
รายงานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานสาธารณสุขและคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด 
ครั้งที่ 7 / ๒๕๕7 

วันที่  31  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕7  เวลา 09.30 น. 
ณ ห้องประชุมวชิรปราการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร 

---------------------------------------------------- 
ผู้มาประชุม  
๑. นพ.วิวัฒ   ค าเพ็ญ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร (ประธาน) 
2. นางกาญจนา  ลิ้มเลิศเจริญวนิช  นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)  
3. พญ.รจนา    ขอนทอง   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลก าแพงเพชร 
4. นพ.รังสันต์  ชัยกิจอ านวยโชค  หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ  
                               โรงพยาบาลก าแพงเพชร  
5. นพ.ไพฑูรย ์ อ่อนเกต ุ  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 ์ คณุตม์วงศ ์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี 
10.นพ.บัลลังก์  อุปพงษ ์  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพรานกระต่าย 
11. นพ.จักรพงษ์ เฮงตระกูลเวนิช  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลคลองลาน 
12. นพ.โพธิ์ศรี  แก้วศรีงาม  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลลานกระบือ(อบรม ผบก.) 
13. นพ.ก้องเกียรติ บุญญาอารักษ์  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบึงสามัคคี 
14. นพ.ธีรพงศ์  ตัญเจริญสุขจิต  นายแพทย์ช านาญการพิเศษ (ลา) 

รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลโกสัมพีนคร 
15. นพ.วีระศักดิ ์ ด ารงพงษ ์ นายแพทย์ช านาญการ 

รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลไทรงาม 
16. นพ.วัชรพงษ์ วิศาลศักดิ์  นายแพทย์ช านาญการ 

รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลทรายทองวัฒนา 
17. นพ.ปิยะวัตร ค าอุไร   นายแพทย์ปฏิบัตกิาร 

รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล 
18. นายอาริยะ  บุญเกต ุ   สาธารณสุขอ าเภอเมืองก าแพงเพชร 
19. นายสุรัตน์  อยู่ยอด   สาธารณสุขอ าเภอขาณุวรลักษบุรี 
20. นายนิคม    สุกใส   สาธารณสุขอ าเภอคลองขลุง 
21. นายอนิรุธ  บ ารุงศรี   สาธารณสุขอ าเภอคลองลาน 
22. นางณัฏยา  หญ้าลาภ  สาธารณสุขอ าเภอพรานกระต่าย 
23. นายสุเทพ  พงษ์ไทยสงค ์  สาธารณสุขอ าเภอบึงสามัคคี 

รักษาราชการแทนสาธารณสุขอ าเภอไทรงาม 
24. นายพิริยะ  เมืองมูลชัย  สาธารณสุขอ าเภอไทรงาม 

รักษาราชการแทนสาธารณสุขอ าเภอบึงสามัคคี 
25. นายอ านาจ   น้ ามลิวรรณ  สาธารณสุขอ าเภอปางศิลาทอง 

26. นายสนธยา... 
... 
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26. นายสนธยา  พลโคตร   สาธารณสุขอ าเภอลานกระบือ 
27. นายเอกวุฒิ  แตงดารา สาธารณสุขอ าเภอโกสัมพีนคร 
28. นายประจักษ์ แก้วกิจจา  สาธารณสุขอ าเภอทรายทองวัฒนา 
29. นางสมศิริ  ศัลยพงษ์  หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ และปฏิบัติหน้าที่ 
                                                          หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
30. นายศิริชัย  ลิ้มเลิศเจริญวนิช หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สสจ.กพ. 
31. นางสาวเรวดี ด าประภา  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
32. นายสุเทพ  นาคนาม  หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ   
33. นางอรัญญา  ศรีโพธิ์   หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
34. นางนวลปรางค์ เมธีกุล   หัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพ 
35. นางสาวก าไลทิพย์ ระน้อย   หัวหน้างานสารสนเทศและสุขศึกษา 
36. นางสาววรีรัตน์ สุนทรสุข  หัวหน้างานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ 
37. นายอภิสิทธิ์  สุขทรัพย์  หัวหน้างานควบคุมโรค 
38. นางวิมานรดี  รัตนประภา  หัวหน้างานควบคุมโรคเอดส์และกามโรค 
39. นางลออศร ี จารุวัฒน์  หัวหน้างานควบคุมโรคไม่ติดต่อ 
40. นางสาวพยอม ค าอาจ   เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขช านาญงาน 

รักษาการหัวหน้างานทันตสาธารณสุข 
41. นายสัมพันธ์  อภัยราช   หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
42. นางสาวทัศนีย์ พันปี   หัวหน้างานการเงินและบัญชี  ฝ่ายบริหารทั่วไป 
43. นายวิเชียร    กาศสมบูรณ์  หัวหน้างานพัสดุ  ฝ่ายบริหารทั่วไป  
44. นายกฤษณะ  โมราสุข   หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
45. นางจันทร์ทิวา ยอดนิล   แทนผู้อ านวยการกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

เทศบาลเมืองก าแพงเพชร  
46. นางพรรัตน์  รอดเทศ   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ (ผู้ช่วยเลขานุการ) 
 
ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ) 
1. นพ.สุรชัย  แก้วหิรัญ  หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุน 

บริการสุขภาพ โรงพยาบาลก าแพงเพชร 
2. นพ.สิทธิ์   ภคไพบูลย์  นายแพทย์ช านาญการ (อบรม ผบก.) 

รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลปางศิลาทอง 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ทพ.เจริญ  ทิพย์โสตถิ  ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ รพ.กพ. 
2. ทญ.สาวิตรี  อนุพันธ์   ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ รพ.กพ. 
3. ทพ.กิติศักดิ์    วาทโยธา  ทันตแพทย์ปฏิบัติการ รพ.โกสัมพีนคร 
4. นายศิริพงษ ์ มุสิกปาน  เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ช านาญงาน รพ.กพ. 
5. นางพรนภา    อินตางาม  หัวหน้ากลุ่มการพยาบาลฯ รพ.ขาณุวรลักษบุรี 
6. นางจันทร์หอม บุญญเมธานันท ์ หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล รพ.พรานกระต่าย 
7. นางศรุตา   สมตน   หัวหน้ากลุ่มการพยาบาลฯ รพ.คลองลาน 
8. นางสาวพิมพา  แออ่วม   หัวหน้ากลุ่มการพยาบาลฯ รพ.ลานกระบือ 

9. นางจินตนา... 
... 
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9. นางจินตนา    ด่านปาน  หัวหน้ากลุ่มการพยาบาลฯ รพ.ปางศิลาทอง 
10. นางระวิวรรณ   เตชทวีทรัพย์  หัวหน้ากลุ่มการพยาบาลฯ รพ.ไทรงาม 
11. นางรจนี   ฮอพานิชวัฒน์  หัวหน้ากลุ่มการพยาบาลฯ รพ.ทรายทองวัฒนา 
12. นางมะลิ   จันทร์ยาง  หัวหน้ากลุ่มการพยาบาลฯ รพ.ทุ่งโพธิ์ทะเล 
13. นายล้อม    แผ่วงค ์   นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ รพ.ขาณุวรลักษบุรี 
14. นายชาติ    อ่ึงเส็ง   นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ  รพ.คลองลาน 
15. นางจันทรัตว์   เนตรแก้วศิวัฒน์  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ รพ.พรานกระต่าย  
16. นางบุษบา   ภูริศักดิ์ไพโรจน์  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ  รพ.ลานกระบือ 
17. นางภารดี    วงศ์ราษฎร์  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ รพ.ปางศิลาทอง 
18. นายพิชัยภูษิต กาจธัญกิจ  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสอ.คลองลาน 
      แทนสาธารณสุขอ าเภอคลองลาน 
19. นางสาวสุกัญญา  พงศ์ประภาอ าไพ  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสอ.เมืองฯ 
20. นางวิไลรัตน์  ปิตุยะ   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.ขาณุวรลักษบุรี 
21. นายเอกณรงค์ ภู่ทอง   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสอ.ขาณุวรลักษบุรี 
22. นางสาววนิดา บัวกล้า   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.คลองลาน 
23. นายพีรพัฒน์ แจ่มศรี   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสอ.คลองลาน 
24. นางสาวชนิดา   วชิรบรรจง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.พรานกระต่าย 
25. นายกมล แสงท้าว   พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สสอ.พรานกระต่าย 
26. นายทวี ธูปขุนทด  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสอ.ลานกระบือ 
27. นางจารุสิริ  อาจสม   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.ลานกระบือ 
28. นางสุคิด    วงเวียน   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.ไทรงาม 
29. นายกิตติวัฒน์   เกตุด้วง   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสอ.ไทรงาม 
30. นายวิฑูรย์   วิชาพร   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสอ.บึงสามัคคี 
31. นายสุวัฒน์  ไพรสิงห์   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสอ.บึงสามัคคี 
32. นางปุณยนุช  ชื่นอยู ่  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสอ.ปางศิลาทอง 
33. นายไพโรจน์  เกตุแก้ว   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.ทรายทองวัฒนา 
34. นางมณฑาทิพย์   นาคทอง   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.โกสัมพีนคร 
35. นายณัฐรัฐ  ฤกษ์มีพิกุล  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสอ.โกสัมพีนคร 
36. นายธนกร  กุมารทัต   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รพ.กพ. 
37. นายณรงค์รัชต์   ฤทธิ์เม่น   แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ รพ.ทรายทองวัฒนา 
38. นางสาวขนบพันธ์ พิสุทธิ์รัตนาภรณ์  นักเทคนิคการแพทย ์รพ.ไทรงาม 
39. นางสาวกุลกานต ์ ฟักอ่อน   นักเทคนิคการแพทยช์ านาญการ รพ.ก าแพงเพชร 
40. นางศรีแพร  ทิตาวงศ ์  นักกายภาพบ าบัดช านาญการ รพ.ก าแพงเพชร 
41. นางสาวพยอม แสงอ่วม   นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รพ.ทรายทองวัฒนา 
42. นางสาวศศิธร เกิดยอด   นักกายภาพบ าบัดปฏิบัติการ รพ.ขาณุวรลักษบุรี 
43. นางเกศรินทร์ แผ่วงศ ์  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ รพ.ก าแพงเพชร 
44. นางสาวหทัยรัตน์ สุนทรสุข  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ สสจ.กพ. 
45. นางนาฏยา ดีลิ่ว   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ สสจ.กพ. 
46. นางสาวใจทิพย์ สิงห์คาร   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสจ.กพ. 
47. นายบุรี  ค าเพ็ญ   เภสัชกรช านาญการ สสจ.กพ. 

