
รายงานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานสาธารณสุขและคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด 
ครั้งท่ี 9 / ๒๕๕7 

วันท่ี  30  กันยายน พ.ศ. ๒๕๕7  เวลา 09.30 น. 
ณ ห้องประชุมวชิรปราการ ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดก าแพงเพชร 

---------------------------------------------------- 
ผู้มาประชุม  
๑. นพ.วิวัฒ   ค าเพ็ญ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร (ประธาน) 
2. นพ.รังสันต์  ชัยกิจอ านวยโชค  หัวหน๎ากลุํมภารกิจด๎านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ  
                               โรงพยาบาลก าแพงเพชร  
3. นพ.ไพฑูรย์  อํอนเกตุ   หัวหน๎ากลุํมภารกิจดา๎นบริการปฐมภูมิ  

โรงพยาบาลก าแพงเพชร 
4. นายวิเศษ  อุดมศิลป์  หัวหน๎ากลุํมภารกิจด๎านอ านวยการ โรงพยาบาลก าแพงเพชร 
5. นพ.วินัย  ลีสมิทธ์ิ   ผู๎อ านวยการโรงพยาบาลคลองขลุง 
6. นพ.ทวีศักดิ์  คณุตม์วงศ์  ผู๎อ านวยการโรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี 
7. นพ.จักรพงษ์  เฮงตระกูลเวนิช  ผู๎อ านวยการโรงพยาบาลคลองลาน 
8. นพ.โพธ์ิศรี  แก๎วศรีงาม  ผู๎อ านวยการโรงพยาบาลลานกระบือ 
9. นพ.ก๎องเกียรติ บุญญาอารักษ์  ผู๎อ านวยการโรงพยาบาลบึงสามัคคี 
10. นพ.ธีรพงศ์  ตัญเจริญสุขจิต  นายแพทย์ช านาญการพเิศษ  

รักษาการในต าแหนํงผู๎อ านวยการโรงพยาบาลโกสัมพีนคร 
11. นพ.วีระศักดิ์ ด ารงพงษ์  นายแพทย์ช านาญการ 

รักษาการในต าแหนํงผู๎อ านวยการโรงพยาบาลไทรงาม 
12. นพ.วัชรพงษ์ วิศาลศักดิ์  นายแพทย์ช านาญการ 

รักษาการในต าแหนํงผู๎อ านวยการโรงพยาบาลทรายทองวัฒนา 
13. นพ.ปิยะวัตร ค าอุไร   นายแพทย์ปฏิบัตกิาร 

รักษาการในต าแหนํงผู๎อ านวยการโรงพยาบาลทุํงโพธ์ิทะเล 
14. นายอาริยะ  บุญเกตุ   สาธารณสุขอ าเภอเมืองก าแพงเพชร 
15. นายสุรัตน์  อยูํยอด   สาธารณสุขอ าเภอขาณุวรลักษบุรี 
16. นายนิคม    สุกใส   สาธารณสุขอ าเภอคลองขลุง 
17. นายสุเทพ  พงษ์ไทยสงค์  สาธารณสุขอ าเภอบึงสามัคคี 

รักษาราชการแทนสาธารณสุขอ าเภอไทรงาม 
18. นายพิริยะ  เมืองมูลชัย  สาธารณสุขอ าเภอไทรงาม 

รักษาราชการแทนสาธารณสุขอ าเภอบึงสามัคคี 
19. นายอ านาจ   น้ ามลิวรรณ  สาธารณสุขอ าเภอปางศิลาทอง 
20. นายสนธยา  พลโคตร   สาธารณสุขอ าเภอลานกระบือ 
21. นายเอกวุฒิ  แตงดารา สาธารณสุขอ าเภอโกสัมพีนคร 
22. นายประจักษ์ แก๎วกิจจา  สาธารณสุขอ าเภอทรายทองวัฒนา 
23. นางสมศิริ  ศัลยพงษ์  หัวหน๎ากลุํมงานประกันสุขภาพ และปฏิบัติหน๎าที่ 
                                                          หัวหน๎ากลุํมงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
24. นายสุเทพ  นาคนาม  หัวหน๎ากลุํมงานนิติการ   
25. นางอรัญญา  ศรีโพธ์ิ   หัวหน๎ากลุํมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 

26. นางนวลปรางค์... 
... 
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26. นางนวลปรางค์ เมธีกุล   หัวหน๎างานสํงเสริมสุขภาพ 
27. นางสาวก าไลทิพย์ ระน๎อย   หัวหน๎างานสารสนเทศและสุขศึกษา 
28. นางสาววรีรัตน์ สุนทรสุข  หัวหน๎างานอนามัยสิ่งแวดล๎อมฯ 
29. นายอภิสิทธ์ิ  สุขทรัพย์  หัวหน๎างานควบคุมโรค 
30. นางลออศรี  จารุวัฒน์  หัวหน๎างานควบคุมโรคไมํติดตํอ 
31. ทพญ.กฤษณี เฮงตระกูลเวนิช  หัวหน๎ากลุํมงานทันตสาธารณสุข 
32. นายสัมพันธ์  อภัยราช   หัวหน๎ากลุํมงานทรัพยากรบุคคล 
33. นางสาวทัศนีย์ พันปี   หัวหน๎างานการเงินและบัญชี  ฝ่ายบริหารทั่วไป 
34. นายวิเชียร    กาศสมบูรณ์  หัวหน๎างานพัสดุ  ฝ่ายบริหารทั่วไป  
35. นายกฤษณะ  โมราสุข   หัวหน๎างานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
36. นางกัณพิชา  จุลสุวรรณ  แทนผู๎อ านวยการกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม 

เทศบาลเมืองก าแพงเพชร  
37. นางพรรัตน์  รอดเทศ   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ (ผู๎ชํวยเลขานุการ) 
 
ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ) 
1. พญ.รจนา    ขอนทอง   ผู๎อ านวยการโรงพยาบาลก าแพงเพชร 
2. นางกาญจนา  ลิ้มเลิศเจริญวนิช  นักวิชาการสาธารณสุขเช่ียวชาญ (ด๎านสํงเสริมพัฒนา)  
3. นพ.สุรชัย  แก๎วหิรัญ  หัวหน๎ากลุํมภารกิจด๎านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุน 

บริการสุขภาพ โรงพยาบาลก าแพงเพชร 
4.นพ.บัลลังก์  อุปพงษ์   ผู๎อ านวยการโรงพยาบาลพรานกระตําย 
5. นพ.สิทธ์ิ   ภคไพบูลย์  นายแพทย์ช านาญการ  

รักษาการในต าแหนํงผู๎อ านวยการโรงพยาบาลปางศิลาทอง 
6. นางสาวสาวิตรี  อภัยราช   หัวหนา๎กลุํมภารกิจด๎านการพยาบาล โรงพยาบาลก าแพงเพชร 
7. นางสาวเรวดี  ด าประภา  หัวหน๎าฝ่ายบริหารทั่วไป 
8. นายศิริชัย  ลิ้มเลิศเจริญวนิช หัวหน๎ากลุํมงานค๎ุมครองผู๎บริโภค  
9. นางวิมานรดี  รัตนประภา  หัวหน๎างานควบคุมโรคเอดส์และกามโรค 
10. นายอนิรุธ  บ ารุงศรี   สาธารณสุขอ าเภอคลองลาน 
11. นางณัฏยา  หญ๎าลาภ  สาธารณสุขอ าเภอพรานกระตําย 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางธิดา    จุลินทร   ผู๎อ านวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 นครสวรรค์ 
2. นางอรสา    มณีกลัด   นักจิตวิทยาคิลนิกปฏิบัติการ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 นครสวรรค์ 
3. ทญ.สาวิตรี  อนุพันธ์   ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ รพ.กพ. 
4. นางพรนภา    อินตางาม  หัวหน๎ากลุํมการพยาบาล รพ.ขาณุฯ 
5. นางจันทร์หอม บุญญเมธานันท์  หัวหน๎ากลุํมการพยาบาล รพ.พรานกระตําย 
6. นางศรุตา   สมตน   หัวหน๎ากลุํมการพยาบาลฯ รพ.คลองลาน 
7. นางสาวพิมพา  แออํวม   หัวหน๎ากลุํมการพยาบาลฯ รพ.ลานกระบือ 
8. นางระวิวรรณ   เตชทวีทรัพย์  หัวหน๎ากลุํมการพยาบาล รพ.ไทรงาม 
9. นางจินตนา    ดํานปาน  หัวหน๎ากลุํมการพยาบาลฯ รพ.ปางศิลาทอง 

