
รายงานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานสาธารณสุขและคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด 
ครั้งที่ 6 / ๒๕๕7 

วันที่  30  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕7  เวลา 09.30 น. 
ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี 

---------------------------------------------------- 
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  หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริการทตุิยภูมิและตติยภูมิ  
                               โรงพยาบาลก าแพงเพชร  
5. นพ.ไพฑูรย ์ อ่อนเกตุ   หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ  

โรงพยาบาลก าแพงเพชร 
6. นายวิเศษ  อุดมศิลป์  หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านอ านวยการ 

โรงพยาบาลก าแพงเพชร 
7. นางสาวสาวิตรี  อภัยราช   หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลก าแพงเพชร 
8. นพ.วินัย  ลีสมิทธิ์   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลคลองขลุง 
9. นพ.ทวีศักดิ ์ คณุตม์วงศ์  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี 
10. นพ.จักรพงษ ์ เฮงตระกูลเวนิช  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลคลองลาน 
11. นพ.โพธิ์ศรี  แก้วศรีงาม  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลลานกระบือ(อบรม ผบก.) 
12. นพ.ก้องเกียรติ บุญญาอารักษ์  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบึงสามัคคี 

รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลไทรงาม 
13. นพ.วัชรพงษ์ วิศาลศักดิ์  นายแพทย์ช านาญการ 

รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลทรายทองวัฒนา 
14. นพ.ปิยะวัตร ค าอุไร   นายแพทย์ปฏิบัติการ 

รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล 
15. นายอาริยะ  บุญเกต ุ   สาธารณสุขอ าเภอเมืองก าแพงเพชร 
16. นายสุรัตน์  อยู่ยอด   สาธารณสุขอ าเภอขาณุวรลักษบุรี 
17. นายนิคม    สุกใส   สาธารณสุขอ าเภอคลองขลุง 
18. นายอนิรุธ  บ ารุงศร ี  สาธารณสุขอ าเภอคลองลาน 
19. นางณัฏยา  หญ้าลาภ  สาธารณสุขอ าเภอพรานกระต่าย 
20. นายพิริยะ  เมืองมูลชัย  สาธารณสุขอ าเภอไทรงาม 

รักษาราชการแทนสาธารณสุขอ าเภอบึงสามัคคี 
21. นายอ านาจ   น้ ามลิวรรณ  สาธารณสุขอ าเภอปางศิลาทอง 
22. นายสนธยา  พลโคตร   สาธารณสุขอ าเภอลานกระบือ 
23. นายเอกวุฒิ  แตงดารา สาธารณสุขอ าเภอโกสัมพีนคร 
24. นายประจักษ์ แก้วกิจจา  สาธารณสุขอ าเภอทรายทองวัฒนา 
25. นางสมศิริ  ศัลยพงษ์  หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ และปฏิบัติหน้าที่ 
                                                          หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
26. นายศิริชัย  ลิ้มเลิศเจริญวนิช หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สสจ.กพ. 

27. นางสาวเรวด.ี.. 
... 
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27. นางสาวเรวดี ด าประภา  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
28. นายสุเทพ  นาคนาม  หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ   
29. นางอรัญญา  ศรีโพธิ์   หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
30. นางนวลปรางค์ เมธีกุล   หัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพ 
31. นางสาวก าไลทิพย ์ ระน้อย   หัวหน้างานสารสนเทศและสุขศึกษา 
32. นางสาววรีรัตน์ สุนทรสุข  หัวหน้างานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ 
33. นายอภิสิทธิ์  สุขทรัพย์  หัวหน้างานควบคุมโรค 
34. นางวิมานรดี  รัตนประภา  หัวหน้างานควบคุมโรคเอดส์และกามโรค 
35. นางลออศร ี จารุวัฒน์  หัวหน้างานควบคุมโรคไม่ติดต่อ 
36. นางสาวพยอม ค าอาจ   เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขช านาญงาน 

รักษาการหัวหน้างานทันตสาธารณสุข 
37. นายสัมพันธ์  อภัยราช   หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
38. นางสาวทัศนีย์ พันปี   หัวหน้างานการเงินและบัญชี  ฝ่ายบริหารทั่วไป 
39. นายวิเชียร    กาศสมบูรณ์  หัวหน้างานพัสดุ  ฝ่ายบริหารทั่วไป  
40. นายกฤษณะ  โมราสุข   หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
41. นางพรรัตน์  รอดเทศ   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ (ผู้ช่วยเลขานุการ) 
 
ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ) 
1. นพ.บัลลังก์  อุปพงษ์   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพรานกระต่าย (ลา) 
2. นพ.สุรชัย  แก้วหิรัญ  หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุน 

บริการสุขภาพ โรงพยาบาลก าแพงเพชร 
3. นพ.ธีรพงศ์  ตัญเจริญสุขจิต  นายแพทย์ช านาญการพิเศษ (ลา) 

รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลโกสัมพีนคร 
4. นพ.สิทธิ์   ภคไพบูลย์  นายแพทย์ช านาญการ (อบรม ผบก.) 

รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลปางศิลาทอง 
5. นพ.วีระศักดิ ์ ด ารงพงษ ์ นายแพทย์ช านาญการ 
6. นายสุเทพ  พงษ์ไทยสงค์  สาธารณสุขอ าเภอไทรงาม 
7. นางสาวทิพย์วรรณ อยู่เกษม   ผู้อ านวยการกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

เทศบาลเมืองก าแพงเพชร  

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ทญ.สาวิตรี  อนุพันธ์   ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ รพ.กพ. 
2. นายชัชวาลย์     บุญช่วยชูศักดิ์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ สคร.8 นว. 
3. นพ.พิสุทธิ์  ชื่นจงกลกุล  นายแพทย์ปฏิบัติการ สคร.8 นว.  
4. นายสามารถ  เฮียงสุข   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ศตม.ที่ 8.1 
5. นายสุรินทร์    เงินยวง   เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน ศตม.ที่ 8.1 
6. นายกิติศักดิ์    วาทโยธา  ทันตแพทย์ปฏิบัติการ รพ.โกสัมพีนคร 