48. นางสดศรี... 
... 
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48. นางสดศรี  คงธนะ   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสจ.กพ. 
49. นางมลุลี  แก้วหิรัญ  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสจ.กพ. 
50. นายภุชงค ์ ชีวสิทธิรุ่งเรือง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสจ.กพ. 
51. นายอาทิตย์  บุญโพ   นักวิชาการสาธารณสุข สสจ.กพ. 
 

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

กิจกรรมก่อนเริ่มการประชุม 
1) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร (AFRIMS) น าเสนอผลการวิจัยเดงกี่ไวรัส  
2) ตัวแทนบริษัท BMS น าเสนอโปรแกรมการจัดการสินค้าคงคลัง 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1.1  เรื่องจากการประชุมกระทรวง / คปสข. / กรมการจังหวัด 
1) ประเด็นเรื่องของกองทุน ได้มีการหารือกับ สปสช.แลว้ยังไม่มีข้อสรุป เข้าใจว่ากองทุน

ย่อยๆน่าจะลดลง 
2) รูปแบบการจดัสรรเงินเหมือนกับปี 2557 แยกเป็น PP OP IP ตั้งแต่วันที่ 1 ตลุาคม 

2557 เป็นต้นไป จะไม่มี สปสช.สาขา เงินในบัญชีต่างๆคงค้างไว้แต่เปลี่ยนเป็นบัญชีของกระทรวงสาธารณสุข โดย
เงิน PP จะโอนลง CUP คปสอ.ต้องไปตกลงการใช้ร่วมกัน เงิน OP ให้บริหารจัดการร่วมกันในภาพจังหวัด ส่วนเงิน IP 
ให้เขตฯบริหารจัดการ  

3) การจัดซื้อจัดจ้าง มีระเบียบออกมาแล้ว สาระส าคัญคือ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
เป็นผู้ลงนาม หมายถึงแผนที่ 25 Material Cost ทั้งหมดในภาพจังหวัด  

4) การบรรจุข้าราชการ ระยะที่ 2 ได้โควตามา 9,000 กว่าต าแหน่ง แยกเป็นแพทย์ 
ทันตแพทย์ เภสัชกร ซึ่งต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในที่ 31 กรกฎาคม 2557  ส่วนที่เหลือ คือพยาบาล บุคลากร
สาธารณสุข ประมาณ 7 พันกว่าอัตรา 20 สายงาน ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 29 สิงหาคม 2557 หลักการ
เหมือนเดิม คือมีการพิจารณาก าหนดสถานที่บรรจุไว้แล้ว การคัดเลือกจะพิจารณาตามระยะเวลาการท างาน  การได้รับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ประกอบกับการพิจารณาของคณะกรรมการ  

5) โรงพยาบาลคุณธรรม ปลัดกระทรวงฯ ก าหนดเป็นนโยบายแล้ว โรงพยาบาลน าร่อง 
ได้แก่ โรงพยาบาลบางมูลนาก และโรงพยาบาลพิจิตร ในเรื่องนี้ ได้มอบหมายให้โรงพยาบาลก าแพงเพชรเป็น
ผู้ด าเนินการ แต่ทุกหน่วยงานต้องน าไปด าเนินการ อาจจะเลือกค่านิยมในข้อใดข้อหนึ่งจาก 5 ข้อก็ได ้

6) เรื่องการปฏิรูปเขตสุขภาพ จะมีคณะกรรมการ ( Board ) ของเขต แยกผู้ซื้อบริการ   
และผู้ให้บริการชัดเจน  

7) เรื่องจากการประชุมกรมการจังหวัดหัวหน้าส่วน 
     7.1) ข้าราชการที่ย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่ 

- นายวิศาล ทาจวง ต าแหน่งธนารักษ์ พ้ืนที่  (ผู้อ านวยการระดับสูง ) 
ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ก าแพงเพชร ย้ายมาจากธนารักษ์พ้ืนที่ (ผู้อ านวยการระดับสูง) ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่
นครสวรรค ์

- นายศักดา... 
... 
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- นายศักดา  บุญสังวาลย์  ต าแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
ส านักงานเกษตรจังหวัดก าแพงเพชร ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตรจังหวัดก าแพงเพชร 

7.2) การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว ผู้ว่าราชการจังหวัดฯสั่งการให้ด าเนินการเปิด
ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) วันที่ 4 สิงหาคม 2557 เป็นต้นไป 
เป้าหมายวันละประมาณ 200 ราย ทุกอ าเภอต้องมาด าเนินการขึ้นทะเบียนที่จังหวัด คาดว่า 30 วันจะแล้วเสร็จ 

8) เรื่องการประเมินเปอร์เซนต์เงินเดือน รอบแรก 1 เมษายน 2557 ต้องผ่านการ
พิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการของหน่วยงาน จากนั้นจึงน าเข้าคณะกรรมการระดับจังหวัด การประเมินรอบ 2 
ขอให้ด าเนินการให้เร็วขึ้น การประเมินผลการปฏิบัติงานขอความร่วมมือให้พิจารณา 5 สเกลเป็นรูประฆังคว่ า  

9) งบลงทุน ถ้าเป็นครุภัณฑ์ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2557 
สิ่งก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2557 งบของกรมต่างๆประมาณ 8 พันล้านบาท ท่านปลัดกระทรวงฯ
จัดสรรให้ 8 กรม 3 พันล้านบาทบูรณาการกัน ซึ่งสอดคล้องกับที่จังหวัดด าเนินการอยู่  

10)  จังหวัดก าหนดประชุมจัดท าแผนในวันที่ 20 สิงหาคม 2557 โดยภาคเช้าได้เชิญ    
ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา มาบรรยายในเรื่องวิถีธรรม วิถีไทย ภาคบ่ายผู้รับผิดชอบแผนงานทั้ง 4 คณะจะมาชี้เป้า
การท างานในปี 2558  

11)  การตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 2 ในระหว่างวันที่ 13 – 15 สิงหาคม 
2557 ขอเชิญผู้บริหารทุกท่านร่วมประชุมรับการนิเทศที่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร 

 ที่ประชุม        รับทราบและถือปฏิบัติ 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6 / ๒๕๕7 
เลขานุการที่ประชุม   ได้ลงรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/๒๕๕7  ใน Website : www.kpo.moph.go.th  
เพ่ือให้คณะกรรมการได้พิจารณาเป็นการล่วงหน้าแล้ว 

 ที่ประชุม       รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6 / ๒๕๕7 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  วาระติดตาม   

3.1 MIS 
1) ระบาดวิทยา  

คุณหทัยรัตน์  สุนทรสุข จากการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา ในเดือนกรกฎาคม 2557 พบโรคที่สูงเกิน
กว่าค่ามัธยฐาน  3 โรค ได้แก่ ไข้เลือดออก กามโรค (STI) และมือ เท้า ปาก 
    สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก ในเดือนกรกฎาคม 2557 จ.ก าแพงเพชรพบผู้ป่วย
ทั้งหมด 605 ราย อัตราป่วย  83.31 ต่อแสนประชากร ไม่มีเสียชีวิต โดยพบเชื้อ Enterovirus 71 ในผู้ป่วย   
1 ราย ที่หมู่ 7 ต.ทุ่งทอง อ.ทรายทองวัฒนา เปรียบเทียบกับปี 2556 พบว่าสูงกว่าค่ามัธยฐานตั้งแต่เดือน
พฤษภาคม 2557 ถ้าดูรายสัปดาห์พบผู้ป่วยเพ่ิมสูงขึ้นตั้งแต่สัปดาห์ที่ 22 อ าเภอที่มีอัตราป่วยสูง ได้แก่ อ.โกสัมพี
นคร ทรายทองวัฒนา และลานกระบือ ถ้าดูเฉพาะเดือนกรกฎาคม 2557 อ าเภอที่มีอัตราป่วยสูง ได้แก่        
อ.ทรายทองวัฒนา ลานกระบือ และไทรงาม อยู่ในกลุ่มอายุต่ ากว่า 5 ปีลงมา พบว่ามีการปิดศูนย์เด็กเล็ก          
2 อ าเภอ คือ อ.คลองลาน และ อ.ขาณุฯ ขณะนี้ได้เปิดศูนย์เด็กเล็กเรียบร้อยแล้ว เมื่อดูจ านวนผู้ป่วยที่มีผู้ป่วย
ตั้งแต่  2 รายขึ้นไปในหมู่เดียวกัน ได้แก่ อ.เมือง ไทรงาม ขาณุฯ คลองขลุง และทรายทองวัฒนา 
นพ.บัลลังก์  อุปพงษ ์  สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ณ วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 จ.ก าแพงเพชรพบ
ผู้ป่วยทั้งหมด 770 ราย อัตราป่วย  119.84 ต่อแสนประชากร  กลุ่มอายุที่พบสูงสุด คือ 6 – 12 ปี อ าเภอที่

