
รายงานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานสาธารณสุขและคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด 
ครั้งท่ี 4 / ๒๕๕7 

วันท่ี  30  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕7  เวลา 11.0๐ น. 
ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลปางศิลาทอง 

---------------------------------------------------- 
ผู้มาประชุม  
๑. นพ.วิวัฒ   ค าเพ็ญ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร (ประธาน) 
2. นางกาญจนา  ลิ้มเลิศเจริญวนิช  นักวิชาการสาธารณสุขเช่ียวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)  
3. พญ.รจนา    ขอนทอง   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลก าแพงเพชร 
4. นพ.ไพฑูรย ์ อ่อนเกตุ   หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ  

โรงพยาบาลก าแพงเพชร 
5. นางสาวสาวิตรี  อภัยราช   หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลก าแพงเพชร 
6. นายมานะ  วรรณกระจ่าง แทนหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค 
7. นางสมศิริ  ศัลยพงษ์  หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ และปฏิบัติหน้าที่ 
                                                          หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
8. นางสาวเรวดี  ด าประภา  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
9. นางพัชรีพร  บุญรอด   แทนหัวหน้ากลุ่มงานนิติการ   
10. นางอรัญญา  ศรีโพธ์ิ   หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
11. นางนวลปรางค์ เมธีกุล   หัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพ 
12. นางสาววันดี  ป่าทอง   แทนหัวหน้างานสารสนเทศและสุขศึกษา 
๑3. นางสาววรีรัตน์ สุนทรสุข  หัวหน้างานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ 
14. นายอภิสิทธ์ิ  สุขทรัพย์  หัวหน้างานควบคุมโรค 
15. นางวิมานรด ี รัตนประภา  หัวหน้างานควบคุมโรคเอดส์และกามโรค 
16. นางลออศรี  จารุวัฒน์  หัวหน้างานควบคุมโรคไม่ติดต่อ 
17. นางสาวพยอม ค าอาจ   เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขช านาญงาน 

รักษาการหัวหน้างานทันตสาธารณสุข 
18. นายสัมพันธ์  อภัยราช   หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
19. นางสาวทัศนีย์ พันปี   หัวหน้างานการเงินและบัญชี  ฝ่ายบริหารทั่วไป 
20. นายวิเชียร    กาศสมบูรณ์  หัวหน้างานพัสดุ  ฝ่ายบริหารทั่วไป  
21. นายกฤษณะ  โมราสุข   หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
22. นพ.วินัย  ลีสมิทธ์ิ   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลคลองขลุง 
23. นพ.ทวีศักดิ ์ คณุตม์วงศ์  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี 
24. นางสาวชนิดา   วชิรบรรจง  แทนผู้อ านวยการโรงพยาบาลพรานกระต่าย 
25. นายชาติ    อ่ึงเส็ง   แทนผู้อ านวยการโรงพยาบาลคลองลาน 
26. นางบุษบา ภูริศักดิ์ไพโรจน์  แทนผู้อ านวยการโรงพยาบาลลานกระบือ 
27. นพ.ก้องเกียรติ บุญญาอารักษ์  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบึงสามัคคี 
28. นางมณฑาทิพย์   นาคทอง   แทนผู้อ านวยการโรงพยาบาลโกสัมพีนคร 
29. นพ.สิทธ์ิ   ภคไพบูลย์  นายแพทย์ช านาญการ 

รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลปางศิลาทอง 
30. นางศรีธนา  เหล่ารอด  แทนผู้อ านวยการโรงพยาบาลไทรงาม 

31. นพ.วัชรพงษ์... 
... 
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31. นพ.วัชรพงษ์ วิศาลศักดิ์  นายแพทย์ช านาญการ 
รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลทรายทองวัฒนา 

32. นพ.ปิยะวัตร ค าอุไร   นายแพทย์ปฏิบัตกิาร 
รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล 

33. นายอาริยะ  บุญเกตุ   สาธารณสุขอ าเภอเมืองก าแพงเพชร 
34. นายสุรัตน์  อยู่ยอด   สาธารณสุขอ าเภอขาณุวรลักษบุรี 
35. นายนิคม    สุกใส   สาธารณสุขอ าเภอคลองขลุง 
36. นายกิตติวัฒน์ เกตุด้วง   แทนสาธารณสุขอ าเภอไทรงาม 
37. นายอนิรุธ  บ ารุงศรี   สาธารณสุขอ าเภอคลองลาน 
38. นางณัฏยา  หญ้าลาภ  สาธารณสุขอ าเภอพรานกระต่าย 
39. นายพิริยะ  เมืองมูลชัย  สาธารณสุขอ าเภอไทรงาม 

รักษาราชการแทนสาธารณสุขอ าเภอบึงสามัคคี 
40. นายอ านาจ   น้ ามลิวรรณ  สาธารณสุขอ าเภอปางศิลาทอง 
41. นายสนธยา  พลโคตร   สาธารณสุขอ าเภอลานกระบือ 
42. นายเอกวุฒิ  แตงดารา สาธารณสุขอ าเภอโกสัมพีนคร 
43. นายประจักษ์ แก้วกิจจา  สาธารณสุขอ าเภอทรายทองวัฒนา 
44. นางพรรัตน์  รอดเทศ   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ (ผู้ช่วยเลขานุการ) 

ผู้ไม่มาประชุม(ติดราชการ) 
1. นพ.รังสันต์  ชัยกิจอ านวยโชค  หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ  
                               โรงพยาบาลก าแพงเพชร 
2. นพ.สุรชัย  แก้วหิรัญ  หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุน 

บริการสุขภาพ โรงพยาบาลก าแพงเพชร 
3. นายวิเศษ  อุดมศิลป์  หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านอ านวยการโรงพยาบาลก าแพงเพชร 
4. นางสาวทิพย์วรรณ อยู่เกษม   ผู้อ านวยการกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

เทศบาลเมืองก าแพงเพชร  

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางนพรัตน์    พรหมโชติ  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ ศูนย์อนามัยที่ 8 
      นครสวรรค์  
2. นางวันเพ็ญ  ชาญณรงค์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 
      นครสวรรค์ 
3. ทญ.สาวิตรี  อนุพันธ์   ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ รพ.กพ. 
4. นายธีรวิทย์  บ ารุงศรี   เภสัชกรช านาญการพิเศษ รพ.กพ. 
5. นายณรงค์  มหายศ   นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ รพ.กพ. 
6. นายศิริพงษ์  มุสิกปาน  เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ช านาญงาน 
7. นางสาวหทัยรัตน์ สุนทรสุข  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ สสจ.กพ. 
8. นายบัณฑิต  สิริธุวานนท์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสจ.กพ. 
9. นางภารดี  วงศ์ราษฎร์  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ รพ.ปางศิลาทอง 
10. นางสุคิด  วงเวียน   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.ไทรงาม 

11. นายศุภเมธี... 
... 
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11. นายศุภเมธี  เกษวิริยการ  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสอ.ไทรงาม 
12. นายศักดิ์ดา   ส่องแสง   นักวิชาการสาธารณสุข สสอ.พรานกระต่าย 
13. นายกมล แสนท้าว  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัตกิาร สสอ.พรานกระต่าย 
14. นายสืบศักดิ์  ศรีสุวรรณ์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสอ.ทรายทองวัฒนา 
15. นางจารุสิริ  อาจสม   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.ลานกระบือ 
16. นางสาวกานดา ทองรักษ์  นักวิชาการเงินและบัญชี รพ.ลานกระบือ 
17. นายทวี ธูปขุนทด  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสอ.ลานกระบือ 
18. นางจินตนา  ด่านปาน  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.ปางศิลาทอง 
19. นายสุวัฒน์  แสนยาเจริญกุล    เภสัชกรช านาญการ รพ.ปางศิลาทอง 
20. นางสาวชบา  ไชยเชษฐ์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.ปางศิลาทอง 
21. นายอลงกต  พวงพุ่ม   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสอ.ปางศิลาทอง 
22. นายเอกณรงค์ ภู่ทอง   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสอ.ขาณุวรลักษบุรี 
23. นายพีรพัฒน์  แจ่มศรี   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสอ.คลองลาน 
24. นางบุณฑริก    นัทธี   นักวิชาการเงินและบัญชี รพ.ทุ่งโพธ์ิทะเล 
25. นายสมโภชน์  ทรัพย์เจริญพันธ์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.ทุ่งโพธ์ิทะเล 
26. นางสาววนิดา บัวกล้า   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.คลองลาน 
27. นายอาทิตย ์ บุญโพ   นักวิชาการสาธารณสุข สสจ.กพ. 