แทนผู้อ านวยการโรงพยาบาลโกสัมพีนคร 
7. นายณรงค ์ มหายศ   นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ รพ.กพ. 
8. นายศิริพงษ ์ มุสิกปาน  เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ช านาญงาน รพ.กพ. 
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9. นางสายใจ   กิตติพงษ์พัฒนา  หัวหน้ากลุ่มการพยาบาลฯ รพ.คลองขลุง 
10. นางพรนภา   อินตางาม  หัวหน้ากลุ่มการพยาบาลฯ รพ.ขาณุวรลักษบุรี 
11. นางจันทร์หอม บุญญเมธานันท์  หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล รพ.พรานกระต่าย 
12. นางศรุตา   สมตน   หัวหน้ากลุ่มการพยาบาลฯ รพ.คลองลาน 
13. นางสาวพิมพา  แออ่วม   หัวหน้ากลุ่มการพยาบาลฯ รพ.ลานกระบือ 
14. นางสาวนัทธ์วิภา   สีตลพฤกษ์  หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล รพ.บึงสามัคคี 
15. นางจินตนา   ด่านปาน  หัวหน้ากลุ่มการพยาบาลฯ รพ.ปางศิลาทอง 
16. นางระวิวรรณ   เตชทวีทรัพย์  หัวหน้ากลุ่มการพยาบาลฯ รพ.ไทรงาม 
17. นางรจนี   ฮอพานิชวัฒน์  หัวหน้ากลุ่มการพยาบาลฯ รพ.ทรายทองวัฒนา 
18. นางมะลิ   จันทร์ยาง  หัวหน้ากลุ่มการพยาบาลฯ รพ.ทุ่งโพธิ์ทะเล 
19. นายล้อม    แผ่วงค ์   นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ รพ.ขาณุวรลักษบุรี 
20. นายชาติ    อ่ึงเส็ง   นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ  รพ.คลองลาน 
21. นางจันทรัตว์   เนตรแก้วศิวัฒน์  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ รพ.พรานกระต่าย  
22. นางบุษบา   ภูริศักดิ์ไพโรจน์  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ  รพ.ลานกระบือ 
23. นางภารดี    วงศ์ราษฎร์  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ รพ.ปางศิลาทอง 
24. นางสาวสุกัญญา  พงศ์ประภาอ าไพ  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสอ.เมืองฯ 
25. นางวิไลรัตน์  ปิตุยะ   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.ขาณุวรลักษบุรี 
26. นายเอกณรงค ์ ภู่ทอง   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสอ.ขาณุวรลักษบุรี 
27. นางสุชาณี    สุวัฒนารักษ์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.คลองขลุง 
28. นางสาววนิดา บัวกล้า   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.คลองลาน 
29. นายพีรพัฒน์  แจ่มศรี   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสอ.คลองลาน 
30. นางสาวชนิดา   วชิรบรรจง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.พรานกระต่าย 
31. นายกมล แสงท้าว   พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สสอ.พรานกระต่าย 
32. นายทวี ธูปขุนทด  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสอ.ลานกระบือ 
33. นางจารุสิริ  อาจสม   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.ลานกระบือ 
34. นางสุคิด    วงเวียน   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.ไทรงาม 
35. นายกิตติวัฒน์   เกตุด้วง   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสอ.ไทรงาม 
36. นางนวลจันทร์   พันธุ์พิทยากูล  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.บึงสามัคคี 
37. นายวิฑูรย์   วิชาพร   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสอ.บึงสามัคคี 
38. นางสาวพิมลรัตน์ อินแสน   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.บึงสามัคคี 
39. นายอลงกต    พวงพุ่ม   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสอ.ปางศิลาทอง 
40. นายไพโรจน์  เกตุแก้ว   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.ทรายทองวัฒนา 
41. นางมณฑาทิพย์   นาคทอง   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.โกสัมพีนคร 
42. นายณัฐรัฐ  ฤกษ์มีพิกุล  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสอ.โกสัมพีนคร 
43. นายสมโภชน์  ทรัพย์เจริญพันธ์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.ทุ่งโพธิ์ทะเล 
44. นางภัคจิภา  อัครวิทยาพัฒน์  นักวิชาการเงินและบัญชี รพ.บึงสามัคคี 
45. นางสาวธนันษร สารรัตน์   นักวิชาการเงินและบัญชี รพ.บึงสามัคคี 
46. นายธีระวัฒน์ ธรรมวุฒ  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.พรานกระต่าย 
47. นายอภิชาติ  บ ารุงศรี   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.ขาณุวรลักษบุรี 
48. นางสาวหทัยรัตน์ สุนทรสุข  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ สสจ.กพ. 

49. นางนาฏยา... 
... 
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49. นางนาฏยา ดีลิ่ว   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ สสจ.กพ. 
50. นางสาวใจทิพย์ สิงห์คาร   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสจ.กพ. 
51. นายธนกร  กุมารทัต   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รพ.กพ. 
52. นายอาทิตย์  บุญโพ   นักวิชาการสาธารณสุข สสจ.กพ. 
 

เริ่มประชุมเวลา  09.30  น. 
 นพ.วิวัฒ  ค าเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร ประธานในที่ประชุมกล่าว
เปิดและด าเนินการประชุม โดยมีสาระส าคัญและมติที่ประชุม ดังนี้ 

กิจกรรมก่อนเริ่มการประชุม 
1) สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ น าเสนอผลการวิจัยโครงการเปรียบเทียบประสิทธิภาพ 

การรักษาผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ระยะ 3 - 4 ระดับโรงพยาบาลชุมชน ระหว่างแบบบูรณาการกับแบบมาตรฐาน 
2) มอบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัลส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ และ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) ดีเด่นระดับจังหวัด ได้แก่  
- ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอไทรงาม  
- รพ.สต.วังไทร อ.คลองขลุง  

3) มอบประกาศเกียรติคุณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.)ดีเด่นระดับอ าเภอ  

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1.1  เรื่องจากการประชุมกระทรวง / คปสข. / กรมการจังหวัด 
1) ตามที่สถาบันโรคไตภูมิราชนครนิทร์ ได้น าเสนอผลการวจิัยเปรยีบเทียบประสิทธิภาพ 

การรักษาผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ อ.คลองขลุง น่าจะเป็นประโยชน์ต่อจังหวัดก าแพงเพชร ซึ่งโครงการที่จะใช้บูรณาการ 
คือโครงการสังคมสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทยจะดูตั้งแต่ต้นน้ า เน้นหนักในเรื่อง NCD Program  โดยกรมการแพทย์จะ
มาช่วยดูแลในเรื่องนี้ และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพจะมาช่วยในเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  

2) การปรองดองสมานฉันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฯได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานปฏิบัติ
ภารกิจเน้นย้ าของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชรร่วมเป็น
คณะท างานใน 3 คณะ คือคณะท างานฝ่ายเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ คณะท างานฝ่ายสร้างความสุขให้
ประชาชน และคณะท างานฝ่ายสนับสนุนการปฏิรูป จากผลงานวิจัยระบุว่างานสาธารณสุขจะเป็นแกนกลางที่ท าให้
เกิดเรื่องนี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ ส่วนใหญ่จะน าเรื่องของสุขภาพน าหน้า ประเด็นคือ ผู้ว่าราชการจังหวัดฯจะจัดคืน
ความสุขให้ประชาชนทุกอ าเภอ อ าเภอที่ด าเนินการไปแล้วคือ อ.พรานกระต่าย   ได้มีหนังสือแจ้งเวียนไปแล้ว ขอฝาก
ผู้บริหารให้ใช้เรื่องวิถีธรรม วิถีไทย เป็นร่มใหญ่ในการคืนความสุข การสร้างความปรองดองของจังหวัด และหน่วยงาน
สาธารณสุข รวมทั้งการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ส่วนใน CUP ขอให้น าแนวคิดนี้ไปขยายต่อด้วย 

3) การปฏิรูปเขตสุขภาพ ขณะนี้อยู่ ระหว่างท าประชาพิจารณ์ให้ครบ 4 ภาค           
12 เครือข่าย โดยหลักการประกอบด้วย 3 ภาคี คือ Purchaser Provider และ  Regulator รูปแบบคือจะมี
คณะกรรมการระดับเขต ( Regional Health Board) จะมีทั้ง purchaser และ Provider เป็นองค์ประกอบ ประธาน 
ได้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิที่คัดเลือกมา มี COO เป็นเลขานุการ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นกรรมการ คณะกรรมการ
ชุดที่ 2 Service Provider Board มีหน้าที่น านโยบายจากคณะกรรมการชุดแรกมาวางแผนการท างานทั้งหมด มี 
COO เป็นประธาน คณะกรรมการชุดที่ 3  Regulator เป็นชุดของผู้ตรวจราชการฯ และสาธารณสุขนิเทศก์ ในการ 
Audit ชุด Service Provider Board ขณะนี้เป็นร่าง เมื่อท าประชาพิจารณ์เสร็จ จะสรุปน าเสนออีกครั้ง 

 

ในอนาคต... 
... 