มีอัตราป่วย... 
... 
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มีอัตราป่วยสูงสุด ได้แก่ อ.โกสัมพีนคร 220.96 ต่อแสนประชากร รองลงมา ได้แก่ อ.พรานกระต่าย 193.21 
ต่อแสนประชากร อ. ลานกระบือ 172.22 ต่อแสนประชากร และ อ.เมือง 130.37 ต่อแสนประชากร 
   จ านวนผู้ป่วยไข้เลือดออกสะสม ปี 2557 จ าแนกรายอ าเภอ พบผู้ป่วยสูงสุดที่    
อ.เมือง 265 ราย รองลงมา ได้แก่ อ.พรานกระต่าย 133 ราย และลานกระบือ 71 ราย 
   อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก อ าเภอพรานกระต่าย มีการระบาดสูงสุดเมื่อปี 2544 
และพบผู้ป่วยต่อเนื่องทุกปี ส าหรับปี 2557 พบผู้ป่วยเพ่ิมขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคม 2557 ข้อมูล ณ วันที่ 
28 กรกฎาคม 2557 พบผู้ป่วย 133 ราย อัตราป่วย 193.21 ต่อแสนประชากร ยังไม่พบผู้ป่วยเสียชีวิต 
สถานบริการที่มีอัตราป่วยสูงสุด ได้แก่ รพ.พรานกระต่าย 502.56 ต่อแสนประชากร รองลงมา ได้แก่ รพ.สต.
ถ้ ากระต่ายทอง 362.32 ต่อแสนประชากร รพ.สต.ห้วยยั้ง 163.63 ต่อแสนประชากร และรพ.สต.คุยบ้านโอง 
144.34 ต่อแสนประชากร ในพ้ืนที ่ 10 ต าบล พบผู้ป่วยทั้ง 10 ต าบล คิดเป็น 100 % และพบผู้ป่วยใน 62 
หมู่บ้าน จาก 116 หมู่บ้าน คิดเป็น 53.45 % ซึ่งหลักการในการป้องกันโรค คือ ค่า HI ต้องน้อยกว่า 10 ส่วน
การควบคุมโรค ทีม SRRT ของต าบลต้องลงสอบสวนโรคในพ้ืนที่ภายใน 24 ชั่วโมง เมื่อดูค่า HI พบว่ามากกว่า 
10 เกือบทุกสถานบริการ ได้น าเสนอปัญหาในที่ประชุม War Room ของอ าเภอและนายอ าเภอได้รับทราบและ
สั่งการแล้ว โดยมีมาตรการให้ท้องถิ่นเข้าไปจัดการในเรื่องของการท าให้ค่า HI น้อยกว่า 10 ให้ได้  ผลการส่ง
ตรวจ PCR ที ่AFRIMS จ านวน 175 ราย พบเชื้อไวรัสเดงก่ี ชนิด 3 จ านวน 133 ราย 76 % ส าหรับหมู่บ้านที่
ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากมี GEN 2 และ มี case ติดต่อกัน 3 สัปดาห์ ท่านนายอ าเภอได้สั่งการเป็น
พิเศษให้ผู้ใหญ่บ้านด าเนินการให้ค่า HI น้อยกว่า 10 และก าจัดยุงตัวแก่ ชาวบ้านกลัวโรคไข้เลือดออก แต่ท า
อย่างไรให้ชาวบ้านเข้าใจและปฏิบัติได้ถูกวิธี ข้อเสนอแนะ คือ 1) ค่า HI ต้องน้อยกว่า 10 2) ก าจัดยุงตัวแก่ 
โดยใช้สารเคมี 3) เมื่อมีผู้ป่วยเกิดขึ้น การสนับสนุนต้องเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยประสานงานกับภาคี
เครือข่าย ในการออกไปสอบสวนโรคร่วมกัน 
ประธาน  1. สรุปสถานการณ์โรค NCD และ CD สามารถ Down load ได้จาก Web Site ของ
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร 

2. สถานการณ์โรคไข้เลือดออก  ขณะนี้ จ.ก าแพงเพชรอยู่อันดับ 8 ของประเทศ ได้น า
เรียนผู้ว่าราชการจังหวัดฯแล้ว ท่านบอกให้ช่วยกัน เน้นหนักเป็นพิเศษที่ อ.พรานกระต่าย โกสัมพีนคร หลักการ
ควบคุมโรค รู้เร็ว ควบคุมโรคเร็ว ในพ้ืนที่ 78 ต าบล ขณะนี้ติดเชื้อไปแล้ว 80 % นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฯ 
จะเป็นประธานในการประชุมทุกสัปดาห์ เป็นเวลา 4 สัปดาห์ ขอให้ ผอ.รพ./สสอ.ช่วยรายงาน Case ทุกสัปดาห์ด้วย 
เน้นค่าดัชนีลูกน้ ายุงลาย ( HI)  ควรต่ ากว่า 10 จากรายงานใน Hotline ค่า HI/CI ต่ า แต่จากการสุ่มตรวจของ 
สคร. 8 ปรากฎว่า 15 หลังคาเรือนพบลูกน้ า 14 หลังคาเรือน หมายความว่าอย่างไร ขอให้ลงไปตรวจสอบด้วย   
ช่วงนี้ขอให้จัดการภาวะวิกฤต ถ้ารักษาพ้ืนที่ปกติได้อันดับจะเปลี่ยน ส่วนพ้ืนที่ที่เน้นหนักเป็นพิเศษ 30 %    
พบผู้ป่วยต่อเนื่อง 3 สัปดาห์ใน 7 ต าบล 7 หมู่บ้าน อยู่ที่ อ.พรานกระต่าย โกสัมพีนคร และเมืองฯ ส่วนรักษาเร็วให้
เริ่ม Monit0r ตั้งแต่ Platelet  เริ่มลง Hematocrit เริ่มสูง ต้อง Control IV Fluid ภายใน 24 ชม.ขอให้ดูแลผู้ป่วย
ที่มี Underlying เป็นพิเศษ ในช่วง 3 – 4 ปีที่ผ่านมา ผู้ป่วยที่เสียชีวิต จะเป็นเรื่องของ Over Load และ Under 
Load ณ วันนี้คุมพ้ืนที่ปกติให้อยู่ และดูค่า HI ให้ต่ ากว่า 10 รายใหม่จะลดลง  

3. โรคมือ เท้า ปากเป็นโรคประจ าถิ่น Enterovirus 71 โอกาสเสียชีวิตค่อนข้างสูง 
ขอให้เฝ้าระวังโรคด้วย 

4. พญ.ดารินทร อารียโชคชัย จากส านักระบาดวิทยา จะมาอบรมให้ความรู้ทีม SRRT
ในแต่ละราย Node และลงมือปฏิบัติจริงในพ้ืนที่  

