
รายงานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานสาธารณสุขและคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด 
ครั้งที่ 3 / ๒๕๕7 

วันที่  31  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕7  เวลา 11.0๐ น. 
ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลคลองลาน 

---------------------------------------------------- 
ผู้มาประชุม  
๑. นพ.วิวัฒ   ค ำเพพ ญ  นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดก ำแพงเพพชร (ประธำน) 
2. นำงกำญจนำ  ลิ้มเพลิศเพจริญวนิช  นักวิชำกำรสำธำรณสุขเพชี่ยวชำญ (ด้ำนส่งเพสริมพัฒนำ)  
3. พญ.รจนำ    ขอนทอง   ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลก ำแพงเพพชร 
4. นพ.รังสันต์  ชัยกิจอ ำนวยโชค  หัวหน้ำกลุ่มภำรกิจด้ำนบริกำรทุติยภูมิและตติยภูม ิ 
                               โรงพยำบำลก ำแพงเพพชร 
5. นพ.ไพฑูรย ์  อ่อนเพกต ุ  หัวหน้ำกลุ่มภำรกิจด้ำนบริกำรปฐมภูมิ  

โรงพยำบำลก ำแพงเพพชร 
6. นำยวิเพศษ  อุดมศิลป์  หัวหน้ำกลุ่มภำรกิจด้ำนอ ำนวยกำรโรงพยำบำลก ำแพงเพพชร 
7. นำงสำวสำวิตรี  อภัยรำช   หัวหน้ำกลุ่มภำรกิจด้ำนกำรพยำบำล โรงพยำบำลก ำแพงเพพชร 
8. นำยศิริชัย  ลิ้มเพลิศเพจริญวนิช หัวหน้ำกลุ่มงำนคุ้มครองผู้บริโภค 
9. นำงสมศิริ  ศัลยพงษ์  หัวหน้ำกลุ่มงำนประกันสุขภำพ และปฏิบัติหน้ำที่ 
                                                          หัวหน้ำกลุ่มงำนพัฒนำยุทธศำสตร์สำธำรณสุข 
10. นำงสำวเพรวดี ด ำประภำ  หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป 
11. นำยสุเพทพ  นำคนำม  หัวหน้ำกลุ่มงำนนิติกำร   
12. นำงอรัญญำ  ศรีโพธิ์   หัวหน้ำกลุ่มงำนพัฒนำคุณภำพและรูปแบบบริกำร 
13. นำงนวลปรำง เพมธีกุล   หัวหน้ำงำนส่งเพสริมสุขภำพ 
14. นำยภิภพ  แก่งศิร ิ   แทนหัวหน้ำงำนสำรสนเพทศและสุขศึกษำ 
๑5. นำงสำววรีรัตน์ สุนทรสุข  หัวหน้ำงำนอนำมัยสิ่งแวดล้อมฯ 
16. นำยอภิสิทธิ์  สุขทรัพย์  หัวหน้ำงำนควบคุมโรค 
17. นำงวิมำนรดี  รัตนประภำ  หัวหน้ำงำนควบคุมโรคเพอดส์และกำมโรค 
18. นำงลออศร ี  จำรุวัฒน์  หัวหน้ำงำนควบคุมโรคไม่ติดต่อ 
19. นำงสำวพยอม ค ำอำจ   เพจ้ำพนักงำนทันตสำธำรณสุขช ำนำญงำน 

รักษำกำรหัวหน้ำงำนทันตสำธำรณสุข 
20. นำยสัมพันธ์  อภัยรำช   หัวหน้ำกลุ่มงำนทรัพยำกรบุคคล 
21. นำงสำวทัศนีย์ พันปี   หัวหน้ำงำนกำรเพงินและบัญชี  ฝ่ำยบริหำรทั่วไป 
22. นำยวิเพชียร    กำศสมบูรณ์  หัวหน้ำงำนพัสดุ  ฝ่ำยบริหำรทั่วไป  
23. นำยกฤษณะ  โมรำสุข   หัวหน้ำงำนเพทคโนโลยีสำรสนเพทศและกำรสื่อสำร 
24. นพ.วินัย  ลีสมิทธิ์   ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลคลองขลุง 
25. นพ.ทวีศักดิ ์ คณุตม์วงศ ์  ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลขำณุวรลักษบุรี 
26. นพ.บัลลังก์  อุปพงษ ์   ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลพรำนกระต่ำย 
27. นพ.จักรพงษ์ เพฮงตระกูลเพวนิช  ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลคลองลำน 
28. นำงบุษบำ ภูริศักดิ์ไพโรจน์  แทนผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลลำนกระบือ 
29. นำงนวลจันทร์ พันธุ์พิทยำกูล  แทนผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลบึงสำมัคคี 
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30. นพ.ธีรพงศ์  ตัญเพจริญสุขจิต  นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเพศษ 
รักษำกำรในต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลโกสัมพีนคร 

31. นพ.สิทธิ์   ภคไพบูลย์  นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
รักษำกำรในต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลปำงศิลำทอง 

32. นพ.วีระศักดิ์  ด ำรงพงษ ์  นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
รักษำกำรในต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลไทรงำม 

33. นพ.วัชรพงษ์ วิศำลศกัดิ ์  นำยแพทย์ช ำนำญกำร 
รักษำกำรในต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลทรำยทองวัฒนำ 

34. นพ.ปิยะวัตร ค ำอุไร   นำยแพทย์ปฏิบัติกำร 
รักษำกำรในต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลทุ่งโพธิ์ทะเพล 

35. นำยอำริยะ  บุญเพกต ุ   สำธำรณสุขอ ำเพภอเพมืองก ำแพงเพพชร 
36. นำยสุรัตน์  อยู่ยอด   สำธำรณสุขอ ำเพภอขำณุวรลักษบุรี 
37. นำยนิคม    สุกใส   สำธำรณสุขอ ำเพภอคลองขลุง 
38. นำยกิตติวัฒน์ เพกตุด้วง   แทนสำธำรณสุขอ ำเพภอไทรงำม 
39. นำยอนิรุธ  บ ำรุงศรี   สำธำรณสุขอ ำเพภอคลองลำน 
40. นำงณัฏยำ  หญ้ำลำภ  สำธำรณสุขอ ำเพภอพรำนกระต่ำย 
41. นำยพิริยะ  เพมืองมูลชัย  สำธำรณสุขอ ำเพภอไทรงำม 

รักษำรำชกำรแทนสำธำรณสุขอ ำเพภอบึงสำมัคคี 
42. นำยอ ำนำจ   น้ ำมลิวรรณ  สำธำรณสุขอ ำเพภอปำงศิลำทอง 
43. นำยสนธยำ  พลโคตร   สำธำรณสุขอ ำเพภอลำนกระบือ 
44. นำยเพอกวุฒิ  แตงดำรำ สำธำรณสุขอ ำเพภอโกสัมพีนคร 
45. นำยประจักษ์ แก้วกิจจำ  สำธำรณสุขอ ำเพภอทรำยทองวัฒนำ 
46. นำงพรรัตน์  รอดเพทศ   นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร (ผู้ช่วยเพลขำนุกำร) 

ผู้ไม่มาประชุม(ติดรำชกำร) 
1. นพ.สุรชัย  แก้วหิรัญ  หัวหน้ำกลุ่มภำรกิจด้ำนพัฒนำระบบบริกำรและสนับสนุน 

บริกำรสุขภำพ โรงพยำบำลก ำแพงเพพชร 
2. นำงสำวทิพย์วรรณ อยู่เพกษม   ผู้อ ำนวยกำรกองกำรสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 

เพทศบำลเพมืองก ำแพงเพพชร  

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นำงนพรัตน์    พรหมโชติ  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำรพิเพศษ ศูนย์อนำมัยที่ 8 
      นครสวรรค์  
2. นำงสำวกิติยำภรณ์ ธรรมำธร  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร สคร. 8 นครสวรรค์ 
3. นำยนเพรศน ์  ฐิตินันทิวัฒน์  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร สคร. 8 นครสวรรค์ 
4. นำยสำมำรถ  เพฮียงสุข   นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร ศตม. 8.1 ก ำแพงเพพชร 
5. นำยสุรินทร์  เพงินยวง   เพจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขช ำนำญงำน ศตม. 8.1 ก ำแพงเพพชร 
6. นำงสำวธมลวรรณ แสนทม   นักสังคมสงเพครำะห์ ศูนย์สุขภำพจิตที่ 8 นครสวรรค์ 
7. นำงนำฏยำ  ดีลิ่ว   นักวิเพครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเพศษ สสจ.กพ. 
8. นำงสำวหทัยรัตน์ สุนทรสุข  นักวิเพครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเพศษ สสจ.กพ. 

/8. นำงสำวหทัยรัตน์... 
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9. นำงสำวใจทิพย์ สิงห์คำร   นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร สสจ.กพ. 
10. นำยณรงค ์  มหำยศ   นักเพทคนิคกำรแพทย์ช ำนำญกำร รพ.กพ. 
11. นำยบดินทร์  ปทุมทอง  นักรังสีกำรแพทย์ช ำนำญกำร รพ.กพ. 
12. นำยล้อม   แผ่วงค ์   นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร  รพ.ขำณุวรลักษบุรี 
13. นำยชำติ  อ่ึงเพส ง   นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร  รพ.คลองลำน 
14. นำงศรีธนำ  เพหล่ำรอด  นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร รพ.ไทรงำม 
15. นำงภำรดี  วงศ์รำษฎร์  นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร รพ.ปำงศิลำทอง 
16. นำยสมัชชำ โสภณำรักษ ์  เพจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขอำวุโส สสอ.ไทรงำม 
17. นำงสุคิด  วงเพวียน   พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร รพ.ไทรงำม 
18. นำยศักดิ์ดำ   ส่องแสง   นักวิชำกำรสำธำรณสุข สสอ.พรำนกระต่ำย 
19. นำงสำวพยอม แสงอ่วม   นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร รพ.ทรำยทองวัฒนำ 
20. นำยสืบศักดิ์  ศรีสุวรรณ์  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร สสอ.ทรำยทองวัฒนำ 
21. นำงจำรุสิริ  อำจสม   พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร รพ.ลำนกระบือ 
22. นำยทวี ธูปขุนทด  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร สสอ.ลำนกระบือ 
23. นำยประทีป บดีรัฐ   นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร สสอ.คลองขลุง 
24. นำงสำวชบำ  ไชยเพชษฐ์  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร รพ.ปำงศิลำทอง 
25. นำยอลงกต  พวงพุ่ม   นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร สสอ.ปำงศิลำทอง 
26. นำยเพอกณรงค ์ ภู่ทอง   นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร สสอ.ขำณุวรลักษบุรี 
27. นำยพิชัยภูษิต กำจธัญกิจ  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร สสอ.คลองลำน 
28. นำยพีรพัฒน์   แจ่มศรี   นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร สสอ.คลองลำน 
29. นำยธีรพงษ์    พัฒนคูหะ  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร สสอ.โกสัมพีนคร 
30. นำยสมโภชน์  ทรัพย์เพจริญพันธ์  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร รพ.ทุ่งโพธิ์ทะเพล 
31. นำงสำววนิดำ บัวกล้ำ   นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร รพ.คลองลำน 
32. นำงสำวกัลยำรัตน์ ศรปีัน้   นักวิชำกำรสำธำรณสุข รพ.คลองลำน 
33. นำยอำทิตย์  บุญโพ   นักวิชำกำรสำธำรณสุข สสจ.กพ. 