 - ๕ - 

ในอนาคตเงิน PP จะอยู่ที่ DHS ฝากไว้ที่โรงพยาบาล เมื่อเงิน PP ไม่ได้ใช้ ยอดยกมาต้อง
น ามาใช้ในปีต่อไป ส่วน OP จะอยู่ที่จังหวัด IP จะอยู่ที่เขต แต่เขตต้องดูแลทั้ง PP OP IP ขณะนี้กระทรวงฯ ตั้งส านัก
ขึ้นมาใหม ่1 ส านัก คือ ส านักบริหารการเปลี่ยนแปลง มี นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ นายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรม
ป้องกัน เป็นประธาน และกลุ่มงานประกันสุขภาพเปลี่ยนชื่อเป็นส านักการคลังและเศรษฐกิจสุขภาพ  

4) การพัฒนาคุณภาพระบบบริการให้ดียิ่งขึ้น (Better Of Service) ใน Concept  คือ 
ได้พบหมอ รอไม่นาน อยู่ใกล้ไกลได้ยาเดียวกัน ซึ่งเป็นเรื่องที่จังหวัดก าลังด าเนินการอยู่ ในระบบ Franchise โดย 
CUP เป็นแกนกลาง ได้มอบหมายให้กลุ่มงานเภสัชกรรมเป็นเจ้าภาพ และอ าเภอจะมี Sever 1 ตัว เป็น Database 
ของอ าเภอ เพ่ือท าระบบ Online ของทุกโรค โดยจะเริ่มที่โรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงก่อน ขอฝากให้เร่งรัดใน
เรื่องนี้ด้วย เพราะจะสามารถแก้ปัญหาในเรื่องส่วนต่างลูกหนี้ทีไ่ปซ้ าซ้อนที่ รพ.สต.และโรงพยาบาล  

5) เรื่องจากการประชุมเขตฯ 3  
- การประชุมสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 2 ปี 2557 จะจัด

ประชุมที ่อ.เขาคร้อ จ.เพชรบูรณ์  
- การประชุมวิชาการเขต พร้อมเลี้ยงเกษียณอายุราชการ จะจัดประชุมที่      

จ.อุบลราชธานี  
- เขตฯ 3 คัดเลือก นพ.ปรารถนา ประสงค์ดี เป็น COO เขต  
- กระทรวงฯจะยกเลิกรายงานทั้งหมดตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557 นโยบายเขตฯ จะใช้

โปรแกรม Hosp.xp ทั้งเขตฯ ในช่วงเปลี่ยนผ่านอาจจะใช้เวลา 1 ปี ใช้การ Key in ไปก่อนเพราะดึงข้อมูลจาก 
Database ไม่ได ้

6) เรื่องจากการประชุมกรมการจังหวัดหัวหน้าส่วน 
คุณกาญจนา ลิ้มเลิศเจริญวนิช  6.1) ข้าราชการที่ย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่ 

- นางพรศิริ   ค ามา  ต าแหน่ง ผู้จัดการธนาคารกรุงไทยสาขาศูนย์ราชการ       
จังหวัดก าแพงเพชร ย้ายมาจาก ธนาคารกรุงไทยสาขาเชียงของ จ.เชียงราย   

6.2) แนะน าคณะกรรมการจริยธรรมประจ าจังหวัด โดยนายสุนทร จินดา
อินทร์ อดีต ส.ว. ของจังหวัดก าแพงเพชร เป็นประธาน และนางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ
เป็นกรรมการและหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม 

6.3) แรงงานต่างด้าว ผู้ว่าราชการจังหวัดฯได้มอบหมายให้จัดหางานจังหวัด
เป็นเจ้าภาพตามค าสั่งของ คสช.ที่จะให้จัดตั้งศูนย์บริการลงทะเบียนแบบเบ็ดเสร็จ เป็น One Stop Service ใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุข คือเรื่องการตรวจสุขภาพ จัดหางานจังหวัดจะแจ้งให้ทราบต่อไป 

6.4) การคืนความสุขสู่ประชาชน และค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานต่างๆที่จะ
ขับเคลื่อน 

6.5) จังหวัดจะจัดเวทีเสวนาการปฏิรูป แบ่งเป็น 5 กลุ่ม คือภาคประชาชน 
ภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคแกนน าทางการเมือง ภาคธุรกิจเอกชน ภาคสังคมและอ่ืนๆ ประเด็นในการเสวนา
ประกอบด้วย 10 ประเด็น ได้แก่ 1.การปฏิรูปทางการเมือง 2.การสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้บริหาร
ประเทศได้แก่ นักการเมือง ข้าราชการ และหน่วยงานเอกชนต่าง ๆ 3.การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม 4.การปฏิรูป
การบริหารราชการแผ่นดิน 5.การปฏิรูปการทุจริต คอร์รัปชั่น 6.การปฏิรูปการศึกษา 7.การปฏิรูปโครงสร้าง
เศรษฐกิจ 8.การปฏิรูปด้านข้อมูลข่าวสาร 9.การปฏิรูปความเหลื่อมล้ าทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม  10. การ
ปฏิรูปด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ 11.แนวทางการปฏิรูปด้านอ่ืน ๆ  

6.6) การเบิกจ่ายงบประมาณ ในภาพรวมจังหวัด ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
ทั้งสิ้น 8,670ล้านบาท  เบิกจ่ายแล้วร้อยละ 78.72 ส่วนงบกันไว้เบิกเหลื่อมปี เบิกจ่ายแล้วร้อยละ 80.37 
งบประมาณปี 2557 ในภาพรวมเบิกจ่ายแล้วร้อยละ 71 ส่วนที่จะเกี่ยวข้องกับทุกหน่วยงาน คือมาตรการเพ่ิม

ประสิทธิภาพ... 
... 
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ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ปี 2557 ใน 5 ประเด็น คือ 1) โครงการที่มีความจ าเป็นและ
สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ภายใน 30 มิถุนายน 2557 ให้เร่งด าเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน 30 กันยายน 
2557  2) โครงการที่จ าเป็น แต่ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ภายใน 30 มิถุนายน 2557 ให้ส่วนราชการเสนอ
ต่อปลัดกระทรวงฯเพ่ือเสนอ คสช.พิจารณาให้ความเห็นชอบ 3) โครงการที่ก่อหนี้ไม่ทันใน 30 มิถุนายน 2557 
และหมดความจ าเป็น ไม่ด าเนินการแล้วหรือเป็นงบเหลือจ่ายให้พิจารณาปรับแผนโอนเปลี่ยนแปลงไปใช้ใน
โครงการที่มีความพร้อม แต่ต้องด าเนินการก่อหนี้ผูกพันภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2557 ส่วนงบกลางซึ่งเป็นงบ
เหลือจ่ายให้ส่งคืนงบประมาณ แต่ถ้ามีความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องใช้ในรายการอ่ืนให้เสนอปลัดกระทรวงฯ เพ่ือ
เสนอ คสช.พิจารณาให้ความเห็นชอบ ประเด็นที่ 5 เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่จะใช้ให้ปรับแผนโอนเปลี่ยนแปลงไปใช้ในโครงการที่มีความพร้อม และต้องด าเนินการภายในวันที่ 31 
สิงหาคม 2557  

6.7) เรื่องการร้องเรียน ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2557 ในภาพรวมจังหวัดมี
เรื่องร้องเรียนทั้งหมด 73 เรื่อง ยุติได้แล้ว 43 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ  58  ที่เหลืออยู่ระหว่างด าเนินการ ในส่วน
ของสาธารณสุขจังหวัดมีค้าง  1 เรื่อง ขอฝากนิติกรติดตามด้วยด้วย 