10. นางรจน.ี.. 
... 
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10. นางรจนี   ฮอพานิชวัฒน์  หัวหน๎ากลุํมการพยาบาลฯ รพ.ทรายทองวัฒนา 
11. นางมะลิ   จันทร์ยาง  หัวหน๎ากลุํมการพยาบาลฯ รพ.ทุํงโพธ์ิทะเล 
12. นายล๎อม    แผํวงค์   หัวหน๎างานบริหารทั่วไป รพ.ขาณุฯ 
13 นายชาติ    อึ่งเส็ง   หัวหน๎างานบริหารทั่วไป รพ.คลองลาน 
14 นางจันทรัตว์   เนตรแก๎วศิวัฒน์  หัวหน๎างานบริหารทั่วไป รพ.พรานกระตําย 
15. นางบุษบา   ภูริศักดิ์ไพโรจน์  หัวหน๎างานบริหารทั่วไป รพ.ลานกระบือ 
16. นางศรีธนา   เหลํารอด  หัวหน๎างานบริหารทั่วไป รพ.ไทรงาม 
17. นางฉวีวรรณ   ทัพวงศ์   หัวหน๎างานบริหารทั่วไป รพ.ทุํงโพธ์ิทะเล 
18. นางสาวสุกัญญา  พงศ์ประภาอ าไพ  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสอ.เมืองฯ 
19. นายประทีป   บดีรัฐ   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสอ.คลองขลุง 
20. นายพีรพัฒน์  แจํมศรี   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสอ.คลองลาน 
21. นายทวี ธูปขุนทด  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสอ.ลานกระบือ 
22. นายสืบศักดิ์  ศรีสุวรรณ์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสอ.ทรายทองวัฒนา 
23. นายภูวณัฏฐ์  ฤกษ์ดีทวีกุล  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสอ.โกสัมพีนคร 
24. นายเอกณรงค์   ภํูทอง   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสอ.ขาณุฯ 
25. นายอลงกต   พวงพุํม   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสอ.ปางศิลาทอง 
26. นายกิตติวัฒน์   เกตุด๎วง   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสอ.ไทรงาม 
27. นางวิไลรัตน์  ปิตุยะ   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.ขาณุฯ 
28. นางสาววนิดา   บัวกล๎า   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.คลองลาน 
29. นางสาวชนิดา   วชิรบรรจง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.พรานกระตําย 
30. นางจารุสิริ  อาจสม   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.ลานกระบือ 
31. นางสาวพิมลรัตน์ อินแสน   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.บึงสามัคคี 
32. นางมณฑาทิพย์   นาคทอง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.โกสัมพีนคร 
33. นายสมโภชน์  ทรัพย์เจริญพันธ์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.ทุํงโพธ์ิทะเล 
34. นายบุรี   ค าเพ็ญ   เภสัชกรช านาญการ 
  แทนหัวหน๎ากลุํมงานค๎ุมครองผู๎บริโภค สสจ.กพ. 
35. นายชัยทัต  ปัททุม   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
      แทนหัวหน๎างานควบคุมโรคเอดส์และกามโรค 
36. นางสาวหทัยรัตน์ สุนทรสุข  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ สสจ.กพ. 
37. นางนาฏยา ดีลิ่ว   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ สสจ.กพ. 
38. นางสาวใจทิพย์ สิงห์คาร   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสจ.กพ. 
39. นางสาวศรีรัตน์ สุขทรัพย์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสจ.กพ. 
40. นางมลวิภา กาศสมบูรณ์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสจ.กพ. 
41. นางมลุลี  แก๎วหิรัญ  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสจ.กพ. 
42. นายอิสระ  บุญธรรม  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสจ.กพ. 
43. นายเทวัญ  คงสบาย   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สสจ.กพ. 
44. นายอาทิตย ์ บุญโพ   นักวิชาการสาธารณสุข สสจ.กพ. 
 
 

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

กิจกรรมก่อนเริ่มการประชุม 

1. มอบรางวัลโครงการสงํเสรมิการปฏิบัตงิานของบุคลากรสาธารณสุขในกิจกรรมการ
สํงเสริมสุขภาพและปอ้งกันโรคฯ จ านวน 9 ราย  

2. มอบรางวัลหนํวยบรกิารทีม่ีการพัฒนาระบบบริหารจัดการ และการด าเนินการคลินิก 
NCD คุณภาพฯ จ านวน 5 รางวัล 

3. มอบรางวัลผลงานดีเดํนโครงการสงัคมสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย จังหวัดก าแพงเพชร 
ปีงบประมาณ 2557 จ านวน 20 รางวัล 

4. มอบรางวัลการน าเสนอผลงานวิจัย โครงการสาธารณสุขก าแพงเพชร รํวมพัฒนาสร๎าง
ต๎นกล๎างานวิจัย ปี 2557 จ านวน 7 ราย 

ระเบียบวาระที่  ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1.1 เรื่องจากการประชุมกระทรวง / คปสข. / กรมการจังหวัด 

1) การจัดท าแผน ปี 2558 จากการจัดท าแผนรํวมกันที่ จ.กาญจนบุรี การท างานจะ
ขับเคลื่อนตามประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ จังหวัดมีผู๎รับผิดชอบประเด็นยุทธศาสตร์ และมีแผนงาน
รองรับชัดเจน หนังสือที่สั่งการลงไป ประเด็นยุทธศาสตร์จะต๎องเช่ือมโยงกันตั้งแตํระดับจังหวัดลงไปถึงระดับต าบล 
หนังสือที่มาจากศูนย์ จากกรมวิชาการตํางๆ ต๎องมาหารือกัน โดยเฉพาะเรื่องนโยบาย การเงินการคลัง และเรื่องบุคคล 
สวํนการเช่ือมแผนให๎ใช๎ Six building blocks Plus มอบงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขประสานวิทยากรมาให๎
ความรู๎ตํอไป 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 กํอนเกิดโรค ( PP ) เป็นบทบาทของสถานีอนามัย และภาคี
เครือขํายในเรื่องของการคัดกรอง ซึ่งงบประมาณมีอยูํแล๎วสามารถด าเนินการได๎เลย แผนงาน/โครงการ ขอให๎
ด าเนินการให๎แล๎วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2557 ให๎ใช๎ยอดเงินเดิมไปกํอน เมื่ออนุมัติแผนแล๎วให๎โอนเงินลงไปให๎
พื้นที่ท างานได๎เลย ประธานและรองประธาน CUP ต๎องลงไปติดตามก ากับ ทั้งนี้ในแตํละไตรมาส สามารถเสนอปรับ
แผนได๎ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 หลังเกิดโรค ( OP IP ) ใช๎เงินมากที่สุด ประมาณ 90 % ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
เป็นเรื่องสิ่งแวดลอ๎มที่เอื้อ และการปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ รวมทั้งเรื่องคุณภาพ ซึ่งจะเกี่ยวข๎องกับทุกประเด็น
ยุทธศาสตร์ เพราะจะเช่ือมทั้ง 4 ประเด็นยุทธศาสตร์เข๎าด๎วยกันกับ DHS  

ส าหรับโครงการที่เกี่ยวกับการประชุมอบรมต๎องเสนอให๎นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
เป็นผู๎อนุมัติ งบลงทุนต๎องท า PO ลงนามในสัญญา ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2557 สํวนงบด าเนินงานในเรื่อง
การอบรมประชุมขอให๎ด าเนินการให๎แลว๎เสร็จภายในไตรมาสที่ 1 อยํางช๎าไมํเกินไตรมาส 2 จังหวัดจะจัดประชุม
อบรมน๎อยลง จะประชุมอบรมที่ Node เป็นสํวนใหญํ  