เริ่มประชุมเวลา  11.00  น. 
 นพ.วิวัฒ  ค ำเพพ ญ นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดก ำแพงเพพชร ประธำนในที่ประชุมกล่ำว
เพปิดและด ำเพนินกำรประชุม โดยมีสำระส ำคัญและมติที่ประชุม ดังนี้ 

กิจกรรมก่อนเริ่มการประชุม 
- มอบช่อดอกไม้แสดงควำมยินดีกับผู้ได้รับคัดเพลือกเพป็นข้ำรำชกำรพลเพรือนดีเพด่น

ประจ ำป ีพ.ศ. ๒๕๕๖ ได้แก่  
 1) นพ.ทวีศักดิ ์คณุตม์วงศ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลขำณุวรลักษบุรี  
 2) นำงสำวพยอม แสงอ่วม นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร รพ.ทรำยทองวัฒนำ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
1.1 เรื่องจากการประชุมกระทรวง / คปสข. / กรมการจังหวัด 

1)  โครงกำรสังคมสุขภำพดีวิถีธรรม วิถีไทย วัตถุประสงค์เพพ่ือดูแลประชำชนทั้งก่อน   
เพกิดโรค และหลังเพกิดโรค โดยเพพ่ิมเพติมเพรื่องของจิตวิญญำณ และ เพรื่องของธรรมำธิปไตย คือควำมถูกต้องเพข้ำไป    

/ซึ่งปลัดกระทรวง... 
... 
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 ซึ่งปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ได้ก ำหนดให้จังหวัดพิจิตรเพป็นโรงพยำบำลคุณธรรม  คำดว่ำน่ำจะเพป็นตัวชี้วัดของ
กระทรวงต่อไป ส ำหรับจังหวัดก ำแพงเพพชร ได้รับเพลือกเพป็นตัวแทนของเพขตฯ 3  ซึ่งจะมีกำรจัดกระบวนกำรเพรียนรู้โดย
มีวิทยำลัยสงฆ์ 2 แห่ง คือมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตั้งอยู่ที่วัดนาควัชรโสภณ(วัดช้าง) และมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยต้ังอยู่ที่วัดพระบรมธาตุ รำยละเพอียดกลุ่มงำนพัฒนำคุณภำพและรูปแบบบริกำรจะ
น ำเพสนอต่อไป 

2)  กำรประเพมินผลกำรปฏิบัติงำน ปี 2557 ตั้งแต่รอบ 1 เพป็นต้นไป เพกณฑ์กำรประเพมิน
จะมี 5 Scale ด้วยเพหตุผล คือแยกคนขยัน คนที่เพก่งออกมำ ประมำณ 10 % กำรประเพมินขอให้เพป็นรูประฆังคว่ ำ ฝำก
กลุ่มงำนทรัพยำกรบุคคลช่วยดูด้วย กำรประเพมินจะเพข้มขึ้น โดยกำรให้น้ ำหนัก 70 : 30 ตำมกรอบกำรประเพมินของ 
กพร. น้ ำหนัก 30 % คือผลสัมฤทธิ์ โดยดูจำกระบบข้อมูลใน MIS ที่มีทั้งปริมำณและคุณภำพ ส่วนอีก 70 % จะดู
กระบวนกำรท ำงำน ซึ่งมี 2 รอบๆแรก คือ กำรบูรณำกำรกระบวนกำรจัดท ำแผน ซึ่งด ำเพนินกำรเพสร จสิ้นไปแล้ว รอบที ่
2 กำรบูรณำกำรกระบวนกำรกำรท ำงำน ทีมที่จะลงประเพมินให้คะแนน รพ.สต. ขอให้เพป็นทีมประเพมินของ CUP 
ส ำหรับกำรประเพมินสำธำรณสุขอ ำเพภอ จะมีหัวหน้ำฝ่ำย และ Program manager ร่วมประเพมินด้วย ขอให้ช่วย
ประชำสัมพันธ์ด้วย และในรอบนี้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดฯกันเพงินเพลื่อนเพงินเพดือนไว้ที่จังหวัด 0.01 %  

3)  เพรื่องของเพขตสุขภำพ สืบเพนื่องจำกกำรปฏิรูปกระทรวง เพขตสุขภำพได้แบ่งกำรบริหำร
ออกเพป็น Chief ( C )  ต่ำงๆ ซึ่งจังหวัดต้องมีเพช่นเพดียวกัน ได้ก ำหนดผู้รับผิดชอบ ดังนี้ CSO ได้แก่ นพ.รังสันต์ ชัยกิจ
อ ำนวยโชค และ คุณลออศรี จำรุวัฒน์  CFO ได้แก่ นพ.วินัย  ลีสมิทธิ์ และคุณสมศิริ ศัลยพงษ์ CIO ได้แก่ คุณสมศิริ 
ศัลยพงษ์ และคุณกฤษณะ โมรำสุข CHRO ได้แก่ นพ.ทวีศักดิ์  คณุตวงศ์  เพขตสุขภำพจะขับเพคลื่อนใน  2 เพรื่อง คือ 
DHS และ Service Plan ซึ่งผู้บริหำรทุกระดับรวมทั้ง ผอ.รพ.สต.ต้องรู้เพรื่องเพขตสุขภำพ ฝำกงำนพัฒนำยุทธศำสตร์
สำธำรณสุข ส่งรำยงำนกำรประชุม คปสจ.ให้ผู้บริหำรทุกระดับ รวมทั้ง ผอ.รพ.สต. หัวหน้ำฝ่ำยของโรงพยำบำล/
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเพภอ ทำง E –mail Address  

4)  ตำมที่มีกำรจัดประชุมหมุนเพวียน กำรจัดตั้ง Node กำรนิเพทศงำนเพครือข่ำย และกำร
นิเพทศงำนเพฉพำะกิจที่ รพ.สต. ซึ่งเพกือบจะครบ 100 % แล้วนั้น วัตถุประสงค์เพพ่ือได้พูดคุยสื่อสำรกับหัวหน้ำฝ่ำยใน
โรงพยำบำล ใน CUP และ รพ.สต. และจำกกำรลงนิเพทศงำน ในเพรื่องของระบบคุณภำพ (Quality ) ในหน่วยงำนที่เพป็น 
Back Office (สสจ./สสอ.) ได้แก่ PMQA  ในโรงพยำบำล หรือ รพ.สต.ได้แก่ HA PCA  ท ำให้เพกิดแนวคิดที่จะน ำ
รูปแบบ  Franchise System เพช่น ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ( 7-Eleven ) ซึ่งมีการวางระบบและมีการจัดการที่ดีมาก  
มาปรับปรุงในสถานบริการเริ่มทีเ่รื่องโครงสร้างพ้ืนฐาน ได้แก่การจัดภูมิทัศน์ภำยนอก และโครงสร้ำงภำยในส ำนักงำน 
ขอฝำกสำธำรณสุขอ ำเพภอและประธำน CUP ช่วยสื่อสำรด้วย รวมทั้งขอให้ปรับระบบ IC และระบบโลจิสติกส์ เพช่น 
รถเพข น รถท ำแผล จะวำงอย่ำงไรให้ดูดี ดูสะอำด และระบบ Central Supply ห้องคลังพัสดุของ รพ.สต. ทั้งยำ วัสดุ
วิทยำศำสตร์ รำยกำรใดที่จัดระบบซื้อรวมได้ให้ด ำเพนินกำร ยกเพว้นยำ Antibiotic  Lab กับโรงพยำบำลก ำแพงเพพชร 
หรือโรงพยำบำลระดับ Node ต้องทดสอบ Antibiotic ในเพรื่องของกำรดื้อยำ อำจจะดื้อยำในบำงพ้ืนที่ก ได้ ส่วนจะ
ปรับอย่ำงไร มอบกลุ่มงำนคุ้มครองผู้บริโภคด ำเพนินกำร ทั้งนี้ในเพรื่องของภูมิทัศน์  ระบบ IC และ Central Supply 
อำจจะเพหมือนกันทั้งจังหวัด แต่เพรื่อง Antibiotic คงเพป็นไปตำมระบำดวิทยำของพ้ืนที่ ซึ่งเพภสัชกร กับห้อง Lab ของ
โรงพยำบำลก ำแพงเพพชร อำจจะมีข้อมูล หรืออำจจะปรึกษำกับศูนย์วิชำกำรก ได้  
   ส่วนเพรื่อง Node น่ำจะเพป็น Key of Success ของทุกเพรื่อง เพป็นระบบพ่ีดูแลน้อง ตั้งแต่
เพรื่อง คน เพงิน ของ เพช่น Node อ ำเพภอเพมืองฯดูแล CUP โกสัมพีนคร ที่เพพ่ิงตั้งใหม่ ฉะนั้นโรงพยำบำลก ำแพงเพพชรต้อง
ลงไปดูว่ำก ำลังคนเพป็นอย่ำงไร เพรื่องเพงินถ้ำมีปัญหำก ต้องลงไปดู Unit Cost เพปรียบเพทียบกับ Reference Price ของ
เพขตของประเพทศ หำกมีปัญหำให้ท ำเพรื่องเพสนอขึ้นมำ แก้ไขไปตำมหลักกำร เพป็นต้น  