6.8) ส านักพระพุทธศาสนา ได้แจ้งโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 
โดยใช้หลักค าสอนทางพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดก าแพงเพชร ซึ่งท่านเจ้าคุณสมเด็จพระมหา              
รัชมังคลาจารย์  รักษาการสมเด็จพระสังฆราช จะเป็นผู้มามอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล 5 ให้กับหมู่บ้านที่ผ่าน
เกณฑ์ และท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ขอให้สาธารณสุขจังหวัดบูรณาการหมู่บ้านในโครงการสาธารณสุขยุคใหม่ 
สร้างสังคมสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย เข้ากับโครงการของส านักพระพุทธศาสนาด้วย 

6.9) จังหวัดจะหล่อเทียนพรรษาเพ่ือความปรองดองสมานฉันท์ จ านวน 10 
ต้น ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 ขออาสาสมัครสาธารณสุขร่วมกิจกรรมด้วย  
ประธาน  แรงงานต่างด้าว ในช่วง คสช.เข้ามามีการอพยพกลับของแรงงานต่างด้าวจ านวน 
มาก  ส่วนกลางมีนโยบายจะออกบัตรชั่วคราวมีระยะเวลา 60 วัน จะประสานรายชื่อกับแรงงานจังหวัด ขณะนี้ 
มีอยู่ประมาณ 4,000 คน มาตรวจสุขภาพ 2,000 คน ต้องค้นหาอีก 2,000 คน อัตราค่าตรวจสุขภาพจะเป็น
อัตราใหม่ คือ 500 บาท ค่าประกันสุขภาพ 1,600 บาท รวมเป็น 2,100 บาท  

 ที่ประชุม        รับทราบและถือปฏิบัติ 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5 / ๒๕๕7 
เลขานุการที่ประชุม   ได้ลงรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/๒๕๕7  ใน Website : www.kpo.moph.go.th  
เพ่ือให้คณะกรรมการได้พิจารณาเป็นการล่วงหน้าแล้ว 

 ที่ประชุม       รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5 / ๒๕๕7 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  วาระติดตาม   

3.1 MIS 
1) ระบาดวิทยา  

คุณหทัยรัตน์  สุนทรสุข จากการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา พบว่ามีโรคที่สูงเกินกว่าค่ามัธยฐาน  9 โรค 
ได้แก่ Hepatitis  ( รวม) ไข้เลือดออก หัด ไข้สมองอักเสบ กลุ่มกามโรค ไข้หวัดใหญ่ ปอดบวม ไข้ไม่ทราบสาเหตุ 
และมือ เท้า ปาก 
    สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2557 ภาพรวมประเทศพบ
ผู้ป่วย 69,663  ราย อัตราป่วย 15.04 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 10 ราย อัตราป่วยตาย 0.02             

จ.ก าแพงเพชร... 
... 



 - ๗ - 

จ.ก าแพงเพชร อยู่อันดับที่ 16 ของประเทศ  พบผู้ป่วย 297 ราย  อัตราป่วย 46 /แสนประชากร  เสียชีวิต 1 
รายที่ อ.ลานกระบือ แนวโน้มผู้ป่วยเพ่ิมสูงขึ้นตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ในเดือนมิถุนายนเพ่ิมสูงขึ้นเป็น 2 เท่าของ
ค่า Median เมื่อดูรายสัปดาห์พบว่าตั้งแต่สัปดาห์ที่ 12  มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น อ าเภอที่มีอัตราป่วยสูง ได้แก่    
อ.โกสัมพีนคร พรานกระต่าย และเมืองฯ อยู่ในกลุ่มอายุ 0 – 5 ปี และเด็กวัยเรียน ผลการส ารวจลูกน้ ายุงลาย 
พบว่าค่า HI CI และ BI สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด ส าหรับ Serotype ในปี 2556 พบ type 4 สูง  ส่วนปี 2557 
พบว่าร้อยละ 70 เป็น type 3 อ าเภอที่มจี านวนผู้ป่วยสูงเกินกว่าค่ามัธยฐานมี 4 อ าเภอ ได้แก่ อ.เมืองฯ คลอง
ลาน พรานกระต่าย และโกสัมพีนคร โดยอ าเภอที่มจี านวนไข้เลือดออกสูงในช่วงนี้ คือ อ.พรานกระต่าย 
คุณธีรวัฒน์  ธรรมวุฒ ิ สถานการณ์โรคไข้เลือดออกของอ.พรานกระต่าย ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2557 
พบผู้ป่วย 100 ราย  อัตราป่วย 145.27 /แสนประชากร  เปรียบเทียบค่า Median จะเห็นว่าเดือนเมษายน
2557 พบผู้ป่วย 4 ราย เดือนพฤษภาคม พบผู้ป่วย 26 ราย  และเดือนมิถุนายนเพ่ิมสูงขึ้นเป็น 3 เท่าของเดือน
พฤษภาคม โดยพบผู้ป่วยในพ้ืนที่  9 ต าบลจาก 10 ต าบล  ต าบลที่มีอัตราป่วยสูงได้แก่ ต.ถ้ ากระต่ายทอง พราน
กระต่าย และเขาคีริส  ส่วนใหญ่การระบาดจะอยู่ในเขตเทศบาล ผลการส ารวจลูกน้ ายุงลาย พบว่าค่า HI สูงสุด   
ที ่ต.ท่าไม้  จากการส่งเลือดตรวจที่ AFRIM 66 ราย พบว่า PCR เป็น type 3 ทั้งหมด พบผู้ป่วยสูงตั้งแต่สัปดาห์ที่ 
11 ที่ ต.บ้านพราน ได้ลงควบคุมโรคจนสงบ และในสัปดาห์ที่ 17 – 19 พบผู้ป่วยจากหลายหมู่บ้าน ได้มีการ
ประชุม War room และเชิญผู้เชี่ยวชาญจากจังหวัดลงมาช่วย พ้ืนที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ คือ หมู่ที่ 8 ต.ถ้ า
กระต่ายทอง หมู่ที่ 4 ต.พรานกระต่าย และหมู่ 5 ได้มีการประชุมร่วมกับท้องถิ่น และลงไปติดตามใน
หมู่บ้าน 2 ครั้ง 
   ในส่วนของมาตรการ ได้มีการทบทวน และปรับระบบ Hotline ให้มีความรวดเร็ว 
ข้อมูลต้องครบถ้วนถูกต้อง มีการใช้ระบบ Line ในการแจ้ง Case ติดตามสถานการณ์โรคทางระบบ MIS ของ
จังหวัด และส่งให้เครือข่ายทราบทุกสัปดาห์ มีการแจ้งสถานการณ์โรคในที่ประชุมหัวหน้าส่วน /ชุมชน ประสานงาน
กับท้องถิ่นในการควบคุมโรคให้เร็วที่สุด 
   ปัญหาอุปสรรค ประชาชนยังไม่เห็นความส าคัญในการควบคุมโรคล่วงหน้า  การใส่
ทรายอะเบท/การพ่นยาทีผ่ิดวิธี งบประมาณมีค่อนข้างน้อย  
คุณอภิสิทธิ์ สุขทรัพย ์ การสุ่มส ารวจลูกน้ ายุงลาย พบว่าค่า HI CI สูง โดยเฉพาะในพ้ืนที่ที่เกิดโรค ขอ
เสนอแนะการใช้ทรายอะเบทให้เททรายใส่ในน้ าเลย และทีม SRRT อ าเภอขอให้ช่วยประสาน ควบคุมก ากับ ใน
เรื่องมาตรการการพ่นยา เพราะมีปัญหาท้องถิ่นใช้ไม่ถูกต้อง  
คุณชัชวาลย ์บุญช่วยชูศักดิ์  ขอน าเสนอหลักวิชาการที่น่าจะเรียนรู้ท าให้เกิดปัญญา กรณีที่มีผู้ป่วยเริ่มมี
อาการวันที่ 1 แสดงว่าต้องถูกยุงกัด เฉลี่ยระยะฟักตัว 7 – 14 วัน สิ่งส าคัญต้องสอบสวนโรคให้ชัดเจน เพ่ือที่จะ
ด าเนินการควบคุมโรคให้ตรงเป้า ส่วนใหญ่ผู้ป่วยเมื่อเริ่มมีอาการจะไปซื้อยาตามร้านขายยาก่อนที่จะมานอนรักษา
ที่โรงพยาบาล เฉลี่ยโดยประมาณ 5 วัน เมื่อมารักษาที่โรงพยาบาล ตามระบบก็จะรายงานภายใน 24 ชั่วโมง จ.
ก าแพงเพชรรายงานเร็ว  สิ่งส าคัญ คือเมื่อเกิดโรครายแรกต้องสอบสวนโรคให้ได้แหล่งแพร่ว่าผู้ป่วย ไปรับเชื้อจาก
ข้างนอกมาหรือไม ่เพ่ือด าเนินการควบคุมโรค โดยการพ่นสารเคมตีามระยะเวลา ในจุดนี้เป็นเรื่องส าคัญ ต้องท าให้
มีคุณภาพ  ค่า HI / CI ต้องเป็นศูนย์ และต้องส ารวจซ้ า จากนั้นต้องคืนข้อมูลให้ชุมชนด้วย ในช่วงสถานการณ์
วิกฤตต้องประชุม War room อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ต้องมีการประเมินผล ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 
ประธาน   ไข้เลือดออกต้องรายงานเร็ว ควบคุมเร็ว รักษาเร็ว ก่อนฝนตกต้องด าเนินการให้เต็มที่ 
หลังฝนตกต้องท าให้เสียชีวิตน้อยท่ีสุด  