  ที่ประชุม        รับทราบ 
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 3.2 การเบิกจ่ายงบประมาณ  
คุณทัศนีย์  พันปี ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี 2557 ณ วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 ใน
ภาพรวมทุกงบ เบิกจ่ายได้ร้อยละ 93.49  งบที่ยังเป็นปัญหา คืองบด าเนินงาน เบิกจ่ายได้ร้อยละ 58.03 ถ้า
รวมก่อหนี้ผูกพันจะอยู่ที่ร้อยละ 60.12 ซึ่งเป้าหมายในไตรมาสที่ 3 ต้องเบิกจ่ายให้ได้ร้อยละ 70 ส าหรับเงิน
กันไว้เบิกเหลื่อมป ีในภาพรวมจังหวัด การเบิกจ่ายยังเท่าเดิม  
 การบริหารงบประมาณร่วมภาพ DHS จากข้อมูลในระบบ MIS ณ เดือนพฤษภาคม 
2557 ภาพรวมทั้งจังหวัดแผนควบคุมรายได้อยู่ที่ 2,244 ล้านบาท รายได้จริงในรอบ 8 เดือน อยู่ที่ 1,367 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 60.91  สัดส่วนรายได้ รพ.ร้อยละ 82.78 รพ.สต.ร้อยละ 14.83 สสจ. ร้อยละ 
1.78 สสอ. ร้อยละ 0.61 ส่วนแผนควบคุมค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 2,219 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายจริง  1,443 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 65.02 สัดส่วนค่าใช้จ่าย รพ. ร้อยละ 83.01 รพ.สต.ร้อยละ 14.58 สสจ. ร้อยละ 1.80 สสอ.  
ร้อยละ 0.61 ภาพรวมอยู่ในอัตราที่ใกล้เคียงกับแผนควบคุมที่จัดท าไว้ทั้งรายได้ และค่าใช้จ่าย เมื่อดูราย CUP 
พบว่า CUP ทรายทองวัฒนา จัดท าแผนรายได-้ค่าใช้จ่ายทีใ่กล้เคียงกับรายได้/ค่าใช้จ่ายจริง 
 แผนที่  25 แผนงานการบริหารจัดการทั่วไป ก าหนดไว้ 16 ,204 ,600 บาท           
ระดับจังหวัดอยู่ที่ รพ.ก าแพงเพชร 5 โครงการ รพ.ไทรงาม 2 โครงการ สสอ.โกสัมพีนคร 1 โครงการ ยังไม่คีย์
ลงใน MIS ภาพรวมเบิกจ่ายแล้วร้อยละ 37.79  ปัญหาอุปสรรค 1) การก่อหนี้และเบิกจ่าย ยังไม่มีการรายงาน 
ทั้งทางเอกสารและ MIS 2) ขออนุมัติแผนแล้วยังไม่ได้ด าเนินการตามแผน 3) มีรายการนอกเหนือจากแผนลงใน 
MIS โดยยังไม่ขออนุมัติเพ่ิมเติม ขอฝากให้ลงข้อมูลด้วย 

  ที่ประชุม        รับทราบและถือปฏิบัติ 

 3.3 สถานการณ์การเงินการคลัง 
คุณสมศิริ  ศัลยพงษ ์  1. สถานการณ์การเงินการคลัง ไตรมาส 3 โรงพยาบาลทุกแห่งอยู่ในภาวะวิกฤต 
ระดับ 1 ยกเว้น รพ.โกสัมพีนคร อยู่ระดับ 3 มีสภาพคล่องทางการเงินเกินเกณฑ์ คือ Current Ratio อยู่ที่ 1.47 
Quick Ratio 0.89 เมื่อดูในรายละเอียดพบว่า รพ.โกสัมพีนคร รายรับ 6 เดือน แต่มีรายจ่าย 9 เดือน รายจ่าย
มากกว่ารายรับ สถานการณ์ทางการเงินจึงติดลบ ทีม CFO จังหวัดได้ลงไปช่วยดูแผน และให้ปรับแผนใหม่     
ทั้งรายรับและรายจ่าย ในส่วนรายรับที่ยังเป็นปัญหา เช่น เรื่องประกันสังคม รพ.โกสัมพีนคร ยังไม่ได้สมัครเข้า
ร่วมเป็นคู่สัญญาหลัก ขอฝาก รพ.ก าแพงเพชรช่วยดูแลด้วย  สรุปคือ มีการปรับแผนแล้วรายรับมากกว่ารายจ่าย 
ส าหรับประสิทธิภาพการใช้เตียง/ครองเตียงดีขึ้น อยู่ใน Quadrant ที่ 3 โรงพยาบาลก าแพงเพชรอัตราการใช้
เตียง/การครองเตียงสูงเกินเกณฑ์ ในเรื่องของการบริการ พบว่าในช่วง 9 เดือน OPD สองแสนกว่าครั้ง IPD และ 
PP เช่นเดียวกัน ในส่วนของ รพ.สต. พบว่ามีแนวโน้มลดลง ส าหรับ PP คงเดิม 
   ในเรื่องของ CMI จากข้อมูลในระบบ MIS พบว่า รพ.ก าแพงเพชร เป็นไปตามเกณฑ์ 
รพ.ขาณุฯ ดีขึ้น มีโรงพยาบาลที่ต่ ากว่าเกณฑ์ 4 แห่ง คือ รพ.ลานกระบือ ปางศิลาทอง บึงสามัคคี และทุ่งโพธิ์ทะเล 
ในเรื่องของการรักษาถ้าดูศักยภาพการรักษาของโรงพยาบาลต่างๆ พบว่าในกลุ่ม AdjRW< 0.5 จะพบว่าอยู่ที่ 
44.11 % AdjRW 0.5 - 2 ขึ้นไปอยู่ที่ 70 % ถ้าตัดคลอดและเด็กเกิดใหม่ออก  จะอยู่ที่ 37.67 ในส่วนของ
ข้อมูลที่โรงพยาบาลก าแพงเพชรรับจาก สปสช.พบว่าปี 2556 การส่งต่อผู้ป่วยในจากโรงพยาบาลชุมชนสูงสุด 
39.41 % ปี 2557 การส่งต่อลดลง อยู่ที่ 24.75 % โรคที่ส่งต่อ ได้แก่ Gastroenteritis และ Pneumonia 
ถ้าดูโรคที่ตั้งเป้าพัฒนา 5 โรค พบว่า Appendic จาก 433 ราย เหลือ 295 ราย มีแนวโน้มลดลง แต่ยังไม่มี
การเปิด OR  
   การส่งต่อนอกเครือข่ายบริการที่ 3 กลุ่มผู้ป่วยนอก จะพบโรคที่ส่งไปนอกเขตมาก
ที่สุด ได้แก่ Chronic Ischaemic Heart  โรคมะเร็ง โรคหัวใจ ในกลุ่มผู้ป่วยใน โรคที่ส่งไปนอกเขตมากที่สุด 

ได้แก่... 
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ได้แก่ Acute Bronchitis Dyspepsia ถ้าดูการส่งต่อนอกเขตเปรียบเทียบกับปี 2556 ในช่วงเวลาเดียวกัน
พบว่าข้อมูลจากศูนย์ประสานงานการส่งต่อ รพ.ก าแพงเพชร เพ่ิมขึ้นร้อยละ 45.35 แต่ข้อมูลใน MIS สามารถ
ลดลงร้อยละ 25.08 ศูนย์ส่งต่อ รพ.ก าแพงเพชร อาจจะเก็บข้อมูลไดไ้ม่ครบถ้วน  
  ต้นทุนผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน แบบ Quick  method เปรียบเทียบกับค่า Average 
Cost ระดับประเทศ ปี 2557 ไตรมาส 3 ต้นทุนผู้ป่วยนอกเมื่อเทียบกับค่ากลาง พบว่า รพ.พรานกระต่าย 
คลองลาน ไทรงาม โกสัมพีนครสูงกว่า Average Cost ต้นทุนผู้ป่วยในที่สูงกว่า Average Cost ได้แก่ รพ.ขาณุฯ 
พรานกระต่าย คลองลาน  
  การตรวจราชการ และนิเทศงาน ในรอบที่ 2  ผู้นิเทศจะมาติดตามต้นทุนผันแปร ใน
ภาพรวมจังหวัดการควบคุมก ากับ การบริหารงบประมาณของโรงพยาบาล จะดูต้นทุนผันแปรสามารถลดได้ร้อย
ละเท่าไร มี 5 ตัว คือต้นทุนยา แผนทั้งปีอยู่ที่ 251 ล้านบาท 9 เดือนอยู่ที่ 188 ล้านบาท จากรายงานใช้ไป
แล้ว 205 ล้านบาท เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ ใช้เกินไปแล้ว 32.37 %  ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์
การแพทย์ สูงกว่าเกณฑ์ 0.39 %  ค่าใช้สอยลดลง 4.7 % ค่าสาธารณูปโภค ลดลง 10.03 % วัสดุใช้ไป 
เพ่ิมขึ้น 9.06 % % ในภาพรวมไม่สามารถลดลงได้ 10 % โรงพยาบาลก าแพงเพชร สามารถลดได้ 1 ตัว คือ
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในภาพรวมต้นทุนค่าใช้จ่ายผันแปรเพ่ิมขึ้น 3.21 % โรงพยาบาลขาณุฯในสามารถ
ลดได้ 1 ตัว คือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ภาพรวมเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 25.69 โรงพยาบาลคลองขลุง สามารถลด
ได้ 1 ตัว คือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในภาพรวมเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 10.08 โรงพยาบาลพรานกระต่าย ใน
ภาพรวมเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 13.76 โรงพยาบาลคลองลาน ในภาพรวมเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 19.33  โรงพยาบาลไทร
งาม ในภาพรวมเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 35.96  โรงพยาบาลลานกระบือ ในภาพรวมลดลงร้อยละ 5.66 โรงพยาบาล
ปางศิลาทอง ในภาพรวมเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 18.03 โรงพยาบาลบึงสามัคคี ในภาพรวมเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 3.45 
โรงพยาบาลทรายทองวัฒนา ในภาพรวมเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 6.37 โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล ในภาพรวมลดลงร้อย
ละ 14.54 โรงพยาบาลโกสัมพีนคร ในภาพรวมลดลง ร้อยละ 33.62 
   มีงบ UC ปี 2557 เพ่ิมมา ในส่วนที่กันไว้ส่วนกลาง 3 % โดยแยกเป็น 80 : 20 ใน
ส่วนของ 80 % จัดสรรไปเรียบร้อยแล้ว ในส่วนของ 20 % โอนมาแล้ว 2 ล้านกว่าบาท จะเกลี่ยคืนให้กับหน่วย
บริการ อีกส่วน คือ งบปิดยอดรายหัวปี 2556 เป็นผลงานของปี 2556 จังหวัดจะปรับเกลี่ยหรือไม่ ให้แจ้ง
ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2557 ในภาพเขต จ.นครสวรรค์เพ่ิมขึ้น 20 ล้านบาท จ.อุทัยธานีลดลง 3 หมื่นบาท  
จ.ก าแพงเพชร ลดลง 15 ล้านบาท จ.พิจิตรลดลง 3 ล้านบาท จ.ชัยนาทลดลง 1.3 ล้านบาท เมื่อดูรายโรงพยาบาล 
พบว่า รพ.ก าแพงเพชร OPD เพ่ิมข้ึน 6 แสนบาท IPD ลดลง 17 ล้านบาท รพ.ไทรงาม ลดลง 1.6 ล้านบาท      
รพ.พรานกระต่าย 6.3 ล้าน รพ.ลานกระบือ 2.4 ล้านบาท รพ.ปางศิลาทอง 3 พันบาท รพ.บึงสามัคคีลดลง        
7 แสนบาท รายละเอียดตามเอกสาร  นอกจากนี้ยังมีงบ สป.จัดสรรให้โรงพยาบาลโกสัมพีนครเพ่ิมอีก 2 ล้านบาท 
ขอให้เร่งเบิกจ่ายด้วยเพราะเป็นงบ สป.  
   งบอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.) ปี 2558 ตามที่ส านักงานตรวจเงิน
แผ่นดิน (สตง.) ลงตรวจสอบการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของส่วนราชการที่ขอรับการสนับสนุนจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ได้มีหนังสือก าชับส่วนราชการที่ขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้ทบทวน หรือยับยั้งการด าเนินการกิจกรรมในลักษณะน าข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมถึงบุคคล
อ่ืนๆเดินทางไปศึกษาดูงานนอกพ้ืนที่ อันเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็น มิใช่ภารกิจ ตลอดจนไม่สอดคล้องกับอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย  ซึ่งจากการตรวจสอบโครงการที่ต้องแก้ไข ได้แก่ สสอ.
พรานกระต่าย ไทรงาม บึงสามัคคี ขอให้เร่งปรับกิจกรรมด้วยเพราะเป็นงบประมาณปี 2557  
   เนื่องจากรพ.โกสัมพีนคร มีปัญหาวิกฤตระดับ  3 มีเงินโอนมา 6 เดือน แต่ท างาน 9 
เดือน ได้มีหนังสือสั่งการให้ รพ.ก าแพงเพชรโอนเงินให้ รพ.โกสัมพีนคร 11 ล้านบาทโดยคิดตามสัดส่วน จังหวัด
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ได้แจ้งขึ้นทะเบียนให้ รพ.โกสัมพีนคร โดยให้ท าประชาคมหมู่บ้าน และส่งข้อมูลให้ สปสช.แล้วปัจุบันสปสช.ได้
โอนเงินให้ รพ.โกสัมพีนคร 26 ล้านบาท  ก็ขอให้รพ.โกสัมพีโอนเงินคืนรพ.ก าแพงเพชร 11 ล้านบาท 