ขอฝากแตํละประเด็นยุทธศาสตร์ขอให๎เชิญกระทรวง กรม กองที่เกี่ยวข๎องมาวางแผน
รํวมกันตั้งแตํต๎นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า ภายในไตรมาสแรก  

การท า MOU ปี 2558 จะเรํงท าตั้งแตํต๎นปี ครบ 6 เดือน ให๎ตัดยอดผลงาน แตํจะ
ขอดูกระบวนการ ความก๎าวหน๎าของแผนงาน/โครงการ  

2) เรื่องจากการประชุมเขตฯ (เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2557) 
คุณสมศิริ  ศัลยพงษ์ 2.1) เขตฯ ขอความรํวมมือซื้อน้ าเกลือล๎างแผล โดยให๎โควต๎า รพ.ก าแพงเพชร 
100,000 บาท และส านักงานสาธารณสุขจังหวัด (กลุํม รพช.) 100,000 บาท 

2.2) การคัดเลอืก... 
... 
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 2.2) การคัดเลือกนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เขตฯ 3 ไมํมีผู๎มีคุณสมบัติ สํวน
ผู๎อ านวยการโรงพยาบาล ผํานการคัดเลือก 1 ทําน คือ นพ.ชนินทร์ จารุวัฒนมงคล 
 2.3) แผนกระตุ๎นเศรษฐกิจ จ.ก าแพงเพชรได๎รับจัดสรรงบกระตุ๎นเศรษฐกิจ      
ป ี2557 จ านวน 16 ล๎านบาท แบํงเป็นครุภัณฑ์ 6 ล๎านบาท และสิ่งกํอสร๎าง 10 ล๎านบาท ในสํวนของครุภัณฑ์ 
เดิมเป็นยูนิตท าฟันส าหรับทันตแพทย์ ราคา 550,000 บาท ขอเปลี่ยนแปลงเป็นยูนิตท าฟันส าหรับทันตาภิบาล
ของ รพ.สต. ราคา 325,000 บาท ส าหรับสิ่งกํอสร๎าง เดิมขอเป็นรถกระบะ แก๎ไขเป็นบ๎านพักระดับ 7 - 8 
และ 5 – 6 ของ รพ.โกสัมพีนคร สํวนที่เหลือจัดเรียงล าดับตามแผน 5 ปีที่จัดท าไว๎ รายละเอียดตามเอกสารที่แจก 
 3) เรื่องจากการประชุมสรุปผลงาน และมอบแนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบาย คสช. 
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2558 ที่ศาลากลางจังหวัด เนื่องจากพลตรีคํูชีพ เลิศหงิม ผบ.กกล. รส. พล ร 4 ซึ่งดูแล
รับผิดชอบจังหวัดก าแพงเพชร ไดย๎๎ายไปด ารงต าแหนํงรองแมํทัพภาคที่ 3 และมีผู๎บังคับบัญชามาใหมํ คือ พันเอก 
นพพร เรือนจันทร์ จังหวัดได๎สรุปสถานการณ์เน๎นในเรื่องของยาเสพติด และการคืนป่าให๎ประชาชน ซึ่งจะมีการ
ตรวจสอบและท าแผนที่ เรื่องกฎอัยการศึกยังยกเลกิไมไํด๎ เนื่องจากมีปญัหาเรํงดํวนเรื่องยาเสพติด การร๎องเรียนเรื่อง
ป่าไม๎ เรื่องอิทธิพล เรื่องอาวุธ และเด็กแว๎น และผู๎วําราชการจังหวัดฯ ได๎รายงานในเรื่องหมูํบ๎านศีลห๎า และวิถีธรรม 
วิถีพุทธของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฯ เรื่องยาเสพติด และโครงการพระราชด าริ 
 เรื่องที่เน๎นย้ า คือเรื่องการปลดป้ายประชาสัมพันธ์ของท๎องถ่ินที่เกี่ยวกับการ
สนับสนุนงบประมาณ ให๎ถอดออกให๎หมด และเรื่องการท างานของศูนย์ด ารงธรรม  
ประธาน 1. เรื่องน้ าเกลือล๎างแผล มอบหัวหน๎างานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขด าเนินการ
จัดสรรโควตาให๎แตํละ รพช.  

2. งบลงทุน เนื่องจาก ครม.ต๎องการกระตุ๎นเศรษฐกิจ สํวนใหญํจะเป็นสิ่งกํอสร๎าง 
กลุํมงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขต๎องปรับแก๎แผนทุกปี ยึด Service Plan เป็นหลัก 

3) เรื่องจากการประชุมกรมการจังหวัด 
 4.1) ข๎าราชการที่ย๎ายไปด ารงต าแหนงํทีจ่ังหวัดอื่น 
    - นายเจษฎา  โพธิจินดา คลังจงัหวัดก าแพงเพชร ย๎ายไปด ารงต าแหนํงคลงั 
              จังหวัดพิษณุโลก  

 4.2) ผู๎วําราชการจังหวัดฯเน๎นเรื่องของ คสช.ด๎านความมั่นคง เรื่องการบุกรุกป่า   
ยาเสพติด และการปราบปรามแก๏งล๎วงกระเป๋า(กลุํมตํางด๎าว) ในงานประเพณีสารทไทยกล๎วยไขํเมืองก าแพง 
 4.3) การจัดหาเงินปรับปรุงภูมิทัศน์วัดพระบรมธาตุ ต.นครชุม การจัดสร๎างหอสมุด
พระเทพฯ โดยองค์การบริหารสํวนจังหวัด( อบจ.) รํวมบริจาคเงิน 3 ล๎านบาท บริษัทเฉาก๏วยชากังราว บริจาคเงิน 
1.5 ล๎านบาท และการสร๎างพระบรมราชานุสาวรีย์พระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไท) สถานที่ขายของ ตลาดน้ า เพื่อ
จัดหารายได๎ในการกํอสร๎าง จึงได๎จัดท าพระบูชาพิมพ์พระกริ่งมหาธรรมราชาลิไท เนื้อสัมฤทธ์ิโชค ขนาด 9 นิ้ว 
จ านวน 999 องค์  บูชา  3,500 บาท พระกริ่งมหาธรรมราชาลิไท เนื้อสัมฤทธ์ิโชค จ านวน 19,999 องค์ บูชา 
300 บาท และรูปหลํอจ าลองพระมหาธรรมราชาลิไท เนื้อสัมฤทธ์ิโชค 12 นิ้ว จ านวน 999 องค์  บูชา  3,500 
บาท ปลุกเสกโดยพระวัดสุทัศน์ ชํวยประชาสัมพันธ์ด๎วย 
 4.4) เรํงรัดการเบิกจํายงบประมาณ ปี 2557 และให๎มีการจัดท าแผน ปี 2558     
งบลงทุนให๎กํอหนี้ผูกพันในไตรมาสที่ 1 ให๎ทุกสํวนราชการมาตรวจสอบโครงการ และเตรียมท าโครงการรองรับ เดิม
งบประมาณที่สํวนราชการตํางๆได๎รับจัดสรร จะเสนอให๎สํวนราชการด าเนินการเอง ตํอไปนี้ให๎ส าเนาเอกสารให๎
จังหวัดด๎วยเพื่อติดตามเงินทั้งระบบ 
 4.5) นโยบายเรื่องขยะ ให๎ทุกสํวนราชการไปจัดท าแผน ในภาพจังหวัดมีการดูแล
ขยะทั้งระบบ ส าหรับนโยบายรัฐบาลรายละเอียดตามเอกสารที่แจก 