5) เพรื่องสืบเพนื่องจำกก ำลังคน ลูกจ้ำงบันทึกข้อมูล แม่บ้ำน คนสวน ขอให้จ้ำงเพป็น      
รำยเพดือนเพพ่ือประโยชน์ในเพรื่องของประกันสังคม น่ำจะเพป็นภำระของ CUP เพป็นเพรื่องอ ำนำจผูกพัน เพป็นคุณภำพชีวิต 

/ช่วยดูแล... 
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ถือเพป็นกำรสร้ำงขวัญก ำลังใจ และ Fixed cost คงไม่ใช่ 50,000 บำท ขอฝำกประธำนและรองประธำน CUP     
ช่วยดูแลเพรื่องคุณภำพด้วย กลุ่มงำนทรัพยำกรบุคคลช่วยจัดท ำเพกณฑ์แจ้งเพวียนลงไป และสภำพคล่องของ รพ.สต.ขอ
ไว้ 3 เพดือน และขอให้ CFO รำยงำนสภำพคล่องของ รพ.สต.ทุกเพดือน 

6) งำนยำเพสพติด ขอขอบคุณผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำล สำธำรณสุขอ ำเพภอ และทีมงำนทุก
คน ที่ข้อมูลมีควำมชัดเพจน แยกออกเพป็นรำยสัปดำห์ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดฯพอใจมำก และได้สั่งกำรให้นำยอ ำเพภอเพป็น
แกนหลักในเพรื่องนี้ ยำเพสพติด ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน คือขั้นตอนแรกถอนพิษยำ เพป็นหน้ำที่ของสำธำรณสุข จำกนั้น
จะเพป็นเพรื่องถอนพยำธิสภำพตำมสังคม สำธำรณสุขท ำหน้ำที่เพป็นเพลขำฯรวบรวมข้อมูลและบันทึกลงโปรแกรม แต่ก มี
หน้ำที่ช่วยติดตำมด้วย งบติดตำมของ ปปส.จะโอนลงที่อ ำเพภอเพลย ต่อไปนี้นำยอ ำเพภอจะเพป็นผู้รับผิดชอบหลัก ในกำร
ประชุมคณะกรรมกำร ศพส.จ.ก ำแพงเพพชร เพดือนมีนำคม 2557 ได้มอบหมำยให้นักวิชำกำรสำธำรณสุขเพชี่ยวชำญเพข้ำ
ประชุมแทน รำยละเพอียดขอเพชิญแจ้งที่ประชุมทรำบ 
คุณกาญจนา ลิ้มเลิศเจริญวนิช จำกข้อมูลเพดือนมีนำคม 2557 เพป้ำหมำยกำรบ ำบัดทุกระบบ  จ ำนวน 2,600 รำย 
ด ำเพนินกำรบ ำบัดแล้ว 1,209 รำย คิดเพป็นร้อยละ 46.5 เพมื่อมำดูในระบบสมัครใจจะเพห นว่ำด ำเพนินกำรได้เพพียง 65  
รำย จำกเพป้ำหมำย 1,648 รำย คิดเพป็นร้อยละ 3.94 เพมื่อดูผลกำรด ำเพนินงำนในระบบสมัครใจแยกรำยอ ำเพภอ พบว่ำ
จำกเพป้ำหมำย 1,648 รำย เพข้ำสู่ระบบกำรบ ำบัด 445 รำย คิดเพป็นร้อยละ 27 ซึ่งอยู่ระหว่ำงกำรบ ำบัด 380 คน 
อ ำเพภอที่มีผู้ผ่ำนกำรบ ำบัดรักษำสูงสุด ได้แก่ อ.บึงสำมัคคี จ ำนวน 33 รำย คิดเพป็นร้อยละ 58.92 รองลงมำได้แก่  
อ.ทรำยทองวัฒนำ ส่วนอ ำเพภออ่ืนๆ มีข้อสังเพกต คือในส่วนของ อ.คลองขลุงเพข้ำสู่ระบบกำรบ ำบัด 19 รำย อยู่ระหว่ำง
กำรบ ำบัด 12  บ ำบัดครบ 7 รำย และมี Drop Out 2 รำย เพนื่องจำกถูกจับกรณีอ่ืน และไม่อยู่ในพ้ืนที่         
ซึ่งท่ำนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดฯบอกว่ำถ้ำมีเพหตุผล และติดตำมไม่ได้อำจต้องพิจำรณำกันใน ศพส.อ. ในกำรติดตำม
ของผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดทุกเพดือนนั้น จะติดตำมที่ ศพส.อ. จะไม่ตำมที่สำธำรณสุขแล้ว ส่วนกำรเพร่งรัดกำร
ด ำเพนินงำนในพื้นที่เพป็นเพรื่องของศูนย์ฯ ซึ่งจะท ำงำนเพป็นทีม ประกอบด้วยต ำรวจ ปกครองหรือปลัดอ ำเพภอที่ได้รับ
มอบหมำยในระดับต ำบล และสถำนศึกษำ หรือผู้น ำชุมชน ที่จะค้นหำ และรู้เพป้ำหมำยในพ้ืนที่ของตัวเพอง ศพส.อ.
จะมีบทบำท นำยอ ำเพภอจะถูกตำม ในกำรสรุปผลงำนประจ ำเพดือน  
   ระบบกำรติดตำมผู้ผ่ำนกำรบ ำบัด ตำมนโยบำยของผู้ว่ำรำกำรจังหวัด คือติดตำมทุก
สัปดำห์ เพป็นเพวลำ 6 เพดือน รวม 24 ครั้ง และติดำมเพดือนละ 1 ครั้ง เพป็นเพวลำ 6 เพดือน รวมทั้งสิ้น 30 ครั้ง  ในเพวลำ 
1 ปี จุดสังเพกต ในกำรติดตำมผู้ที่ผ่ำนกำรบ ำบัด ในปี 2556 จ ำนวน 1,963 คน  ผลกำรติดตำมในสัปดำห์แรกของ
เพดือนมีนำคม ติดตำมได้ 514 คน คิดเพป็นร้อยละ 26.1  แต่ในสัปดำห์ที่ 2 และ3 ผลกำรติดตำมลดลง กำรท ำงำน
ค่อนข้ำงยำก แต่ไม่ใช่บทบำทของสำธำรณสุขคนเพดียว และในกรณีที่มีเพสพซ้ ำ ได้มีโอกำสไปติดตำมที่ ศพส.อ. ท่ำน
นำยอ ำเพภอบอกว่ำผู้ที่เพสพซ้ ำอยู่ระหว่ำง Review ว่ำควรจะได้รับกำรบ ำบัดในรูปแบบใดเพป็นอีกประเพด นหนึ่ง และจะ
เพห นว่ำมีหลำยอ ำเพภอที่ยังไม่มีกำรติดตำมเพลย นำยอ ำเพภอจะถูกเพร่งรัดในที่ประชุมค่อนข้ำงมำก  
  ส ำหรับ ผลกำรด ำเพนินกำรด้ำนกำรติดตำมผู้ผ่ำนกำรบ ำบัด ในปี 2557 จะเพห นว่ำเพริ่มดี
ขึ้นในสัปดำห์แรกด ำเพนินกำรได้ร้อยละ 90.6 ในกำรบ ำบัดจะมี 3 รูปแบบ คือ บ ำบัดในโรงพยำบำล เพรียกว่ำระบบ 
Matrix  เพป็นเพวลำ 4 เพดือน แต่ท่ำนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดฯอยำกให้เพข้ำค่ำยมำกกว่ำเพพ่ือที่จะติดตำมได้ง่ำยขึ้น และท่ำน
รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดฯที่ดูแล เพห นว่ำเพมื่อเพข้ำค่ำยแล้วอยำกให้ท ำโครงกำรที่จะฟ้ืนฟู หรือฝึกอำชีพควบคู่ไปเพลย เพวลำ
ติดตำมทุกสัปดำห์จะใช้ Project ฟ้ืนฟูหรือฝึกอำชีพเพป็นตัวติดตำม  
ประธาน  เพรื่องกำรติดตำมทุกสัปดำห์ ผลส ำเพร จเพมื่อครบ 1 ปี ประมำณ 30 %  ให้น ำเพรื่องนี้เพข้ำ
วำระที่ 3.5 เพพ่ือติดตำมผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลและสำธำรณสุขอ ำเพภอด้วย ขอให้สื่อสำรผู้ร่วมงำนให้เพข้ำใจด้วยกำร
ติดตำมไม่ได้เพป็นเพรื่องของสำธำรณสุขเพป็นเพรื่องของนำยอ ำเพภอ   
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ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2 / ๒๕๕7 
เลขานุการที่ประชุม   ได้ลงรำยงำนกำรประชุม ครั้งที่ 2/๒๕๕7  ใน Website : www.kpo.moph.go.th  
เพพ่ือให้คณะกรรมกำรได้พิจำรณำเพป็นกำรล่วงหน้ำแล้ว 
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ระเบียบวาระท่ี  ๓  วาระติดตาม   

