รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ วันที่ 27 พฤศจิกายน ๒๕๕๗
ณ.ห้องประชุม ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
ผู้มาประชุม
๑.
๒.
๓.
4.
๕.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
๑3.
๑4.
๑5.
๑6.
๑7.
๑8.
๑9.
20.
21.
22.
๒3.
๒4.
๒5.
๒6.
๒7.
๒8.

นายแพทย์ชัยวัฒน์
นายแพทย์พรณรงค์
นางคนึงนิจ
นายเอนก
นายชัชวาล
นางลัดดาวัลย์
ดร.ปริทัศน์
นายแพทย์ชาติชาย
นายแพทย์ศราวุฒิ
แพทย์หญิงพัชราภรณ์
แพทย์หญิงสมพิศ
นายแพทย์พูนชัย
นายแพทย์ละเอียด
นายแพทย์อนวัชช์
นายแพทย์สุธน
นางชวนพิศ
นายแพทย์อิศวร
นางศุภรดา
นางสุวิมล
นายเฉลิมพล
นางทิพวรรณ
นางอุ่นเรือน
นางสาวอรพินท์
นางจุฑามาศ
นางจริยา
นางจงถนอม
นางสาวยุพิน
นางกรแก้ว

จัตตุพร
ศรีม่วง
สมบูรณ์ผล
อ่าสกุล
นฤพนธ์จิรกุล
ไวยสุรสิงห์
เจริญช่าง
สามัคคีนิตย์
ตั้งศรีสกุล
วิริยเวชกุล
จาปาเงิน
อติยศพงศ์
นาคใหม่
รักษ์วรรณวงศ์
ยุวศิรินันท์
ศิริไพบูลย์
ดวงจินดา
กานดิศยากุล
ปานะชา
กาละพงษ์
ประกอบทรัพย์
เจริญสวัสดิ์
รัตโนภาส
โกมลศิริสุข
ละมัยเกศ
ศรีโปฎก
ภาตะนันท์
ทัพมาลัย

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
รก.นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการวิชาการ)
ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุพรรณบุรี
ผอ.วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรสุพรรณบุรี
(แทน) ผอ.รพ.เจ้าพระยายมราช
ผอ.รพ.สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17
ผอ.รพ.สามชุก
ผอ.รพ.อู่ทอง
ผอ.รพ.ดอนเจดีย์
ผอ.รพ.ด่านช้าง
ผอ.รพ.บางปลาม้า
ผอ.รพ.ศรีประจันต์
(แทน) รก.ผอ.รพ.เดิมบางนางบวช
รก.ผอ.รพ.หนองหญ้าไซ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ
(แทน) หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและชีวอนามัย
หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อทั่วไป
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
(แทน) หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและรักษาพยาบาล
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๒9.
30.
31.
32.
๓3.
๓4.
๓5.
๓6.
๓7.
๓8.
๓9.
40.
41.
42.

นายสมพร
นางสาวเพ็ชรน้อย
ทพญ.ศศิธร
นางปาริฉัตร
นายถาวร
นายคารณ
นายสุกิจ
นายทรงวุฒิ
นายประพันธ์
นางวิมล
นายถวัลย์
นายมนูญ
นายไพฑูรย์
นายสุ่ยถิ่น

ศรีโปฎก
ศรีผุดผ่อง
บุญมี
ดอนหว่างไพร
ภูติวัฒนชัย
ครื้นน้าใจ
แจ่มแจ้ง
โอภาส
ใยบุญมี
โพธิ์ศรี
อยู่สุวรรณ
ศูนย์สิทธิ์
สมตัว
แซ่ตัน

หัวหน้ากลุ่มงานสุขศึกษาประชาสัมพันธ์และสุขภาพภาคประชาชน

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข
(แทน) หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สาธารณสุขอาเภอเมืองสุพรรณบุรี
สาธารณสุขอาเภออู่ทอง
สาธารณสุขอาเภอดอนเจดีย์
สาธารณสุขอาเภอบางปลาม้า
สาธารณสุขอาเภอสองพี่น้อง
(แทน) สาธารณสุขอาเภอศรีประจันต์
สาธารณสุขอาเภอเดิมบางนางบวช
สาธารณสุขอาเภอหนองหญ้าไซ
สาธารณสุขอาเภอสามชุก
สาธารณสุขอาเภอด่านช้าง

ผู้ไม่มาประชุม
ไม่มี
ผู้เข้าร่วมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
๑1.
๑2.
๑3.
๑4.

นางบุณยนุช
นางพรพันธ์
นางปราณี
นายกิตติศักดิ์
นายชัยณรงค์
นายเดิมชาย
นางสาวสุทิศา
นายณรงค์ศักดิ์
นางสาวสุทิศา
นางสุชาดา
นางสาวขนิษฐา
นางวิยะดา
นายอนิวัฒน์
นางพิมลรัตน์

เทพาธิป
คชเดช
นิลดี
หลวงพันเทา
สุขขา
แก้วเจริญสีทอง
อาภาเภสัช
สิรินพมณี
อาภาเภสัช
พลายจั่น
สุนพคุณศรี
เจริญการยนต์
จันทร์แสตมป์
แก้วศรีผาสุก

หัวหน้างานรักษาพยาบาลชุมชน
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
เจ้าพนักงานเวชสถิติชานาญงาน
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

การประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลฯ ครั้งที่ ๑1/๒๕๕๗

หน้า 2

๑5.
๑6.
๑7.
๑8.
๑9.
20.
๒1.
๒2.
๒3.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

นางนิลาวรรณ
นายไพบูลย์
นางสาวรุ้งเพชร
นางสาวชนาทิพ
นางพัชรินทร์
นางสาวปุณณีย์
นางสาวสุนิสา
นางสมพร
นางดวงขวัญ
นางโสภา
นางสาวธมาฤดี
นายสมศักดิ์
นางประทุม
นายวรวิทย์
นางพันธ์ทอง
นพ.จิรภัทร
นายอาทิตย์
นายเลิศศักดิ์
นายสุวัฒน์
นางสาวยุวดี
นางสาวรุ่งนภา
นางพัชรี
นางสุดดารา
นพ.อนุพันธ์
นางสุภิรมย์

หัตถกรรม
อาชีวะ
นพมาศ
หัตถกรรม
มณีพงศ์
ธนะโชคชัยพงศ์
โรจน์ทะนงค์
ประจงการ
อินทร์พุก
ตั้งทีฆกุล
จันพาทวีสิน
อรุณแสงศิลป์
จารุจารีต
นุ่มดี
ทัศนพันธุ์
กัลยาพจน์พร
วุฒิไกรรัตน์
อ่อนสะอาด
พฤกษาโชติรัตน์
ถิระบุตร
ศรีดอกไม้
มะรุมดี
ศิลปรัตน์
หวลบุตตา
ตู้จินดา