4.6) จงัหวัด... 
... 
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 4.6) จังหวัดจัดงานกฐินพระราชทาน 3 งาน คือ 1) วัดคูยาง โดยบริษัทเฉาก๏วย   
ชากังราวเป็นเจ๎าภาพน าผ๎ากฐินพระราชทานทอดถวายวัดคูยางพระอารามหลวง ในวันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม 2557 
สมโภชองค์พระกฐิน วันที่ 12 ตุลาคม 2557 ถวายผ๎ากฐิน 2) วัดนาควัชรโสภณ โดยนายเรืองวิทย์ ลิกค์ อดีต
รัฐมนตรีฯ วันที่ 18 ตุลาคม 2557 สมโภชองค์พระกฐิน วันที่ 19 ตุลาคม 2557 ถวายผ๎ากฐิน และ 3) วัด   
พระบรมธาตุ ต.นครชุม โดยกระทรวงวัฒนธรรม วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 สมโภชองค์พระกฐิน วันที่  2 
พฤศจิกายน 2557  ถวายผ๎ากฐิน ขอเชิญทุกทํานรํวมงานกฐินพระราชทานของจังหวัด 

 ท่ีประชุม        รับทราบและถือปฏิบัติ 

ระเบียบวาระที่ ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 8 / ๒๕๕7 
เลขานุการท่ีประชุม   ได๎ลงรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/๒๕๕7  ใน Website : www.kpo.moph.go.th  
เพื่อให๎คณะกรรมการได๎พิจารณาเป็นการลํวงหน๎าแล๎ว 

 ท่ีประชุม       รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 8 / ๒๕๕7 

ระเบียบวาระที่  ๓  วาระติดตาม   

3.1 MIS 
1) ระบาดวิทยา  

คุณหทัยรัตน์  สุนทรสุข จากการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา ในเดือนกันยายน 2557 พบโรคที่อัตรา
ป่วยสูงเกินกวําคํามัธยฐาน  2 โรค ได๎แกํ Pneumonia และตาแดง  
    สถานการณ์โรค Pneumonia จากข๎อมูลใน MIS เดือนกันยายน 2557 มี
แนวโน๎มสูงกวําคํา Median และมีจ านวนผู๎ป่วยสูงข้ึนตั้งแตํสัปดาห์ที่ 39 อ าเภอที่มีอัตราป่วยสูง ได๎แกํ อ.ทรายทอง
วัฒนา รองลงมา ได๎แกํ อ.โกสัมพีนคร และอ.คลองขลุง ถ๎าดูตามกลุํมอายุจะเห็นวํากลุํมทีป่่วยจะเป็นกลุํมเด็กเล็ก 
และผู๎สูงอายุ  
   สถานการณ์โรคตาแดง พบวําจ านวนผู๎ป่วยสูงกวําคํามัธยฐาน ตั้งแตํเดือนสิงหาคม 
2557 และในเดือนกันยายน 2557 มีจ านวนผู๎ป่วยสูงข้ึนกวําคํามัธยฐาน  30 เทํา ซึ่งการระบาดของโรค  
สํวนใหญํเป็นในกลุํมวัยนักเรียน พบมีการระบาดในโรงเรียนหลายแหํง อ าเภอที่มีอัตราป่วยสูง ได๎แกํ อ.ทรายทอง
วัฒนา บึงสามัคคี และปางศิลาทอง 
ประธาน   ระบาดวิทยา เชิงพรรณนาใน MIS ชัดเจนอยูํแล๎วทั้ง Time Place Person สิ่งที่
ต๎องวิเคราะห์เชิงลึก คือ อะไรคือปัจจัยเสี่ยง นักวิชาการต๎องน าข๎อมูลมาน าเสนอเพื่อให๎ผู๎บริหารตัดสินใจ วําจะ
แก๎ปัญหาอยํางไร  

  ท่ีประชุม        รับทราบ 

  2) การพัฒนาระบบข้อมูล 
คุณกฤษณะ  โมราสุข ในเรื่องการพัฒนาระบบข๎อมูล ตามที่ได๎ช้ีแจงไปแล๎วในเรื่องของการสํงข๎อมูลของ
โรงพยาบาล ปี 2558 จะสํง 43 แฟ้มมาที่จังหวัดๆสํงไปสํวนกลาง และ สปสช.จะดึงข๎อมูลจากส านักนโยบาย
และแผน(สนย.) เนื่องจากระบบยังไมํเรียบร๎อย เบื้องต๎นในไตรมาสแรกของปี 2558 ขอใช๎ระบบเดิมไปกํอน ถ๎า
เปลี่ยนระบบวิธีการสงํวิธีการจาํยเงนิก็จะเปลี่ยนตาม ขณะนี้อยูํระหวํางการเจราจา ระหวํางกระทรวงกับ สปสช. 
  สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล๎วในเรื่องของข๎อมูลประชากร จากการตรวจสอบ
ความซ้ าซ๎อนลําสุด พบวํามีความซ้ าซ๎อนกันประมาณ 37,101 คน จากจ านวนคน 18,374 คน ขอมติ         

ที่ประชุม... 
... 
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ที่ประชุมวําจะให๎ปรับข๎อมูลที่ซ้ าซ๎อนให๎อ๎างอิงตามประชากร UC ของ สปสช. หรือไมํถ๎ายังไมํมีการแก๎ไข แตํการ 
ปรับข๎อมูลดังกลาํวต๎องให๎พื้นทีเ่ปน็ผู๎ด าเนินการ ซึ่งมีโปรกรมชํวยอยูํแล๎ว ได๎ประชุมช้ีแจงการใช๎งานโปรแกรมกับ
ทุกแหํงแล๎ว ขณะนี้ให๎พื้นที่ไปส ารวจและแก๎ไขข๎อมูลให๎ถูกต๎อง 
  ปัญหาอีกสํวน คือขณะนี้เอาทะเบียนโรคเรื้อรังไปตรวจสอบกับตาราง Person ที่ระบุ
วําเสียชีวิตแล๎ว ปรากฏวําในทะเบียนโรคเรื้อรังที่ตรงกับ Person ที่สถานะเสียชีวิตแล๎ว ยังไมํได๎ตัดออกจาก
ทะเบียนโรคเรื้อรัง ประมาณ 1,200 คน ขอให๎แจ๎งผู๎รับผิดชอบตรวจสอบและแก๎ไขด๎วย 
  Data Center CUP ขณะนี้มีและใช๎งานอยูํ 3 แหํง คือ ทรายทองวัฒนา ขาณุฯ และ
คลองลาน ที่เหลือได๎หารือกับ Admin แล๎ว ขอให๎มารวม และ Syn ข๎อมูลที่ สสจ. 

  มตท่ีิประชุม  
1. เรื่องความซ้ าซ๎อนของประชากรให๎ปรับข๎อมูลที่ซ้ าซ๎อนอ๎างอิงตามประชากร UC 