3.1  MIS 
1) ความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ 25 แผนงาน 

คุณนาฏยา  ดีลิ่ว  รำยงำนควำมก้ำวหน้ำตำม KPI ภำยใต้ 4 ประเพด นยุทธศำสตร์ 25 แผนงำน 123 
ตัวชี้วัด ซึ่งมีกลไกกำรก ำกับ ติดตำม ประกอบด้วยทีมพ่ีเพลี้ยง ทีมกำรนิเพทศงำนเพครือข่ำย และกำรประชุม คปสจ. 
  ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร ประกอบด้วย 5 แผนงำน  29 ตัวชี้วัด 
เพป็นข้อมูลข้อจำกกำร Key in ทั้งหมด ผลกำรด ำเพนินงำน ผ่ำนเพกณฑ์ 13 ตัวชี้วัด ไม่ผ่ำนเพกณฑ์ 6 ตัวชี้วัด      
จะผ่ำนเพกณฑ์ 5 ตัวชี้วัด และไม่มีข้อมูล 5 ตัวชี้วัด  ในส่วนที่ยังไม่มีข้อมูล คือกำรจัดซื้อยำ ยังไม่มีกำรคีย์ข้อมูล
ลงไป ผู้รับผิดชอบคีย์ข้อมูลไดแ้ก่โรงพยำบำล และส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดฯ  
  ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ ประกอบด้วย 13 แผนงำน 79 ตัวชี้วัด 
เพป็นข้อมูลใน Data Center 36 ตัวชี้วัด และ Key in  43 ตัวชี้วัด ผลกำรด ำเพนินงำน ผ่ำนเพกณฑ์ 38 ตัวชี้วัด 
ไม่ผ่ำนเพกณฑ ์24 ตัวชี้วัด จะผ่ำนเพกณฑ ์9 ตัวชี้วัด และไม่มีข้อมูล 8 ตัวชี้วัด   
     ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรสร้ำงเพสริมสุขภำพ กำรควบคุม ป้องกันโรค ประกอบด้วย 5 แผนงำน 
63 ตัวชี้วัด เพป็นข้อมูลใน Data Center 52 ตัวชี้วัด และ Key in  11 ตัวชี้วัด ผลกำรด ำเพนินงำน ผ่ำนเพกณฑ์ 
31 ตัวชี้วัด ไม่ผ่ำนเพกณฑ ์13 ตัวชี้วัด จะผ่ำนเพกณฑ ์19 ตัวชี้วัด  
  ยุทธศำสตร์ที่ 4 กฎหมำยและกำรคุ้มครองผู้บริโภค ประกอบด้วย 2 แผนงำน 14 ตัวชี้วัด 
จะเพป็นกำร Key in ทั้งหมด ซึ่งผลงำนหน้ำ Web ดูเพหมือนผ่ำนเพกณฑ์ เพช่นตลำดนัด  เพป้ำหมำยร้อยละ 80 
ผลงำนร้อยละ 78.95 แต่เพมื่อดูข้อมูลจริงๆแล้วพบว่ำจ ำนวนตลำดนัดทั้งหมด 115 แห่ง แต่ในข้อมูลออก
ประเพมินเพพียง 15 แห่งจำก 19 แห่งยังไม่ครอบคลุมเพป้ำหมำยทั้งหมด ซึ่งจะมีลักษณะนี้ในอีกหลำยตัวชี้วัด 
ประธาน   กำรประเพมินผลกำรปฏิบัติงำน ให้น้ ำหนักผลงำนใน MIS 30 % และกระบวนกำร  
บูรณำกำรท ำแผนและบูรณำกำรกำรท ำงำน 70 % ขอให้ดูตัวตั้ง และตัวหำรด้วย  
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2) MIS 
คุณกฤษณะ  โมราสุข สืบเพนื่องจำกกำรประชุมเพดือนที่ผ่ำนมำ ได้แจ้งให้แต่ละหน่วยบริกำรดำวน์โหลด 
ข้อมูลกำรตำยจำกหน้ำ Web ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดฯ เพพ่ือน ำไปใช้ประโยชน์นั้น ปรำกฏว่ำมีปัญหำ คือ 
ได้รับแจ้งจำกผู้ใช้ว่ำ แฟ้ม Service ที่มี Discharge Type Death ตำมโรงพยำบำลต่ำงๆ บำงคนยังไม่ Death 
ขณะนี้ข้อมูล Discharge Type จำกโรงพยำบำลต่ำงๆ อยู่ระหว่ำงกำรจัดกำรข้อมูล ดังนั้นจึงขอปิด Web นี้ไป
ก่อน ในช่วงนี้จะให้ใช้ข้อมูลที่ส่งไปตรวจสอบกับ สปสช. เพป็นหลัก เพพ่ือไม่ให้มีปัญหำในกำรคัดกรองผู้ป่วยเพรื้อรัง 
  ในระบบ MIS เพรื่องของ KPI ตัวหลักๆจะมี 123 ตัว และจะมี KPI ตัวย่อยๆอีก
จ ำนวนหนึ่ง และในเพมนูนี้จะมี QOF ซึ่งเพป็นตัวที่ สปสช.ใช้ในกำรจ่ำยงบประมำณ แต่ว่ำไม่ได้ใช้ข้อมูลจำกเพมนูนี้
เพป็นตัวจ่ำยเพงิน จะใช้ข้อมูลจำก 21 แฟ้มที่จังหวัดส่งให้เพป็นตัวประมวลผล และจ่ำยงบประมำณ ส ำหรับข้อมูลใน
ส่วนนี้ให้ไว้เพป็นตัว Monitor เพพ่ือดูควำมก้ำวหน้ำ และปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่ขำด ที่ส ำคัญคือต้องส่งข้อมูลให้ 
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สปสช.ให้ทันตำมที่ก ำหนด คือภำยในเพดือนเพมษำยน 2557 ปัจจุบันจังหวัดจะไม่ได้คิดเพงินให้แล้ว สปสช.จะ
คิดเพงินตำมผลงำนและโอนเพงินไปให้ CUP เพลย  
  ส ำหรับเพมนู KPI 123 ตัวชี้วัด วิธีกำรดู จะมีเพมนูให้เพลือก แยกเพป็นประเพด น
ยุทธศำสตร์ 1 – 4 และมีแผนงำนแทรกอยู่ สำมำรถดูข้อมูลได ้ตั้งแต่ระดับจังหวัด อ ำเพภอ และรำยหน่วยบริกำร 
เพมื่อเพข้ำไปจะมีรำยละเพอียด มี Baseline ในบำงตัวชี้วัด แต่กำรคีย์ข้อมูลจะมี Login รำยบุคคลเพข้ำไปตำมหน่วย
บริกำรที่ลงทะเพบียน ส ำหรับวิธีกำรคีย์ข้อมูล หรือนิยำม หำกไม่เพข้ำใจขอให้สอบถำมกับผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดนั้นๆ 
ถ้ำมีปัญหำ อำจประชุมชี้แจงทำง Web Conference เพป็นครำวๆไป และฝ่ำยที่รับผิดชอบจะเพป็นผู้ติดตำม 
ตรวจสอบควำมครบถ้วน ถูกต้อง  
  อีกเพรื่อง คือข้อมูลสถิติชีพ ได้แก่อัตรำกำรเพกิด อัตรำตำย และอัตรำเพพ่ิม เพป็นข้อมูล
ที่ได้รับจำกส ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์( สนย.) ส่วนสำเพหตุกำรตำยเพป็นข้อมูลจำกโรงพยำบำลทุกแห่งที่
จ ำหน่ำยว่ำตำย ซึ่งต้องไปตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง ส่วนข้อมูลเพด กเพกิดจะมำจำกผู้ป่วยในที่มีกำรคลอดของ
โรงพยำบำลทุกแห่ง 
  เพมนูสถำนกำรณ์โรค NCD และ CD เพป็นข้อมูลจำกที่มำจำกผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน 
ตำม ICD 10 โดยจะแสดงสำเพหตุไว้ ปัญหำคือตัวเพลขที่เพป็นโรคที่เพกี่ยวกับ 506 กับจ ำนวนรำยงำน มีควำม
แตกต่ำงกันมำก อยู่ระหว่ำงกำรตรวจสอบว่ำเพกิดจำกอะไร และจะมำน ำเพสนอในเพดือนต่อไป 
ประธาน  ขอให้ผู้บริหำรช่วยตรวจสอบข้อมูลน ำไปถ่ำยทอดต่อด้วยเพพรำะเพป็นเพครื่องมือที่ใช้
ร่วมกัน 
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3) ระบาดวิทยา CD/NCD 
คุณหทัยรัตน์  สุนทรสุข 1 ) สถำนกำรณ์โรคไข้เพลือดออก จังหวัดก ำแพงเพพชร ตั้งแต่เพดือนมกรำคม – 
มีนำคม 2557 จะเพห นว่ำอัตรำป่วยต่ ำกว่ำค่ำ Median โดยอ ำเพภอที่มีอัตรำป่วยสูง ได้แก่ คลองขลุง โกสัมพีนคร 
และเพมืองฯ ส่วนใหญ่เพป็นกลุ่มเพด กอำยุ 10 – 14 ปี อยู่ในอันดับที่ 41 ของประเพทศ จังหวัดก ำแพงเพพชร       
พบผู้ป่วย 51 รำย อัตรำป่วย 7.91 แต่ควรเพฝ้ำระวังในช่วงเพดือนเพมษำยนเพป็นต้นไป เพพรำะเพป็นช่วงที่มีแนวโน้ม
เพพ่ิมสูงขึ้น 