  ที่ประชุม        รับทราบ 

 

2) MIS... 
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2) MIS 
คุณกฤษณะ  โมราสุข ระบบ Data Center Cup ได้ด าเนินการแล้วที่ CUP ทรายทองวัฒนา และคลอง
ลาน โดยจะ Sync ข้อมูลจาก Data Center ของจังหวัดไปที่ Server ของ CUP ซึ่งจะท าให้สามารถดูข้อมูล 
EMR ได้รวดเร็ว การ Sync ข้อมูลจะเป็นการ Sync ผ่านระบบ leased line ความเร็ว 40/40 Mbps แต่
ปัจจุบันมีการใช้อยู่ประมาณ ๒๖/๘ Mbps จึงมี bandwidth เหลือเพียงพอ ส าหรับ CUP ที่เหลือใช้ในการ 
sync ข้อมูลจากจังหวัดไปที่ Data Center Cup เรื่องที่ต้องค านึงถึง คือเรื่องระบบความมั่นคงปลอดภัยด้าน
สารสนเทศ ซึ่งผู้ดูแลระบบของ CUP ต้องก าหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล ตามระดับความจ าเป็นของการใช้
ข้อมูลตามนโยบายของหน่วยงานซึ่งต้องด าเนินการภายใต้นโยบายระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
ของกระทรวงสาธารณสุข  ปี 2556 ทางจังหวัดได้เคยแจ้งหนังสือไปแล้ว CUP ต้องไปบริหารจัดการ การเข้าถึง
ข้อมูลให้เป็นไปตามแนวทางที่กระทรวงก าหนดไว้  
  อีกส่วน คือ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร ได้จดทะเบียน Domain 
name ใหม่ เป็น kpo.go.th และได้ซื้อใบรับรอง certificate SSL เพ่ือเข้ารหัสข้อมูล ที่ใช้งานภายใต้ Domain 
kpo.go.th โดย certificate SSL ที่ใช้งานสามารถรองรับ sub domain ภายใต้ domain หลักได้  
หน่วยบริการที่มี website ของตนเอง สามารถขอใช้งาน SSL ภายใต้ Domain kpo.go.th ได้ โดยไม่ต้องจด
ทะเบียน domain ใหม่ ตัวอย่าง sub domain เช่น  https://kph.kpo.go.th,https://saingam.kpo.go.th   
SSL ย่อมาจาก Secure Socket Layer คือ เครื่องหมายรับรองความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ออกหรือ
อนุมัติโดย CA เป็น Web security ทีเ่พ่ิมระบบความปลอดภัยเข้าไป ซึ่งจะใช้ในกรณีที่ต้องการความมั่นใจเรื่อง
ความปลอดภัย เช่นการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล 
  ส าหรับ MIS เขต ใน Concept คือแต่ละจังหวัดจะเก็บข้อมูลเป็น Individual ไว้ที ่
Data Center จังหวัด ซึ่ง จ.ก าแพงเพชร อุทัยธานี และชัยนาท จะใช้ BMS Data Center จ.นครสวรรค์ และ
พิจิตร จะใช้ 21 แฟ้ม 43 แฟ้มไปก่อน แล้วมีการจัดท า Standard Dataset กลางเป็นมาตรฐานของเขต  ที่จะ 
Support ข้อมูลให้เขต และศูนย์วิชาการต่างๆตามท่ีต้องการ ส าหรับการใช้โปรแกรมของแต่ละจังหวัดที่แตกต่าง
กันนั้น Sever เขต ซึ่งอยู่ที่จังหวัดก าแพงเพชร จะเก็บ Script กลาง ที่ใช้ประมวลผลข้อมูลไว้ และจังหวัดต่างๆ
จะดึง Script ไปประมวลผลที่จังหวัด เวลาแก้ไขจะแก้ไข Script กลางที่เก็บไว้ที่จังหวัดก าแพงเพชรที่เดียว จะ
ท าให้ไดข้้อมูลที่เป็น Query เดียวกันทั้งหมด  
  ส่วนเรื่อง NCD จ.พิจิตรได้รับมอบหมายให้เป็นคนด าเนินการและท าเป็น One 
Record โดยประมวลผลข้อมูลจาก ๔๓ แฟ้มและ๒๑ แฟ้ม แต่เนื่องจาก จ.อุทัยธานี ก าแพงเพชรและชัยนาทมี
ระบบคลังข้อมูล NCD ที่ใช้ด าเนินการในจังหวัดอยู่แล้วท าให้บางครั้งข้อมูลจะไม่ตรงกัน ซึ่งที่ประชุม CIO เขตมี
มติให้ใช้ Concept เดียวกับเขต เพื่อไม่ให้มีปัญหาโดยให้ก าหนด Standard Dataset กลางขึ้นมาและให้จังหวัด
พิจิตรและนครสวรรค์ ประมวลผลจาก one record ส่วน จังหวัดอุทัยธานี ก าแพงเพชรและชัยนาท ประมวลผล
จากระบบคลังข้อมูล NCD และได้มอบหมายให้ จ.พิจิตร และอุทัยธานีไปด าเนินการ ในการประมวลผลข้อมูล
ตาม Standard Dataset ของเขต 