ของ สปสช. 
2. ให๎ตรวจสอบและแก๎ไขทะเบียนโรคเรื้อรังให๎ถูกต๎องเป็นปัจจุบัน 

 3.2 สถานการณ์การเงินการคลัง 
คุณสมศิริ  ศัลยพงษ์  1. สถานการณ์การเงินการคลัง ณ เดือนสิงหาคม 2557 พบวํามีโรงพยาบาล อยูํใน
ภาวะวิกฤต ระดับ 5 จ านวน 1 แหํง คือ รพ.ไทรงาม ซึ่งมีปัญหาสภาพคลํองระยะสั้น( Quick Ratio )เกณฑ์อยูํที่ 
1.8 ถ๎ารวมสินทรัพย์ Current Ratio อยูํที่ 1.31 Cash Ratio เกณฑ์ไมํควรต่ ากวํา 1.8 อยูํที่ 1.4 ทุนส ารองสุทธิ
ต่ าสุด ก าไรสุทธิรวมคําเสื่อม ติดลบ 14 ล๎านบาท จะอยูํได๎ประมาณ 3 เดือน จากรายงานของ รพ.ไทรงาม
พบวําในระบบบัญชีซึ่งเป็นระบบใหมํเงินจะถูกแบํงเป็นรายเดือน   
  2. งบ PP express demand ภาพรวมทั้งจังหวัดยังมีเงินอยูํในบัญชีของโรงพยาบาล 
39 ล๎านบาท ยังไมํไดจ๎ํายให๎กับพื้นที่ เชํน COF หรือลูกหนี้ PP ยังไมํได๎ตัดออก ส าหรับ รพ.ไทรงาม อาจจะมี
ปัญหาในเรื่องของการจํายเงินที่มากกวําเดิม ต๎องไปส ารวจวําคําตอบแทนเป็นอยํางไรสูงกวําเดิมหรือไมํ เชํน 
ฉบับที่ 8 มีการจํายเพิ่ม 2.5 ล๎านบาท เดือนละ 2 แสน เป็นสํวนของการบริการ ถ๎าจะดูสํวนอื่นก็ต๎องลงไป
ตรวจสอบ 
  ส าหรับประสิทธิภาพการใช๎เตียง/ครองเตียงดีข้ึน อยูํใน Quadrant ที่ 3 โรงพยาบาล
ที่มีการใช๎เตียง/ครองเตียงต่ า คือ รพ.ปางศิลาทอง ในเรื่องของต๎นทุน รพ.ไทรงามสะท๎อนชัดเจน คําใช๎จําย OPD 
IPD สูงกวําคําเฉลี่ยของประเทศ ทุนส ารองสุทธิ อยูํได๎ 3 เดือน พบที่รพ.ไทรงามอยูํได๎ 1 เดือน  
ประธาน  1. ขอให๎ทีม CFO ลงไปชํวยตรวจสอบ รพ.ไทรงาม วํามีปัญหาสํวนไหน จะแก๎ไข
อยํางไร และสรุปผลเสนอ นพ.สสจ.ภายในกลางเดือนตุลาคม 2557 ขอเชิญประธาน Node รํวมรับฟังด๎วย 
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 3.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ 
คุณทัศนีย์  พันปี ผลการเบิกจํายงบประมาณประจ าปี 2557 ณ วันที่ 28 กันยายน 2557 งบ
ด าเนินงาน ในสํวนของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ เบิกจํายได๎ร๎อยละ 99.99 โรงพยาบาลก าแพงเพชร 
เบิกจํายได๎ร๎อยละ 98.62 ในภาพรวมงบด าเนินงาน เบิกจํายได๎ร๎อยละ 99.65  งบลงทุน ในสํวนของส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดฯ กํอหนี้ผูกพันและเบิกจํายได๎ร๎อยละ 99.98 โรงพยาบาลก าแพงเพชร กํอหนี้ผูกพันและ
เบิกจํายได๎ร๎อยละ 1.79 ในภาพรวมเบิกจํายได๎ร๎อยละ 77.76 ในภาพรวมของทุกงบ เบิกจํายได๎ร๎อยละ 
97.67 ส าหรับเงินกันไว๎เบิกเหลื่อมปี ในสํวนของโรงพยาบาลก าแพงเพชร ปี 2554 และปี 2555  เบิกจําย
แล๎วร๎อยละ 100 ปี 2556  ด าเนินการเบิกจํายไปแล๎วสํวนหนึ่ง และไดก๎ํอหนี้ผูกพันทั้งหมดแล๎ว  

ประธาน... 
... 
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ประธาน ในแผนงาน/โครงการ จะเน๎นหนักไปที่ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 วงเงินประมาณ 200
ล๎านบาท การบริหารงบประมาณ ถ๎าเป็นงบลงทุน ระบบควบคุมภายใน(ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4) ได๎วางกรอบไว๎
แล๎ว คือ อ าเภอต๎องมี  1) ผู๎รับผิดชอบแผนทั้ง รพ.และ สสอ. 2) หัวหน๎าฝ่ายบริหาร และพัสดุ (ถ๎าเป็นคนละคน
กันได๎ก็ยิ่งดี) 3) นักบัญชี 4) การเงิน 5) ตรวจสอบภายใน ในเรื่องพัสดุ จะใช๎ NODE เป็นประธานจัดซื้อ และ
ประธานตรวจรับสลับกันระหวําง CUP ใน NODE นั้นๆ จังหวัดจะชํวยดูกติกา ถ๎าเป็นครุภัณฑ์ พื้นที่ต๎องก าหนด 
Spec สิ่งกํอสร๎างเรื่องการบริหารสัญญามอบหัวหน๎าฝ่ายบริหารทั่วไปดูแล รายการใหญํๆจังหวัดจะเข๎าไปรํวม
ด าเนินการ จะก าหนดเป็นครั้งคราวไป ถ๎าอยากได๎ของดีราคาถูกก็ตกลงคุยกัน สํวนการเบิกจํายงบประมาณรหัส
โครงการตํางๆจังหวัดปรับแล๎ว หัวหน๎ากลุํมงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯและหัวหน๎างานการเงินต๎องลงช่ือก ากับใน
โครงการๆจะไมํลําช๎าเหมือนปีที่ผํานมา ขอฝากให๎ดูแลในสํวนนี้ด๎วย จากหน๎า Web site ในเมนูแผนงาน/
โครงการ ในสํวนของสถานีอนามัยจะเห็นวํางบประมาณในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 กํอนเกิดโรคชัดเจนมาก เมื่อ
อนุมัติแผนแล๎วประธาน CUP ต๎องโอนเงินลงไปตามโครงการที่ได๎รับการอนุมัติ การบันทึกข๎อมูลหลายแหํงยัง
ไมํได๎ด าเนินการ อาจยังไมํเข๎าใจในเชิงปฏิบัติ จังหวัดต๎องไปท าเมนูให๎ชัด 
นพ.วินัย  ลีสมิทธิ์ ในเรื่องของข๎อมูลใช๎หลักการ 2 ประเด็นเทํานั้น คือ 1. ข๎อมูลทั้งหมดที่ท าใช๎ 
ขบวนการ Data mining  หมายความวําถ๎าใครเป็นลูกขํายก็ต๎องว่ิงเข๎าหา Sever 2. ขบวนการทั้งหมดในด๎าน
บริการสุขภาพ ใช๎หลักการของ activity based costing ซึ่งใช๎ในการท า Costing Unit อยูํแล๎ว ที่ใดท ากิจกรรม
ที่นั้นต๎องเป็นคนบันทึกข๎อมูล ถ๎าเข๎าใจหลักการตรงนี้ใครท ากิจกรรมก็ต๎องบันทึกข๎อมูล  
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 3.4 ยาเสพติด 
คุณนวลปรางค์  เมธีกุล ในภาพรวมผลงานการบ าบัดของจังหวัดก าแพงเพชรบรรลเุป้าหมาย เกินร๎อยละ 100 
ส าหรับแผนในปี 2558 ผู๎รับผิดชอบงาน อยูํระหวํางการประชุมที่ ปปส.ภาคเหนือ ในชํวงนี้ขอฝากผู๎บริหารเน๎น
ในเรื่องของการติดตามการบ าบัดในพื้นที่เพื่อไมํให๎กลับไปเสพซ้ า เป้าหมายปี 2558 อัตราการหยุดเสพ ร๎อยละ 50 
  กรณีการจัดท าคํายยาเสพติด ผู๎วําราชการจังหวัดฯขอให๎เป็นหลักสูตรเดียวกัน รวมทั้ง
ในเรื่องของอัตราการใช๎จํายงบประมาณไมํควรจะแตกตํางกัน ขอฝากศูนย์ยาเสพติดชํวยดูในสํวนน้ีด๎วย 
ประธาน  เรื่องอัตราการใช๎จํายงบประมาณเป็นเรื่องของอ าเภอ สํวนหลักสูตรเป็นเรื่องของ
สาธารณสุข ขอให๎ใช๎หลักสูตรเดียวกัน 
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 3.5 คณะท างาน Service Plan / พบส. 
นพ.รังสันต์  ชัยกิจอ านวยโชค มีเรื่องแจ๎งที่ประชุม ดังนี้ 

1. รพ.ก าแพงเพชร ได๎จัดท าแผนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาล ปี 2558 – 2560 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์สอดคล๎องกับของกระทรวงฯ และส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดฯ  

2. การจัดท าแผนปฏิบัติ จะด าเนินการให๎แล๎วเสร็จภายใน 2 สัปดาห์แรกของเดือน
ตุลาคม ในสํวนของ Service Plan จะ integrated ไว๎ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เป็นเรื่องของการบริหาร
จัดการ โดยมีจุดมุํงหมายลดการสํงออก  
   การสํงโครงการของโรงพยาบาลก าแพงเพชรจะสํงมาเป็น Packet  5 – 10 
โครงการ ระยะเวลาตอบกลับถ๎าเป็นไปได๎ ขอให๎อยูํในชํวง 2 สัปดาห์ เพราะถ๎าจะท ากิจกรรมที่เกี่ยวกับ  รพ.สต. 