  2) สถำนกำรณ์โรคไข้หวัดใหญ่ และปอดบวม จำกข้อมูลใน MIS ในเพดือนมีนำคม
พบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่สูงขึ้นเพป็น 4 เพท่ำ สูงมำกกว่ำปกต ิซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลของประเพทศ เพช่นเพดียวกับปอด
บวมจ ำนวนผู้ป่วยจะสูงขึ้นทุกเพดือน และมีผู้เพสียชีวิตจ ำนวนเพพ่ิมมำกขึ้น ถ้ำดูสัดส่วนของ ILI ก เพช่นเพดียวกัน จะ
เพห นว่ำสูงกว่ำค่ำ Median ตั้งแต่สัปดำห์ที่ 7-9 
   ส ำนักระบำดวิทยำ ได้สรุปวิเพครำะห์ผู้ป่วยที่เพสียชีวิตจำกโรคไข้หวัดใหญ่ H1N1
จ ำนวน 18 รำย มีโรค underlying diseases 6 คน เพป็นผู้ป่วย DM 2 คน หญิงตั้งครรภ์ 1 คน CVA 1 คน 
Leukemia 1 คน และDM, asthma, cirrhosis 1 คน โดยกลุ่มที่เพสียชีวิตมำกที่สุด คือกลุ่มอำยุ 50 -59 ปี ใน 
18 รำยได้รับยำต้ำนไวรัส 16 รำย โดยได้รับยำตั้งแต่วันที่มำรักษำถึงวันที่รับยำ ส่วนใหญ่มำกกว่ำ 3 วัน 
พญ.รจนา  ขอนทอง  โรงพยำบำลก ำแพงเพพชรมีกำรตรวจสอบ Stock ยำ Tamiflu เพฉลี่ยกำรใช้ต่อเพดือน 
ดังนี้ ขนำด 30 มก.ใช้ประมำณ 280 – 300 เพม ดต่อเพดือน ขนำด 45 มก. ใช้ประมำณ 150 เพม ดต่อเพดือน 
ขนำด 75 มก.ใช้ประมำณ 2,000 – 2,200 เพม ดต่อเพดือน ยอดคงเพหลือ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2557 ขนำด 
30 มก.เพหลือ 300 เพม ด ขนำด 45 มก.เพหลือ 700 เพม ด ขนำด 75 มก.เพหลือ 7,500 เพม ด 
ประธาน  1. โรคไข้เพลือดออก ได้มีกำรพูดกันทุกปีว่ำช่วงเพดือนเพมษำยน ให้ด ำเพนินกำรตัดวงจร 
เพพรำะเพดือนพฤษภำคมเพป็นช่วงหน้ำฝน และในปี 2557 องค์กรบริหำรส่วนจังหวัด(อบจ.) สนับสนุน
ทรำยอะเพบท จ ำนวน 26 ล้ำนบำท ต้องเพร่งป้องกัน 
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  2. โรคไข้หวัดใหญ่ และปอดบวม มีอัตรำป่วยที่สูงขึ้นมำกกว่ำปกติ ขอฝำก
ผู้บริหำรช่วยตรวจสอบข้อมูล และติดตำมก ำกับในเพรื่องควำมครอบคลุมกำรให้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มเพสี่ยงด้วย  
  3. ขอให้กลุ่มงำนคุ้มครองผู้บริโภครวบรวม และรำยงำนกำรใช้ยำ Tamiflu 
น ำเพสนอท่ีประชุมในเพดือนต่อไปด้วย 
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  3.2 สถานการณ์การเงินการคลัง 
คุณสมศิริ  ศัลยพงษ ์ 1) สถานการณ์การเงินการคลัง  ณ วันที่  28 กุมภำพันธ์ 2557 พบว่ำ 
โรงพยำบำลทุกแห่งอยู่ในภำวะวิกฤติทำงกำรเพงิน ระดับ 1 ก ำไรสุทธิรวมค่ำเพสื่อมรำคำติดลบทุกแห่ง เพงิน UC 
งวด 3 เพข้ำมำในระบบแล้วเพมื่อวันที่ 31 มีนำคม 2557 แต่พิจำรณำจัดสรรให้ไม่เพกิน 75 % ของปี 2556 
เพนื่องจำกอยู่ระหว่ำงกำรท ำข้อตกลงระหว่ำง สปสช.กับกระทรวงสำธำรณสุข จึงใช้วิธีคิดจำกเพงินงวดของป ี
2556 ค ำนวณให้ก่อน ผลกำรด ำเพนินงำน เพปรียบเพทียบระหว่ำงปีงบประมำณ 2557 กับ 2556 ช่วงเพดือน 
ตุลำคม  – กุมภำพันธ์  จะเพห นว่ำก ำไรสุทธิติดลบมำตลอด มีเพงินสด 545,568,753 บำท มีหนี้ที่ต้องช ำระ 
324,396,787 บำท ภำพรวมติดลบ28,880,544 บำท ภำพรวมรำยได้ลดลง แต่ค่ำใช้จ่ำยเพพ่ิมขึ้น โดย
ต้นทุนยำเพพิ่มขึ้น 7.06 % เพวชภัณฑ์มิใช่ยำและวัสดุกำรแพทย์เพพ่ิมขึ้น 1.72 % ในส่วนของประสิทธิภำพกำรใช้
เพตียง/ครองเพตียง จะเพห นว่ำโรงพยำบำลที่อยู่ใน Quadrant ที่ 3 ต่ ำกว่ำ 80 % ได้แก่โรงพยำบำลขำณุฯ      
ลำนกระบือ ปำงศิลำทอง ส ำหรับเพรื่องกำรขอขยำยเพตียง ของโรงพยำบำลคลองขลุง ได้ส่งเพรื่องไปที่เพขตแล้ว     
อยู่ระหว่ำงด ำเพนินกำร ส ำหรับสภำพคล่องทำงกำรเพงินทุกแห่งอยู่ในเพกณฑดี์ จะมีปัญหำเพรื่องระยะเพวลำในกำรเพก บ
ลูกหนี้ค่ำรักษำตำมจ่ำย UC ไม่ผ่ำนเพกณฑ์หลำยแห่ง ต้องไปเพร่งรัด ในส่วนของกำรหมุนเพวียนค่ำยำ เพวชภัณฑ์     
มีปัญหำที่โรงพยำบำลไทรงำม กำรช ำระเพจ้ำหนี้กำรค้ำ ยังไม่ผ่ำนเพกณฑ์ 3 แห่ง คือ โรงพยำบำลลำนกระบือ    
บึงสำมัคคี และทรำยทองวัฒนำ  ส ำหรับอัตรำก ำไร จะเพห นว่ำอัตรำก ำไรขั้นต้นไม่รวมค่ำเพสื่อมรำคำทุก
โรงพยำบำลเพป็นบวก แต่เพมื่อรวมขั้นด ำเพนินงำนติดลบทุกแห่งยกเพว้นโรงพยำบำลทรำยทองวัฒนำ  ถ้ำรวมค่ำเพสื่อม
รำคำจะติดลบทุกแห่ง ต้นทุนด ำเพนินงำนถ้ำคิดแบบ Thick Method ผ่ำนเพกณฑ์ทุกแห่ง ส ำหรับ Full cost 
Method ถูกเพร่งรัดจำกส่วนกลำง ขอติดตำมโรงพยำบำลที่ยังไม่ได้ส่ง ได้แก่โรงพยำบำลพรำนกระต่ำย ปำงศิลำทอง 
และทุ่งโพธิ์ทะเพล ส ำหรับทุนส ำรองสุทธิ ต่ ำกวำ 3 เพดือน คือโรงพยำบำลก ำแพงเพพชร อยู่ได้ 2.3 เพดือน ส่วนค่ำ 
CMI จะเพป็นตัวที่อยู่ในระบบบัญชี ยังไม่ได้ตรวจสอบควำมถูกต้องครบถ้วน ขอฝำกให้ดูด้วย 
ประธาน    1. อัตรำกำรครองเพตียงที่ต่ ำกว่ำ 80 % ต้องไปตรวจสอบในรำยละเพอียดอีกครั้ง  
  2. เพรื่องค่ำ CMI ขอให้ไปตรวจสอบ และน ำเพสนอในเพดือนหน้ำ เพรื่องคน ที่ให้
วำงแผนก ำลังคนของ CUP เพพรำะบำง CUP อัตรำส่วนค่ำใช้จ่ำยด้ำนบุคลำกรสูงมำก อำจต้องปรับวิธีท ำงำน เพช่น 
เพกลี่ยคนลงไปช่วย รพ.สต. อำจเพป็นกำรหมุนเพวียนไปช่วยก ได้ ก จะช่วยแบ่งเพบำภำระงำน ท ำให้มีเพวลำลงไปเพยี่ยม
บ้ำนมำกข้ึน  
  3. สัดส่วน NED กับ ED ในภำพเพขต พบว่ำมีปัญหำ เพรื่องยำที่เพกินบัญชีของ รพ.สต. 
คิดว่ำ พบส.คงต้องหำรือกันใน Service Plan ว่ำจะท ำ Guild Line อย่ำงไรในเพรื่องของ First line Drug โรค
ควำมดันโลหิตสูง Specialist ของจังหวัดต้องวำงระบบรองรับให้ดี หลำยเพรื่องสำมำรถวำงระบบในภำพรวมได้ 
NED : ED ขอฝำกให้ช่วยปรับให้เพป็นไปตำมหลักกำรด้วย   
คุณณรงค์  มหายศ  ในส่วนของ พบส. Lab ในระดับเพขตได้ประชุม และก ำหนดรำคำกลำงออกมำแล้ว 
อยู่ระหว่ำงเพสนอผู้ตรวจรำชกำรฯลงนำม จำกนั้นจะได้ท ำหนังสือสั่งกำรลงไป โดยมีมำตรกำร คือ 1) ถ้ำได้รำคำ
กลำง โรงพยำบำลใดที่เพกินคงใช้วิธีต่อรองรำคำโดยตรงกับผู้ขำยก่อนให้อยู่ในรำคำกลำง 2) รำยกำรใดที่ซื้อร่วม
ในจังหวัด/เพขตได้ให้ซื้อร่วมโดยใช้รำคำกลำงหรือต่ ำกว่ำรำคำกลำง 3) ในเพรื่องของกำรจัดซื้อให้โปร่งใส หำก