ประธาน   1. พบส.ที่เก่ียวข้องขอให้น าข้อมูลในส่วนนี้ไปใช้ประโยชน์ เพ่ือบริหารความเสี่ยง และ
เพ่ิมประสิทธิภาพองค์กร 
  2. UGIH จากข้อมูลพบว่ามีผู้ป่วยเพ่ิมขึ้น มีทั้งจังหวัดมีร้านขายยา ร้านขายของช า 
ประมาณ 4,000 แห่ง ต้องไปจัดการคืนข้อมูลและให้ความรู้กับเจ้าของร้านขายของช า ขอให้กลุ่มงาน คบส.
ด าเนินการด้วย 
  3. ภาพรวมต้นทุนยา และวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอให้ดูต้นทุนต่อหน่วย มีราคา
กลางของเขต และประเทศแล้ว ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557 นายแพทย์สธพ.สสจ.เป็นผู้เซ็นอนุมัติแผนในภาพรวม 
ขอให้งาน คบส.เอาราคาต่อหน่วยออกมา  
  4. การจัดสรรงบ UC ให้จัดสรรตามผลงานที่เขตแจ้งมา  
  5. เงินกองทุนต่างๆ ขอให้ใช้ให้ต้องถูกต้องกฎหมาย  

  ที่ประชุม        รับทราบและถือปฏิบัติ 

 3.4 ยาเสพติด 
คุณนวลปรางค์  เมธีกุล 1) ในภาพรวมผลงานการบ าบัดรักษาทุกระบบด าเนินการได้ร้อยละ 98.81 ในระบบ
สมัครใจจากเป้าหมาย 1,648 ราย เข้าสู่ระบบการบ าบัดร้อยละ 98.12  ผ่านการบ าบัดร้อยละ 68.81 พบว่า
การบ าบัดตามเกณฑ์ยังไม่ครบ แต่ละอ าเภออยู่ระหว่างการจัดท าค่าย  
  การเบิกจ่ายงบประมาณส าหรับการบ าบัดรักษา หลังจากการจัดสรรในรอบแรก สถาน
บริการหลายแห่งส่งหลักฐานมาเบิกจ่ายแล้ว ส าหรับสถานบริการที่ยังไม่มีการเบิกจ่าย ได้ติดตามกับผู้รับผิดชอบ
แล้ว ส าหรับงบประมาณยาเสพติดที่จังหวัดได้รับจัดสรรในรอบ 2 จ านวน 1,800,000 บาท อยู่ระหว่างการ
เสนอนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฯพิจารณา จะจัดสรรให้ในเรื่องของระบบบบังคับบ าบัดซึ่งในรอบแรกจัดสรร
ลงไปน้อย โดยเฉพาะ อ.ขาณุฯ จะพิจารณาจัดสรรเพิ่มเติมให้  

2) คสช. มีนโยบายให้ทุกจังหวัดติดตามผู้ทีผ่่านการบ าบัดฟ้ืนฟูฯ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัด 
ไดเ้ชิญผู้ทีเ่กี่ยวข้องของทุกอ าเภอประชุมชี้แจงรายละเอียดในวันที่ 1 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมเพชร โฮเต็ล 
  3) ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณโครงการส่งเสริมพฤติกรรมเชิงบวกในการป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย และงบการป้องกันความรุนแรงในเด็ก สตรี หลายแห่งยังไม่ได้ด าเนินการ ขอฝาก
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทุกแห่ง ช่วยเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณด้วย 
ประธาน  1. การจัดสรรงบประมาณ ในรอบ 2 จ านวน 1,800,000 บาท ในหลักการจะ
พิจารณาจัดสรรให้สถานบริการที่รักษา และมีค่าใช้จ่ายอยู่  

2. สิ่งที่ คสช.สั่งการมา จ.ก าแพงเพชรได้ด าเนินการเกือบครบถ้วนแล้ว สิ่งที่ คสช.เน้นย้ า  
คือเรื่องการติดตาม ปปส.ต้องเป็นเจ้าภาพ เน้นเรื่องเพ่ิมภูมิรู้ภูมิธรรมแก้ปัญหาทางสังคม 