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

ระเบียบวาระที่  ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
1.1 เรื่องจากการประชุมกระทรวง / คปสข. / กรมการจังหวัด 

1) ตามที่ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน( สตง.) ลงตรวจสอบ และได้ทักท้วงการใช้จ่ายเงิน
ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ซึ่งท าหน้าที่เป็น สปสช. สาขาจังหวัด 15 จังหวัด เนื่องจากพบว่ามีการใช้เงินผิด
วัตถุประสงค์ ประมาณ 500 ล้านบาท ซึ่งส านักงานตรวจเงินแผ่นดินอาจเรียกไปช้ีแจงและลงมาสอบ และอาจจะถูก
เรียกเงินคืน ขณะนี้ก าลังลงตรวจสอบจังหวัดในเขตฯ 3 คือจังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี และชัยนาท  กระทรวงฯ
ทราบเรื่องนี้มาตั้งแต่ปี 2552 และไดพ้ยายามพูดคุยกับ สปสช. มาตลอด ในเรื่องระเบียบที่ผิด กับการผิดระเบียบ 
กระทรวงฯไดท้ าเรื่องไปที่ สปสช.แล้วอยู่ระหว่างการเจรจาต่อรองระหว่าง Provider กับ Purchaser ในหลักการ  
ช่วงนี้กิจกรรมหลายอย่างอาจต้องชะลอไปก่อน ท าให้มีปัญหากับเงิน PP อีกหลายก้อน PPB ไม่สามารถน ามาท า
โครงการไดเ้พราะโอนเข้าเงินบ ารุง ต้องเอาเงินบ ารุงมาท าโครงการ แล้วเอาลูกหนี้ PP มาตัด ระบบบัญชีได้ตกลงกัน
แล้ว และกระทรวงฯอยากให้ยกเลิกระเบียบการจัดสรรเงินผ่านบัญชี 6 ของ สปสช. การจ่ายค่าตอบแทนล้างไต/
ค่าตอบแทนที่จ่ายตรงรายบุคคล งบค่าเสื่อม ซึ่งกระทรวงฯไดม้ีหนังสือถึง สปสช.แล้ว  

2)  เรื่องธรรมาภิบาลการจัดซื้อจัดจ้าง ในเรื่องยา เวชภัณฑ์มิใช่ยา รวมทั้งพัสดุ ที่ไม่ใช่ 
ครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้างทั้งหมด กระทรวงฯจะวางระบบการจัดซื้อจัดจ้างในราคาที่เป็นธรรม ในช่วงเดือนพฤษภาคม – 
กรกฎาคม 2557 ใช้เวลา 3 เดือน จากนั้นจะออกกฎระเบียบ มอบงานคุ้มครองผู้บริโภคดูแล  
   ในเรื่องการจัดซื้อแผ่นตรวจน้ าตาลในเลือด ให้ใช้ราคากลางของเขต การซื้อรวม
ภาพเขต ภาพจังหวัดยังคงต้องด าเนินการต่อ เรื่องสัดส่วน ED : NED เป็นเรื่องที่ระเบียบพัสดุสั่งการ สัดส่วน     
รพท. 80: 20 /รพช. 90:10  ขอให้ด าเนินการตามเกณฑ์ที่ก าหนดด้วย และจากการนิเทศงานที่ Node พรานกระต่าย 

กรณี... 
... 
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กรณีจะยกเลิกการใช้ยา Felodipine  และ Amlodipine ในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงนั้น นโยบายไม่ได้บอกให้ยกเลิก 
แต่ให้ใช้ให้เหมาะสม ต้องเดินตาม Guild line ขอให้ Service Plan หรือ พบส.ที่เกี่ยวข้องทบทวนเรื่อง Guild line 
โรคความดันโลหิตสูงด้วย 

  เรื่องของ IC ขอฝาก พบส.พยาบาลด าเนินการ การประชุมครั้งต่อไปจะเชิญหวัหนา้ฝา่ย
การพยาบาลโรงพยาบาลทุกแห่งเข้าร่วมประชุมด้วย  

3) จากการประชุมชมรมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ชมรมผู้อ านวยการโรงพยาบาล
ศูนย/์โรงพยาบาลทั่วไป ได้หารือในเรื่องผู้อ านวยการโรงพยาบาลศูนย/์ทั่วไป   และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดต้อง
มีการโยกย้ายหมุนเวียนกันทุก 4 ปี  และขณะนี้ อพก.กระทรวงผ่านหลักเกณฑ์เรื่องการข้ึนด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการโรงพยาบาล และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ไม่ต้องเป็นแพทย์ก็ได้  

4) งบประมาณ (Hardship) มีอยู่ประมาณ 1,500  บาท รอว่าผู้ตรวจราชการฯจะเกลี่ย
อย่างไร ข้ึนอยู่กับบัญชีตัวเลขอาจจะคลาดเคลื่อนบ้าง อีกประเด็น เป็นเรื่องของฐานเงินเดือนมีเงินอยู่ประมาณ 
1,800 ล้านบาท ได้ให้จัดท าแผนก าลังคนของ CUP ไปแล้ว เมื่อมีแผนก าลังคนย่อมรู้งบประมาณ Labor Cost 
ขอให้ไปทบทวนด้วย 

5) เรื่องจากการประชุมกรมการจังหวัดหัวหน้าส่วน 
5.1) ข้าราชการที่ย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่ 

- นางธาดา  สังข์ทอง ต าแหน่งหัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร ย้าย
มาจากหัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท จังหวัดอุดรธานี 

  -  นายธรรมวิทย์  นวชัยนันทน์ ต าแหนง่ผู้อ านวยการส านักงานบังคับคดีจงัหวัด
ก าแพงเพชร ย้ายมาจากต าแหนง่ผูอ้ านวยการส านักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮอ่งสอน 

  -  นางนพรัตน์  นิพทัธ์ธีรนันท์ ต าแหนง่รักษาราชการแทนสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานจงัหวัดก าแพงเพชร ย้ายมาจากต าแหน่งนกัวิชาการแรงงาน กลุ่มงานทะเบียนความปลอดภัยแรงงาน ส านกั
ความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

5.2) แผนภัยพิบัติแห่งชาติ พ.ศ.2553-2557 แบ่งภัยพิบัติ ออกเป็น 18 ประเภท
เป็นเรื่องความมั่นคง 4 เรื่อง และเป็นฝีมือมนุษย์และธรรมชาติ 14 เรื่อง ขณะนี้ที่เป็นประเด็น คือเรื่องวาตภัย ส่วน
ใหญ่พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจะเป็นภาคอีสาน อีกเรื่อง คือระบาดวิทยา ภัยของโรคระบาด  

5.3) การเลื่อนเปอร์เซ็นต์เงินเดือน จังหวัดตัดไว้ 0.01 % Scale การประเมินในรอบ
นี้จะแบ่งเป็น 5 ระดับ น้ าหนัก 30 : 70 โดยในส่วน 70 % ได้แก่กระบวนการบูรณาการแผนและบูรณาการวิธีการ
ท างาน การประเมินขอให้เป็น Cross  Functional Team และขอให้เป็นรูประฆังคว่ า   

6) สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 1 ที่ จ.อุทัยธานี เช่ือมโยงกับการ
ประชุมที่หัวหิน สรุปว่าข้อมูลของ จ.ก าแพงเพชรน่าเช่ือถือที่สุด เพราะประมวลจาก Data Base โดยตรง ถ้าไปดู
โปรแกรมที่ซื้อมาจากตรัง ยกตัวอย่างการคัดกรองเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง ประชากรที่เป็นตัวหารยังเข้าไม่หมด
หลายแห่งผลงานสูงมาก แต่ถ้าตัวหารเข้ามาหมดจะไม่ใช่ ขอให้ตรวจสอบด้วย  

7) ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 นครสวรรค์ จะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความ
เข้มแข็งของทีม SRRT ต าบล ในวันที่ 15 – 16 พฤษภาคม 2557 โดยอาจารย์จากส านักระบาดวิทยา ขอให้ส่งทีม
เข้าร่วมอบรมด้วย เรื่องระบาดวิทยา ขณะนีไ้ด้มอบ นพ.สิทธ์ิ  ภคไพบูลย์  ดูแล 
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ระเบียบวาระที่ ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 3 / ๒๕๕7 
เลขานุการท่ีประชุม   ได้ลงรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/๒๕๕7  ใน Website : www.kpo.moph.go.th  
เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาเป็นการล่วงหน้าแล้ว 
คุณอรัญญา  ศรีโพธิ์ ขอแก้ไขรายงานการประชุมหน้า 10 หัวข้อที่ 3.4 โรงพยาบาลน าร่องจากโรงพยาบาล 
พรานกระต่าย ขอเปลี่ยนเป็นโรงพยาบาลก าแพงเพชร 

 ท่ีประชุม       รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3 / ๒๕๕7 

ระเบียบวาระที่  ๓  วาระติดตาม   

3.1  MIS 
1) ระบบข้อมูล MIS 

คุณกฤษณะ  โมราสุข สรุปผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดปี 2557  
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ ประกอบด้วย 5 แผนงาน  
29 ตัวช้ีวัด ผ่านเกณฑ์แล้ว 4 ตัวช้ีวัด ไม่มีข้อมูล 5 ตัวช้ีวัด 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ประกอบด้วย 13 แผนงาน 
86 ตัวช้ีวัด ผ่านเกณฑ์แล้ว 28 ไม่มีข้อมูล 8 ตัวช้ีวัด 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างเสริมสุขภาพ การควบคุม ป้องกันโรค ประกอบด้วย 5 
แผนงาน 56 ตัวช้ีวัด ผ่านเกณฑ์แล้ว 21  ตัวช้ีวัด 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 กฎหมายและการคุ้มครองผู้บริโภค ประกอบด้วย 2 แผนงาน 14 
ตัวช้ีวัด ยังไม่ผ่านเกณฑ์  และไม่มีข้อมูล 3 ตัวช้ีวัด 
                                ในเรื่องระบบข้อมูล จะมีตัวช้ีวัดอยู่ 2 ตัว คือ มีระบบข้อมูลในการบริหารจัดการใน
ทุกระดับ และมีข้อมูลที่มีคุณภาพน่าเช่ือถือ โดยตัวช้ีวัดตัวแรกท าเพื่อพัฒนาข้อมูล ต้องมีข้อมูลที่ครบถ้วนจึงจะ
ใช้ข้อมูลนี้ในการบริหารจัดการได้ ฉะนั้นตัวช้ีวัดนี้จะเป็นเรื่องของการส่งข้อมูลให้ครบถ้วน ทันเวลา รวมไปถึง
การ Sync ข้อมูลด้วย ตัวต่อมาในเรื่องของความถูกต้อง ซึ่งทุกแห่งมีโปรแกรมตรวจข้อมูลอยู่แล้ว ได้ก าหนดไว้ว่า
ต้องถูกต้องครบถ้วนร้อยละ 95 ข้ึนไป ซึ่งจังหวัดได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในเรื่องการบันทึกข้อมูล การ
ตรวจสอบข้อมูลและการส่งข้อมูล ๒๑ แฟ้ม/๔๓ แฟ้มและตามตัวช้ีวัดและตามระบบ MIS ให้กับผู้รับผิดชอบงาน  
IT และผู้รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ โรงพยาบาล  รพ .สต. และศูนย์บริการ
สาธารณสุขเทศบาลทุกแห่ง โดยแบ่งเป็น ๕ Node  ในระหว่างวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ – ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๗ ไป
แล้ว  ขอให้แต่ละ Node หรือ CUP ติดตาม ควบคุมก ากับหน่วยบริการในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ 
และใช้ได้ถูกต้อง ในโครงการของอ าเภอที่เขียนไว้ในแผนนั้น อ าเภอที่เสนอโครงการมาขออนุมัติแล้ว คือ CUP 
พรานกระต่าย ส่วนอ าเภออื่นๆอยู่ระหว่างด าเนินการ ทั้งนี้ จังหวัดได้จัดสรรงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจาก
กระทรวงฯ เป็นงบด าเนินงานของ สป. ให้ CUP และ NODE ด าเนินการตามแผนงานฯ จ านวนเงิน ๖๔๑,๒๐๐ 
บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการบันทึกข้อมูลและตรวจสอบข้อมูล ของหน่วยบริการให้มีคุณภาพ 
สามารถส่งออกข้อมูล ๒๑ แฟ้มและ ๔๓ แฟ้ม ได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา หน่วยบริการมีการพัฒนา
ระบบความปลอดภัยด้านสารสนเทศตามแนวทางกระทรวงสาธารณสุขและเครือข่าย DHS/NODE มีระบบการ
บริหารจัดการข้อมูลหน่วยบริการในเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ ตามหนังสือที่แจ้งไป จะแยกเป็นภาพ Node และ
ภาพ CUP แล้วแต่จะด าเนินการ โดยขอให้เร่งด าเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายใน เดือน
มิถุนายน ๒๕๕๗ 
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ประธาน  1. ขอให้ Data Admin ของจังหวัดและอ าเภอตรวจสอบ และยืนยันข้อมูลก่อนที่จะ
น าออกมาใช้  
  2. ขอติดตามความก้าวหน้าเรื่อง Sever ของแต่ละอ าเภอ เนื่องจากมีปัญหาการ
ประมวลผลที่จังหวัด เดือนหน้าขอให้รายงานด้วย  