จะมรีะยะ... 
... 
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จะมีระยะเวลาด าเนินการเพียง 8 สัปดาห์ ถ๎าอบรมทุกโครงการพร๎อมๆกันจะท าให๎ รพ.สต.ไมํมีเวลาท างาน
ในชํวง 2 เดือนแรก ฉะนั้นอาจจะจัดอบรมชํวงเช๎า 1 โครงการ ชํวงบําย 1 โครงการ 

3. รายงานความก๎าวหน๎าบัญชียา รพ.สต. จากการประชุมผู๎เกี่ยวข๎องในระบบยา 
 ได๎แกํ แพทย ์เภสัชกร พยาบาลทั้งใน รพ.ก าแพงเพชร และ ตัวแทนพยาบาลในรพ.สต. เมื่อวันที่ 26 กันยายน 
2557 แนวคิด คือ รพ.สต.ควรจะมียาพื้นฐานที่อิงกรอบบัญชียาหลักแหํงชาติ( ED) รายการไมํมากเกินไปแตํต๎อง
ครอบคลุมความจ าเป็นที่ใช๎ โดยจุดมุํงหมายเพื่อลดความแออัดที่จะสํงไป รพ.แมํขําย และเพื่อเพิ่มมาตรฐานของ 
รพ.สต. ทุกบัญชียามีความเหมือนกัน ที่ประชุมได๎ข๎อสรุปที่จะขอหารือ 4 ประเด็น คือ 

ประเด็นที่ 1 ก าหนดบัญชียา เป็น 3 บัญชี คือ ก. บัญชียาท่ีใช้ส าหรับ รพ.สต. 
ท่ัวไป ทุกวิชาชีพ สามารถสั่งจํายได๎ภายใต๎ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวําด๎วยบุคคล กระทรวง ทบวง กรม
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์การบริหารสํวนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล องค์การบริหารสํวนท๎องถ่ินอื่น 
หรือสภากาชาดไทย  มอบหมายให๎ประกอบวิชาชีพในความควบคุมของเจ๎าหน๎าที่ซึ่งเป็นผู๎ประกอบวิชาชีพเวช
กรรม พ.ศ. 2539 โดยมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฯก ากับดูแล โดยยึดหลักความปลอดภัย มีอาการข๎างเคียง
จากการใช๎ยาน๎อยหรือไมํมีเลย ข.บัญชียาเพ่ิมเติม ส าหรับ รพ.สต.  ที่มีพยาบาลเวชปฏิบัติ ซึ่งสามารถเพิ่ม
ศักยภาพในการดูแลโรคเรื้อรัง เน๎นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โดยยึดหลักการวําการสั่งยาในบัญชีนี้ ต๎อง 
Consult แพทย์ในพื้นที่รับผิดชอบกํอนการสั่งใช๎ ค.บัญชีเพ่ิมเติม ส าหรับการรับยาตํอเนื่องจากโรงพยาบาล 
ส าหรับผู๎ป่วยเฉพาะราย  
   ประเด็นที่ 2 การสั่งใช๎ยาของเจ๎าหน๎าที่ รพ.สต.มีกฎหมายรับรองหรือไมํ ถ๎า
เกิดผลข๎างเคียง หรือมีความเสียหายผู๎รับผิดชอบคือใคร  
   ประเด็นที่ 3 การท าหัตถการ เชํนการฉีดยา ที่ รพ.สต.เพื่อรักษา หรือฉีดยา
ตํอเนื่องตามค าสั่งแพทย์จะท าได๎หรือไมํ หากเกิดภาวะแพ๎ยา คนไข๎หยุดหายใจ กฎหมายเดิมครอบคลุมถึง
หัตถการนี้หรือไมํ  
   ประเด็นที่ 4 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฯ จ าเป็นต๎องมีค าสั่งให๎รับรองการ
ปฏิบัติงานตามประเด็น 1 – 3 หรือไมํ  
คุณสุเทพ นาคนาม  ตามประเด็นข๎อกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข๎อง บัญชียาแบํงเป็น 3 บัญชี บัญชีที่ 1 
เป็นบัญชีที่ใช๎ส าหรับ รพ.สต.ทั่วไปตามข๎อ 17 ของระเบียบฯ แตํบัญชีที่ 2 และ 3 เป็นบัญชียาที่มีความเสี่ยง 
ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ข๎อ 18 ก าหนดไว๎วํา ให๎ผู๎บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู๎ประกอบวิชาชีพมอบหมายให๎
เป็นกรณีหรือเป็นรายไป ผู๎บังคับบัญชาซึ่งมีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมในสายงานสาธารณสุข ในระดับจังหวัด
ได๎แกํ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลก าแพงเพชร ได๎แกํ ผู๎อ านวยการโรงพยาบาลก าแพงเพชร และ
โรงพยาบาลชุมชน ได๎แกํ ผู๎อ านวยการโรงพยาบาลชุมชน สาธารณสุขอ าเภอไมํใชํผู๎บังคับบัญชา ตามนัยและ
ระเบียบเห็นวําต๎องมีการออกค าสั่งระดับจังหวัด จะมีขั้นตอนเงื่อนไขรายละเอียดเป็นการเฉพาะหรือกรณีใด ควรจะ
มีการหารือกันอีกครั้ง 
ประธาน  1. โครงการขอให๎เขียนภาคผนวกเป็น Log Frame มา 1 แผํน เพื่อดูกิจกรรม และ
สาเหตุวําสอดคล๎องกันหรือไมํ  

2. การมอบอ านาจ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฯต๎องดูในภาพรวมจังหวัด และท า 
หนังสือสั่งการลงไป อาจมีภาคผนวกแนบท๎ายพร๎อมกับ CPG มอบงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขด าเนินการ  

4. เรื่องกฎหมาย กระทรวงให๎ความส าคัญในสํวนนี้มากข้ึน ได๎ให๎นิติกรค๎นหาวํา
กฎหมายมหาชนที่เกี่ยวกับสาธารณสขุมีกี่ฉบบั รวมๆแล๎วประมาณ 50 ฉบับ ยังไมํรวมกฎหมายมหาชนอื่นที่ต๎อง
ท ารํวมกับหนํวยงานอื่น 

  ท่ีประชุม        รับทราบและถือปฏิบัติ 

ระเบียบ... 
... 
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ระเบียบวาระที่ ๔    เรื่องเสนอให้ท่ีประชุมทราบ 