เจ้าพนักงานสถิติชานาญงาน
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
นักทรัพยากรบุคคล
เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
นักทรัพยากรบุคคล
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักทรัพยากรบุคคล
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
นายแพทย์เชี่ยวชาญ รองผู้อานวยการด้านปฐมภูมิ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายแพทย์ชัยวัฒน์ จัตตุพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ประธานในการที่ประชุมกล่าวเปิด
ประชุมและแจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้
๑. ขอแสดงความยินดีแก่นายแพทย์อิศวร ดวงจินดา ได้รับการแต่งตั้งให้รักษาการผู้อานวยการโรงพยาบาล
หนองหญ้าไซ โดยจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗
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2. การประชุมผู้ บ ริ หารระดับ สู งของกระทรวงสาธารณสุ ข ซึ่งประกอบด้ว ยปลั ดกระทรวงฯ รองปลั ด
กระทรวงฯ อธิบ ดี ผู้ ตรวจราชการกระทรวง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้ อานวยการโรงพยาบาลศูนย์และ
โรงพยาบาลทั่วไป มีเรื่องที่ปลัดกระทรวงฯแจ้งให้ทราบ ดังนี้
๒.1 การตรวจเยี่ยมเขตพื้นที่บริการสุขภาพของปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยจะสุ่มเขตละ ๑
จังหวัด
๒.๒ จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี มี แ ผนการยกระดั บ โรงพยาบาลเดิ ม บางนางบวช ระดั บ F2 ขึ้ น สู่
โรงพยาบาลระดับ M2 ซึ่งเมื่อพิจารณาศักยภาพมีความพร้อมในการยกระดับ ในลาดับต่อไปที่จะพิจารณายกระดับ
ได้แก่โรงพยาบาลด่านช้างจากระดับF1 ขึ้นสู่โรงพยาบาลระดับM2 ต่อไปในเรื่องนี้มอบหมายให้นายแพทย์ พรณรงค์
ศรีม่วง รักษาการนายแพทย์เชี่ยวชาญฯ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบแผน Service Plan ดาเนินการต่อไป
2.๓ การบริหารการเงินการคลังระดับประเทศ ขณะนี้ได้มีการเจรจาร่วมกันระหว่างกระทรวง
สาธารณสุขและสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เกี่ยวกับเรื่องการจัดสรรงบฯ โดยจะผ่านการ พิจารณาใน
คณะกรรมการสานักงานหลักประกันสุขภาพในวันที่ 8 ธันวาคม 2558 ซึ่งปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้กาหนดให้
งบ IP จัดสรรในระดับเขต งบ OP จัดสรรในระดับจังหวัด และงบ PP จัดสรรลงระดับอาเภอ การตัดเงินเดือนระดับ
เขต ปรั บ เกลี่ ย ระดับ จั งหวั ด โดยต้องการให้ อยู่กันแบบพี่แบบน้อง ส าหรับ หนังสื อเชิญประชุมของส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มายัง หน่วยบริการทุกแห่งในจังหวัดสุพรรณบุรี ให้ระงับการเข้าร่วมประชุมไว้ก่อน
จนกว่าจะได้ข้อสรุปจากการประชุม วันที่ ๘ ธันวาคม 2558
2.๔ โครงสร้ า งของส านั กงานสาธารณสุ ขเขต กาหนดให้ นายแพทย์ ส าธารณสุ ขจัง หวัด หรื อ
ผู้อานวยการโรงพยาบาล เป็นผู้อานวยการเขตบริการสุขภาพที่ ๕ ซึ่งผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ได้มอบหมายให้
นายแพทย์ พิ ภ พ เจนสุ ท ธิเ วชกุล นายแพทย์ ส าธารณสุ ข จัง หวั ดราชบุรี ด ารงต าแหน่ งผู้ อานวยการส านัก งาน
สาธารณสุ ข เขต ๕ (COO) และมอบหมายให้ แพทย์ ห ญิง ดารารัต น์ รั ตนรั กษ์ ด ารงต าแหน่ ง รองผู้ อ านวยการ
สานักงานฯ ในการบริหารงานได้จัดโครงสร้างการบริหารเป็น ๒ คณะได้แก่ ๑) Executive Board (คณะกรรมการ
บริ ห ารระดั บ เขต) ประกอบด้ว ยผู้ ต รวจราชการกระทรวง เป็ น ประธาน สาธารณสุ ข นิเ ทศ เป็ น รองประธาน
นายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัดทุกแห่ง ผู้แทนผู้อานวยการโรงพยาบาลศูนย์ และผู้อานวยการโรงพยาบาลทั่วไป
ตัวแทนจากสานักงานสาธารณสุขอาเภอ จังหวัดละ 1 ท่าน ตัวแทนผู้อานวยการโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดละ 1
ท่าน ซึ่งถ้ามีผู้ใดสนใจสมัครเป็นคณะกรรมการระดับเขตขอให้ ส่งรายชื่อมายังนายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัดได้
๒) Advisory Board (คณะกรรมการที่ปรึกษาระดับเขต) ประกอบด้วย 3 คณะได้แก่ คณะกรรมการบริหาร
กระทรวงสาธารณสุข คณะกรรมการบริหารสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และภาคประชาชน
๒.๕ การดาเนินการเรื่องธรรมาภิบาล ขณะนี้มีหนังสือประกาศแจ้งเกณฑ์จริยธรรม ซึ่งหน่วยงานที่
รับผิดชอบได้ส่งหนังสือไปยังทุกหน่วยงานในจังหวัดเรียบร้อยแล้ว โดยให้ความสาคัญกับการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์
ร่วมระดับจังหวัดและระดับเขต
2.๖ การบรรจุเจ้าหน้าที่เข้ารับราชการในรอบที่ 3 ได้รับจัดสรรในภาพรวมทั้งประเทศ 7,547
ตาแหน่ง ในจานวนนี้คาดว่าจะได้รับการบรรจุร้อยละ 66 และไม่ได้รับการบรรจุร้อยละ 34 โดยจังหวัดสุพรรณบุรี
ได้รั บการจั ดสรรตาแหน่งทั้งสิ้ น 517 ตาแหน่ง ดังนี้ พยาบาลวิช าชีพ 325 คน เภสัช กร 17 คน นักเทคนิค
การแพทย์ 5 คน นักกายภาพบาบัด 8 คน นักกิจกรรมบาบัด 1 คน นักจิตวิทยา 5 คน นักการแพทย์แผนไทย 6
คน นักวิชาการสาธารณสุข 30 คน เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 47 คน เจ้าพนักงานสาธารณสุข (เวชกิจ
ฉุกเฉิน) 6 คน เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 24 คน เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ 14 คน เจ้าพนักงานเวชสถิติ 8 คน
หลักการในการจัดสรรตามเกณฑ์ FTE โดยใช้ฐานคานวณจาก Population base หรือ Service base ตามความ
เหมาะสมแต่ละสาขา สาหรับเจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการขอให้ผู้บริหารทาความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่
ต่อไปด้วย
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๒.๗ โครงการส่งเด็กที่มีคุณภาพดีสู่ระบบการศึกษา (เด็กอายุ ต่ากว่า ๓ ปี) โดยเน้นการดูแลเด็ก