  ที่ประชุม        รับทราบและถือปฏิบัติ 

  3.2 การเบิกจ่ายงบประมาณ  
คุณทัศนีย์  พันปี ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี 2557 ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2557  ใน
ภาพรวมทุกงบประมาณ ได้รับการจัดสรร 703.44 ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ว 44.45 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 
608.11 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 92.77 ส าหรับงบด าเนินงานเบิกจ่ายได้ร้อยละ 52.92 ถ้ารวมก่อหนี้ผูกพัน
จะอยู่ที่ร้อยละ 69.03 ถ้าไม่รวมอยู่ที่ร้อยละ 40.22 ซึ่งเป้าหมายในไตรมาสที่ 3 ต้องเบิกจ่ายให้ได้ร้อยละ 70 

การกันเงิน... 
... 
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การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ในภาพรวมจังหวัด ยังเท่าเดิม คือ เบิกจ่ายแล้วร้อยละ 20.96 ส่วนผลการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานย่อย ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอที่เบิกจ่ายได้สูงสุด คือ สสอ.ลานกระบือ 
เบิกจ่ายได้ร้อยละ 75.45 ต่ าสุด คือ สสอ.ไทรงาม เบิกจ่ายได้ร้อยละ 53.45 
  การจัดท าแผนรายได้ ค่าใช้จ่าย ได้จัดประชุม Web Conference และก ากับติดตามให้แต่
ละ CUP ลงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งผู้บริหารสามารถก ากับติดตามได้ในหน้า Web MIS เมนูการเงิน ซึ่ง CUP ที ่   
ติดลบ คือ CUP คลองขลุง และโกสัมพีนคร 
ประธาน  1. ขอให้ช่วยเร่งรัดการเบิกจ่ายด้วย โดยเฉพาะงบด าเนินงาน 

2. ประมาณการรายได้ค่าใช้จ่าย ถ้าติดลบต้องหารือกันว่าจะท าอย่างไร ส าหรับ CUP 
โกสัมพีนคร ขอให้คณะกรรมการ CFO จังหวัดลงไปดูแลด้วย 

  ที่ประชุม        รับทราบและถือปฏิบัติ 

  3.3 โครงการสังคมสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย 
คุณอรัญญา ศรีโพธิ์ 1) โครงการธนาคารวิถีธรรมวิถีไทย ได้ประยุกต์จากธนาคารความดีของ อบต.แม่ลาด 
อ.คลองขลุง ซึ่งด าเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2554 ซึ่งคณะกรรมการ Front Office บูรณาการกิจกรรมความดี
ระดับบุคคลและครอบครัว(Human Approach) จากกิจกรรมงานสาธารณสุขตามกลุ่มวัยและ จปฐ. สรุปรวม 
71 ข้อ เน้นความสมัครใจ โดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฯเป็นประธานได้พิจารณากลั่นกรอง และเรียบเรียง
ร่างข้อเสนอ เพื่อให้พ้ืนที่น าไปปรับใช้ในพื้นที่ต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่แจก 
 2) สืบเนื่องจากเรื่องการประกวด DHS ของเขต  CUP พรานกระต่ายได้รับรางวัล
ชนะเลิศ DHS ประเภทนิทรรศการงานปฐมภูมิเรื่องนวัตกรรมการดูแลเท้าผู้ป่วยเบาหวานด้วยศาสตร์การแพทย์
แผนไทย 
ประธาน เป็นร่างข้อเสนอให้กับหมู่บ้านวิถีธรรม วิถีไทย น าไปประยุกต์ใช้ในแต่ละหมู่บ้าน จะใช้
เรื่องนี้เป็นร่มใหญ่ในการบูรณาการ มีทั้งต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดต้องบูรณาการ
งานของทุกกรม แล้วลงไปที่ อบต. ไม่ได้เป็นสูตรส าเร็จ เป็นกรอบให้น าไปด าเนินการต่อ  

 ที่ประชุม        รับทราบ 

  3.4 ยาเสพติด 
คุณนวลปรางค์  เมธีกุล  ผลงานการบ าบัดรักษาในระบบสมัครใจ มีเป้าหมายรวมทุกอ าเภอ 1,648 ราย มีผล
การบ าบัดเข้าสู่ระบบจ านวน 962 ราย ผ่านการบ าบัด 465 ราย คิดเป็นร้อยละ 28.21 ด้านการเบิกจ่าย
งบประมาณส าหรับการบ าบัดรักษา มียอดจัดสรรทั้งหมด 2,053,500 บาทมีการเบิกจ่ายเพียง 12,000 บาท 
รวมทั้งงบพัฒนามาตรฐานงาน/ระบบการรายงานของ บสต. ยังไม่ได้เบิกจ่ายจ านวน 226,150 บาท ได้มีหนังสือ
เร่งรัดการเบิกจ่ายไปแล้ว ขอให้เร่งด าเนินการด้วย 
  ในส่วนของมาตรการเร่งด่วนในการปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
ตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้เน้นย้ า 2 เรื่องจากการประชุม Web Conference คือ ห้าม
ปฏิเสธการรักษา และการบ าบัดอย่างมืออาชีพ โดยจะติดตามยอดรายงานการบ าบัดจาก บสต.ทุก 2 สัปดาห์ ขอให้
คีย์ บสต.ให้เป็นปัจจุบัน 
ประธาน  ขอฝากผู้อ านวยการโรงพยาบาลทุกแห่งช่วยเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณด้วย  

  ที่ประชุม        รับทราบและถือปฏิบัติ 

 
3.5 คณะท างาน... 
... 
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  3.5 คณะท างาน Service Plan /พบส. 
นพ.รังสันต์  ชัยกิจอ านวยโชค 1) Service Plan แต่ละสาขาได้มาน าเสนอความก้าวหน้าในการด าเนินงาน
ไปแล้ว ในภาพรวม 17 โครงการ 40 กิจกรรม ด าเนินการแล้วร้อยละ 35 อยู่ระหว่างด าเนินการร้อยละ 56 
คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2557 ร้อยละ 91 รายละเอียดตาม Power Point 
น าเสนอ 
 2) คณะประเมิน Service Plan จะมาประเมินโรงพยาบาลในจังหวัด
ก าแพงเพชร จ านวน 2 แห่ง คือโรงพยาบาลก าแพงเพชร ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 และโรงพยาบาลขาณุฯ
วันที่ 9 กรกฎาคม 2557 ใน 4 สาขา คืออุบัติเหตุ มะเร็ง หัวใจ และ NICU ซึ่งจะมีมาตรฐานตามก าหนด 122 
ข้อ ได้ชี้แจงและเตรียมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว  
ประธาน 1. สาขา NCD ในเรื่องของโรคความดันโลหิตสูง/เบาหวาน ขอให้ทบทวนการจ่ายยา 
First line drug และท าหนังสือแจ้งเวียนทุก CUP ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติด้วย 

2. สาขาโรคไต ขอฝากในเรื่อง Clean Food Good Taste ด้วย ส าหรับบทบาทของ
จังหวัด คือลงไปตรวจสอบ   

3. สาขาจิตเวช ขณะนี้ปัญหาการฆ่าตัวตายสูงเกินเกณฑ์ที่ก าหนด ต้องดูเรื่อง 2Q 9Q 
8Q เป็นอย่างไร ในเรื่องของยาเสพติดจะดูตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า โดยโครงการ TO BE NUMBER ONE 
ให้น าค่านิยมที่ไม่ถูกต้อง ทั้งเรื่องบุหรี่ สุรา อุบัติเหตุ โรคเอดส์ อ้วน ลงไปใน 3 ชมรม คือ โรงเรียน สถาน
ประกอบการ และชุมชน ขอฝากทุก CUP ด าเนินการด้วย 