  4.1 เรื่องของศูนย์วิชาการ/อปท. 
คุณธิดา จุลินทร  1) การท างานระหวํางส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฯกับศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 นครสวรรค์ 
จะเป็นเชิงนโยบายที่จะเช่ือมโยงระบบ โดยใช๎ KPI เป็นตัวขับเคลื่อน จากปี 2557 ศูนย์สุขภาพจิตจะรับผิดชอบ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 กลุํมวัย รํวมกับ สคร.และศูนย์อนามัยที่ 8  ในกลุํมอายุ 0 – 5 ปี ในประเด็น
พัฒนาการสมวัย ทั้งประเทศ มีพัฒนาการสมวัยร๎อยละ 98 - 99 แตํจากผลการส ารวจของกรมอนามัยในปี 
2552 พบวําพัฒนาการสมวัยอยูํที่ ร๎อยละ 70 ร๎อยละ 30 มีโอกาสที่จะ Delayed  ด๎านใดด๎านหนึ่ง คือ 
พัฒนาการบกพรํอง (Delayed Development) ร๎อยละ 20 และบกพรํองทางการเรียนรู๎ ร๎อยละ 10 ถ๎าใช๎ฐาน
คิดจากการส ารวจเปรียบเทียบกับการตรวจราชการและนิเทศงาน พบวํา จ.ก าแพงเพชรมีพัฒนาการไมํสมวัย
ประมาณร๎อยละ 0.1  คงต๎องไปดูเรื่องของกระบวนการท างานเชิงคุณภาพ ในปี 2558 จะมีแนวทางการ
ด าเนินงานในกลุํม 0 – 5 ปี ในมิติของพัฒนาการสมวัย และไมํสมวัยอยํางไร ได๎แสดงข๎อมูลจากการส ารวจแยก
รายอ าเภอให๎เห็นแล๎วรายละเอียดตาม Power Point คงต๎องมาดูวํา Loss ในสํวนไหน เพราะมีผลกับการเข๎าถึง 
ของเด็กที่มีโอกาสที่จะป่วยหรือมีเรื่องของการกระตุ๎นพัฒนาการ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 ได๎ช้ีเป้าให๎อ าเภอและ
จังหวัดเรียบร๎อยแล๎ว ต๎องดูตํอไปวําจะมีแนวทางอยํางไรในกลุํม 0 – 5 ปี ซึ่งตัวช้ีวัดของกระทรวงฯในเรื่อง
พัฒนาการสมวัยยังมีอยูํ เกณฑ์ร๎อยละ 85  
 กลุํมวัยรุํนและวัยเรียน 1) ในระบบ EQ IQ ในเด็กนักเรียน เมือ่เปรียบเทียบ จ.ก าแพงเพชร
กับจงัหวัดในเขตฯ 3  พบวํามีการพฒันาข้ึนในทุกด๎าน อ าเภอที่ยังเป็นปัญหา คือ อ. โกสมัพีนคร ศูนย์สุขภาพจิต 
พยายามท าหน๎าที่เป็น Regulate Facilitator Supporter ในเรื่องของการช้ีเป้าและเสนอแนะเชิงมาตรการของ 
Intervention  2) เรือ่งการตัง้ครรภ์อายุ 15-19 ปี ต๎องขอช่ืนชมจงัหวัดก าแพงเพชร เพราะที่ผาํนมา จ.ก าแพงเพชร
มีอัตราการตั้งครรภ์อายุ 15 - 19 ปี สูงสุดในเขต แตํปัจจุบันการตั้งครรภ์อายตุ่ ากวํา 19 ปี ลดลงต่ าสุด ในปี 2558 
ต๎องมีการถอดบทเรียนเพื่อเป็น Implement ในระดับเขต 
 วัยท างาน ในเรื่องของภาวะซึมเศร๎า  ฆําตัวตาย ในภาพรวมสูงเป็นอันดับ 1 ของเขต ได๎
แยกเป็นรายอ าเภอให๎เห็น อาจมีปัจจัยบางอยํางที่ท าให๎การเข๎าถึงน๎อยลงไป ส าหรับในกลุํมผู๎สูงอายุ จะดูในเรื่อง
ของโรคเรื้อรัง วําถ๎าเป็นโรคเรื้อรังจะมภีาวะซึมเศรา๎รํวมด๎วยหรอืไมํ พบวําผู๎ป่วยสูงอายุกลุํม NCD มีการคัดกรอง 
และเพิ่มการเข๎าถึง และได๎รับการดูแลสูงเชํนเดียวกัน ฉะนั้นในมิติการท างานภายใต๎ยุทธศาสตร์ที่ 1 ที่แบํงตาม
กลุํมวัย ในมิติที่ศูนย์สุขภาพจิต ดูแลรํวมกับ สคร.และศูนย์อนามัยนั้น จ.ก าแพงเพชรไมํนํามีปัญหา เพียงแตํวํา
อาจต๎องท าให๎เห็นภาพวํา Intervention อะไร Best Practice อะไรจะน าไปสูํ 4 จังหวัดที่ยังมีปัญหาอยํู 
   การท างานในปี 2558 ศูนย์สุขภาพจิต มีแผนในการ Training สมรรถนะบุคลากรใน
ระบบทุก Setting ให๎มีสมรรถนะในการท างานตามกลุํมวัย ฉะนั้นผู๎รับผิดชอบแตํละประเด็นยุทธศาสตร์  
สามารถประสานกับศูนย์สุขภาพจิต เพื่อบูรณาการงานรํวมกัน  
   ส าหรับในเรื่องของข๎อมูลตัวช้ีวัดที่ไมํมีอยูํใน 43 แฟ้มจะท าอยํางไร เนื่องจาก
กระทรวงฯมีนโยบายไมํให๎ขอข๎อมูลเพิ่มจากพื้นที่ ได๎มีการหารือกันแล๎ว ศูนย์สุขภาพจิตจะสํงนักวิชาการ
คอมพิวเตอร์เข๎ามาเป็น Team work  ของ MIS เขต   

  ท่ีประชุม        รับทราบ 

 ๔.2 เรื่องของ DHS ( คปสอ./ CUP / Node ) 
นพ.วินัย  ลีสมิทธิ์  น าเสนอข๎อมูลด๎านวิชาการเรื่อง STEMI / Non STEMI (รายละเอียดตาม Power 
point น าเสนอ) 
  ท่ีประชุม        รับทราบ 

๔.3 เรื่องของ... 
... 
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4.3 เรื่องของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร (PHS) 
4.3.1 มติคณะกรรมการ UC 

คุณสมศิริ  ศัลยพงษ์ 1) เนื่องจากส านักงานสาขาจะปิด ในวันที่ 30 กันยายน 2557 และยังมีเงินคงค๎างอยูํใน
บัญชี 7 จากการประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับจังหวัด เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557  มีมติ 
ดังนี้ 1. งบกองทุนไต โอนให๎ รพ.ก าแพงเพชร 1 แสนบาท  2) งบ CEO เขต โอนฝากไว๎ที่ รพ.คลองลาน เพื่อท างาน
ตํอ   3. เงินที่เหลือในกองทุนตํางๆ ประมาณ 4 แสนบาท โอนให๎กับ รพ.สต.ป่าคา เพื่อใช๎ในการบริการ 4. งบ PPD 
พัฒนาศักยภาพที่จังหวัด เหลืออยูํประมาณ 1.3 ล๎านบาท โอนให๎กับ รพ.ขาณุฯ เพื่อพัฒนาบุคลากรของส านักงาน
สาธารณสุขทั้งระบบ ส าหรับมาตรา 41 เงินเหลือในบัญชีประมาณ 1 แสนบาท โอนให๎ รพ.โกสัมพีนคร  

2) การจัดสรรงบสํงเสริมสุขภาพและป้องกันโรคส าหรับประชากรที่ไมํใชํบัตรทอง (PP 
Non UC) และงบทันตกรรม( PP ทันตกรรม) ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ งบ PP ทันตกรรม จ านวน 696,080 บาท  
จัดสรรให๎แตํละ CUP ตามประชากรแตํละพื้นที่ ส าหรับ PP Non UC  จ านวน 7,010,917.76 บาท สปสช.ให๎
จัดสรร 75 % คิดเป็นเงิน 5,258,188.33 บาท  จัดสรรให๎แตํละ CUP ตามจ านวนประชากร Non UC 
รายละเอียด ไดแ๎จ๎งไปให๎ สปสช.เพื่อโอนเงินให๎หนํวยบริการ ในสํวนของ Non UC  ซึ่งกระทรวงเป็นผู๎ดูแล ได๎น ามา
เทียบกับเงินเดือนที่ใช๎ตัดจากรายหัว เดิมตัวเลขของ จ.ก าแพงเพชรที่สํงไปมากกวํา GFMIS  20 กวําล๎านบาท มติ   
ที่ประชุมจากสํวนกลางให๎ใช๎คําแรงจากระบบ GFMIS ในการตัดเงินเดือนของแตํละ CUP จ.ก าแพงเพชรตัดไป
มากกวํา GFMIS สรุปแล๎วได๎เงินคืนกลับมา 21 ล๎านบาท ดังนัน้ในสํวนของ 25 % จะไมํได๎รับการจัดสรร เพราะกัน
ไว๎ส าหรับจังหวัดที่ถูกตัดเงินเดือนมากกวํา ส าหรับดอกเบี้ยไดโ๎อนลงพื้นที่แล๎ว 