  ท่ีประชุม        รับทราบและถือปฏิบัติ 

2) ระบาดวิทยา CD/NCD 
 - NCD 

คุณลออศรี  จารุวัฒน์ จากข้อมูล MIS ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน และระบบส่งต่อที่ไร้รอยต่อ จ านวน 13 แผนงาน  
  แผนงานที่ 1 หัวใจและหลอดเลือด ตั้งแต่ตุลาคม 2556 – เมษายน 2557 ผล
การใช้ SK พบว่าจังหวัดก าแพงเพชรมีการพัฒนาการใช้มากที่สุดในเขต โดย รพ.ก าแพงเพชรเป็นแกนหลักในการ
พัฒนาในส่วนของ Node ผลงานในภาพรวมผู้ป่วย STEMI  จ านวน 173 ราย เข้าข่ายในการให้ยา และสามารถ
ให้ยาได้ที่ Node จ านวน 39 ราย คิดเป็นร้อยละ 22.54 โดย Node ขาณุฯสามารถให้ยา SK ได้ร้อยละ 
47.06 รองลงมาเป็น Node เมืองฯ ร้อยละ 37.33 และคลองขลุง ส่วน Node คลองลานอยู่ระหว่างการ
พัฒนา จากข้อมูล Baseline ย้อนหลัง 3 ปี พบว่าอัตราการตายของโรคหัวใจและหลอดเลือด สูงเป็นอันดับ 1 
ของจังหวัดก าแพงเพชร งบประมาณในการแก้ไขปัญหาจากแผนปฏิบัติการมีเพียง 8 แสนบาท ซึ่งโครงการที่
เขียนมาเพื่อแก้ไขปัญหาโรคหัวใจและหลอดเลือดจะเป็นของ รพ.ก าแพงเพชร พรานกระต่าย ไทรงาม ทุ่งโพธ์ิ
ทะเล โครงการที่อนุมัติแล้ว จ านวน 6 โครงการ งบประมาณ 3.6 แสนบาทเป็นงบจากพื้นที่ 150,400 บาท 
CUP อื่นๆขอให้เขียนโครงการเสนอข้ึนมาด้วย 
  แผนงานที่ 2 มะเร็ง จากข้อมูลพบว่าอัตราการป่วยด้วยโรคมะเร็งตับของคน
ก าแพงเพชรสูงกว่าระดับเขตฯ โดยอ าเภอที่มีอัตราป่วยสูง ได้แก่ อ.ทรายทองวัฒนา คลองขลุง และเมืองฯ ถ้า
มองในภาพ Node ได้แก่ Node คลองขลุง อัตราป่วยร้อยละ 122.84/แสนประชากร รองลงมาคือ Node 
เมืองฯ อัตราป่วยร้อยละ 88.57/แสนประชากร และ Node คลองลาน อัตราป่วยร้อยละ 70.84/แสน
ประชากร 
  การคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ผลงานตั้งแต่ ปี 2553 – 2555 เป็นข้อมูลจาก 
MIS ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลของสถาบันมะเร็ง เป็นข้อมูลที่ใกล้เคียงกันมาก แต่ถ้าดูข้อมูลที่เก็บด้วย Paper 
ผลงานจะสูงกว่าข้อมูลที่น าเสนอ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ตรวจสอบความซ้ าซ้อนแล้ว จังหวัดจะส่งข้อมูลที่เป็นผลงานใน
แต่ละปี และที่เป็นรายบุคคล ให้แต่ละ CUP เพื่อตรวจสอบอีกครั้ง อ าเภอที่มีผลงานสูงได้แก่ CUP ทรายทอง
วัฒนา ร้อยละ 57.68 ต่ าสุด คือ CUP เมืองฯ ร้อยละ 27.93 แผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติ ใช้งบประมาณ 
1,118,700 บาท มีโครงการที่เสนอขออนุมัติ 8 โครงการ เป็นเงิน 3,243,820 บาท เป็นงบสนับสนุนจาก
พื้นที่ 3,021,170 บาท 
  แผนงานที่ 3 โรคไม่ติดต่อ NCD จากข้อมูล MIS ผู้ป่วยเบาหวาน การตรวจ 
HBA1C ปี 2557 มีนโยบายให้ตรวจ HBA1C 2 ครั้ง/ปี รอบแรกในภาพจังหวัดด าเนินการได้ร้อยละ 44.88 
โดยอ าเภอที่มีผลงานสูงสุด ได้แก่ อ.ทรายทองวัฒนา ร้อยละ 67.13 และโกสัมพีนคร ร้อยละ 64.93 ต่ าสุดที่ 
CUP ปางศิลาทอง ร้อยละ 4.52  แผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติ ใช้งบประมาณ 19,307,714 บาท รวม 
9 โครงการ เป็นงบสนับสนุนจากพื้นที่ 9,358,050 บาท 
ประธาน  1. อัตราการตายอันดับ 1 ของจังหวัดก าแพงเพชร คือโรคหัวใจและหลอดเลือด 
ทั้งจังหวัด และอ าเภอมีงบประมาณด าเนินการแก้ไขปัญหาเพียง 8 แสนบาท ขอฝากด้วย  
  2. การคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ผลงานของ CUP เมืองยอดสะสมยังต่ ากว่าเกณฑ์ 
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ขณะนีง้บประมาณของมะเร็งปากมดลูกลงไปที่ CUP แล้ว มีแผนและแนวทางการด าเนินงานอย่างไร ขอให้ CUP 
เมืองมาน าเสนอที่ประชุมในเดือนต่อไป 

  ท่ีประชุม        รับทราบ 

- CD 
คุณหทัยรัตน์  สุนทรสุข 1 ) สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ณ วันที่ 28 เมษายน 2557 ภาพรวมประเทศ
พบผู้ป่วยไข้เลือดออก 4,466 ราย อัตราป่วย  6.95 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต  3 ราย อัตราป่วยตายร้อยละ 