3. ปัญหาการฆ่าตัวตาย จ.ก าแพงเพชรเกินเกณฑ์มาตลอด ขอฝากในเรื่อง 2Q 9Q 8Q 
ด้วย งบประมาณส่วนใหญ่จัดสรรลงไปให้พ้ืนที่ ส าหรับคลินิคสุขภาพจิต มีครบทุกแห่งแล้ว น่าจะลดความแออัด   
ที่โรงพยาบาลก าแพงเพชรลงได้ 
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 3.5 คณะท างาน Service Plan / พบส. 
นพ.ไพฑูรย์  อ่อนเกตุ  1) ในเรื่องแรงงานต่างด้าว ตามท่ี คสช.มีค าสั่งให้เปิดศูนย์บริการ One Stop Service 
ผู้ว่าราชการจังหวัดฯก าหนดเปิดศูนย์ ในวันที่ 4 สิงหาคม 2557 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์ราชการจังหวัด ชั้น 1 
เป้าหมายแรงงานต่างด้าวที่จะมาขึ้นทะเบียนจ านวน 6,300 คน ตามแผนก าหนดให้บริการวันละประมาณ 
200 คน ให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน การด าเนินงานจะมีการตรวจหาสารแอมเฟตามีน ตรวจ urine preg test 
กินยาถ่ายพยาธิ และพบแพทย์ โดยมีค่าใช้จ่าย คือค่าตรวจร่างกาย 500 บาท ค่าประกันสุขภาพ 1,600 บาท 
รพ.ก าแพงเพชรได้จัดเตรียมทีมงานแล้ว ในส่วนของโรงพยาบาลชุมชนที่จะจัดบุคลากรมาช่วย ได้แก่พยาบาล   
3 คน เทคนิคการแพทย์ 2 คน และบุคลากรทั่วไป 3 คน เปิดด าเนินการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ยกเว้น
วันที่ 12 สิงหาคม 2557 หยุด 1 วัน 
คุณสมศิริ  ศัลยพงษ ์  ในระบบจะมีเงินอยู่ 2 ส่วน คือเงินค่าตรวจสุขภาพ 500 บาท รพ.ก าแพงเพชรรับไป
เงินค่าประกันสุขภาพโรงพยาบาลเจ้าของบัตรจะเป็นผู้ได้รับ ตามระบบต้องมีการออกใบเสร็จ ในแต่วันต้องสรุป
ยอดเงินกับโรงพยาบาลชุมชนเจ้าของบัตร   สิทธิ์จะเกิดตั้งแต่วันขายบัตร โรงพยาบาลชุมชนต้องน าไปคีย์เข้าใน
ระบบและส่งไปส่วนกลาง  โดยรพช.จัดส่งเจ้าหน้าที่มาร่วมด าเนินการ การนัดต่างด้าวมาตรวจจะนัดตามที่อยู่
เป็นอ าเภอ  กิจกรรมที่ด าเนินการ ได้แก่ ซักประวัติ วัดความดัน ชั่งน้ าหนัก ตรวจปัสสาวะ เจาะเลือด  และการ
เก็บเงิน ขายประกันสุขภาพ  
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  พบส.สาขาการแพทย์แผนไทย 
คุณณรงค์รัชต์  ฤทธิ์เม่น   จากการประชุม พบส.สาขาการแพทย์แผนไทย ในเรื่องการก าหนดรายการยา
สมุนไพรที่ให้มีใช้ในสถานบริการแต่ละระดับ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ รพ.สต.ที่ไม่มีแพทย์แผนไทยปฏิบัติงานให้ใช้ยา
สมุนไพรตามบัญชียาจากสมุนไพร พ.ศ. 2555 ได้ 14 รายการ ได้แก่ ยาขมิ้นชัน ยามะขามแขก ยากล้วย ยาขิง 
ยาฟ้าทะลายโจร ยาเปลือกมังคุด ยาบัวบก ยาพญายอ ยาเถาวัลย์เปรียง ยาไพลครีม ยาน้ ามันไพล ยามะระขี้นก 
ยารางจืด และยาหญ้าดอกขาว ส าหรับโรงพยาบาลทุกระดับที่มีแพทย์แผนไทยปฏิบัติงาน สามารถใช้ยาสมุนไพร
ได้ทั้ง 72 รายการตามบัญชียาจากสมุนไพร พ.ศ. 2555  
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นพ.รังสันต์  ชัยกิจอ านวยโชค 1) การประชุมวิชาการ ครบรอบ 60 ปี โรงพยาบาลก าแพงเพชร จะจัดประชุม
ในวันที่ 4 สิงหาคม 2557  ณ ห้องประชุมถนอม เหล่ารักษ์พงษ์ และห้องประชุมอู่ทอง มีก าหนดการ ดังนี้ 
เวลา 09.00 น. พิธีเปิด จากนั้นจะเป็นเรื่องการปฏิรูปสาธารณสุขไทยในทศวรรษหน้า โดย นพ.ทรงยศ ชัยชนะ 
รองปลัดกระทรวงฯ นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค และ พญ.ประนอม ค าเที่ยง สาธารณสุขนิเทศก์
เขต 3 เวลา 10.00 -11.00 น.เป็นเรื่องมองผ่านกาลเวลากับการพัฒนาโรงพยาบาลก าแพงเพชร โดย อดีตผู้บริหาร
ของ รพ.ก าแพงเพชร และโรงพยาบาลก าแพงเพชรในทศวรรษหน้า โดยพญ.รจนา ขนทอง นพ.รังสันต์  ชัยกิจ
อ านวยโชค ช่วงบ่ายจะเป็นการประชุมวิชาการด้านเด็กและสูติกรรม ในเรื่องของไข้เลือดออกในหญิงตั้งครรภ์ 
และด้านศัลยกรรม  

2) เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา ทีมจากกระทรวงฯได้มาประเมิน 
Service Plan มีประเด็นที่ต้องแก้ไขประมาณ 20 ข้อจากทั้งหมด 122 ข้อ 

2) ในเรื่อง Thai Refer รพ.ก าแพงเพชรได้ด าเนินการเต็มรูปแบบแล้ว มีเครือข่าย
2 แห่ง คือ รพ.คลองขลุง และ รพ.ขาณุฯ ผลงาน Refer in 42 ราย 

ความก้าวหน้า... 
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3) ความก้าวหน้าของ Service Plan รพ.ก าแพงเพชร จ านวน 18 โครงการ 56 กิจกรรม 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 70 % อีก 30 % อยู่ระหว่างด าเนินการ คาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในเดือนสิงหาคม 2557  

4) ศูนย์สั่งการ ขอเชิญคุณอภิสิทธิ์ สุขทรัพย์รายงานความก้าวหน้า 
คุณอภิสิทธิ์  สุขทรัพย์  รายงานความก้าวหน้าศูนย์สั่งการ ในเรื่องสถานที่ ใช้อาคารง อบจ.ริมปิง ห้องพัก
ของเจ้าหน้าที่สื่อสาร พยาบาล ได้จัดเตรียมเรียบร้อยแล้ว มียามรักษาความปลอดภัย ในเรื่องเครื่องมือสื่อสาร 
ได้ประสานกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)แล้ว มีวิทยุสื่อสารให้ 2 ตัว ทดลองระบบแล้วสามารถใช้ได้ดี 
เสาถาวร อยู่ระหว่างด าเนินการจัดซื้อ ในเรื่องบุคลากร แพทย์ พยาบาล จะเป็น Part time อบจ.เป็น
ผู้รับผิดชอบ ตั้งงบประมาณเรียบร้อยแล้ว สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ(สพฉ.)ได้มาสนับสนุนติดตั้งระบบ 
Item เรียบร้อยแล้ว ประมาณต้นเดือนสิงหาคมก็จะมา Train พยาบาลศูนย์สั่งการร่วมกัน โดยภาพรวม
ด าเนินการไปแล้วประมาณ 80 % 
ประธาน  1. ส าหรับศูนย์สั่งการจะอยู่ในความดูแลร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
( อบจ.) และรพ.ก าแพงเพชร โดยมี สพฉ. เป็นพี่เลี้ยง ส าหรับศูนย์ที่มอียู่เดิมจะเป็นศูนย์ส่งต่อ 
  2. นพ.รังสันต์  ชัยกิจอ านวยโชค ได้รับรางวัลคนดีศรีสาธารณสุข  และเป็นผู้ที่
คิดค้น UGIH Score  
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ระเบียบวาระท่ี ๔    เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ 

  4.1 เรื่องของศูนย์วิชาการ/อปท. 

 -  ไม่มี 

 ๔.2 เรื่องของ DHS ( คปสอ./ CUP / Node ) 

- ไม่มี 

 4.3 เรื่องของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร (PHS) 
คุณใจทิพย์  สิงห์คาร 1) การตรวจสอบเวชระเบียนผู้ป่วยในปีงบประมาณ2557 ตรวจสอบโดย
คณะกรรมการตรวจสอบเวชระเบียนระดับเขต ประกอบด้วยแพทย์ เจ้าหน้าที่เวชสถิติ ปีนี้ตรวจสอบ 3 ครั้ง  
ครั้งที่ 1 Random เป็นการตรวจสอบเวชระเบียนของปีงบประมาณ  2556 ตรวจครั้งที่ 2 เป็นการตรวจสอบ
แบบ Selected กรณี EMCO หรือ อปท. ตรวจข้อมูลในไตรมาสที่ 1 ละ 2 ของปี 2557 ยกเว้นผู้ป่วยในคลอด
ปกติ และเด็กทารกแรกคลอดปกติ ครั้งที่ 3 เป็นการตรวจสอบเวชระเบียนในกลุ่มโรงพยาบาลที่มีค่าน้ าหนัก
สัมพัทธ์ที่ตรวจสอบในรอบแรก และมีผล AdjRW > 30 % หรือ <30% จะถูกตรวจซ้ า หรือหน่วยบริการที่มีค่า 
CMI สูงผิดปกตเิปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา  
  จ านวนเวชระเบียนที่สุ่มตรวจสอบในภาพรวมเขต ครั้งที่ 1 จ านวน 2,921 แฟ้ม  
ครั้งที่ 2 จ านวน 1,016 แฟ้ม ครั้งที่ 3 จ านวน 1,300 แฟ้ม รวม 5,237 แฟ้ม  
 ผลการตรวจสอบเวชระเบียนผู้ป่วยใน เปรียบเทียบรอ้ยละการเปลี่ยนแปลงค่า AdjRW 
ครั้งที่ 1 ,2, 3 ในภาพรวมเขต โรงพยาบาลในจังหวัดก าแพงเพชรจะมีการเปลี่ยนแปลงค่า AdjRW ลดลงสูงสุด 
โดยครั้งที่ 3 ลดลงถึงร้อยละ 39.24 ซึ่งมีผลมาจากการสรุปโรคและหัตถการ (SA) ส่วนใหญ่จะเปลี่ยนแปลงใน
เรื่องของสรุปโรคร่วม หรือโรคแทรกโดยไม่มีหลักฐานในเวชระเบียน จ.ก าแพงเพชรสูงถึงร้อยละ 45.19 การให้
รหัสโรคและหัตถการ ( CA) มีผลใกล้เคียงกัน ส่วนที่เปลี่ยนแปลงสูงจะเป็นเรื่องการวินิจฉัยโรคหลักไม่ถูกต้อง