/มูลค่ำเพกิน... 
... 



 - ๙ - 

มูลค่ำเพกิน 1 แสนบำทให้ใช้วิธีเพปิดซองประกวดรำคำ ถ้ำเพกิน 2 ล้ำนบำทให้ใช้วิธี E-Auction  4) Lab SMART 
ทบทวนในโรงพยำบำลในเพรื่องของกำรใช้ให้คุ้มค่ำ คือให้เพหมำะสม 
ประธาน   พบส. หรือ Service Plan เพมื่อประชุมแล้ว ขอให้น ำมำเพสนอในที่ประชุม คปสจ. เพพ่ือ
สั่งกำรในรูปของ Board ต่อไป  
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  2) ข้อท้วงติงของส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน  
คุณสมศิริ  ศัลยพงษ ์ เพนื่องจำกส ำนักงำนตรวจเพงินแผ่นดิน จะลงตรวจเพขตฯ 3 ทุกจังหวัด ตั้งแตว่ันที่ 11 
พฤษภำคม 2557 เพป็นต้นไป ในส่วนของงบที่ส ำนักงำนตรวจเพงินแผ่นดินท้วงติงหลักๆ คือ PPA และ งบลงทุน 
ส ำหรับ PPA มีระเพบียบก ำหนดไว้รำยละเพอียดตำมข้อ 19 ฉะนั้นงบ PPA ที่ลงไปในพ้ืนที่ หมำยถึง PPB ที่มำ
พร้อมรำยหัว จะเพป็น OP IP และ PPB โอนล่วงหน้ำมำบำงส่วนแล้ว และจังหวัดบอกว่ำให้ท ำโครงกำรเพพ่ือ
แก้ปัญหำในพ้ืนที่นั้น PPB ก ำหนดมำว่ำให้ท ำกิจกรรมที่เพป็น Basic Service เพช่น ANC คลอด กิจกรรมที่ท ำใน
หน่วยบริกำร ถ้ำดูตำมคู่มือ สปสช. จะเพป็นชุดสิทธิประโยชน์ หรือ Basic Service ถ้ำน ำไปเพขียนโครงกำรอำจจะ
ถูกท้วงติงจำกส ำนักงำนตรวจเพงินแผ่นดิน จังหวัดจึงขอให้ปรับ ขอฝำกว่ำเพงิน PPB ที่มำพร้อมรำยหัว ถ้ำโอนมำ
จะอยู่ที่กองทุนเพมื่อมีกำรบริกำรเพกิดขึ้น CUP ต้องตั้งลูกหนี้เพป็น PP แล้วเพอำไปตัดก จะเพข้ำเพป็นรำยได้เพงินบ ำรุง 
ฉะนั้นโครงกำรที่ใช้เพงิน PPB ขอให้แก้ไขเพป็นเพงินบ ำรุงแทน เพพ่ือป้องกันปัญหำ รวมทั้งในส่วนของแผนปฏิบัติกำร
ที่เพป็นงบ UC ขอให้แก้ไขเพป็น“เพงินบ ำรุง”ด้วย และจำกกำรตรวจสอบของงำนกำรเพงิน พบว่ำโรงพยำบำลที่ยัง
ไม่ได้ตั้งลูกหนี้ PP มำตัดเพลย ได้แก่ รพ.ก ำแพงเพพชร บึงสำมัคคี คลองลำน ในภำพรวมของงบที่น ำมำท ำแผน 
รวม 25 แผนจ ำนวน 200 กว่ำล้ำน เพป็น UC 47 % ขอฝำกดูด้วย 
  งบค่ำเพสื่อม หลักเพกณฑ์ที่ก ำหนด คือจะทดแทนส่วนขำด ซ่อมบ ำรุง และสภำพ
ถดถอยไม่สำมำรถใช้งำนได้จำกกำรให้บริกำรสำธำรณสุข ส ำนักงำนตรวจเพงินแผ่นดิน ท้วงติงว่ำไม่สำมำรถน ำไป
ปรับปรุงบ้ำนพักผู้อ ำนวยกำร บ้ำนพักแพทย ์ซ่อมรั้ว  หรือซื้อคอมพิวเพตอร์ส ำนักงำน ส ำนักงำนตรวจเพงินแผ่นดิน
มองว่ำจะต้องบริกำรกับบุคคลโดยตรง ในระดับจังหวัดได้มีกำรปรับแล้ว ในส่วนของเพขต 16 % จังหวัด
ก ำแพงเพพชรได้รับจัดสรร 8 ล้ำนบำท ซึ่งกำรจัดสรรเพป็นไปตำมหลักเพกณฑ์ ยกเพว้นของ รพ.ปำงศิลำทอง 1.8 ล้ำน
บำท เพป็นกำรสร้ำงบ้ำนพักเพจ้ำหน้ำที่ และถนนคอนกรีต นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดฯได้ให้แก้ไข โดยปรับตำม
แผน Service Plan ปี 2558 ได้แก่ กล้องส่องล ำไส้ส่วนบน 1 ล้ำนบำท ของ รพ.ปำงศิลำทอง Set กำรให้ยำคีโม 
ของ รพ.ขำณุฯ และ รพ.คลองขลุง และ ยูนิต NCU ของรพ.ขำณุฯ และรพ.พรำนกระต่ำย งบที่เพหลือได้จัดซื้อ
เพครื่องวัดควำมดันโลหิตเพพ่ิม ในส่วนของจังหวัด สปสช.ได้ตรวจสอบแผน และให้ปรับแก้แผนโดยในส่วนที่เพป็น
บ้ำนพัก รถยนต์ รถจักรยำนยนต์ ให้ตัดออก ส่วนเพครื่องปรับอำกำศต้องระบุเพป็นของห้องยำ จังหวัดได้ส่งแผน
กลับไปให้ สปสช.อนุมัติแล้ว เพงินคงจะโอนเพข้ำมำในระบบเพมื่ออนุมัติแผนแล้ว  
  PPA มำที่จังหวัด 8 ล้ำนกว่ำบำท เพงินโอนเพข้ำบัญชีจังหวัดแล้ว 6 ล้ำนกว่ำบำท 
จังหวัดจะโอนให้พ้ืนที่ด ำเพนินกำรใน 3 เพรื่อง ตำมมติคณะกรรมกำรฯ คือ 1.โครงกำรปรับเพปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภำพในประชำชนที่มีภำวะเพสี่ยงต่อโรคควำมดันโลหิตสูง และโรคเพบำหวำน 2. โครงกำรสังคมสุขภำพดี วิถีธรรม 
วิถีไทย 3. โครงกำรส่งเพสริมพฤติกรรมเพชิงบวกในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรฆ่ำตัวตำย ส่วนPap smear 
และ TSH ตรวจสอบกับ สปสช.เพรื่องเพงินโอน และจะโอนให้ต่อไป 
ประธาน  เพรื่องกำรปรับเพปลี่ยนพฤติกรรมเพบำหวำนควำมดันโลหิตสูง ปี 2556 จังหวัดจัดสรร
งบให้ รพ.สต.ละ 35 คน ปี 2557 ก เพช่นกัน จำกกำรลงนิเพทศงำน มีข้อสงสัยมำกในเพรื่องของเพป้ำหมำยกำร
ปรับเพปลี่ยนพฤติกรรม แล้วน ำเพงินไปท ำอะไร ปีนี้ต้องอธิบำยให้ได้ 
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  3.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ  
คุณทัศนีย ์ พันป ี  ผลกำรเพบิกจ่ำยงบประมำณประจ ำปี 2557 ณ วันที่ 25 มีนำคม 2557 ในภำพรวม
ทุกงบประมำณ ได้รับกำรจัดสรร 495.86 ล้ำนบำท รำยละเพอียดแต่ละงบได้แสดงให้เพห นแล้ว งบที่ติดตำม คืองบ
ด ำเพนินงำน ในเพดือนมีนำคมเพบิกจ่ำยได้ร้อยละ 39.34  ลดลงจำกเพดือนที่ผ่ำนมำ เพนื่องจำกมีงบ Service Plan โอนเพข้ำ
มำ 1 ล้ำนบำท และเพงิน พตส.อีกส่วนหนึ่ง ซึ่งเพป้ำหมำยไตรมำสที่ 2 ต้องเพบิกจ่ำยร้อยละ 46 ส ำหรับงบลงทุน ในภำพ
จังหวัดได้รับจัดสรร 82.07 ล้ำนบำท เพบิกจ่ำยได้ร้อยละ 12.76 ภำพรวมทุกงบ เพบิกจ่ำยได้ร้อยละ 78 ถ้ำไม่รวมงบ
บุคลำกร/งบกลำง ภำพรวม อยู่ที่ 142.56 ล้ำนบำท เพบิกจ่ำยแล้ว 36.17 ล้ำนบำท คิดเพป็นร้อยละ 25.37 
  ยอดเพงินกันไว้เพบิกจำกเพหลื่อมปี ในส่วนของส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดด ำเพนินกำรเพบิกจ่ำย
แล้ว ร้อยละ 100 โรงพยำบำลก ำแพงเพพชรยังคงเพหมือนเพดิม 
 ในส่วนที่ยังไม่ได้ตำมเพป้ำหมำย รำยละเพอียดตำมเพอกสำร เพช่น ในเพรื่องของโครงกำร Service 
Plan ยังไม่มีควำมคืบหน้ำ 
คุณสมศิริ  ศัลยพงษ ์ ในส่วนของ Service Plan ได้แยกตำมประเพด นยุทธศำสตร์ โดยยุทธศำสตร์ที่ 1 เพขียน
โครงกำรแล้ว 5 โครงกำร ยุทธศำสตร์ที่ 2  โครงกำรยังไม่เพสนอขึ้นมำ จะเพป็นเพรื่องของมะเพร ง 4 แสนบำท อุบัติเพหตุ 2 
โครงกำร จิตเพวช 2 โครงกำร ทำรกแรกเพกิด/ศัลยกรรม ทันตกรรม ส่วนปฐมภูมิ อยู่ระหว่ำงแก้ไข ถ้ำดูกำรเพบิกจ่ำย 
ตำมประเพด นยุทธศำสตร์ ยุทธศำสตร์ที่ 1 ได้รับจัดสรรงบประมำณ 9.8 ล้ำนบำท เพบิกจ่ำยแล้ว  3 ล้ำนกว่ำบำท คิด
เพป็นร้อยละ 32 ยุทธศำสตร์ที่ 2  ได้รับจัดสรรงบประมำณ 4.8 ล้ำนบำท เพบิกจ่ำยแล้ว 2 แสนกว่ำบำท คิดเพป็น   
ร้อยละ 4  ยุทธศำสตร์ที่ 3 ได้รับจัดสรรงบประมำณ 3 แสนกว่ำบำท เพบิกจ่ำยแล้ว ร้อยละ 29  ยุทธศำสตร์ที่ 4 
ได้รับจัดสรรงบประมำณ 6 แสนกว่ำบำทยังไม่มีกำรเพบิกจ่ำย ภำพรวมตำมประเพด นยุทธศำสตร์เพบิกจ่ำยแล้ว ร้อยละ 
21  
นพ.รังสันต์ ชัยกิจอ านวยโชค  ในเพรื่อง Service Plan จำกกำรติดตำม พบว่ำส่วนใหญ่จัดท ำโครงกำรเพสนอมำแล้ว 
ยังขำดสำขำอุบัติเพหตุและมะเพร ง แต่กระบวนกำรตรวจสอบของส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดฯมีหลำยขั้นตอน  
ประธาน  ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดฯจะมีระบบในกำรตรวจสอบโครงกำร โดยเพริ่มจำกกลุ่มงำน
พัฒนำยุทธศำสตร์สำธำรณสุขหรือกลุ่มงำนประกันสุขภำพ จำกนั้นจะส่งผ่ำนมำที่งำนกำรเพงิน และงำนบริหำร
ตรวจสอบก่อนลงนำมอนุมัติ เพพรำะทุกอย่ำงต้องชอบด้วยกฎหมำย  