4.3.2 แผนยุทธศาสตร์ ปี 2558  
เรื่องแผน จากการแถลงนโยบายของรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ 

จันทร์โอชา) จ านวน 11 ข๎อ ส านักงานจังหวัดก าแพงเพชรได๎แปลงยุทธศาสตร์ของรัฐบาล และยุทธศาสตร์
จังหวัด ออกเป็นด๎านตํางๆ โดยสาธารณสุขเกี่ยวข๎องในด๎านสังคม ในเรื่องการเฝ้าระวังโรคระบาด การบริการ
สุขภาพ การสํงเสริมป้องกันโรค กีฬาเพื่อสุขภาพ การขยายระบบบริการสุขภาพ การดูแลแรงงานตํางด๎าว ยา
เสพติด สังคมผู๎สูงอายุ ด๎านเศรษฐกิจ ในเรื่องการดูแลปัญหาน้ าทํวม ภัยแล๎ง และด๎านการค๎าการลงทุน เกี่ยวข๎อง
เรื่องการประกันสังคมในการบริการ ซึ่งต๎องผนวกไว๎ในแผนปฏิบัติของสาธารณสุข 

ส าหรับกระทรวงสาธารณสุข ได๎ปรับยุทธศาสตร์เป็น 3 ด๎าน ได๎แกํ ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาสุขภาพตามกลุํมวัย ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ครอบคลุมประชาชน 
สามารถเข๎าถึงบริการได๎  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบบรหิารจัดการเพื่อสนับสนุนระบบรกิาร ประกอบด๎วย
ตัวช้ีวัด 93 ตัว รายละเอียดตามเอกสาร และขอให๎กลับไปทบทวนแผนที่ท ารํวมกันที่ จ.กาญจนบุรี และเพิ่มเติม
ในสํวนที่ยังไมํมีด๎วย การจัดท าแผนขอให๎ใช๎ 6 Building Block Plus 
ประธาน 1.ในเรื่องการอบรม ขอให๎ประธานประเด็นยุทธศาสตร์ประสานศูนย์วิชาการด๎วย ถ๎าเรื่อง
ไหนไปด๎วยกันได๎จะได๎บูรณาการกันไปเลย พื้นที่จะได๎ไมํต๎องถูกเรียกประชุมซ้ าซ๎อน 
 2. เงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณต๎องเข๎าระบบ GFMIS ทั้งหมด 
 3. เรื่องกีฬาสาธารณสุข มอบ นพ.จักรพงษ์ เฮงตระกูลเวนิช เป็นประธานในการ
ด าเนินการ รายละเอียดให๎ประสานกับคุณสดศรี คงธนะ กลุํมงานสํงเสริมสุขภาพ 

 ท่ีประชุม        รับทราบและถือปฏิบัติ 
คุณวิเชียร กาศสมบูรณ์  งบลงทุน ครุภัณฑ์และสิ่งกํอสร๎าง ปี 2558 จ.ก าแพงเพชรได๎รับจัดสรร 21 รายการ 
89,188,900 บาท แยกเป็นของส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 18 รายการ 74,519,900 บาทและ         
รพ.ก าแพงเพชร 3 รายการ 14,669,900 บาท ส าหรับแผนการจัดซื้อจัดจ๎างของกระทรวงฯ ปี 2558 ถ๎าวง
ต่ ากวํา 2 ล๎านบาทลงมาให๎ด าเนนิการกํอหนี้ผูกพันภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 ถ๎าวงเงินตั้งแตํ 2 ล๎าน
บาทข้ึนไป ให๎ด าเนินการกํอหนี้ผูกพันภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2557  จ.ก าแพงเพชรได๎ด าเนินการจัดท าแผน

และสงํให๎... 
... 



 - ๑๒ - 

และสํงให๎ สบรส.เรียบร๎อยแล๎ว ครุภัณฑ์วงเงินต่ ากวํา 2 ล๎านบาท สามารถลงนามสัญญาได๎ในวันที่  10 
พฤศจิกายน 2557 ถ๎าวงเงินตั้งแตํ 2 ล๎านบาทข้ึนไป สามารถลงนามสัญญาได๎ในวันที่ 15 ธันวาคม 2557 
สิ่งกํอสร๎าง ถ๎าวงเงินต่ ากวํา 2 ล๎านบาท สามารถลงนามสัญญาได๎ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2557 ถ๎าวงเงิน
ตั้งแตํ 2 ล๎านบาทข้ึนไป สามารถลงนามสัญญาได๎ในวันที่ 25 ธันวาคม 2557 รายการสิ่งกํอสร๎างที่แจ๎งมา 
ประกอบด๎วย 

1. ตึกคลอดและสูติกรรม รพ.ขาณุฯ งบประมาณ 31,000,000 บาท 
2. อาคารพักพยาบาล  24 ห๎อง รพ.โกสัมพีนคร งบประมาณ 9,086,400 บาท 
3. อาคารพักพยาบาล 24 ห๎อง รพ.ปางศิลาทอง งบประมาณ 9,086,400 บาท 
4. อาคารแพทย์แผนไทย รพ.บึงสามัคคี งบประมาณ 4,700,000 บาท 
5. อาคารโรงครัวโรงอาหาร รพ.ขาณุฯ งบประมาณ 8,957,000 บาท 
6. อาคารโรงครัวโรงอาหาร รพ.คลองขลุง งบประมาณ  8,957,000 บาท 
7. รั้วลวดหนาม 12 เส๎น ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร  งบประมาณ  

254,400 บาท 
8. อาคารพัสดุ รพ.พรานกระตําย งบประมาณ 6,045,000 บาท 
9. อาคารพัสดุ รพ.ลานกระบือ งบประมาณ 6,045,000 บาท 
10.  อาคารที่ท าการสาธารณสุขอ าเภอคลองลาน งบประมาณ 3,045,000 บาท 
11.  อาคารพักพยาบาล 32 หนํวย รพ.ก าแพงเพชร งบประมาณ  32,000,000 บาท 
ส าหรับรายการครุภัณฑ์ รายละเอียดตามเอกสาร  

ประธาน กรรมการจัดซื้อ และตรวจรับ ขอความรํวมมือเป็น Specialist ของ รพ.ก าแพงเพชร 
มอบหัวหน๎างานพัสดุประสาน  

 ท่ีประชุม        รับทราบและถือปฏิบัติ 

ระเบียบวาระที่ ๕   เรื่องเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา 

5.1 การพิจารณาการจ่ายเงินเพ่ิมพิเศษ 

คุณสุเทพ นาคนาม 1. หนํวยบริการในสังกัด ได๎มีค าขอรับเงินเพิ่มพิเศษ ส าหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และ
เภสัชกร โดยยื่นค าขอสัญญาฯรายใหมํ  5 ราย ตํอสัญญา  1  ราย และขอยกเลิกสัญญา 2 ราย รายละเอียดตาม
เอกสาร ขอความเห็นชอบที่ประชุม 

 ท่ีประชุม        เห็นชอบตามเสนอ 

ระเบียบวาระที่  ๖    เรื่องอ่ืน ๆ  

- ไมํมี 

     ปิดประชุมเวลา  14.30  น. 

                                                                  
นางพรรัตน์   รอดเทศ            บันทึก/พิมพ์/ทาน 

          
  นางสมศิร ิ ศัลยพงษ์ ตรวจรายงานการประชุม 