ตามมาตร... 
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ตามมาตรฐานร้อยละ 22.41   จังหวัดก าแพงเพชรร้อยละ 14.22 โดยการตรวจสอบครั้งที่ 1 โรงพยาบาลที่มี
ค่า AdjRW เปลี่ยนแปลงสูงสุด คือ รพ.พรานกระต่าย ร้อยละ 42.43  
 
 ปัจจัยที่ส่งผลให้ค่าน้ าหนักสัมพัทธ์เปลี่ยนแปลง ได้แก่ โรคหลักเปลี่ยนแปลง โรครอง 
จ านวนหัตถการเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้การจัดกลุ่ม DRG เปลี่ยนแปลง โรงพยาบาลที่มีการเปลี่ยนกลุ่ม DRG คือ 
รพ.พรานกระต่าย ร้อยละ 70  รพ.คลองลาน ร้อยละ 70 รพ.คลองขลุง ร้อยละ 66. 67 การเปลี่ยนแปลงการ
สรุปโรคและหัตถการในจังหวัด พบในเรื่องไม่มีหลักฐานในเวชระเบียนร้อยละ 45.19  การให้รหัสโรคจะเป็นใน
ส่วนของการวินิจฉัยโรคหลักไม่เป็นไปตามมาตรฐานร้อยละ 22.41 
 การตรวจสอบรอบ Selected (กรณผีลการตรวจสอบเวชระเบียน ครั้งที่ 1 ค่าน้ าหนัก
สัมพัทธ์ลดลงมากกว่า ร้อยละ 30) ผลการตรวจสอบ พบว่าค่าน้ าหนักสัมพัทธ์ในภาพรวมจังหวัดลดลงร้อยละ 
39.24  พบว่าโรงพยาบาลคลองลานมีค่าน้ าหนักสัมพัทธ์เปลี่ยนแปลงมากสุด คือร้อยละ 47.64 รองลงมา
ได้แก่ รพ.พรานกระต่าย ร้อยละ 39.05  รพ.คลองขลุง ร้อยละ 38.28 ปัจจัยที่ส่งผลให้ค่าน้ าหนักสัมพัทธ์
เปลี่ยนแปลงคือ โรคหลักเปลี่ยนแปลงสูงสุดที่ รพ.คลองขลุง ร้อยละ 71.33  โรครองลดลงสูงสุดที่ รพ.พราน
กระต่าย ร้อยละ 90.96 ส่วนการเปลี่ยนกลุ่ม DRG เปลี่ยนแปลงสูงสุดที่ รพ.คลองลาน ร้อยละ 90.74 รพ.
คลองขลุง ร้อยละ 80.67 รพ.ทรายทองวัฒนา ร้อยละ 74 ในภาพรวมจังหวัด พบข้อผิดพลาดของการสรุป
วินิจฉัยโรค ในกรณีไม่มีหลักฐานในเวชระเบียนสูงถึงร้อยละ 85.82 และการให้รหัสโรคและหัตถการไม่ถูกต้อง
ตามมาตรฐาน ร้อยละ 26.12 
 ในส่วนของสิทธิ อปท. ค่าน้ าหนักสัมพัทธ์เปลี่ยนแปลงในทางลดลง สูงสุดที่ รพ.ลาน
กระบือ ร้อยละ 47.70 อาจมีผลมาจากโรคหลักเปลี่ยนแปลงร้อยละ 87.50 รพ.ทรายทองวัฒนา ร้อยละ 
68.75  รพ.คลองลาน ร้อยละ 63.64  ส่วนโรครองมีการเปลี่ยนแปลงสูงสุดที่ รพ.พรานกระต่าย ร้อยละ 100 
ถูกปรับลดลงทุกแฟ้ม ในส่วนของ รพ.คลองลาน 63.64 ส่งผลให้ค่า DRG เปลี่ยนแปลงร้อยละ 81.82 รพ.ลาน
กระบือ ร้อยละ 75.00 รพ.ทรายทองวัฒนา ร้อยละ 62.50 ปัจจัยที่ส่งผลให้ค่าน้ าหนักสัมพัทธ์เปลี่ยนแปลง 
ในภาพรวมจังหวัด ส่วนของการสรุปวินิจฉัยโรค คือเรื่องไม่มีหลักฐานในเวชระเบียน  ส่วนของการให้รหัส จะ
เป็นเรื่องของการให้รหัสโรคไม่ถูกต้อง ร้อยละ 21.34 จากผลการตรวจสอบเวชระเบียน ท าให้มีการพัฒนา
คุณภาพของทีมที่ให้รหัส และวินิจฉัยโรค โดยการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน รพช.แบ่งเป็น Node ในปี 2558 
วางแผนที่จะพัฒนาทีมตรวจสอบเวชระเบียน โดยอาจจะต้องมีการอบรมแพทย์ที่จบใหม่ในเรื่องการให้รหัส การ
วินิจฉัยโรคหลักให้ถูกต้องตามมาตรฐาน 

 ที่ประชุม        รับทราบและถือปฏิบัติ 

คุณวิเชียร กาศสมบูรณ์ 1) จากการเข้าร่วมประชุมที่กระทรวงฯเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 ร่าง พรบ.
งบประมาณ ปี 2558 จ.ก าแพงเพชรได้รับจัดสรรงบลงทุน จ านวน 128,829,900 บาท เป็นส่วนของ
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ 94,769,900 บาท จ านวน 21 รายการ แบ่งเป็นครุภัณฑ์ 11 รายการ 
สิ่งก่อสร้าง 10 รายการ และโรงพยาบาลก าแพงเพชร 34,060,000 บาท เป็นครุภัณฑ์ 1 รายการ สิ่งก่อสร้าง 
1 รายการ และ รายละเอียดตามเอกสาร 

2) งบค่าเสื่อม ปี 2557 ระดับจังหวัด 20 % แนวทางการจัดท าค าขอ เขตฯ 3 
ได้รับจัดสรร 46 ล้านบาท จ.ก าแพงเพชรได้รับจัดสรร 8 ล้านบาท แนวทางการของบค่าเสื่อมรายการ
สิ่งก่อสร้างตั้งแต่ 10,000,000 บาทขึ้นไป ครุภัณฑ์ตั้งแต่ 250,000บาทขึ้นไป หลังจากรวบรวมใบค าขอ
เรียบร้อยแล้วให้ส่งมาให้จังหวัดพิจารณา เพื่อส่งให้เขต และเขตส่งให้ สบรส. ภายในวันที่ 13 สิงหาคม 2557  

พญ.รจนา... 
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พญ.รจนา ขอนทอง  ขอหารือที่ประชุม ตามที่ รพ.ก าแพงเพชรได้รับจัดสรรงบค่าเสื่อมในการเปลี่ยนแปลง
เสาเข็มจ านวน 5.7 ล้านบาท เนื่องจากการก่อสร้างของอาคาร 4 ชั้น จะแล้วเสร็จประมาณต้นปี 2558 ท าให้
ไม่สามารถใช้งบได้ทันภายใน 30 กันยายน 2557 จึงจะขอเปลี่ยนแปลงเป็นซื้อครุภัณฑ์แทน 
ประธาน  1. ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง ปี 2558 ขอให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน
พฤศจิกายน 2557 
  2. งบค่าเสื่อมของ รพ.ก าแพงเพชร สามารถเปลี่ยนไปซื้อครุภัณฑ์ได้ ส่วนเสาเข็มให้ใช้
เงินบ ารุงของโรงพยาบาลแทน 

  ที่ประชุม        รับทราบและถือปฏิบัติ 

คุณสมศิริ  ศัลยพงษ ์  เนื่องจากมีหนังสือสั่งการในเรื่องงบค่าเสื่อมมาใหม่ จังหวัดต้องทบทวนรายการ
ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างใหม่ทั้งหมด โดยสิ่งก่อสร้างก าหนดวงเงินราคาต่อหน่วยไม่ต่ ากว่า 10 ล้านบาท และ
ครุภัณฑ์ก าหนดวงเงินราคาต่อหน่วยไม่ต่ ากว่า 250,000 บาท ซึ่งในส่วนของโรงพยาบาลชุมชนรายการครุภัณฑ์
ที่ผ่านเกณฑ์ คือ NICU 2 แห่ง ของ รพ.พรานกระต่าย และรพ.ขาณุฯ หากแผนค าขอครุภัณฑ์ต่ ากว่า 250,000 
บาทใหพิ้จารณาใหม่ และเรียงล าดับความส าคัญ 