  ที่ประชุม        รับทรำบและถือปฏิบัติ 

  3.4 โครงการสังคมสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย 
คุณอรัญญา ศรีโพธิ์  สืบเพนื่องจำกนโยบำยผู้ตรวจรำชกำรฯ เพขต 3 ได้มอบให้จังหวัดก ำแพงเพพชรเพป็น
จังหวัดน ำร่องในเพรื่องของสุขภำพดีวิถีพุทธ ขณะนี้ได้จัดท ำโครงกำร แล้วบูรณำกำรที่จะเพชื่อมโยงไปที่ชุมชน 
ขยำยเพป็นทั้งจังหวัด ต ำบลละ 1 หมู่บ้ำน รวม 78 หมู่บ้ำน สนับสนุนงบประมำณกว่ำ 2 ล้ำนบำท โดยใช้เพทคนิค 
3 ส 3อ 1 น คือ สวดมนต์ สมำธิ สนทนำธรรม อำหำร อำรมณ์ ออกก ำลังกำย และนำฬิกำชีวิต เพพ่ือป้องกัน
และแก้ไขปัญหำโรคไม่ติดต่อ และกรมกำรแพทย์แผนไทยฯ น ำสมำธิบ ำบัดมำใช้แก้ไขปัญหำโรคเพรื้อรังด้วย 
ฉะนั้นต้องมีกำรขับเพคลื่อนโดยใช้กระบวนกำรด้ำนจิตวิญญำณ ซึ่งนำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดฯได้อำรำธนำ   
น ำเพรียนเพจ้ำคณะจังหวัด พร้อมทั้งเพจ้ำอำวำสวัดวัชรนำคโสภณ และวัดพระบรมธำตุ ขอควำมอนุเพครำะห์มำเพป็น
วิทยำกร ทั้งนี้โครงกำร ได้ส่งไปให้พ้ืนที่ และงบประมำณได้โอนไปทีโรงพยำบำลแล้ว ฉะนั้นบ้ำน วัด โรงเพรียน 
สถำนบริกำรสำธำรณสุข และอปท.(บวร.สอ.) ต้องบูรณำกำรกำรท ำงำนไปด้วยกัน พยำยำมให้ลดกำรใช้ยำลง 
โดยใช้เพรื่องของสมำธิ และสวดมนต์   ทั้งนี้มีโครงกำรน ำร่องที่โรงพยำบำลพรำนกระต่ำย และบ้ำนคุยป่ำรัง      
อ.พรำนกระต่ำย ซึ่งก้าวหน้าไปมาก และก าหนดจัดอบรมใน 5 Node ตำมแผนที่แจ้งไปแล้ว โดยพระวชิรเมธี 
ดร. มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย สาขาจังหวัดก าแพงเพชร (เจ้าอาวาสวัดบรมธำตุ) รับเพป็นวิทยำกร ดังนั้น 

/ Node... 
... 
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Node ต้องเพตรียมประสำนพ้ืนที่ และวิทยำกรแกนน ำต ำบลละ  1 หมู่บ้ำน ซึ่งปลัดกระทรวงสำธำรณสุข        
ไดม้อบหมำยให้ส ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ลงมำติดตำมในเพรื่องนี้ เพพ่ือก ำหนดเพป็นนโยบำยต่อไป  
  จำกกำรสืบค้นข้อมูลพบว่ำมีโรงเพรียนวิถีพุทธใน จ.ก ำแพงเพพชร 292 แห่ง ซึ่งจะเพป็น
ต้นทุนในกำรท ำงำนต่อไป  
ประธาน  อดีตปลัดกระทรวงฯ นพ.อุทัย สุดสุข ได้เพสนอแนวคิดวิถีพุทธ และนพ.ณรงค์ สหเพมธำพัฒน์ 
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ให้ส ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์เพขียนโครงกำรขึ้นมำ พร้อมทั้งให้ลงพ้ืนที่ใน 12 จังหวัด
น ำร่อง อำจน ำมำเพป็นตัวชี้วัดของกระทรวงต่อไป 

  ที่ประชุม        รับทรำบและถือปฏิบัติ 

ระเบียบวาระท่ี ๔    เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ 

 4.1 เรื่องของศูนย์วิชาการ/อปท. 
  4.1.1 ศูนยอ์นามัยที่ ๘ จังหวัดนครสวรรค์ 
คุณนพรัตน์ พรหมโชติ สืบเพนื่องจำกกำรตรวจรำชกำรและนิเพทศงำนที่ผ่ำนมำ พบปัญหำร่วมของเพขต 2 เพรื่อง 
ซึ่งสำธำรณสุขนิเพทศก์ ได้มอบหมำยให้ศูนย์วิชำกำรด ำเพนินกำร คือเพรื่องโรคไม่ติดต่อเพรื้อรัง โรคเพบำหวำน/ควำม
ดันโลหิตสูง โดยส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคท่ี ๘ เพป็นเพจ้ำภำพ และเพรื่องพัฒนำกำรเพด ก ศูนย์อนำมัยที่ 8 เพป็น
เพจ้ำภำพ ศูนย์วิชำกำรได้ร่วมกันจัดท ำโครงกำรเพพ่ือแก้ไขปัญหำดังกล่ำว โดยก ำหนดจัดประชุมในวันที่ 7 – 9 
เพมษำยน 2557  จึงขอเพชิญผู้บริหำร และนักวิชำกำรที่เพกี่ยวข้อง รวมทั้งอ ำเพภอต้นแบบ จังหวัดก ำแพงเพพชร 
ได้แก่ อ.ขำณุฯ เพข้ำร่วมประชุมในวันดังกล่ำวด้วย  
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 4.1.2 ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๘ จังหวัดนครสวรรค์ 
คุณกิติยาภรณ์  ธรรมาธร  ด้วยกรมควบคุมโรค ได้ฝำกเพรื่องมำแจ้งจำกกำรประชุม War Room กรม
ควบคุมโรค และกระทรวงสำธำรณสุข เพมื่อวันที่ 26 มีนำคม 2557 ในเพรื่องของไข้หวัดใหญ่ ซึ่งมีแนวโน้มของ
กำรระบำดสูง เพมื่อดูจำกสถำนกำรณ์ของจังหวัดก ำแพงเพพชร และข้อมูลในระดับประเพทศ โดยปกติแล้วในช่วง
เพดือนมีนำคมไม่ใช่ฤดูกำลของกำรระบำด กรมควบคุมโรคได้มีกำรเพตรียมพร้อมในเพรื่องของยำ Tamiflu เพพ่ือ
รองรับกำรระบำด ประมำณ 3 แสนเพม ด แบ่งเพป็น 30,40 และ 75 มิลลิกรัม อย่ำงละ 1 แสนเพม ด จังหวัด
ก ำแพงเพพชร ได้ขอเพบิกยำ Tamiflu ไปแล้ว หำกต้องกำรเพพ่ิมเพติมในเพบื้องต้นสำมำรถท ำเพรื่องเพบิกไปที่ส ำนักงำน
ป้องกันควบคุมโรคที่ ๘ ได ้ 
  ในเพรื่องของกำรรำยงำน ILI กรมควบคุมโรคแจ้งว่ำมีรำยงำนค่อนข้ำงน้อย ได้สั่งกำรให้
ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคแต่ละเพขตสุ่มตรวจกำรรำยงำน ILI ในแต่ละจังหวัด โดยจะเพริ่มในช่วงเพดือนเพมษำยน 
รวมทั้งเพรื่องกำรรักษำของแพทย์ที่ให้รักษำตำม CPG เพรื่องกำรจ่ำยยำ กำรแจกหน้ำกำกอนำมัยก จะมีกำรสุ่มดู
ด้วย และในวันที่ 2 เพมษำยน 2557 ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ ๘ จะจัดอบรมแพทย์ในเพรื่องของ CPG 
ไข้หวัดใหญ่ ที่โรงแรมพิมำน จ.นครสวรรค์ ขอเพชิญผู้เพกี่ยวข้องเพข้ำร่วมประชุมด้วย รำยละเพอียดจะมีหนังสือแจ้งมำ
อีกครั้ง 

 ที่ประชุม        รับทรำบ 

 

 
/๔.2 เพรื่องของ... 
... 



 - ๑๒ - 

 ๔.2 เรื่องของ DHS ( คปสอ./ CUP / Node ) 
นพ.บัลลังก์  อุปพงษ ์ ในเพรื่องกำรจัดสรรแพทย์ ในรอบนี้โรงพยำบำลพรำนกระต่ำยไม่ได้รับกำรจัดสรร 
ปัจจุบันโรงพยำบำลพรำนกระต่ำยมีแพทย์ปฏิบัติงำน 5 คน และได้รับแจ้งว่ำจะมีแพทย์ลำออกอีก 1 คน หำก
เพหลือแพทย์ 4 คน คงจะมีปัญหำในกำรปฏิบัติงำน 
ประธาน  ขอประชุมหำรือผู้บริหำรอีกครั้งหลังเพสร จสิ้นกำรประชุม คปสจ. 