ตั้งแต่ในครรภ์ การฝากครรภ์ (ANC) เกิดมาสุขภาพแข็งแรง รับประทานนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน มีพัฒนาการ
สมวัย ได้รับการฉีดวัคซีนครบ ส่งเข้าสู่ระบบการศึกษา
3. การประชุมคณะกรรมการเขตบริการสุขภาพที่ ๕ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗
3.1 มีคาสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตบริการสุขภาพที่ ๕ ได้แก่ นายวิศิษฎ์ ตั้งนภากร
3.2 แผนการจัดซื้อ จัดจ้างตามหลักธรรมาภิบาล กาหนดให้โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป
และโรงพยาบาลชุมชน ดาเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน ๒๕๕๗
4. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดได้แจ้งผลการประชุมร่วมกับผู้อานวยการโรงพยาบาลในจังหวัดสุพรรณบุรี
มีมติดังนี้
๔.๑ โรงพยาบาลจะสนั บ สนุ น วั ส ดุ ทั น ตกรรมให้ กั บ โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต าบลที่ มี
ทันตาภิบาล โดยให้รพ.สต. ทาแผนการใช้วัสดุการแพทย์ส่งไปยังโรงพยาบาล
4.2 การจัดซื้อจัดจ้างยาใน รพ.สต. (รวมอยู่ในงบเหมาจ่ายรายหัว ) มอบหมายให้โรงพยาบาลเป็น
ผู้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด ปัญหาจากการนิเทศงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล พบยาในคลังยา
มากกว่า 3 เดือน และไม่มีระบบการควบคุมอุณหภูมิในคลังยาที่ดี สาหรับการทาแผนการใช้ยาให้จัดทาแผนทุก 3
เดือน แต่การเบิกยาจากโรงพยาบาล ให้เบิกจ่ายเดือนละ ๑ ครั้ง
4.3 งบค่าเสื่ อมปี งบประมาณ 2558 เปลี่ ยนชื่อใหม่เป็นงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกใน
ลักษณะงบลงทุน (จานวน 12๘ บาท/รายหัวประชากร) มอบหมายให้กลุ่มงานประกันสุขภาพจัดทาวงเงินที่จะ
จัดสรรลงหน่วยบริการ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขกันงบค่าเสื่อมไว้ที่ระดับประเทศร้อยละ 20 จัดสรรลงหน่วยบริการ
ร้อยละ 80 โดยในร้อยละ 80 นี้จะจัดสรรให้โรงพยาบาลร้อย 50 และจัดสรรให้สานักงานสาธารณสุขอาเภอร้อย
ละ 50 ขอให้หน่วยบริการจัดทาแผนการใช้งบดังกล่าวด้วย ในปีนี้สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมีนโยบายให้คัดกรอง
โรคต้อหินในผู้สูงอายุ โดยให้รพศ. รพท. รพช จานวน 5 แห่งหรือทุกแห่งตามความเหมาะสม ทาแผนจัดซื้อครุภัณฑ์
เครื่องวัดความดันลูกตา และเครื่องวัดลานสายตาเพื่อให้บริการกับประชาชน ป้องกันภาวะพิการทางสายตาจากต้อ
หินในผู้สูงอายุ
5. โครงการจังหวัดเคลื่อนที่หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เป็นนโยบายของจังหวัด
สุพรรณบุรี มีหลายหน่วยงานที่ไปให้บริการประชาชนในพื้นที่ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธาน ใน
ส่วนของสาธารณสุข จะดาเนินการส่งเสริมสุ ขภาพในช่องปากแก่ประชาชน ขอให้อาเภอเมืองฯ และอาเภอ
ศรีประจันต์ สนับสนุนในส่วนของรถทาฟันเคลื่อ นที่ ในส่วนของทันตแพทย์ และทันตภิบาล ขอให้วิทยาลัยการ
สาธารณสุขสิ ริน ธรร่ ว มกับ ทัน ตแพทย์ในพื้นที่ที่โ ครงการจังหวัดเคลื่ อนที่ฯ กาหนดเป็นพื้นที่เป้าหมาย ร่ว มกัน
ดาเนิ น การฯ ในส่ ว นของส านั ก งานสาธารณสุ ขจั งหวัด สุ พ รรณบุ รีม อบหมายให้ กลุ่ มงานทัน ตสาธารณสุ ขเป็ น
ผู้รับผิดชอบในการประสานงานฯ
6. งบประมาณ PP Non UC จะจัดสรรร้อยละ 10 ใช้ภายในจังหวัด และจัดสรรร้อยละ 30 ให้กับ คปสอ.
ที่เหลือจัดสรรตามรายหัวประชากร ซึ่งทั้งนี้ต้องรอมติวันที่ 8 ธันวาคม 2557
7. ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดสรรงบประมาณสาหรับการซ้อมแผนอุบัติภัยจังหวัดละ
200,000 บาท โดยจะจัดสรรให้อาเภอละ 20,000 บาทในการดาเนินการซ้อมแผนฯ
8. สานักงานเขตบริการสุขภาพที่ 5 จะจัดการอบรมทักษะทางด้านการขับรถ กฎจราจร ให้กับพนักงานขับ
รถทุ ก จั ง หวั ด ในเขตฯ โดยมอบหมายจั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี เ ป็ น เจ้ า ภาพด าเนิ น การ จั ด สรรงบประมาณจ านวน
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200,000 บาท ในส่วนของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรีมอบหมายให้นายเอนก อ่าสกุล รับผิดชอบดูแล
โครงการนี้
นายแพทย์พรณรงค์ ศรีม่วง นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) แจ้งเรื่อง Service Plan จังหวัด
สุพรรณบุรี ปัญหาที่พบในการทา Service Plan คือการสื่อสาร ต่อไปการทา Service Plan จะทาให้เป็นระบบ
มากขึ้น ซึ่ งมีป ระธานคณะกรรมการ Service Plan คือ นายแพทย์ ชั ช รินทร์ ปิ่น สุ ว รรณ เลขานุการ คื อ
นายแพทย์วุฒฑา สว่างสุภากุล และแพทย์หญิงวิมล มณีอินทร์ เป็นผู้ช่วยเลขาฯ สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สุพรรณบุรี ทาหน้าทีป่ ระสานข้อมูล
เรื่องกีฬาสาธารณสุข จะจัดงานในวันที่ 26 ธันวาคม 2557 ในช่วงกลางวันเป็นการแข่งกีฬา เริ่มงาน
เวลา ๐8.00 น. เป็นต้นไป มีการประกวดกองเชียร์ มี 2 ทีม โดยทีมที่ ๑ ประกอบด้วยการแข่งขันของวิทยาลัยการ
สาธารณสุขสิรินธร สุพรรณบุรี, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี ,โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช และ
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 ส่วนอาเภอที่เหลือจัดแข่งขันกันเป็นทีม ๒ ซึ่งในงานมีการประกวด
Sport Girl เงินรางวัล 2,000 บาท ในส่วนงานช่วงกลางคืน ชื่องาน “ราตรีสาธารณสุข สุพรรณหรรษา” จัดให้มี
การประกวดร้องเพลงพร้อมแดนเซอร์ จัดงานที่ สหกรณ์เกษตรอาเภอศรีประจันต์ ค่าโต๊ะจีนๆ ละ 2,000 บาท
หน่วยงานที่จะเข้าร่วมงานขอให้จ่ายเงินที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 10/๒๕๕๗ วันที่ ๒9 ตุลาคม ๒๕๕๗
นางสาวเพ็ชรน้อย ศรีผุดผ่อง หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สรุปรายงานการประชุมครั้งที่
10/2557 โดยสังเขป ดังนี้
๑. นายแพทย์สาธารณสุข แจ้งเรื่องนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 10 ข้อ และ