0.07  จังหวัดก าแพงเพชรพบผู้ป่วย  77 ราย อัตราป่วย 11.98 ต่อแสนประชากร อยู่ในอันดับที่ 31 ของ
ประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามัธยฐานแนวโน้มลดลง แต่ในช่วงเดือนพฤษภาคมเป็นช่วงที่ต้องเฝ้าระวังเป็น
พิเศษ โดยอ าเภอที่มีอัตราป่วยสูง ได้แก่ อ.เมืองฯ โกสัมพีนคร และคลองขลุง โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กวัยเรียน 
  2) สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ และปอดบวม ในภาพรวมประเทศพบผู้ป่วย 
30,024  ราย  เสียชีวิต 53 ราย  ใน 23 จังหวัด  อัตราป่วยตายร้อยละ 0.18 โดยแยกออกเป็น H1N1  
2009 : 51 ราย ไข้หวัดใหญ่ชนิด A (H3)  1 ราย และไข้หวัดใหญ่ชนิดบี  1 ราย เมื่อดูจ านวนผู้ป่วยไข้หวัด
ใหญ่และปอดบวมของจังหวัดแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน มีแนวโน้มลดลงแต่ถ้าเปรียบเทียบกับ ILI ราย
สัปดาห์จะเห็นว่าแนวโน้มเพิ่มสูงข้ึน ส าหรับสัดส่วนของ  ILI  อยู่ในช่วงร้อยละ 5 - 10 ขอให้โรงพยาบาลเฝ้า
ระวังด้วยถ้ามีผู้ป่วยมาด้วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่หรือไข้หวัดใหญ่  ตั้งแต่ 2 รายข้ึนไป หรือเป็นกลุ่มก้อนใน
ช่วงเวลาเดียวกัน ขอให้ด าเนินการสอบสวนโรค 
  Stock ยา Tamiflu  ในภาพรวมจังหวัด ขนาด 75 มก. ส าหรับผู้ป่วย 1,134 คน 
ขนาด 45 มก. 253 คน และขนาด 30 มก. 402 คน โรงพยาบาลที่มียาใน Stock ค่อนข้างน้อยได้แก่ 
โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล ขาณุฯ คลองขลุง พรานกระต่าย 
  3) โรคไข้หวัดนก สายพันธ์ุ A (H7N9) พบผู้ป่วย 421 ราย  ตาย 67 ราย อัตรา
ป่วยตายร้อยละ 15.91 ส่วน H5N1 ปี 2557 พบผู้ป่วย  15 ราย เสียชีวิต 9 ราย ประเทศเวียดนาม กัมพูชา 
แคนาดา จีน อินโดนีเซีย ยังไม่พบผู้ป่วยและการติดเช้ือของสัตว์ปีก ในประทศไทย  
  4) โรคติดเช้ือโคโรน่าสายพันธ์ุ 2012 (MERS-CoV) พบใน 14 ประเทศ ติดเช้ือ 
254 ราย ป่วยตาย 93 ราย อัตราป่วยตายร้อยละ 36.6 ขณะนี้ประเทศไทยพบผู้ป่วยเข้าข่ายเฝ้าระวัง 10 ราย  
ที่ จ.เพชรบุรี กรุงเทพฯ ปัตตานี และสมุทรปราการ ซึ่งส านักระบาดวิทยา ขอให้โรงพยาบาลคัดกรองผู้ป่วยที่เข้า
ข่ายสงสัยด้วยโดยเน้นใน 4 ประเด็น คือ 1)ไข้สูงกว่า 38 องศาเซลเซียส ร่วมกับอาการติดเช้ือระบบทางเดิน
หายใจเฉียบพลัน 2) ผู้ป่วยปอดบวมที่เกิดเป็นกลุ่มก้อน ในชุมชนหรือที่ท างานเดียวกัน หรือมีความเช่ือมโยงทาง
ระบาดวิทยา 3) ผู้ป่วยปอดบวมในบุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยปอดบวม หรือเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการที่
ตรวจตัวอย่างผู้ป่วย ในช่วงเวลา 14 วันก่อนวันเริ่มป่วย 4) ผู้ป่วยปอดบวมรุนแรง หรือ กลุ่มอาการระบบ
ทางเดินหายใจล้มเหลวเฉียบพลันอย่างรุนแรง 
  5) โรคติดเช้ือไวรัสอีโบลา (Ebola) ในประเทศกินี และประเทศในแถบแอฟริกา 
พบผู้ป่วย  261 ราย ตาย 147 ราย  อัตราป่วยร้อยละ  56.32  
คุณอภิสิทธิ์  สุขทรัพย์ ขอเพิ่มเติมเรื่องวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ขณะนี้วัคซีน Lot แรก
มาแล้วเป็นของกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ โดยเน้นกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่แพทย์ พยาบาลที่ท างานเกี่ยวข้องกับ
ผู้ป่วยรวมทั้งนักศึกษาที่มาฝึกงานด้วย ในส่วนของวัคซีนในกลุ่มอื่น คาดว่าจะมาในวันที่ 4 – 5 พฤษภาคม 
2557 ขอให้ประชาสัมพันธ์ด้วย 
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ประธาน  1. เรื่อง Stock ยา Tamiflu  ขอให้กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯดูแลตรวจสอบด้วย 
  2. โรคไข้เลือดออก ขอให้เร่งด าเนินการตัดวงจรก่อนเข้าสู่ช่วงฤดูฝน ส าหรับโรคมือ 
เท้า ปาก ตาแดง ปอดบวม สูงกว่าค่า Median หลายแห่ง ส่วนใหญ่จะพบในกลุ่มเด็กเล็ก ขอให้เร่งด าเนินการ
เพราะโรงเรียนใกล้เปิดเทอมแล้ว 