 ที่ประชุม        รับทรำบ 

นพ.วินัย ลีสมิทธิ์  ตึกอุบัติเพหตุผู้ป่วยนอกของโรงพยำบำลคลองขลุงมีปัญหำเพนื่องจำกประเพมินค่ำเพสำเพข ม
คลำดเพคลื่อนไป 7 แสนบำท ไม่มีงบประมำณด ำเพนินกำร ได้หำรือต่อรองกับผู้รับจ้ำงแล้ว โรงพยำบำลคลองขลุง
จะใช้งบเพงินบ ำรุง 400,000 บำท ที่เพหลือผู้รับจ้ำงจะเพป็นผู้รับผิดชอบ 

 ที่ประชุม        รับทรำบ 

นพ.จักรพงษ์ เองตระกูลเวนิช สอบถำมกลุ่มงำนประกันสุขภำพ ในเพรื่องกำรรักษำข้ำมเพขตกรณีเพขตรอยต่อ 
ระหว่ำงเพครือข่ำยคลองลำน และเพครือข่ำยปำงศิลำทอง กรณีคนไข้เพลือกหน่วยบริกำรโรงพยำบำลคลองลำน แต่
ไปรักษำท่ี รพ.สต.คลองปลำสร้อย ปำงศิลำทอง เพป็นผู้ป่วยนอก และไม่ใช่ผู้ป่วยฉุกเพฉิน จะต้องจ่ำยค่ำบริกำรใน
อัตรำเพท่ำไร 
คุณสมศิริ ศัลยพงษ ์  ตำมข้อตกลงจะเพรียกเพก บในอัตรำที่ก ำหนด 60 บำท/ครั้ง โดยโรงพยำบำลที่เพป็น
หน่วยบริกำรหลักเพป็นผู้จ่ำย  

 ที่ประชุม        รับทรำบ 

 4. 3 เรื่องของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร (PHS) 
  4.3.1 งบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ (QOF) 
คุณใจทิพย์  สิงห์คาร  ตำมที่แจ้งให้พ้ืนที่ทรำบเพรื่องกำรจัดสรรงบตำมตัวชี้วัดเพกณฑ์คุณภำพและผลงำนบริกำร
ปฐมภูมิ (QOF) ปี 2557 และได้จัดสรรงบประมำณล่วงหน้ำให้เพครือข่ำยบริกำรและจะเพกลี่ยจัดสรรเพงินตำม
ผลงำนบริกำรเพดือนเพมษำยน 2556 – มีนำคม 2557 ต่อไป ซ่ึงตัวชี้วัดเพกณฑ์คุณภำพและผลงำนบริกำรปฐมภูมิ 
ปี 2557 จะแบ่งเพป็น 4 ด้ำน คือ 

ตัวช้ีวัดด้านที่ 1 คุณภำพและผลงำนกำรจัด บริกำรสร้ำงเพสริมสุขภำพและป้องกันโรค 
มี 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับกำรฝำกครรภ์ครั้งแรกอำยุครรภ์น้อยกว่ำหรือ เพท่ำกับ 12
สัปดำห์ ผลงำน ผ่ำนเพกณฑ์ 2) ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับกำรฝำกครรภ์ครบ 5 ครั้งตำมเพกณฑ์ 3) ร้อยละสะสม
ควำมครอบคลุมกำรตรวจคัดกรองมะเพร งปำกมดลูกในสตรี 30-60 ปี ภำยใน 5  ปี 4) ร้อยละของเพด กอำยุต่ ำ
กว่ำ 3 ปีได้รับกำรตรวจสุขภำพช่องปำก และ 5) อัตรำผู้ป่วยเพบำหวำนได้รับกำรตรวจจอประสำทตำประจ ำปี 
ผลงำนในภำพรวมจังหวัดตำมตัวชี้วัดในเพรื่องของกำรตรวจคัดกรองมะเพร งปำกมดลูกร้อยละ 30.58 กำรตรวจ 
จอประสำทตำ ร้อยละ 3.02 และกำรฝำกครรภ์ครบ 5 ครั้งตำมเพกณฑ ์ร้อยละ 3.83 

ตัวชี้วัดด้านที่ 2 คุณภำพและผลงำนกำรจัดบริกำรปฐมภูมิ  มี 6 ตัวชี้วัด ได้แก่       
1) สัดส่วน OP ปฐมภูมิ /รพ. 2) อัตรำกำรรับเพข้ำรักษำในโรงพยำบำลจำกโรคหืด 3) อัตรำกำรรับไว้รักษำใน
โรงพยำบำลด้วยโรคเพบำหวำนที่มีภำวะแทรกซ้อนระยะสั้น 4) อัตรำกำรรับไว้รักษำในโรงพยำบำล ด้วยโรคควำม
ดันโลหิตสูงหรือภำวะแทรกซ้อนของควำมดันโลหิตสูง 5) ร้อยละผู้ป่วยเพบำหวำนที่ได้รับกำรตรวจ HbA1C 
ประจ ำป ี6) อัตรำผู้ป่วยเพบำหวำนที่ได้รับกำรตรวจ HbA1C<7% ผลงำนจะเพทียบกับเพกณฑ์กลำงในภำพรวมเพขต 

ตัวชี้วัดด้านที่ 3 คุณภำพและผลงำนด้ำนกำรพัฒนำองค์กร กำรเพชื่อมโยงบริกำร 
ระบบส่งต่อ และกำรบริหำรระบบ มี 4 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) ร้อยละประชำชนมีหมอใกล้บ้ำนใกล้ใจดูแล จะดูใน

/ส่วนของ... 
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ส่วนของแพทย์ ซึ่งจังหวัดก ำแพงเพพชร ผ่ำนทุกแห่ง 2) ร้อยละหน่วยบริกำรปฐมภูมิผ่ำนเพกณฑ์ขึ้นทะเพบียน 3) มี
กำรจัดระบบสนับสนุนกำรจัดบริกำรปฐมภูมิที่มีคุณภำพ 4) DHS มีแพทย์เพวชศำสตร์ครอบครัว อย่ำงน้อย 1 คน 
ผลงำน ตัวชี้วัดกำรขึ้นทะเพบียนหน่วยบริกำรปฐมภูมิ ผ่ำนเพกณฑ์เพพียง 1 อ ำเพภอ คือ อ.ไทรงำม โดยหน่วยบริกำรปฐม
ภูมทิี่ไม่ผ่ำน จะตกเพกณฑ์ในเพรื่องของบุคลำกร วัสดุ อุปกรณ์จ ำเพป็นบำงรำยกำร เพครือข่ำยบริกำรต้องจัดท ำแผนใน
กำรสนับสนุน 
  ตัวช้ีวัดด้านที่ 4 คุณภำพและผลงำนของบริกำรที่จ ำเพป็นตอบสนองปัญหำสุขภำพของ 
ประชำชนในพื้นท่ี และบริกำรเพสริมในพ้ืนที่ มี 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) อัตรำตำยจำกโรคหลอดเพลือดหัวใจขำดเพลือด
เพฉียบพลัน 2) ร้อยละของเพด ก 0-3 ปีที่ฟันผุ ผลงำนฟันผุดูตำมโปรแกรมของทันตกรรม 
  รำยละเพอียดผลกำรด ำเพนินงำนรำยตัวชี้วัดตำม Power Point น ำเพสนอ ทั้งนี้ขอให้พ้ืนที่
ตรวจสอบในเพรื่องของเพป้ำหมำยผลงำนว่ำถูกต้องหรือไม่ หำกยังลงข้อมูลไม่ครบถ้วน ขอให้เพร่งด ำเพนินกำรด้วย
เพนื่องจำก สปสช.ขยำยเพวลำบันทึกข้อมูลถึงวันที่ 30 เพมษำยน 2557 
คุณสมศิริ ศัลยพงษ ์  เพนื่องจำกเพงิน QOF เพป็นกำรใช้ผลงำนแลกเพงิน เพหลือเพวลำคีย์ข้อมูลอีก 1 เพดือน ที่จะดึง
เพงินจำกเพขตมำจังหวัด ขอให้เพร่งรัดกำรคีย์ข้อมูลด้วย 
ประธาน  กำรข้ึนทะเพบียนหน่วยบริกำรปฐมภูมิ จังหวัดก ำแพงเพพชรเพป็นเพพียงจังหวัดเพดียวในเพขต
ที่ผ่ำนน้อยที่สุด และเพป็นจังหวัดเพดียวที่ Economy of scale ดีที่สุดในเพขต ขอฝำกให้สำธำรณสุขอ ำเพภอลงไปดูด้วย 

 ที่ประชุม        รับทรำบ 

  4.3.2 งบค่าเสื่อม 
คุณวิเชียร  กาศสมบูรณ์  ขอติดตำมงบค่ำเพสื่อม ปี 2554 - 2556 

1. งบค่าเสื่อม ปี 2554 ได้แก่  
- CUP ปำงศิลำทอง ก่อสร้ำงอนำมัยทดแทนหนองหล่ม อยู่ระหว่ำงกำรบริหำร
สัญญำ งวดที่ 3  

- CUP ไทรงำม ค่ำขยำยเพขตไฟฟ้ำ 50 % หลัง  
2. งบค่าเสื่อม ปี 2555 ที่ยังไม่ได้ด ำเพนินกำรก่อหนี้ผูกพัน ได้แก่  

- CUP พรำนกระต่ำย จ ำนวน 3 รำยกำร ได้แก่ สิ่งก่อสร้ำงของ รพ.สต.หนองโสน 
- CUP ลำนกระบือ จ ำนวน 1 รำยกำร ได้แก่อำคำรแพทย์แผนไทยของ รพ.สต.
หนองหลวง 

3. งบค่าเสื่อม ปี 2556  
-  CUP พรำนกระต่ำย ครุภัณฑ์กำรกำรแพทย์ยังไม่ได้ด ำเพนินกำรก่อหนี้ผูกพัน

จ ำนวน 6 รำยกำร  
- CUP ไทรงำม สิ่งก่อสร้ำงยังไม่ได้ด ำเพนินกำรก่อหนี้ผูกพัน จ ำนวน 1 รำยกำร คือ 

ต่อเพติมชั้นล่ำง รพ.สต.บ้ำนใหม่เพจริญพร  
- CUP คลองลำน สิ่งก่อสร้ำงยังไม่ได้ด ำเพนินกำรจัดจ้ำง จ ำนวน 5 รำยกำร  
- CUP ปำงศิลำทอง จ ำนวน 1 รำยกำร ได้แก่ อำคำรแพทย์แผนไทย รพ.สต.ท่ำขึ้น 
- CUP บึงสำมัคคี จ ำนวน 1 รำยกำร ได้แก่ จัดซื้อเพครื่องก ำเพนิดไฟฟ้ำ อยู่ในขั้นตอน 

ก ำหนด Spec 
ประธาน   ขอให้เพร่งรัดด ำเพนินกำรด้วย 

 ที่ประชุม        รับทรำบ 
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