โครงการของขวัญ 6 โครงการ
๒. นโยบายของท่านปลัดกระทรวง มี 3 ประเด็น เรื่องธรรมาภิบาล การปฏิรูประบบสุขภาพ ระบบ
การเงินการคลัง
๓. การประกวด คปสอ. DHS ดีเด่น
๔. การขึ้นเงินเดือนพนักงานราชการ ที่ปรับ 4% , 6% ให้หน่วยบริการพิจารณาตามสถานะเงินบารุง
ของตนเอง
๕. แนวทางการบริหารวงเงินในการพิจารณาความดีความชอบ
๖. กลุ่มงานประกันสุขภาพ แจ้งการจ่ายเงินค่าบริการกลุ่มแรงงานต่างด้าว สรุป ว่าโรงพยาบาลส่วน
ใหญ่จะมีรายจ่ายมากกว่ารายรับ ค่าใช้จ่ายจะสูงในเรื่องโรคเรื้อรัง มะเร็ง เอดส์ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง การ
ฝากครรภ์ การทาคลอด สรุปมติกรณีตามจ่ายต่างด้าวของตัวเองเรียกเก็บไม่เกิน 700 บาท โดยไม่ต้องบวก 15%
๗. การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายกรณีประชากรเขตรอยต่อของ อาเภอหนองหญ้าไซ และอาเภอด่านช้าง
สรุปมติ คือให้คงสิทธิ์ไว้ตามเดิม เนื่องจากถ้าย้ายพื้นที่จะไม่คุ้มทุน อาเภอหนองหญ้าไซที่ไปขึ้นอาเภอด่านช้างให้คง
เดิม
๘. การติดตามผลการดาเนินงานการประกวด คปสอ. DHS ดีเด่น โดยกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
แจ้ งเกณฑ์ ว่ามีคะแนน 100 คะแนน แบ่งเป็น 3 ส่ ว น เป็นนโยบายเร่ งรัด 50 คะแนน โครงการ DHS
30 คะแนน งานประจาที่ควรให้ความสาคัญ 20 คะแนน เน้นกระบวนการทางานไม่เน้นความสวยงามของสถานที่
เงินรางวัลให้ คปสอ. เป็นคณะบุคคล
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๙. การรายงานสถานการณ์โรคติดต่อที่สาคัญประจาเดือน ตุลาคม 2557
๑๐. กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อทั่วไป รายงานเรื่องสถานการณ์ความคืบหน้า โรคเชื้ออีโบล่า ให้มีความ
เตรี ย มพร้ อ มในผู้ ป่ ว ยที่ น่ าสงสั ย มติให้ ป ระสานโรงพยาบาลเอกชน 5 แห่ ง เพื่ อส่ งต่ อผู้ ป่ว ยที่น่า สงสั ย มายั ง
โรงพยาบาลของรัฐบาล
11.ผอ.วิท ยาลั ย พยาบาลบรมราชชนนี สุ พ รรณบุรี แจ้ง เรื่ อ งแผนพัฒ นาบุ คลากรสาธารณสุ ข
ประจาปี 2558
12. ผอ.วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรสุพรรณบุรี แจ้งเรื่อง การเคลือบติดแน่นของร่องหลุมฟัน ใน
รพ.สต ที่มีปัญหาการเคลือบติดแน่นต่า และขาดผู้ช่วย จะให้นักศึกษาปีที่ 4 และนักศึกษาทันตภิบาล ช่วยที่คลิ นิก
ทาฟัน และกาหนดการฝึกนอกพื้นที่ เพื่อประโยชน์ทั้ง 2 ฝ่าย มอบหมายให้งานทันตสาธารณสุขประสานงาน
13. การอบรมหลักสูตรทางระบาดวิทยาซึ่งท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดก็ได้ปรึกษากับ
ผู้อานวยการ กาหนดว่ามีการอบรมหลักสูตร เน้นการวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาสุขภาพในพื้นที่ ไม่เน้นเนื้อหาทางระบาด
วิทยา
14. นพ.พรณรงค์ ศรีม่วง แจ้งเรื่องการตรวจจอประสาทตา มีแผนการหมุนเวียนเครื่องตรวจ ว่าไปที่
ไหน
15. นพ.วุฒฑา สว่างสุภากุล แจ้งเรื่องความคืบหน้า Service Plan และการเลื่อนระดับโรงพยาบาล
เจ้าพระยายมราช เรื่องการดูแลผู้ป่วย 4 สาขา ขอรับรองมติจากการประชุม
16. นายชัชวาล นฤพนธ์จิรกุล แจ้งเรื่องการจัดกีฬาสาธารณสุข และท่านนายแพทย์สาธารณสุขแจ้ง
ว่ามีงบสนับสนุน ให้แต่ละแห่งเขียนโครงการเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องเนื่องจากการประชุม กวป. ครั้งที่ 10/2557
๓.๑ เรื่อง เกณฑ์การประกวด รพ.สต ดีเด่น
นางสาวยุ พิน ภาตะนัน ท์ หั วหน้ ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ แจ้งเรื่องเกณฑ์การประกวด รพ.สต ดีเด่น
จังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2558 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ ได้ ประชุมกาหนดเกณฑ์การประกวด ซึ่งคณะกรรมการฯ
ประกอบด้วย นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน ตัวแทนสาธารณสุขอาเภอ ตัวแทนหัวหน้ากลุ่มงานใน
ส านั กงานสาธารณสุ ขจั งหวัดสุ พรรณบุ รี ประชุมเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 โดยน าเกณฑ์ข องชมรม
สาธารณสุข และเกณฑ์คุณภาพ QOF เป็นเกณฑ์ตั้งต้นในการพิจารณาปรับให้สมกับบริบทของจังหวัดสุพรรณบุรี
กาหนดรวมคะแนนทั้งสิ้น 500 คะแนน โดยจาแนกเป็นส่วนที่ 1 การนาเสนอ 50 คะแนน ส่วนที่ ๒ งานบริหาร
50 คะแนน ส่วนที่ 3 แผนงานยุทธศาสตร์ 50 คะแนน ส่วนที่ 4 ผลการปฏิบัติงาน 300 คะแนน และส่วนที่ 5
มีนวตกรรม และทา PDCA 50 คน โดยคณะกรรมการจะลงพื้นที่เพื่อพิจารณาคัดเลือก รพ.สต ดีเด่น ในวันที่ 8 24 มิถุนายน 2558 พร้อมกับการประกวด คปสอ.DHS ดีเด่น โดยเป็นการประกวด คปสอ.DHS ดีเด่นในช่วงเช้า
และประกวดรพ.สต ดีเด่น ในช่วงบ่าย
นพ.พรณรงค์ ศรีม่วง แจ้งเพิ่มเติมเรื่องการประชุมเกณฑ์การประกวด รพ.สต ดีเด่น จังหวัดสุพรรณบุรี ปี
2558 มีนักวิชาการสาธารณสุขและผู้ช่วยและหัวหน้าฝ่ายมาครบ เกณฑ์ที่ตัดสินผู้ปฎิบัติเป็นผู้เลือกและตัดออก
กันเอง ไม่ใช่จังหวัดเป็นผู้ตัดและคัดเลือก ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงให้ปรึกษากันเอง
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มติที่ประชุม ขอให้ไปพิจารณาเกณฑ์การประกวด รพ.สต ดีเด่น จังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2558 ในเล่มปกสีม่วง
หากต้องการปรับเปลี่ยนแก้ไข ให้แจ้งมายังกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2557
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
๔.๑ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
๔.๑.๑ เรื่องสรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการเขตบริการที่ 5 (Provider Board) ครั้งที่ 8/2557
ศูนย์อนามัยที่ 4 จังหวัดราชบุรี
ดร.เพ็ ช รน้ อ ย ศรี ผุ ด ผ่ อ ง หั ว หน้ า กลุ่ ม งานพั ฒ นายุ ท ธศาสตร์ ส าธารณสุ ข สรุ ป มติ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการเขตบริการที่ 5 ดังนี้ นายแพทย์วิศิษฎ์ ตั้งนภากร ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 5 เป็น