  ท่ีประชุม        รับทราบและถือปฏิบัต ิ

  3.2 สถานการณ์การเงินการคลัง 
คุณสมศิริ  ศัลยพงษ์  1) สถานการณ์การเงินการคลัง  จากการวิเคราะห์สถานการณ์การเงินการคลัง  
ของจังหวัดก าแพงเพชรในปี 2556 โดยดู Minimum Operating Cost ของแต่ละโรงพยาบาล ในส่วนของ
รายได้ของโรงพยาบาล เปรียบเทียบรายได้เรียกเก็บทั้งหมดกับรายได้ UC พบว่ารายได้ส่วนใหญ่ของจังหวัด
ก าแพงเพชร เป็นรายได้เรียกเก็บ UC เมื่อดสูัดส่วนของ LC : MC  จะเห็นว่า LC สูงกว่า MC  ในส่วนของ Cost 
OPD IPD พบว่า COST IPD ของ รพ.ก าแพงเพชรสูงมาก โดยมีสัดส่วน OPD 33 % IPD 67 %  ส่วน
โรงพยาบาลชุมชน COST OPD สูงกว่า COST IPD  โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล มี COST OPD สูงที่สุด คือ 84 % 
ในส่วนของ CMI ซึ่งจะน าไปคาดการณ์ในการจัดสรรงบประมาณในปี 2558 นั้น พบว่า รพ.ก าแพงเพชร Unit 
CostOP อยู่ที่ 714 บาท Unit CostIP อยู่ที่ 10,549 บาท ต้องมีการปรับประสิทธิภาพ เพื่อลด Cost ทั้ง 
OPD IPD โดยทุกหน่วยบริการต้องจัดท าแผนเงินนอกงบประมาณ แผนควบคุมค่าใช้จ่ายด้านยา ด้าน Lab และ
แผนเงินลงทุน โดยส่วนต่างต้องมีการบริหารจัดการภายในเพื่อให้คุณภาพดีข้ึน ซึ่งหน่วยบริการได้จัดท าแผน
รายได้ค่าใช้จ่าย ข้ึนใน Web กลุ่มงานประกันสุขภาพแล้ว 
  เนื่องจากว่ากระทรวงฯให้ปรับแผนรายได้ค่าใช้จ่ายภายในวันที่ 30 เมษายน 
2557 ซึ่งได้ให้งานการเงินช่วยวิเคราะห์ และได้มีการปรับแผนไปแล้ว 2  รอบ รอบนี้เป็นรอบที่ 3  การใช้ 
HGR จะดูในเรื่องของการใช้เกินค่ากลางหรือไม่ ตามแผนเดิมภาพจังหวัดอยู่ที่ 1,800 กว่าล้านบาท ผลต่างอยู่ที่ 
11 ล้านบาท โรงพยาบาลทุกแห่งยกเว้นโรงพยาบาลคลองลานและลานกระบือ ได้มีการปรับแผนข้ึนมาแล้ว ที่
น่าเป็นห่วง คือ รพ.โกสัมพีนคร  ปรับแผนแล้วปรากฏว่ามีส่วนต่างสูง น่าจะมีการทบทวน  ในส่วนของ รพ.
ก าแพงเพชร จะดตู้นทุนค่าใช้จ่ายผันแปร 6 ตัว ซึ่งกระทรวงจะติดตามแผนควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายผันแปรจาก
โปรแกรม เช่นต้นทุนยา ตั้งเป้าไว้ 67 ล้านบาท ขณะนี้จากรายงานการใช้ 74 ล้านบาทแล้ว ผลต่างร้อยละ 11 
คือไม่สามารถลดได้ การตั้งเป้าในระบบที่วางไว้อยากให้ใช้ HGR เป็นเครื่องมือในการประเมินประสิทธิภาพ ซึ่ง
หลายแห่งได้เปลี่ยนแปลงตัวเลข โดยเฉพาะตัวเลขในแผน ในภาพรวมต้นทุนค่าใช้จ่ายผันแปร รพ.ก าแพงเพชร 
สามารถลดต้นทุนได้ร้อยละ 5.6  แต่ในส่วนของต้นทุนยา และเวชภัณฑ์มิใช่ยา ไม่สามารถลดได้ รพ.ขาณุฯ ใน
ภาพรวมไม่สามารถลดต้นทุนไดเ้พิ่มข้ึนร้อยละ 16.71 โดยในส่วนของต้นทุนยา เวชภัณฑ์มิใช่ยา และวัสดุใช้ไป
ไม่สามารถลดได้ รพ.คลองขลุง ในภาพรวมสามารถลดต้นทุนได้ร้อยละ 3.7 แต่ในส่วนของต้นทุนยา และ
เวชภัณฑ์มิใช่ยา ไม่สามารถลดได้ รพ.พรานกระต่าย ในภาพรวมสามารถลดต้นทุนได้ร้อยละ 7.53 แต่ในส่วน
ต้นทุนเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์  ไม่สามารถลดได้ รพ.คลองลาน ในภาพรวมไม่สามารถลดต้นทุนได้ 
เพิ่มข้ึนร้อยละ 11.18 โดยในส่วนของต้นทุนยา เวชภัณฑ์มิใช่ยา และวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ไม่สามารถลด
ได้ รพ.ไทรงาม ในภาพรวมไม่สามารถลดต้นทุนได้ เพิ่มข้ึนร้อยละ 17.75 โดยในส่วนของต้นทุนยา และวัสดุ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ไม่สามารถลดได้ รพ.ลานกระบือ สามารถลดต้นทุนได้ทุกตัว ในภาพรวมสามารถลด
ต้นทุนไดร้้อยละ 17.51 รพ.ปางศิลาทอง ในภาพรวมเกินเล็กน้อย เพิ่มข้ึนร้อยละ 0.34  โดยในส่วนของต้นทุน
ยา และเวชภัณฑ์มิใช่ยา ไม่สามารถลดได้ รพ.บึงสามัคคี ในภาพรวมสามารถลดต้นทุนได้ร้อยละ 10.34  แต่ใน
ส่วนของต้นทุนยา และวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ไม่สามารถลดได้ รพ.ทรายทองวัฒนา ในภาพรวมสามารถลด
ต้นทุนได้ร้อยละ 7.64 แต่ในส่วนของต้นทุนยา และเวชภัณฑ์มิใช่ยา ไม่สามารถลดได้ รพ.ทุ่งโพธ์ิทะเล สามารถ
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ลดต้นทุนได้ทุกตัว รพ.โกสัมพีนคร ขณะนี้ยังเป็นปัญหา เพราะยังไม่สามารถรับงบประมาณโดยตรงได้จาก สปสช. 
กรณี สปสช.จ่ายตามผลงาน เพราะยังไม่มีการส่งรายงาน ในภาพรวมจังหวัดตัวช้ีวัด 3 ตัวที่เป็นนโยบาย คือยา 
เวชภัณฑ์มิใช่ยา และวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ยังไม่สามารถลดได้ แตถ้่าเปรียบเทียบกับผลงานในไตรมาส 1 
จะเห็นว่าผลงานในไตรมาส 2 ดีข้ึน  
  เนื่องจากว่ากระทรวงต้องการให้ใช้ HGR เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการของ 
CUP เพราะจะบอกประสิทธิภาพว่าสามารถลดลงจากค่า Mean เท่าไร ซึ่งดูแล้ว HGR ที่ส่งมา และแผนรายได้
ค่าใช้จ่ายที่คีย์ลง Web ยังไม่สัมพันธ์กันคงต้องกลับไปทบทวนอีกครั้ง ขอฝากประเด็นนี้ด้วย 
  ในส่วนของ FAI ซึ่งต้องรายงานใน Web ของกลุ่มงานประกันสุขภาพเป็นรายไตร
มาส รายโรงพยาบาลใน 4 ประเด็น คือ การควบคุมภายใน การพัฒนาคุณภาพบัญชี การบริหารเงินการคลัง 
และต้นทุน ซึ่งการรายงานในเรื่องการบริหารเงินการคลังนั้น ต้องเฝ้าระวังจากส่วนกลางด้วย FAI ในไตรมาสที่ 2 
มีปกติเพียงแห่งเดียว คือ รพ.ทุ่งโพธ์ิทะเล นอกนั้นอยู่ระดับ 1 ปัญหาคือก าไรสุทธิรวมงบค่าเสื่อมติดลบ สภาพ
คล่องอยู่ในเกณฑ์ดีทุกแห่ง ในส่วนของประสิทธิภาพการใช้เตียง/ครองเตียง จะเห็นว่าใน Quadrant ที่ 1 นอน
ไว ใช้เตียงน้อย คือ รพ.ลานกระบือและปางศิลาทอง ส าหรับสภาพคล่องทางการเงินทุกแห่งอยู่ในเกณฑ์ดี จะมี
ปัญหาเรื่องระยะเวลาในการเก็บลูกหนี้ค่ารักษาตามจ่าย UC ประกันสังคมเกินเกณฑ์ 3 แห่ง การตามจ่ายมีการ
ทวงหนี้จาก  รพ.ก าแพงเพชร ประมาณ 7 - 8 ล้านบาท ขอให้จ่ายด้วย ในส่วนของระยะเวลาถัวเฉลี่ยการจ่าย
ค่ายา และเวชภัณฑ์ ยังมีปัญหาที่ รพ.ไทรงาม ระยะเวลาถัวเฉลี่ยช าระเจ้าหนี้การค้า มีปัญหาที่ รพ.ลานกระบือ
และทรายทองวัฒนา ในส่วนของอัตราก าไรพบว่าค่ารักษาพยาบาลข้ันต้นผ่านเกณฑ์ทุกแห่ง แต่ถ้ารวมส่วนของ 
Back Office พบว่าจะติดลบทุกแห่ง  
  2) งบค่าเสื่อม สปสช.อนุมัติแล้ว อยู่ระหว่างรอเงินโอนจากส่วนกลาง ส าหรับงบ 
PPA เงินโอนมาครบแล้ว และจังหวัดได้โอนเงินให้พื้นที่เพื่อด าเนินการใน 3 เรื่อง คือ 1.โครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพในประชาชนที่มีภาวะเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน 2. โครงการสังคมสุขภาพดี 
วิถีธรรม วิถีไทย 3. โครงการส่งเสริมพฤติกรรมเชิงบวกในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย  