  ที่ประชุม        รับทราบและถือปฏิบัติ 

  พบส.พยาบาล 
คุณสาวิตรี อภัยราช   ได้มีการประชุมในเรื่องการจัดสรรนักเรียนทุนไปแล้ว อยู่ระหว่างเสนอหนังสือเสนอ        
นพ.ทวีศักดิ์ คณุตวงศ์ ประธาน CHRO จากนั้นจะน าเสนอคณะกรรมการ คปสจ. ต่อไป ซึ่งมีปัญหาในส่วนของ
นักเรียนทุน ไม่ได้กันงบประมาณไว้ให้ 
ประธาน   แผนก าลังคน นายแพทย์ทวีศักดิ์ คณุตวงค์ เป็นประธาน ฉะนั้นทุกสาขาไม่ว่าแพทย์ 
พยาบาล เภสัชกร ต้องมาตกลง Minimum กันก่อน หลังจากนั้นน าเข้าที่ประชุม คปสจ.พิจารณาให้ความเห็นชอบ  
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  พบส. Lab 
คุณณรงค์ มหายศ  จากที่ประชุมเทคนิคการแพทย์ โดยนพ.บัวเรศ ศรีประทักษ์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการฯ
เป็นประธานในเรื่องการจัดซื้อ ได้ราคากลางของเขตออกมาแล้ว รายละเอียดเขตคงจะมีหนังสือแจ้งเวียน และได้
มีข้อสั่งการให้จัดซื้อร่วมระดับเขต รายการหลักๆคือเรื่องของหลอดเจาะเลือด ได้มีการประชุมก าหนด
คุณลักษณะที่จะซื้อร่วมกันออกมา  

  ที่ประชุม        รับทราบและถือปฏิบัติ 

  พบส.เภสัชกร 
คุณศิริชัย ล้ิมเลิศเจริญวนิช 1. การจัดซื้อยาร่วมจังหวัด จ านวน 22 รายการ ในแต่ละรายการจะมีบริษัทที่ผ่าน 
การตรวจคุณสมบัติเฉพาะ แต่ละรายการมีบริษัทเสนอราคาต่ ามากกว่า 1 บริษัท ยกเว้นรายการที่ 12 มีผู้เสนอ
ราคาที่ผ่านการตรวจคุณสมบัติเฉพาะ เพียงบริษัทเดียว รายละเอียดตามเอกสารที่แจก ถ้าบริษัทที่เสนอราคา
ต่ าสุดไม่มีของ ต้องซื้อจากบริษัทท่ีมาร่วมยื่นเสนอราคาในรอบนี้ 

2. การจัดซื้อ... 
... 



 - ๑๑ - 

2. การจัดซื้อวัสดุการแพทย์ ใช้หลักการเดียวกับการจัดซื้อยาร่วม 
3. ฟิลม์เอ็กซเรย์ พบส.รังสี เป็นผู้ด าเนินการรวบรวมทั้งจังหวัด การจัดซื้อของ 

รพ.ก าแพงเพชร เป็นการเปิดซองประกวดราคา และจัดซื้อในจ านวนมากราคาจะถูกกว่าโรงพยาบาลชุมชน 
4. กลุ่มงาน คบส. ได้จัดท าร่างบัญชียาของ รพ.สต. จ านวน 242 รายการ และ

สมุนไพร 25 รายการ ขอเสนอให้ พบส.แพทย์ พิจารณาความเหมาะสม  
นพ.วินัย ลีสมิทธิ์  ขอเพ่ิมเติมจากการประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการสืบราคา ในหลักการ คือ   
1) พิจารณาคุณภาพ โดยมีคณะกรรมการพิจารณาคุณภาพ บริษัทใดเสนอราคาต่ าสุด ให้เลือกบริษัทนั้น          
มีเงื่อนไขว่าเพ่ือให้เกิดความคล่องตัวทุกบริษัทท่ีผ่านการพิจารณาเรื่องคุณภาพแล้วสามารถลดราคาลงมาแข่งขัน
ได ้2) ใหย้ืนราคานี้อย่างน้อย 1 ปี 3) บางบริษัทเสนอราคาผ่านแล้ว ไม่สามารถส่งสินค้าได้ จึงต้องเปิดช่องทาง
ให้หลายบริษัทเข้ามาแข่งขัน  
ประธาน  1. การจัดซื้อยาร่วม ในหลักการให้เลือกบริษัทที่เสนอราคาต่ าสุด ถ้าเลือกบริษัทอ่ืน
ต้องซื้อในราคาที่ต่ าสุดของบริษัทท่ีได้รับเลือกเท่านั้น  

2. การจัดซื้อในครั้งต่อไปให้แต่งตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัด มอบงาน คบส.ด าเนินการ 
3. รายการยาของ รพ.สต. ยาในกลุ่ม NCD และการรักษาผู้ป่วย URI ที่มี 

Complication และไม่มี Complication ต้องมี Guideline ให้ด้วย การก าหนดรายการยา จะต้องสอดคล้องกับ
ระบาดวิทยาของโรค ขอให้ Service Plan ที่เก่ียวข้องไปด าเนินการในภาพจังหวัดด้วย 

  ที่ประชุม        รับทราบและถือปฏิบัติ 

ระเบียบวาระท่ี ๔    เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ 

  4.1 เรื่องของศูนย์วิชาการ/อปท. 

 -  ไม่มี 

 ๔.2 เรื่องของ DHS ( คปสอ./ CUP / Node ) 

- ไม่มี 

 4.3 เรื่องของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร (PHS) 

คุณสมศิริ  ศัลยพงษ ์ 1) การปรองดองสมานฉันท ์รายละเอียดตามเอกสารที่แจก 
2) แรงงานต่างด้าว ที่เข้ามาอยู่ในจังหวัดก าแพงเพชร มีหลายกลุ่ม ได้แก่กลุ่มที่เข้ามา

ถูกกฎหมาย ซึ่งในระบบ จะเป็น เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา จ านวน 3,604 คน กลุ่มน าเข้าตาม MOU เป็นกลุ่มที่
เข้ามาท างาน จ านวน 43 คน กลุ่มน าเข้า MOU พิเศษ จ านวน 1,941 คน รวมต่างด้าวทั้งระบบจากข้อมูลของ
จัดหางานจังหวัด จ านวน 5,588 คน กลุ่มที่ผิดกฎหมาย จะเป็นกลุ่มครอบครัวที่ติดตามเข้ามาด้วย ซึ่งมีชื่ออยู่
ในระบบเพียง 236 คน ส าหรับการประกันสุขภาพจะมี 2 ระบบ คือประกันสังคม มีเพียง 236 คน และ
ประกันสุขภาพ ซึ่งจะเปิดขายบัตรประกันสุขภาพทุกวัน มียอดรวม 3,284 คน จะมีกลุ่มเด็กอายุต่ ากว่า 7 ปี 
จ านวน 61 คน ส าหรับอัตราค่าบริการต่างด้าวที่มาตรวจสุขภาพขณะนี้ยังเป็นราคาเดิม คือ 2,800 บาท 
แบ่งเป็นค่าตรวจสุขภาพ 600 บาท ค่าประกันสุขภาพ 2,100 บาท แต่ถ้ามีประกาศออกมาอัตราค่าตรวจ
สุขภาพจะลดลงเหลือ 500 บาท และค่าประกันสุขภาพ 1,600 บาท รวมเป็น 2,100 บาท ปัญหาที่พบ คือ
ต่างด้าวที่เป็นครอบครัวจะหลบซ่อนอยู่เป็นจ านวนมาก อีกส่วน คือ นายจ้างจะพาไปตรวจรักษาในโรงพยาบาล
ใกล้เคียง เพ่ือหลีกเลี่ยงการซื้อประกันสุขภาพ เพราะตามกติกา นายจ้างอยู่พ้ืนที่ใดต้องไปตรวจที่โรงพยาบาลใน 