ประธานการประชุม คุณวาสนา วิไลรัตน์ หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการเขตบริการสุขภาพที่ 5 คุณอรุณลักษณ์ รัตน
สาลี เลขานุการผู้ตรวจราชการฯ การติดต่อนัดหมายเชิญท่านผู้ตรวจให้ผ่านติดต่อผ่านทางเลขาเพียงช่องทาง
เดียว ซึ่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต ๕ ขอให้คณะกรรมเขตบริการสุขภาพที่ ๕ ให้ความสาคัญของการ
ประชุมคณะกรรมการเขตบริการสุขภาพที่ ๕ หากคณะกรรมการไม่สามารถร่วมประชุมได้ ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุม
ขอให้ยึดมติของที่ประชุม และการประชุมเพื่อพิจารณาความดี ความชอบของผู้บริหารควรเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง ไม่
อนุญาตให้ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุม
ผู้ตรวจราชการเขตบริการสุขภาพที่ ๕ ชี้แจงนโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี ๒๕๕๘ เน้น ๓ เรื่อง
และ ๑ โครงการ ได้แก่
ประเด็นที่ ๑ ธรรมาภิบาล
๑. เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง ยาและเวชภัณฑ์และเกณฑ์จริยธรรมการรับการสนับสนุน รวมทั้งการ
แต่งตั้งโยกย้ายที่เป็นธรรม
๑.๑. การท าแผนให้ เ สร็ จ ภายใน ๓๐ พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๗ ทุ ก ฝ่ า ยต้ อ งท าแผนของตนเอง
คณะกรรมการ CFO ติดตามแผนงบประมาณและ สสจ. ติดตามแผนทุกอาเภอ
๑.๒ การจั ดซื้อจั ด จ้ าง งบประมาณโดยเร่ งรัดก่อหนี้ผู กพัน , งบปกปิดปี ๒๕๕๘ ภายใน ๓๐
ธันวาคม ๒๕๕๗
๒. งบกระตุ้นเศรษฐกิจ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กาหนดให้เสร็จภายใน ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ งบ
ที่ได้รับการอนุมัติขาขึ้นสานักงบประมาณส่งเรื่องให้ สปน. ใช้เวลา ๑ เดือน ท่านปลัดฯให้เตรียมการเรื่องรายการที่
ถูกยกเลิกและการกาหนดวงเงินงบประมาณใหม่ กรณีที่ถูกตัดงบประมาณ โดยให้สงวนการก่อหนี้ สงวนระยะเวลา
การจัดการ ขั้นตอนกาหนดราคา การลงนามในสัญญาต้องรวดเร็ว
ต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อเสนอของ
บกระตุนเศรษฐกิจ ถ้าไม่สามารถได้ตามกาหนดเวลาจะมีปัญหางวดงาน งวดเงิน การติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนที่
ได้รับจากปี ๒๕๕๖ และ ๒๕๕๗ เนื่องจากถ้าไม่เร่งเบิกจ่าย ทาให้เงินงบประมาณเหลือใช้ในปีงบประมาณต่อไป
ลดลง ไม่สามารถก่อหนี้ได้อีก ถ้าเบิกจ่ายงบประมาณรวดเร็ วสามารถก่อหนี้เพิ่มขึ้น ทาให้เกิ ดช่องว่างการใช้จ่าย
งบประมาณได้เพิ่มมากขึ้น
การจัดซื้อจัดจ้าง ให้จัดตั้งอนุกรรมการเงินสวัสดิการ ออกประกาศจริยธรรม ๒ ระเบียบ ได้แก่
๑.ระเบียบเงินสวัสดิการของสานักนายกฯ
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๒.ระเบียบเงินสวัสดิการของสานักงานปลัดกระทรวงฯ ซึ่งอาจทาเป็นเงินบริจาคในโอกาสวันพิเศษ
สามารถตรวจสอบความโปร่งใสได้ ในการดาเนินงานด้านความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ขณะนี้มีการเฝ้าระวังและ
การตรวจสอบจาก ๒ เครือข่าย คือ เครือข่ายอสม.และเครือข่ายพยาบาล
การใช้จ่ายงบกระตุ้นเศรษฐกิจ ให้ส่งข้อมูลรายงานทั้งหมดที่ส่วนกลางภายในระยะเวลาที่กาหนด
และขอให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรวจสอบข้อมูลก่อนส่งมาที่เขต การรายงานความก้าวหน้าการก่อหนี้ผูกพัน
ต้องให้ทันเวลา
ประเด็นที่ 2 การพัฒนาบุคลากร ซึ่งมี ๒ ระบบ คือ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขและข้าราชการ ซึ่งมี
การจัดสรรตาแหน่งข้าราชการแก่บุคลากรสาธารณสุข ๓ รอบ และกระทรวงสาธารณสุขมีแนวคิดพัฒนาพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุขแยกออกจาก กพ.
ประเด็นที่ 3 การเงิน การคลัง โดยกระทรวงฯ มีแนวคิดกระจายงบประมาณไปที่เขตบริการสุขภาพ
เพื่อให้เกิดประโยชน์ในพื้นที่ รพ.ขาดทุนได้รับการช่วยเหลือ และกาลังต่อรองเรื่องงบปะมาณกับ สปสช.
สปสช.โอนเงินงบประมาณงวดแรกร้อยละ ๒๕ โดยจัดสรรตามยอดประชากรที่ขึ้นทะเบียนหลักประกัน
สุขภาพปี ๒๕๕๖ จัดสรรให้โรงพยาบาลโดยตรงไม่ผ่าน สสจ. เพื่อให้มีงบประมาณใช้ในการทางานประจาก่อนที่จะ
ได้รับจัดสรรจากกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งปี ๒๕๕๘ สปสช.กาหนดให้มี ๙ กองทุน แต่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขไม่
เห็นด้วยเกี่ยวกับกลไกการบริหาร กองทุนย่อย ซึ่งปลัดฯต้องการให้มี ๔ กองทุน คือ PP,OP,IP และ ม.๔๑ (ผู้รับ
ความเสียหายจากการรักษาพยาบาลทั้งผู้รับบริการและผู้ให้บริการ) และปลัดฯต้องการให้แยกกองทุนตาบลกับ
กองทุนรายหัว ซึ่งอยู่ระหว่างการต่อรองกับสปสช.
ประเด็นที่ ๔ การจัดการ การจัดการบริการของเขตบริการสุขภาพ เรียกได้ ๒ อย่างคือ
๑.เขตบริการสุขภาพ
๒.สานักงานสาธารณสุขเขต (สสข.) โดย ๑ เขต สสข.มีศักยภาพเทียบเท่ากองหรือสานัก
มี ผอ.สสข. (COO) เป็นผู้บริหาร มีรองผู้บริหาร ๒ ท่านและ ๕ กลุ่มงาน โดยให้ผู้อานวยการโรงพยาบาล หรือ สสอ.
มาดารงตาแหน่งบริหาร ให้ทางานแบบคร่อม ๒ ตาแหน่งไปก่อน ส่วนคณะกรรมการสสข.ที่ต้องการทางานแบบ
Full Time ให้ สานักงานเขตหรือ สสข.ออกคาสั่งแต่งตั้งเพื่อตัดตาแหน่งมาอยู่ที่ สสข. โดยผู้ตรวจราชการ
สาธารณสุขฯให้นพ.พิภพ เจนสุทธิเวชสกุล นพ.สสจ.ราชบุรี ดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักงานสาธารณสุขเขต ๕
และให้จัดโครงสร้างการบริหารสานักงานสาธารณสุขเขต ๒ ชุด ได้แก่
ชุดที่ ๑ คณะกรรมการบริหาร (Executive Board) ประกอบด้วย
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต ๕
ตาแหน่งประธาน
สาธารณสุขนิเทศก์เขตบริการสุขภาพที่ ๕
ตาแหน่งรองประธาน
นพ.สสจ.,ผอ.รพศ.,ผอ.รพท.
ตาแหน่งคณะกรรมการ
ผู้แทนผอ.รพช. ๘ ท่าน (จังหวัดละ ๑ ท่าน)
ตาแหน่งคณะกรรมการ
ผู้แทนสสอ.๘ ท่าน (จังหวัดละ ๑ ท่าน)
ตาแหน่งคณะกรรมการ