3) วันที่ 7 พ.ค. 2557 ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานยุทธศาสตร์เข้าร่วมประชุม พบส.  
ยุทธศาสตร์ด้วย 

4) วันที่ 27 -28 พ.ค. 2557 จังหวัดจัดประชุมประเมินผลงาน โดยในวันแรก
ช่วงเช้า CUP น าเสนอผลงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ 25 แผนงาน ช่วงบ่ายจังหวัดน าเสนอผลงานในภาพ
จังหวัด วันที่ 2 ช่วงเช้าประชุมวิชาการ โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี 
บรรยายพิเศษเรื่องการสร้างสังคมคุณธรรมน าสุขภาพดีวิถีธรรม วิถีไทย ช่วงบ่ายเป็นเรื่องของ KM ขอเชิญ
ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย รายละเอียดจะมีหนังสือแจ้งอีกครั้ง 
คุณณรงค์  มหายศ  ในเรื่องของแผ่นตรวจน้ าตาลในเลือด จากการประชุมของเขต จะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 
รพศ/รพท. ราคาจะอยู่ที่ 10 บาท แต่ รพช. จะประชุมสรุปอีกครั้งในวันที่ 6 พ.ค. 57 คาดว่าจะเริ่มใช้ในไตรมาสที่ 3 
ประธาน  1. การปรับแผนรายได้ค่าใช้จ่าย ขอให้ศึกษาเอกสารให้เข้าใจ เพราะจะถูกตามด้วย
ตัวเลขที่คีย์ลงไป ประเด็นที่ 2 ดูส่วนต่างไม่พอ ต้องดู Unit Cost แต่ละรายการด้วยว่าเป็นอย่างไร ให้ไปดูเรื่อง 
High Volume High Cost แต่ไม่จ าเป็นต้องไปลดทุกรายการ เพียงแต่ต้องแสดงถึงความพยายามที่จะลดต้นทุนให้
เห็นก่อน ในการตรวจราชการและนิเทศงานรอบ 2 จะเรียนผู้ตรวจราชการฯว่าเราพยายามจะแก้ปัญหา แต่คงแก้
ทั้งหมดไม่ได ้ 
  2. ประสิทธิภาพการใช้เตียง/ครองเตียง Quadrant ที่ 1 ต้องไปปรับ ไปดู RW   
ที่ต่ ากว่า 0.5 ยกเว้นผู้ป่วยคลอด หรือผู้ป่วยที่ประเมินอาการแล้วต้อง Observe ที่เหลือคือสิ่งที่ต้องพัฒนา  
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 3.3 การเบกิจ่าย ... 
... 
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  3.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ  
คุณทัศนีย์  พันปี  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี 2557 ณ วันที่ 25 เมษายน 2557  ในภาพรวม
ทุกงบประมาณ ได้รับการจัดสรร 563.14 ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ว 44.89 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 465.10 
ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 90.56 ส าหรับงบด าเนินงานเบิกจ่ายได้ร้อยละ 46  ซึ่งเป้าหมายในไตรมาสที่ 3 ต้อง
เบิกจ่ายให้ได้ร้อยละ 70 ถ้าไม่รวมงบบุคลากร และงบกลาง เบิกจ่ายได้ร้อยละ 33.69 ยังต่ ากว่าเป้าหมาย การกัน
เงินไว้เบิกเหลื่อมปี ในภาพรวมยังเหมือนเดิม ส่วนผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานย่อย ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอที่เบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย ได้แก่ สาธารณสุขอ าเภอลานกระบือ คลองลาน คลองขลุง และไทรงาม  
ประธาน  ในไตรมาสที่ 3 ต้องเบิกจ่ายให้ได้ร้อยละ 70 หมายความว่าต้องใช้จ่ายเงินประมาณ        
8 ล้านบาท Service Plan ประมาณ 3.5 ล้านบาท โครงการอื่นๆที่จังหวัดให้พื้นที่ด าเนินการในส่วนที่เป็นเงิน
งบประมาณ หลายเรื่องสามารถใช้วิธียืมเงินไปท างานได้ รายละเอียด Program manager จะประสานไปอีกครั้ง  
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  3.4 โครงการสังคมสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย 
คุณอรัญญา ศรีโพธิ์  การจัดอบรมโครงการสังคมสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย จ านวน 7 รุ่น ได้ผ่านไปแล้ว  
4 รุ่น จะเห็นว่าพระสงฆ์มีส่วนที่จะช่วยได้มาก และขอขอบคุณสาธารณสุขอ าเภอที่ได้สรุปสุดท้ายของแต่ละรุ่น
ว่าจะขับเคลื่อนพื้นที่ของตนเองอย่างไร ยังเหลืออีก 3 รุ่น คือ Node คลองลาน คลองขลุง และขาณุฯ ขอฝากให้
ช่วยประสานด้วย อีกเรื่องคือการอบรมหลักสูตรของ 5 อ (หมออนามัย ครูอนามัย อสม. อปท และแกนน า
อนามัยครอบครัว)  
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  3.5 ยาเสพติด 
คุณกาญจนา  ลิ้มเลิศเจริญวนิช การด าเนินงานยาเสพติดในเรื่องของข้อมูลที่น าเข้าระบบ บสต. ปี 2556 มี 
ผู้เข้ารับการบ าบัด จ านวน 1,972 ราย ไดร้ับการบ าบัดครบในภาพรวมร้อยละ 93.40 มีข้อสังเกต คือ อ.บึงสามัคคี 
มีการรายงานซ้ าซ้อน ซึ่งผู้รับผิดชอบทราบแล้วอยู่ระหว่างแก้ไข ด้านการติดตามผู้ผ่านการบ าบัด ใน
ปีงบประมาณ 2556 ตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุขก าหนดให้ติดตาม 4-7 ครั้ง ในเวลา 1 ปี จะเห็นว่า
ผลการด าเนินงานในการติดตามหลังบ าบัดครบแล้ว ครั้งที่ 1 ในภาพรวมด าเนินการได้ร้อยละ 78.9 ครั้งที่ 2 ซึ่ง
จะติดตามหลังการบ าบัดครบ 3 เดือน ผลงานอยู่ที่ร้อยละ 64.1 ครั้งที่ 3 หลังการบ าบัดครบ 6 เดือน ผลงาน
อยู่ที่ร้อยละ 47.5 และครั้งที่ 4 หลังการบ าบัดครบ 9 เดือนผลงานอยู่ที่ ร้อยละ 2.6 แต่นโยบายของผู้ว่า
ราชการจังหวัดฯให้ติดตามทุกสัปดาห์เป็นเวลา 6 เดือน รวม 24 ครั้งหลังจากนั้นติดตามเดือนละ 1 ครั้ง เป็น
เวลา 6 เดือน รวมทั้งสิ้น 30 ครั้ง ในเวลา 1 ปี   
  ส าหรับการติดตามผู้ผ่านการบ าบัด ในปีงบประมาณ 2557 อยู่ระหว่างการคีย์ข้อมูล
ลงใน บสต. 4 ส่วนการเข้าค่ายอยู่ระหว่างรองบประมาณจากกรมการปกครอง ซึ่งคาดว่าจะได้รับในเดือน
พฤษภาคม 2557  
  ในเรื่อง TO BE NUMBER ONE ส่วนกลางจะลงประเมินพื้นที่ เพื่อติดตามการ
ขับเคลื่อน TO BE NUMBER ONE ในระดับจังหวัดในวันที่ 2 – 3 มิถุนายน 2557 ในพื้นที่  ต.ทุ่ งมหาชัย 
และโรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม อ.พรานกระต่าย ซึ่งผ่านการแข่งขันในระดับภาค และจะเข้าแข่งขัน
ระดับประเทศในเดือนกรกฎาคม 2557 จังหวัดได้มีการเตรียมการไว้ในระดับหนึ่งแล้ว ในการขับเคลื่อน TO BE 
NUMBER ONE ระดับจังหวัดในยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างกระแส ได้จัดท าสติ๊กเกอร์แจกให้หัวหน้าส่วนราชการ

 ติดรถยนต์ ... 
... 
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ติดรถยนต์ราชการ และการจัดท าป้ายคัตเอาท์รณรงค์สร้างกระแส ขอความร่วมมือผู้บริหารช่วยติดป้ายคัตเอาท์
ด้านหน้าหน่วยงานด้วย ตัวอย่างป้ายสามารถดาวน์โหลดได้จาก Website ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ  
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ระเบียบวาระที่ ๔    เรื่องเสนอให้ท่ีประชุมทราบ 

 4.1 เรื่องของศูนย์วิชาการ/อปท. 

 -  ไม่มี 

 ๔.2 เรื่องของ DHS ( คปสอ./ CUP / Node ) 

ทญ.สาวิตรี อนุพันธ์  พบส.ทันตฯ มีเรื่องหารือเกี่ยวกับบุคลากรใน 3 กลุ่ม คือ ผู้ช่วยงานทันตกรรมใน รพ.สต. 
และศสม. กลุ่มทันตาภิบาล และทันตแพทย์   
  1) ตามที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายให้เพิ่มผู้ช่วยเหลืองานทันตกรรมใน  
รพ.สต. และ ศสม.ที่มีทันตาภิบาลประจ าให้เพียงพอนั้น จากการรวบรวมข้อมูล พบว่าทั้งจังหวัดมี รพ.สต. และ
ศสม.ที่มีทันตาภิบาลประจ า จ านวนทั้งสิ้น 51 แห่ง รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 2 และยังขาดผู้ช่วยเหลือ
งานทันตกรรมอีก 43 คน ซึ่งจากการประชุมเรื่องจัดสรรบุคลากรที่ผ่านมาสรุปในเบื้องต้นว่าถ้าจะจ้างเพิ่มใหจ้า้ง
ที่วุฒิการศึกษา ม.3 - ม.6 อัตราเงินเดือนเริ่มต้นที่ 6,610/เดือน และปรับอัตราเงินเดือนตามระเบียบราชการ 
และให้ พบส.ทันตฯ จัดหลักสูตรการเรียนการสอนลูกจ้างที่จะจ้างเพิ่มให้มีมาตรฐานเดียวกัน ซึ่ง พบส.ทันตฯได้
ประชุมหารือกันแล้ว ในเรื่องการจัดอบรม ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 1 เดือน เพื่อให้สะดวกในการเดินทาง และ
ประหยัดงบประมาณของผู้เข้ารับการอบรม ขอเสนอให้ CUP เป็นผู้ด าเนินการจัดอบรมเองในพื้นที่ โดย พบส.
ทันตฯ จะเชิญทันตแพทยข์องแต่ละ CUP มาปรับหลักสูตรให้เหมือนกัน  