 

พ้ืนที่นั้น... 
... 
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พ้ืนที่นั้น ส าหรับอัตราค่าบริการตรวจสุขภาพใหม่ให้รอประกาศ ขณะนี้ได้ขอทะเบียนรายชื่อจากจัดหางาน
จังหวัดมาเพ่ือตรวจสอบในส่วนที่ขาดหายไป  

 ที่ประชุม        รับทราบและถือปฏิบัติ 

ระเบียบวาระท่ี ๕   เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
 5.1 การโยกย้ายข้าราชการ/ลาศึกษาต่อ/การขอจ้างลูกจ้างช่ัวคราว 
คุณสัมพันธ์  อภัยราช 1. มีข้าราชการยื่นขอลาออก 2 ราย คือ นางนวลปรางค์ เมธีกุล นักวิชาการ
สาธารณสุขช านาญการพิเศษ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร และนางบัวหลวง โชคถนอมทรัพย์ 
พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ รพ.พรานกระต่าย 
 2. การเปลี่ยนแปลงการจ้างของลูกจ้างกลุ่มที่ท าหน้าที่บันทึกข้อมูล และท าความ
สะอาด ในรพ.สต.ที่จ้างงานประเภทต่างๆไว้ เป็นการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบ ารุงรายเดือน การด าเนินการ
ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ คปสจ.ก่อน จึงขอให้ทุกอ าเภอเสนอขอความเห็นชอบตามแบบฟอร์ม
ที่ก าหนดมาให้จังหวัดพิจารณาก่อนด าเนินการจ้าง 

3. การขอจ้างลูกจ้างชั่วคราว มีการขอความเห็นชอบในการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงิน
นอกงบประมาณ (เงินบ ารุง) จ านวน 10 ราย ได้แก่  

-   รพ.ปางศิลาทอง ขอจ้างลูกจ้างชั่วคราวทดแทนต าแหน่งแพทย์แผนไทย 1 อัตรา 
พยาบาลวิชาชีพ 2 อัตรา พนักงานบริการ 1 อัตรา  

- รพ.สต.แม่ยื้อ สสอ.ไทรงาม ขอจ้างลูกจ้างชั่วคราวต าแหน่งแพทย์แผนไทย 1 อัตรา 
- รพ.ลานกระบือ ขอจ้างลูกจ้างชั่วคราวทดแทนต าแหน่งนักรังสีการแพทย์ 1 อัตรา 

พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 2 อัตรา 
- รพ.ขาณุฯ ขอจ้างลูกจ้างชั่วคราวทดแทนต าแหน่งเดิมในต าแหน่งพนักงานทั่วไป 1 

อัตราและขอเปลี่ยนแปลงต าแหน่งที่ได้รับความเห็นชอบในการประชุมคราวที่แล้วจากต าแหน่งพนักงาน
ช่วยเหลือคนไข้เป็นต าแหน่งพนักงานทั่วไป 1 อัตรา นักรังสีการแพทย์ 1 อัตรา พนักงานการแพทย์และรังสี
เทคนิค 1 อัตรา  

รายละเอียดตามเอกสาร ขอความเห็นชอบที่ประชุม  
ประธาน การขอก าหนดต าแหน่งขอให้หารือกันในรูป CUP ต้องผ่านคณะกรรมการของ สสอ./
รพ. และ CUP ก่อน ถ้ามีความจ าเป็นเร่งด่วนสามารถจ้างได้ แต่ขอให้มองเชิงระบบโดยค านึงถึงรายได้ค่าใช้จ่าย
ของ CUP ด้วย   

มติที่ประขุม  เห็นชอบตามเสนอ 

5.2 การพิจารณาการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษ 
คุณสุเทพ นาคนาม 1. หน่วยบริการในสังกัด ได้มีค าขอรับเงินเพ่ิมพิเศษ ส าหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และ
เภสัชกร จ านวน 47 ราย โดยยื่นค าขอต่อสัญญา 10 ราย ยื่นค าขอสัญญาฯรายใหม่ 37 ราย และขอยกเลิก
สัญญา 9 ราย รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 7 ขอความเห็นชอบที่ประชุม 

 ที่ประชุม        เห็นชอบตามเสนอ 

2. เรื่องเงินสาขาส่งเสริมพิเศษของจังหวัดก าแพงเพชร คณะกรรมการพิจารณา 
ค่าตอบแทนได้ประกาศไปหลายสาขานั้น ส าหรับกรณีการก าหนดเงื่อนไข สามารถท าได้เมื่อก าหนดเป็นสาขา
ส่งเสริมพิเศษแล้ว จะต้องปฏิบัติงานในสาขาหรือประเภทนั้นๆ ฉบับเดิมก าหนดเงื่อนเวลาไว้ไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมง 

คณะกรรมการ... 
... 



 - ๑๓ - 

คณะกรรมการฯสามารถวางเงื่อนไขได้ และคณะกรรมการหน่วยบริการจะต้องเป็นผู้ตรวจสอบตามเงื่อนไข      
ที่ก าหนด 
ประธาน 1) การวางเงื่อนไขในสวนนี้ ขอฝากให้หารือใน พบส.แพทย์ด้วย 
 2) ปัญหาของ รพ.พรานกระต่าย คือเรื่องแพทย์ ขอฝาก พบส.แพทย์ช่วยเกลี่ยคน
หมุนเวียนลงไปช่วย 

 ที่ประชุม        รับทราบและถือปฏิบัติ 

ระเบียบวาระท่ี  ๖    เรื่องอ่ืน ๆ  
คุณสมศิริ ศัลยพงษ ์ 1) งบ PP ที่จัดสรรให้สาธารณสุขอ าเภอ ในส่วนของงบ PPD 548,000 บาท มีการ
เบิกจ่ายเพียง 2 แห่ง  คือ สสอ.คลองขลุง และลานกระบือ ยังมีเงินเหลือในบัญชี 470,000 บาท ขอให้รีบ
ด าเนินการเบิกจ่ายภายใน 30 กันยายน 2557  
 2) เงินบัญชี 6 ที่เหลือในบัญชี จะโอนคืนหน่วยบริการตามสัดส่วนที่เคยได้รับ  

 ที่ประชุม        รับทราบและถือปฏิบัติ 

ประธาน กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด จะจัดซื้อรถพยาบาลให้กับหน่วยงานสาธารณสุข 
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เข้ามาตรวจสอบได้มีข้อท้วงติงว่าการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด จะซื้อ
รถพยาบาลได้นั้น ต้องมีศูนย์สั่งการ ในหลักการ คือสาธารณสุขจะท าศูนย์สั่งการร่วมกับองค์การบริหารส่วน
จังหวัด(อบจ.) โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.) สนับสนุนก าลังคน ประเด็นที่เป็นปัญหา คือต้องมาวางแผน
ร่วมกัน ถ้ามีครบ 2 ศูนย์ก็จะสมบูรณ์แบบ ได้ประสานกับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.) เรียบร้อยแล้ว  

 ที่ประชุม        รับทราบและถือปฏิบัติ 

 

     ปิดประชุมเวลา  16.30  น. 
 

                                                                
นางพรรัตน์   รอดเทศ            บันทึก/พิมพ์/ทาน 

         
  นางสมศิริ ศัลยพงษ์ ตรวจรายงานการประชุม 