(เชิญผู้แทน รพ.สต.เข้าร่วมประชุมด้วย แต่ไม่ต้องแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ)
ชุดที่ ๒ คณะกรรมการสุขภาพ (Advisory Board) ประกอบด้วย ๓ ชุด
ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข ,สปสช. และเขตบริการสุขภาพภาคประชาชน
นอกจากนี้ ผู้ตรวจราชการ ได้แจ้งเรื่องโครงการส่งมอบเด็กอายุต่ากว่า ๓ ปีคุณภาพสู่ศูนย์เด็กเล็ก
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โดยปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายส่งมอบเด็กก่อนวัยเรียน (เด็กอายุ ๒ ปี ๑๑ เดือน ๒๙
วัน) ที่มีคุณภาพด้านการได้รับวัคซีน การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก การเจริญเติบโต และฟัน เป็นโครงการที่ควบคู่กับ
โครงการของขวัญปีใหม่
๔.๒ เรื่องติดตามผลการดาเนินงาน
๔.๒.๑ โครงการใส่รากฟันเทียมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญ
พระชนมพรรษาครบ 7 รอบ
นางศศิธร บุญมี หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข แจ้งเรื่องโครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริม
สุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ จังหวัดสุพรรณบุรี ปีงบประมาณ 2558 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ เริ่มดาเนินการอย่างเป็นทางการ วันที่ 3 ธันวาคม 2557 เป้าหมาย
532 คน โดยพิจารณาในกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปเป็นลาดับแรก หากไม่มีผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปเข้ารับบริการให้
พิจารณากลุ่มก่อนเข้ าสู่วัยสูงอายุได้แก่ 50 ปีขึ้นไปเป็นลาดับต่อไป การจัดสรรเป้าหมายให้ตามศักยภาพของ
บุคลากรแต่ละโรงพยาบาล การบันทึกข้อมูลเปลี่ยนเป็นการบันทึกข้อมูลออนไลน์
โครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ วันที่ 5 ธันวาคม 2557 กาหนดเป้าหมาย 100 คน เป็นผู้สูงอายุที่สวมฟันปลอมทั้ง
ปากแล้วเกิดปัญหาฟันปลอมหลุดง่าย บดเคี้ยวอาหารไม่สะดวกสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการบดเคี้ยวได้ โดยการฝัง
รากฟันเทียม 2 ตัว ช่วยยึดฟันเทียมทั้งปากชิ้นล่าง ในปีที่ผ่านมาสามารถดาเนินการได้จานวน 9 คน เนื่องจากหา
ผู้สูงอายุที่เข้าเงื่อนไขได้ยาก ในการประชุม Service plan จะปรึกษาเพื่อขอลดเป้าหมายดาเนินการลง ในการ
รายงานผลการดาเนินงาน ส่วนกลางให้รายงานทุกวันศุกร์ ขอให้หน่วยบริการรายงาน สสจ. ทุกวันพฤหัส
มติที่ประชุม ๑) มอบหมายให้กลุ่มงานทันตสาธารณสุขส่งรายชื่อเป้าหมายผู้ใส่ฟันเทียม แยกรายรพ.สต. เพื่อให้
อสม. ออกค้นหาผู้สูงอายุกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่
๒) มีทันตแพทย์ที่สามารถฝังรากฟันเทียม 2 แห่ง ให้แบ่งเขตในการรับผิดชอบดังนี้ รพ.อู่ทอง 1
ท่านให้ดูแลกลุ่มเป้าหมายของอาเภอสองพี่น้อง อาเภอด่านช้าง ในอาเภอที่เหลือให้โรงพยาบาลศูนย์ซึ่งมีทันตแพทย์
3 ท่านที่สามารถฝังรากฟันเทียมได้รับผิดชอบดูแล
๔.๒.2 เรื่องโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ
60 พรรษา โดยฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก คางทูม หัดเยอรมัน แก่ประชาชน ๒๐ - ๕๐ ปี
นางจุฑามาศ โกมลศิริสุข หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อทั่วไป แจ้งเรื่องโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา โดยฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก
คางทูม หัดเยอรมัน แก่ประชาชน ๒๐ - ๕๐ ปี โดยมีประเด็นหลักสาคัญที่ต้องเร่งรัดในลาดับต้น ได้แก่ ๑) การให้
วัคซีนป้องกันโรคคอตีบในประชาชนอายุ 20-50 ปี (ประชาชนที่เกิดในวันที่ 1 มกราคม 25๕8 – 31 ธันวาคม
25๕8) ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีระดับภูมิคุ้มกันไม่เพียงพอต่อการป้องกันต่อโรคอตีบในสัดส่วนที่สูง ๒) การเร่งรัดให้วัคซีน
ป้องกัน โรคหั ดเข็มที่ 2 ในเด็กวัย 2.5 ถึง 7 ปี (เด็กที่เกิดในวันที่ 1 มิถุนายน 2551- 31 มกราคม 2555)
รายละเอียดเพิ่มเติมรอผลการประชุมในวันที่ 3 ธันวาคม 2557
มติที่ประชุม มอบหมายให้ทุกหน่วยบริการหาข้อมูลกลุ่มเป้าหมายจากฐานข้อมูลของตนเอง
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4.2.3 เรื่อง การพัฒนาทีมหมอประจาครอบครัวดูแลประชาชนในชนบททุกหมู่บ้าน ทุกครัวเรือน
นางสาวยุพิน ภาตะนันท์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ แจ้งเรื่อง การพัฒนาบริการปฐมภูมิให้มี
“ทีมหมอประจาครอบครัว ” (Family care team) ดูแลประชาชนทุกครัวเรือน โดยแบ่งหมู่บ้านให้บุคลากรใน
รพ.สต./ศสม. แต่ล ะคนรั บ ผิ ด ชอบ ไปดูแ ลถึงบ้ านและประสานการส่ งต่ อ โดยมีแ พทย์จากรพ. เป็นที่ ปรึกษา
ครอบคลุมทุกพื้นที่ ภายในวันที่ 1 มกราคม 2558 ซึ่งจังหวัดสุพรรณบุรีได้กาหนดแนวทางในการดาเนินงานดังนี้
๑) จั ด ท าหนั ง สื อ เร่ ง รั ด คปสอ.ทุ ก แห่ ง ให้ ร ายงานผลการด าเนิ น งานภายในวั น ที่ 26 พฤศจิ ก ายน 2557
๒) ส่งแนวทางการดาเนินงาน และแบบติดตามให้ คปสอ.ทุกแห่ง ๓) กาหนดออกสุ่มนิเทศการดาเนินงานระหว่าง
วันที่ ๑๕-๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
4.2.4 เรื่อง โครงการการดาเนินงานผู้สูงอายุตามโครงการสาคัญตามนโยบายรัฐบาล
นางกรแก้ว ทัพมาลัย หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพฯ แจ้งเรื่อง โครงการการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว
เป้าหมายดาเนินงาน คือผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะสุดท้ายได้รับการดูแลคุณภาพ ทั่วถึง เท่าเทียม และไม่เลือกปฏิบัติ
โดยมีเป้าหมายสัดส่วนในการดูแลหรือรับผิดชอบ ดังนี้ Care Giver 1 คนดูแลผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านและติดเตียง 57 คน ,Care Manager 1 คน ดูแล Care giver 5-7 คน ซึ่งจังหวัดสุพรรณบุรี ได้กาหนดการอบรม Care