2) สืบเนื่องจากการบรรจุข้าราชการ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมาท า
ให้ทันตาภิบาลที่ปฏิบัติงาน รพ.สต.หนองหลวง อ.ลานกระบือ ต้องไปปฏิบัติงานที่ รพ.สต.มหาชัย อ.ไทรงาม ท า
ให้เกิดปัญหาเพราะมีงาน/โครงการส าคัญๆในความรับผิดชอบทีต้องด าเนินการ จากข้อมูล CUP ลานกระบือมี
บุคลากรด้านทันตกรรมน้อยกว่า CUP ไทรงาม ทั้งทันตแพทย์ ทันตาภิบาล หากจะขอให้ทันตาภิบาลคนดังกล่าว
ปฏบัติงานที่ รพ.สต. หนองหลวงต่อไปได้หรือไม่ ขอหารือที่ประชุม 
ประธาน  ประเด็นที่ 1 ให้ พบส.ทันตฯ จัดท าหลักสูตร CUP เป็นผู้ด าเนินการจัดอบรม และ
รับผิดชอบการจ้าง ประเด็นที่ 2 ให้ พบส.ทันตฯ พิจารณาเสนอแผนในการจัดทันตาภิบาลของ รพ.สต. CUP 
ไทรงาม หมุนเวียนไปช่วย CUP ลานกระบือ 

 ท่ีประชุม        รับทราบและถือปฏิบัติ 

 4. 3 เรื่องของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร (PHS) 
  4.3.1 การตรวจเยี่ยม สอน.บ้านไตรตรึงษ์ 
คุณสมศิริ  ศัลยพงษ์  คณะกรรมการ จะมาตรวจเยี่ยม สอน.บ้านไตรตรึงษ์ ในวันที่ 20 – 21 พฤษภาคม 2557 
ขอเชิญผู้เกี่ยวข้องประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยม ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง
ประชุม สอน.บ้านไตรตรึงษ์ 

 ท่ีประชุม        รับทราบ 

 

ระเบียบ... 
... 



 - ๑๒ - 

ระเบียบวาระที่ ๕    เรื่องเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา 
คุณสัมพันธ์  อภัยราช เรื่องก าลังคน มีข้าราชการที่ปฏิบัติงานในส านักงานสาธารณสุขจังหวัดและส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอประสงค์ที่จะขอย้ายไปปฏิบัติงานในหน่วยบริการตามนโยบายการเกลี่ยผู้ปฏิบัติงานบน
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดและอ าเภอ ลงไปปฏิบัติงานในพื้นที่ตามความสมัครใจ จ านวน 8 คน ได้แก่ 

1. นางนันทนา หนุนเพชร ต าแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย (เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส) 
ปฏิบัติงานที่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ ขอลงไปปฏิบัติงานที่ รพ.สต.หนองปลิง สสอ.เมืองฯ 

2. นายพิชัยภูษิต กาจธัญญกิจ ต าแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย(นักวิชาการสาธารณสุข
ช านาญการ) ปฏิบัติงานที่ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอคลองลาน ขอลงไปปฏิบัตงิานที่ รพ.สต.คลองลาน สสอ.คลอง
ลาน 

3. นางมัลลิกา ค าบันลือ ต าแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย(นักวิชาการสาธารณสุขช านาญ
การ) ปฏิบัติงานที่ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพรานกระต่าย ขอลงไปปฏิบัติงานที่ รพ.สต.คลองพิไกร สสอ.พราน
กระต่าย 

4. นายนิมิต หนองหลวง ต าแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย(นักวิชาการสาธารณสุขช านาญ
การ) ปฏิบัติงานที่ส านักงานสาธารณสุขพรานกระต่าย ขอลงไปปฏิบัติงานที่ รพ.สต.เขาคีริส สสอ.พรานกระต่าย 

5. นายจรัญ วรรณา ต าแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย(เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส)  
ปฏิบัติงานที่ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอลานกระบือ ขอลงไปปฏิบัติงานที่ รพ.สต.ประชาสุขสันต์ สสอ.ลานกระบือ 

6. นายภูมิ สัญญะวิชัย ต าแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย(นักวิชาการสาธารณสุขช านาญ
การ)ปฏิบัติงานที่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ ขอลงไปปฏิบัติงานที่ รพ.สต.จันทิมา สสอ.ลานกระบือ 

7. นายสมบัติ คงรัตน์ ต าแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย(นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ)
ปฏิบัติงานที่ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอโกสัมพีนคร ขอลงไปปฏิบัติงานที่ รพ.สต.เกาะรากเสียด สสอ.โกสัมพีนคร 

8. นายธนรักษ์  สีตลพฤกษ์ ต าแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรช านาญงาน ปฏิบัติงานที่
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ ขอลงไปปฏิบัติงานที่ สสอ.โกสัมพีนคร 

ขอความเห็นชอบที่ประชุม  

 มตท่ีิประชุม        เห็นชอบตามเสนอ  

ระเบียบวาระที่  ๖   เรื่องอ่ืน ๆ  
คุณพัชรีพร  บุญรอด การพิจารณาเงินเพิ่มพิเศษ ส าหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ด้วยโรงพยาบาล
ก าแพงเพชร ได้มีค าขอรับเงินเพิ่ม จ านวน 1 ราย และขอยกเลิกสัญญาจ านวน 1 ราย รายละเอียดตามเอกสาร 
ขอความเห็นชอบที่ประชุม 

 ท่ีประชุม        เห็นชอบตามเสนอ 

คุณกาญจนา ลิ้มเลิศเจริญวนิช ด้วยอธิบดีกรมควบคุมโรค (นพ.โสภณ เมฆธน) จะมาด าเนินการน าร่อง
โครงการรณรงค์เพื่อการส่งเสริมพฤติกรรมป้องกันตนเองของเกษตรกรในการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช ในวันที่ 1 
พฤษภาคม 2557 เวลา 08.30 น. ณ วัดจันทาราม  ต.วังแขม อ.คลองขลุง ซึ่งจะมีพิธีลงนามระหว่างกรม
ควบคุมโรคและผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ในเรื่องการรณรงค์การใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้อง ขอเรียนเชิญ
ผู้บริหารร่วมต้อนรับด้วย 

 ท่ีประชุม        รับทราบ 

 

คุณสมศิริ... 
... 



 - ๑๓ - 

คุณสมศิริ ศัลยพงษ์ เรื่องเงินส าหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะ และสิทธิ(บุคคลไร้รัฐ) ซึ่งเงินจะโอนให้กับ
โรงพยาบาล และโรงพยาบาลเข้าใจว่าเป็นเงินบ ารุง ยังไม่ได้ใช้จ่ายนั้น เงินในส่วนนี้ตามระเบียบ ต้องใช้จ่าย
ภายใน 1 ป ีหากเกินต้องส่งคืนคลัง ขอให้น าไปใช้จ่ายในการจัดบริการให้คนกลุ่มนี้อาจจะใช้เป็นค่ายาก็ได ้

 ท่ีประชุม        รับทราบ 

คุณบุษบา ภูริศักด์ิไพโรจน์ ด้วย รพ.ลานกระบือจะขอกรอบอัตราก าลังจ้างทดแทน ในต าแหน่ง
นักรังสีเทคนิคการแพทย์ ซึ่งลาออกไป 1 คน เมื่อวันที่  1 เมษายน 2557 รพ.ลานกระบือจะขอกรอบ
อัตราก าลังเป็นลูกจ้างพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิคใช้วุฒิ ม. 3  ขอเสนอที่ประชุมพิจารณาเนื่องจากขณะนี้
มีนักรังสีเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติงานเพียงคนเดียว 
ประธาน การเสนอขอจ้างลูกจ้างช่ัวคราวทดแทนขอให้ดูเรื่องต้นทุนในภาพ CUP ด้วย ขณะนี้ 
Labor Cost ของ CUP ลานกระบือสูงถึงร้อยละ 60 แล้ว ขอให้ไปทบทวนก่อน และขอฝากเรื่องแผนก าลังคน
ของ CUP ด้วย 

 ท่ีประชุม        รับทราบ 

 

     ปิดประชุมเวลา  16.30  น. 

                                                              
นางพรรัตน์   รอดเทศ            บันทึก/พิมพ์/ทาน 

       
  นางสมศิร ิ ศัลยพงษ์ ตรวจรายงานการประชุม 