  ที่ประชุม        รับทราบและถือปฏิบัติ 

ระเบียบวาระท่ี ๕   เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

5.1 การพิจารณาการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษ 
คุณสุเทพ นาคนาม 1. หน่วยบริการในสังกัด ได้มีค าขอรับเงินเพ่ิมพิเศษ ส าหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และ
เภสัชกร จ านวน 47 ราย โดยยื่นค าขอต่อสัญญา 3 ราย ยื่นค าขอสัญญาฯรายใหม่ 6 ราย และขอยกเลิกสัญญา 
1 ราย รายละเอียดตามเอกสาร ขอความเห็นชอบที่ประชุม 

 ที่ประชุม        เห็นชอบตามเสนอ 

2. การจ่ายค่าตอบแทน P4P ของ รพ.ก าแพงเพชร อนุมัติกรอบวงเงิน โดยใช้ 8.75 
+1 % ค่าแรง โดยใช้กรอบเงินเดือน ปีงบประมาณ 2557 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557 ใน
วงเงิน 45,323,517 บาท ซึ่งเดิมยังไม่มีกรอบ ต่อมาเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 คสช.เห็นชอบอนุมัติให้
ขยายกรอบ ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2557 – 30 กันยายน 2557 เห็นชอบให้ใช้เกณฑ์ค่าตอบแทนของ ฉบับที่ 8,9 
มีผลให้ต้องใช้เกณฑ์เดิมของปี 2555 ประกอบกับ รพ.ก าแพงเพชรได้ใช้เกณฑ์ปี 2555 มาเป็นเกณฑ์ในการ
ค านวณ ขอความเห็นชอบคณะกรรมการฯตามข้อ 9 ซึ่งจะอนุมัติตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556  

 ที่ประชุม        เห็นชอบตามเสนอ 

3. กรอบเรื่องการเยียวยาโรงพยาบาลชุมชน จะแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ปีงบประมาณ 
2556 ตั้งแต่ 1 เมษายน 2556 – 30 กันยายน 2556 และปีงบประมาณ 2557 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556 – 
30 กันยายน 2557 ซึ่งมีปัญหาไม่สามารถเบิกจ่ายเงินเยียวยาของปีงบประมาณ 2556  และ 2557 ได้ซึ่ง
หลักเกณฑ์ในการเบิกจ่ายต้องให้ผู้อ านวยการโรงพยาบาลและคณะกรรมการบริหารฯวิเคราะห์สรุปสถานการณ์
ของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบ น าเสนอข้อมูลพร้อมแบบฟอร์มมาเป็นรายเดือน แต่ปีงบประมาณ 2557 
เนื่องจาก รพช. ยังไม่ได้ขออนุมัติกรอบ ถ้าอนุมัติกรอบมีข้อดี คือเวลาพิจารณาจัดสรรในระดับเขต การอนุมัติไม่
ต้องเข้า Board ตามข้อ 9  เงินเยียวยาใช้ได้ 2 หมวด คืองบประมาณและเงินบ ารุง 

ประธาน... 
... 
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ประธาน พบส.สาขาแพทย์ ตามค าสั่งเดิมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฯเป็นประธาน ขอปรับแก้ไข
ค าสั่งใหม่ โดยแต่งตั้ง นพ.รังสันต์ ชัยกิจอ านวยโชค เป็นประธาน และ นพ.วีระศักดิ์ ด ารงพงษ ์ เป็นเลขาฯ ขอฝาก
งานนิติการจัดท าค าสั่งด้วย  

 ที่ประชุม        รับทราบและถือปฏิบัติ 

 

ประธาน  ขอหารือเรื่องชุดกิจกรรมบูรณาการงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคลงสู่ ท้องถิ่น 
(Community Approach : Setting Package) รายละเอียดตามเอกสาร  ถ้าเห็นชอบจะได้แจ้งไปที่ CUP ที่ 
อบต. เป็น Package ของวิถีธรรม วิถีไทย ตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า  

 ที่ประชุม        เห็นชอบตามเสนอ 

คุณอรัญญา ศรีโพธิ์   นโยบายจังหวัดก าแพงเพชรสร้างสังคมสุขภาพดี วิถีธรรมวิถีไทย โดยผู้ว่าราชการ
จังหวัดฯลงนาม ได้แจ้งในที่ประชุมกรมการจังหวัดและท้องถิ่นแล้ว   ประกาศเป็นมาตรการร่วมกัน คือ  3 ส 
ได้แก่ สีล สมาธิ ปัญญา ไม่ดื่มสุรา ไม่สูบบุหรี่  3 อ ได้แก่ อาหาร อารมณ์ ออกก าลังกาย โดยให้มีการบูรณาการ
ในพ้ืนที่เพ่ือที่จะบรรจุเข้าในแผนของท้องถิ่น  

ประธาน  ยังไม่เคยมีนโยบายชัดเจนมาก่อนผู้ว่าราชการเป็นผู้ลงนาม ส่วนเรื่องการพิจารณาชี้ตัว
ซี 8 ของสาธารณสุขอ าเภอ หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล หัวหน้าสถานีอนามัยจะเร่งด าเนินการให้เร็วที่สุด  

ระเบียบวาระท่ี  ๖    เรื่องอ่ืน ๆ  
พญ. รจนา  ขอนทอง สืบเนื่องจาก รพ.ก าแพงเพชร มีคดีฟ้องร้องแพทย์สูติกรรม ทั้งคดีแพ่ง และอาญา 
กรณีมดลูกแตก เหตุเกิดเมื่อปี 2555 เรียกค่าเสียหายเป็นเงิน 50 ล้านบาท ทั้งนี้ผู้เสียหายเดิมเป็นพยาบาล
วิชาชีพท างานที่โรงพยาบาลชุมชน และได้ลาออกจากราชการเมื่อตั้งครรภ์ได้ 2 เดือน ได้เข้าสู่กระบวนการไกล่
เกลี่ย ขณะนี้สถานการณ์ดีขึ้น โดย รพ.ก าแพงเพชรได้จ่ายค่าเสียหาย 1 ล้านบาท รวมกับการขอกลับเข้ารับ
ราชการใหม่ ในต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 7 ซึ่งผู้เสียหายต้องการที่จะปฏิบัติงานที่ รพ.สต.โนนใหญ่ อ.ไทรงาม 
เพราะใกล้บ้านสามารถดูแลบุตรได้ และดูแลรับ-ส่งเวลา Refer ขอความเห็นชอบที่ประชุมเพ่ือด าเนินการต่อไป 

 ที่ประชุม        เห็นชอบตามเสนอ 

คุณสุเทพ นาคนาม เรื่องสัญญาจ้าง พกส. ขณะนี้ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จ านวนทั้งสิ้น  850 ราย 
รายละเอียดตามเอกสาร ซึ่งหน่วยบริการต้องไปด าเนินการต้องไปจัดท าค าสั่งตาม Job Description เพราะจะ
ไปสอดคล้องกับการประเมินผลราชการ ประเด็นที่ 2 ขอให้ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องด้วย เมื่อได้รับ
หนังสือสัญญาแล้วขอให้ตรวจสอบต าแหน่ง อัตราเงินเดือน ถูกต้องหรือไม่ เพราะจะมีผลผูกพันไปถึง 4 ปี 

 ที่ประชุม        รับทราบและถือปฏิบัติ 

นพ.วินัย  ลีสมิทธิ์  กระทรวงมีข้อเสนอหลักการเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต 3 ประเด็น คือ 1) การ
สอบราคาร่วม 2) ควรจะสอบราคาร่วมวัสดุส านักงาน 3) ด้านการแพทย์ที่น่าจะท าคือเรื่องของออกซิเจนเหลว 
และเอ็กซเรย์    
ประธาน  เป็นข้อเสนอที่ดี จะน าไปวางแผนในปี 2558 ต่อไป 

 ที่ประชุม        รับทราบและถือปฏิบัติ 

ประธาน... 



 - ๑๕ - 

ประธาน  1) เรื่องการประชุมประจ าเดือน ท่านปลัดกระทรวงฯเสนอว่าให้จังหวัดลงไปประชุม
ร่วมกับพ้ืนที่บ้าง  ซ่ึง จ.ก าแพงเพชรปฏิบัติมาปีกว่าแล้ว และผอ.รพ.ก าแพงเพชร เสนอว่า 3 เดือนลงไปประชุม
ร่วมกับพื้นท่ี 1 ครั้ง 

2) งานเลี้ยงเกษียณและประชุมวิชาการ จะจัดรวมภาพจังหวัด โดยใช้งบประมาณของ 
จังหวัดเป็นหลัก รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 
 
 

3) การประชุมจัดท าแผน  จังหวัดจะจัดประชุมเพ่ือชี้เป้าหมาย ชี้ตัวชี้วัด ในวันที่ 20  
สิงหาคม 2557 จากนั้นทุก CUP ไปจัดท าแผน เดือนตุลาคม 2557 น่าจะแล้วเสร็จ  ประเด็นคือสถานีอนามัย
ต้องท าแผนในส่วนของ PP ในภาพ CUP 

 ที่ประชุม        รับทราบและถือปฏิบัติ 

 

     ปิดประชุมเวลา  16.30  น. 

 

 
นางพรรัตน์   รอดเทศ            บันทึก/พิมพ์/ทาน 
 

  นางสมศิริ ศัลยพงษ์ ตรวจรายงานการประชุม 