Manager ใน 20 ตาบลเป้าหมายในการประกวด คปสอ.DHS ดีเด่น ในเดือนธันวาคม โดยใช้หลักสูตรของกรม
อนามัย 420 ชั่วโมง (3 เดือน) อาจไม่สามารถอบรมในครั้งเดียวได้ แต่แบ่งย่อยเป็ นแต่ละช่วงตามความเหมาะสม
หรือสอดคล้องต่อผู้รับการอบรม ในส่วนตาบลที่เหลือจะจัดอบรมให้ในเดือนเมษายน 2558
มติที่ประชุม ให้ดาเนินการอบรมใน 20 ตาบลตามหลักสูตรของกรมอนามัย โดยการคัด เลือกบุคคลเข้ารับการ
อบรมไม่จาเป็นต้องเป็น อสม. อาจคัดเลือกจากประชาชนที่สนใจจะเป็นจิตอาสาที่ต้องการดูแลผู้สูงอายุติดบ้าน
ติดเตียง หลักสูตรการอบรมอาจมีการปรับใหม่ ไม่ต้องตามที่กรมอนามัยกาหนดก็ได้ แต่ให้สามารถดูแลผู้สูงอายุได้
ยกตัวอย่างในอาเภออู่ทองมีชมรมผู้สูงอายุของตาบลบ้านจร้าใหม่ ได้เขียนโครงการดูแลผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง ใน
ตาบลจานวน 30 คน โดยของบประมาณจากกองทุนสุขภาพตาบล
4.2.5 เรื่ อ ง โครงการคั ด กรองและผ่ า ตัด ต้ อกระจกที่ เ ป็ น สาเหตุต าบอดในประชาชน (Blinding
cataract)
นางจริยา ละมัยเกศ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อและสุขภาพจิต แจ้งเรื่องโครงการคัดกรองและ
ผ่าตัดต้อกระจกที่เป็นสาเหตุตาบอดให้ประชาชน (blinding cataract) โดยมีเป้าหมายการดาเนินงานในระยะ 5 ปี
ตั้งแต่ 2557-2561 1) ลดอัตราการตาบอดให้ต่ากว่าร้อยละ 0.50 2) เพื่อลดระยะการรอคอยผ่าตัดต้อกระจก
ของผู้ป่วย 3) ประชาชนเข้าถึงบริการ ทั้งการคัดกรอง รักษา ส่งเสริม ป้องกัน และฟื้นฟู 4) ลดการส่งต่อออกนอก
เครือข่ายบริการสุขภาพ และได้กาหนดตัวชี้วัดหลัก ของโครงการ (blinding cataract) ระยะ 5 ปี ได้แก่ 1) อัตรา
การคัดกรองวัดสายตาในผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 75 2) ผู้ป่วย blinding cataract ได้รับการผ่าตัดต้อกระจก
ใน 30 วัน ร้อยละ 80 3) เวลารอคอยผ่าตัดต้อกระจกเฉลี่ยไม่เกิน 90 วัน
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ผลการดาเนินงาน ปี 2557 อัตราการคัดกรองตาในผู้สูงอายุอย่างง่ายโดย อสม. ในภาพรวมจังหวัดร้อย
ละ 56 ซึ่งการดาเนินงานที่ผ่านมาพบปัญหาเรื่องการประสานงานผู้สูงอายุ และการพัฒนา Service plan สาขา
จักษุ อีกทั้งขาดความชัดเจนการดาเนินงาน การลงทะเบียนผ่านข้อมูลตามโปรแกรมเฉพาะ ซึ่งกลุ่มงานควบคุมโรค
ไม่ติดต่อและสุขภาพจิตได้ประชุมผู้เกี่ยวข้องและจัดการอบรมเจ้าหน้าที่เรี ยบร้อยแล้ว จะติดตามผลการดาเนินงาน
ต่อไป
อัตราสายตาผิดปกติสงสัยสายตาบอดจากการคัดกรองโดย อสม. แยกเป็นรายอาเภอ พบว่า สายตาผิดปกติ
สงสัยตาบอด 1 ข้าง ร้อยละ 4.68 สงสัยตาบอด 2 ข้างร้อยละ 6.62 ปัญหาจากการดาเนินงานที่ผ่านมาพบว่า
ยังขาดการติดตามในพื้นที่ ว่าผู้ที่คัดกรองผิดปกติดังกล่าวได้รับการดูแลหรือส่งต่อหรือไม่ อย่างไร โดยปี 2558
แนวทางแก้ไขขอความร่วมมือให้ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุในพื้นที่ติดตามให้ผู้ที่คัดกรองแล้วผิดปกติ เข้าถึงบริการ
ซึง่ จังหวัดก็จะติดตามผลการดาเนินงานต่อไป
สรุปยอดผู้ป่วยต้อกระจกที่ผ่าตัด ในปี 2557-2558 แยกเป็นโรงพยาบาล ในปี 2557 มีผู้ป่วยต้อกระจก
ได้นัดผ่าจานวน 3,582 ราย ผ่าตัดแล้ว 3,498 คิดเป็นร้อยละ 97.65 ที่เหลือ 84 ราย ทบยอดมาดาเนินการ
ผ่าตัดในปี 2558 ในปี 2558 มีผู้ป่วยต้อกระจกได้นัดผ่าจานวน 269 ราย และที่ผ่าตัดแล้ว 258 ราย คิดเป็น
ร้ อ ยละ 95.91 % โดยเวลารอคอยผ่ า ตั ด ต้ อ กระจกเฉลี่ ย ของ รพ.เจ้ า พระยายมราช จ านวน รพ.สมเด็ จ
พระสังฆราชองค์ที่ 17 รพ.เดิมบางนางบวช จานวน 48 วัน, 30 วัน และ 19 วันตามลาดับ
นายแพทย์พรณรงค์ ศรีม่วง แจ้งเพิ่มเติม ในปีนี้ทางกระทรวงฯ เน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็น blinding cataract
ในจังหวัดสุพรรณบุรีพบปัญหาคือ โรงพยาบาลเอกชนผ่าตัดต้อกระจกในรายที่ยังไม่สมควรผ่าตัด ทาให้เราสูญเสีย
งบประมาณตรงนี้อย่างมาก
มติที่ประชุม ๑) ผู้ป่วยที่สงสัยตาจะบอดในอาเภอสองพี่น้อง อาเภออู่ทอง ให้ส่งต่อรักษาที่รพ.สมเด็จพระสังฆราช
องค์ที่ 17 ,อาเภอเมือง,อาเภอบางปลาม้า ให้ส่งต่อรักษาที่โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช ในส่วนอาเภอที่เหลือให้
ส่งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช
2) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรีจะจัดอบรมการวัดสายตา VA แก่เจ้าหน้าที่ รพ.สต. โดย
แบ่งเป็น 3 โซนได้แก่ อาเภอด่านช้าง อาเภอสองพี่น้อง อาเภออู่ทอง สาหรับวัน เวลา จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
4.2.6 เรื่ อ ง โครงการจั ด ตั้ ง หน่ ว ยประคั บ ประคองดู แ ลผู้ ป่ ว ยที่ อ ยู่ ใ นระยะสุ ด ท้ า ยก่ อ นเสี ย ชี วิ ต
(Pallative care)
นางจริยา ละมัยเกศ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อและสุขภาพจิต แจ้งเรื่องรายงานความก้าวหน้า
การดาเนินงานพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (Palliative care) ส่วนใหญ่เป็นการดาเนินการ
พั ฒ นาในโรงพยาบาลทุ ก แห่ ง ตั ว ชี้ วั ด ของโรงพยาบาลทั้ ง 10 แห่ ง มี แ ผนการพั ฒ นาระบบการดู แ ลผู้ ป่ ว ย
ประคับประคอง มีโ รงพยาบาลที่ผ่ านการอบรม มีเครือข่ายนอกจังหวัดที่ให้ การช่วยเหลือสนับสนุนดาเนินงาน
มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดาเนินงานซึ่งกันและกัน ตรงนี้มีเครือข่ าย 4 โรงพยาบาลที่ให้
ความรู้ ได้แก่โรงพยาบาลรามาธิบดีดาเนินการร่วมโรงพยาบาลด่านช้าง โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช โรงพยาบาล
สามชุก โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช รูปแบบการดาเนินงานปี 2557 โรงพยาบาลทุกแห่ง มีพยาบาลที่ผ่านการ
อบรมรับผิดชอบการดาเนินงานมีรูปแบบเป็นรูปธรรมและชัดเจนทั้งหมด 10 แห่ง
ปัจจัยความสาเร็จของโรงพยาบาลทั้ง 10 แห่ง นโยบายจังหวัดที่ช่วยในการดาเนินการได้ดี ความร่วมมือ
ของ 10 สาขาวิชาชีพ ความมุ่งมั่นของทีมงาน

การประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลฯ ครั้งที่ ๑1/๒๕๕๗

หน้า 12

ปัญหาอุปสรรคในภาพรวม การดาเนินงาน Palliative care ยังไม่ชัดเจนขาดการประสานงานและ
เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างเครือข่ายภายในจังหวัดซึ่ งไม่เป็นในทิศทางเดียวกัน ขาดการสนับสนุน ไม่มีแผนการพัฒนา
ผู้ป่วยแบบประคับประคองที่ชัดเจน ขาดความต่อเนื่ องในการดูแลผู้ป่วยประคับประคองทั้งระบบบริการในระดับ
ชุมชน ในปี 2558 จังหวัดจะสนับสนุนงาน Palliative care ในผู้ป่วยมะเร็งจะนาเข้าไปประเด็นในการประชุม
Service plan สาขามะเร็งต่อไป
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
๔.2.๗ เรื่องรายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาและสถานการณ์โรคติดต่อที่ให้สาคัญและโรคติด
เชื้อไวรัส อีโบล่า Ebola Visease Diseasa และการชดเชยให้บริการผู้ป่วยวัณโรค ปีงบประมาณ 2557
นางจุฑามาศ โกมลศิริสุข หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อทั่วไป แจ้งผลรายงานความทันเวลาของการส่ง
รายงาน รง.๕๐๖ พบว่า ผลงานการรายงานสะสม (1 ม.ค. -23 พ.ย.57) ความทันเวลาต่ากว่าร้อยละ ๘๐ ได้แก่
รพศ.เจ้ าพระยายมราช รพช.หนองหญ้าไซ สาหรับรายงานประจาเดือนพฤศจิกายน พบว่าหน่วยงานส่วนใหญ่
รายงานความทันเวลาครบร้อยละ 100 ยังมี รพศ.เจ้าพระยายมราช รพช.ดอนเจดีย์ และรพช.สามชุก ที่มีผ ล
รายงานความทันเวลาน้อยกว่าร้อยละ 85 ดังนั้นขอให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดผลงานในเดือนธันวาคม ให้ผลงานสะสม
ได้ร้อยละ 100 ระดับประเทศ สานักระบาดวิทยาจัดลาดับผลงานการรายงานความทันเวลา ปีพ.ศ. 2554 จังหวัด
สุพรรณบุรี อยู่ลาดับ 2 ของประเทศ ได้คะแนน 97 ในปีพ.ศ.2557 อยู่ลาดับที่ 67 ได้คะแนน 46 รายละเอียดที่
คะแนนตก พบว่า จังหวัดสุพรรณบุรีไม่มีรายละเอียดผู้ป่วยที่เป็นโรคหัด ไม่มีผลการตรวจเลือด และเรื่องหลังจาก
การฉีดวัคซีนก็ไม่มีรายงาน ในปี 2558 จะมีการรณรงค์ในเรื่องโรคหัด และในวันที่ 15-16 ธันวาคม 2557 จะ
เชิญผู้เกี่ยวข้องมาฝึกเรื่องการบันทึกข้อมูลและเขียนการรายงานโรค เชิญวิทยากรจาก สคร.มาประชุมและเสริม
ความรู้
อัต ราป่ ว ยในระบบเฝ้ า ระวั ง โรคติ ด ต่ อ ๕ ล าดั บ ได้ แ ก่ Acute diarrhoea ,PUO ,Haemorrhagic
conjunctivitis ,Pneumonia ,Chickenpox (อั ต รา 1256.84,404.06,224.07,213.81,110.68
ตามลาดับ) โดยได้สรุปสถานการณ์โรคที่สาคัญ ดังนี้
- อุ จ จาระร่ ว ง อั ต ราป่ ว ย 1256 ต่ อ ประชากรแสนคน อ าเภอที่ พ บผู้ ป่ ว ยสู ง ได้ แ ก่ อ าเภอดอนเจดี ย์
อาเภออู่ทอง อาเภอหนองหญ้าไซ
- เรื่องโรคตาแดง อัตราป่ วย 224 ต่อประชากรแสนคน อาเภอที่พบผู้ป่วยสูงได้แก่ อาเภอดอนเจดีย์
อาเภอเมือง อาเภอศรีประจันต์ กลุ่มอายุที่พบมาก 5-9 ปี
- Penumonia อัตราป่วย 213 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีผู้ที่เสียชีวิต อาเภอที่พบผู้ป่วยสูงได้แก่ อาเภอ
บางปลาม้า อาเภอเมือง อาเภอสองพี่น้อง กลุ่มอายุที่พบมาก 0-4 ปี
- Chckenpox ในเดือนพฤศจิกายนมีผู้ป่วย 20 ราย ธันวาคมคาดการณ์จะมีผู้ป่วยถึง 64 ราย ให้ทุกอาเภอ
เร่งเฝ้าระวัง อาเภอที่พบผู้ป่วยสูงได้แก่ คือ อาเภออู่ทอง อาเภอเมือง อาเภอดอนเจดีย์ อัตราป่วย 110
ต่อประชากรแสนคน กลุ่มอายุที่พบมาก 5-9 ปี
- Food poisoning อัตราป่วย 101 ต่อประชากรแสนคน กลุ่มที่พบมาก 0-4 ปี อาเภอที่พบผู้ป่วยสูงได้แก่
อาเภอด่านช้าง อาเภอบางปลาม้า อาเภอดอนเจดีย์
- Hand foot and mouth อัตราป่วย 66 ต่อประชากรแสนคน กลุ่มที่พบมาก 0-4 ปี อาเภอที่พบผู้ป่วย
สูงได้แก่ อาเภออู่ทอง อาเภอเมือง อาเภอดอนเจดีย์
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- Influenza อัตราป่วย 48 ต่อประชากรแสนคน อาเภอที่พบผู้ป่วยสูงได้แก่ อาเภอศรีประจันต์ อาเภอ
เมือง อาเภอเดิมบางนางบวช กลุ่มที่พบมาก 0-4 ปี
- โรคไข้เลือดออก อัตราป่วย 28 ต่อประชากรแสนคน กลุ่มที่พบมาก 4-14 ปี อาเภอที่พบผู้ป่วยสูงได้แก่
อาเภอศรีประจันต์ อาเภอเมือง อาเภอสองพี่น้อง
สถานการณ์โรคไวรัส อีโบล่า Ebola Visease Diseasa ข้อมูลเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 ยังมี
ผู้ป่วยและเสียชีวิตและเฝ้าระวัง คือประเทศ กินิ ไลบีเลีย และเซียร์ราลีโอน มีมาตรการการดาเนินการ นายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี สั่งการให้ทุกโรงพยาบาลไปดาเนินการซ้อมแผนและให้ความรู้กับ อสม. ดังนี้
การซ้อมแผน อีโบล่า ของโรงพยาบาล
- อาเภอเมืองร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชและทาพร้อมกับจังหวัด
- อาเภอเดิมบางนางบวชกาหนดซ้อมแผนในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557
- อาเภอด่านช้างกาหนดซ้อมแผนในวันที่ 11 ธันวาคม 2557
- อาเภอบางปลาม้า ยังไม่มีแผนการอบรม จะแจ้งให้รพ.สต.ดาเนินการเดือนธันวาคม
- อาเภอศรีประจันต์ กาหนดซ้อมแผนในวันที่ 2 ธันวาคม 2557
- อาเภอดอนเจดีย์ ยังไม่มีแผนการอบรม
- อาเภอสองพี่น้องดาเนินการซ้อมแผนบนโต๊ะในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557
- อาเภอสามชุกกาหนดซ้อมแผนในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557
- อาเภออู่ทอง 31 ตุลาคม 2557
- อาเภอหนองหญ้าไซ 18 ธันวาคม 2557
เรื่องค่าชดเชยการให้บริการวัณโรค ทาง สปสช. ได้โอนเงิน ไปที่โรงพยาบาลทุกแห่งเรียบร้อยแล้ว ซึ่ง มี
โรงพยาบาลบางแห่งยั งไม่ ได้บั นทึกข้อมูล จะยังไม่ได้รับเงิน สามารถดูรายละเอียดได้จากหนังสื อราชการของ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 17 ตุลาคม 2557 รายละเอียดการโอนเงินในส่วนของสาธารณสุข
อาเภอและโรงพยาบาล ทางกลุ่มงานโรคติดต่อ ทั่วไป ได้แยกผลงานระหว่าง สสอ. และรพ.ชัดเจน เรื่องการ
คัดกรองคนไข้ คนที่สงสัย ถาม 5 คาถาม การเก็บเสมหะส่งโรงพยาบาลตรวจคัดกรอง ดังนั้นโรงพยาบาล
สามารถโอนเงินไปให้ สสอ. ตามรายละเอียดที่แจ้งในหนังสือได้
มติในที่ประชุม ขอให้ทุกหน่วยงานเฝ้าระวังการระบาดของไข้เลือดออกในปี พ.ศ.2558
วาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา
นายแพทย์ชัยวัฒน์ จัตตุพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี แจ้งเรื่องจัดสรรบุคลากรรอบที่ 3
จานวน 7,547 ตาแหน่ง (ทั้งประเทศ) สามารถพิจารณาได้ต้นเดือนธันวาคม ซึ่งต้องรอจานวนตาแหน่งการ
จัดสรรระดับเขต โดยเขตพิจารณาจัดสรรตาแหน่งให้จังหวัด และจังหวัดพิจารณาจัดสรรตาแหน่งลงพื้นที่ เกณฑ์
จัดสรรตาแหน่งลงพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีมีนโยบายจัดสรรพยาบาล ลง รพ.สต ให้ครบทุกแห่งก่อน เน้นในรพ.สต.ที่
จ.18 ว่าง แยกเป็นรายอาเภอ 30 กว่าแห่ง ได้ปรึกษาผู้อานวยการจะขอให้พยาบาลที่มีประสบการณ์ ย้ายไปลง
ตาแหน่งที่ รพ.สต และจะจัดสรรพยาบาลใหม่ไปลงที่โรงพยาบาล เพื่อจะไม่ขาดคน จะจัดประชุมเพื่อจัดสรรคนลง
ในวันที่ 1 ธันวาคม 2557 จะเชิญผู้อานวยการและสาธารณสุขอาเภอ เข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งขณะนี้มีพยาบาล
ทาเรื่องย้ายแล้วจานวน 14 คน
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