รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ วันที่ 2๔ ธันวาคม ๒๕๕๗
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
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.

นายแพทย์ชัยวัฒน์
นายแพทย์พรณรงค์
นางคนึงนิจ
นายเอนก
นายชัชวาล
นางจุฑามาศ
นางลัดดาวัลย์
ดร.ปริทัศน์
นายแพทย์ชาติชาย
นางบุณยนุช
พ.จ.ท.มล
แพทย์หญิงสมพิศ
นายแพทย์พูนชัย
นายแพทย์ละเอียด
นายแพทย์อนวัชช์
นายแพทย์สุธน
นายวีระพล
นายแพทย์อิศวร
นางศุภรดา
นางสุวิมล
นายเฉลิมพล
นางทิพวรรณ
นางอุ่นเรือน
นางสาวอรพินท์
นางจริยา
นางจงถนอม

จัตตุพร
ศรีม่วง
สมบูรณ์ผล
อ่าสกุล
นฤพนธ์จิรกุล
โกมลศิริสุข
ไวยสุรสิงห์
เจริญช่าง
สามัคคีนิตย์
เทพาธิป
ศรีจันทร์
จาปาเงิน
อติยศพงศ์
นาคใหม่
รักษ์วรรณวงศ์
ยุวศิรินันท์
บุญเรืองโรจน์
ดวงจินดา
กานดิศยากุล
ปานะชา
กาละพงษ์
ประกอบทรัพย์
เจริญสวัสดิ์
รัตโนภาส
ละมัยเกศ
ศรีโปฎก

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
รก.นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการวิชาการ)
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อทั่วไป
ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุพรรณบุรี
ผอ.วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรสุพรรณบุรี
(แทน) ผอ.รพ.เจ้าพระยายมราช
(แทน) ผอ.รพ.สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17
(แทน) 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
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
(แทน) หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ

การประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลฯ ครั้งที่ ๑2/๒๕๕๗
หน้า 1

๒7.
๒8.
๒9.
30.
31.
32.
๓3.
๓4.
๓5.
๓6.
๓7.
๓8.
๓9.
40.
41.
42.

นางสาวยุพิน
นางกรแก้ว
นายสมพร
นางสาวเพ็ชรน้อย
นางพจณา
นางปาริฉัตร
นายถาวร
นายคารณ
นายสุกิจ
นายทรงวุฒิ
นายประพันธ์
นางวิมล
นายถวัลย์
นายมนูญ
นายไพฑูรย์
นายสุ่ยถิน

ภาตะนันท์
ทัพมาลัย
ศรีโปฎก
ศรีผุดผ่อง
เทพมังกร
ดอนหว่างไพร
ภูติวัฒนชัย
ครื้นน้าใจ
แจ่มแจ้ง
โอภาส
ใยบุญมี
โพธิ์ศรี
อยู่สุวรรณ
ศูนย์สิทธิ์
สมตัว
แซ่ตัน

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและรักษาพยาบาล
หัวหน้ากลุ่มงานสุขศึกษาประชาสัมพันธ์และสุขภาพภาคประชาชน

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

ผู้ไม่มาประชุม
ไม่มี
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางพรพันธ์
2. นายวีระชัย
3. นายวรวิทย์
4. นายกิตติศักดิ์
5. นายชัยณรงค์
6. นายสมศักดิ์
7. นายอานาจ
8. นางชวนพิศ
9. นางอารมณ์
10. นายชนะ
๑1. นพ.จิรภัทร
๑2. นพ.วุฒฑา

คชเดช
แสวงหา
นุ่มดี
หลวงพันเทา
สุขขา
อรุณแสงศิลป์
แก้วสุข
ศิริไพบูลย์
เทาดี
โพธิ์ทอง
กัลยาณพจน์พร
สว่างสุภากุล

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
นายแพทย์เชี่ยวชาญ

การประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลฯ ครั้งที่ ๑2/๒๕๕๗
หน้า 2

๑3.
๑4.
๑5.
๑6.
๑7.
๑8.
๑9.
20.
๒1.
๒2.
๒3.
24.
25.
26.
27.
28.

นางสาวธิรารัตน์
นางลาพู
นายประวิทย์
นางจงถนอม
นายพฤหัส
นางสาวศรีรัตนา
นางสุทิน
นางสาวศรีสุรางค์
นางถนอม
นายพงษ์ศักดิ์
นางนิลาวรรณ
นายไพบูลย์
นางสาวรุ้งเพชร
นางสาวชนาทิพ
นางสาววลัยพร
นางพัชรินทร์

อาภาเภสัช
ศรีวงศ์
พลายระหาร
ศรีโพธิ์ทอง
พรวงศ์เลิศ
จันทร์ฉาย
ตั้งเอี่ยมสกุล
เคหะนาค
คาพงพี
โพธิ์ศรีทอง
หัตถกรรม
อาชีวะ
นพมาศ
หัตถกรรม
สิงห์จุ้ย
มณีพงศ์

พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
เจ้าพนักงานสถิติชานาญงาน
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

วาระก่อนการประชุม
นายแพทย์ ชั ย วัฒ น์ จั ต ตุพร นายแพทย์ส าธารณสุ ข จังหวั ดสุ พ รรณบุ รี ประธานในการที่ป ระชุม มอบ
ใบรับรองระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการชันสูตรสาธารณสุข และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย แก่โรงพยาบาลที่
ผ่านการรับรองคุณภาพตามเกณฑ์พัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการชันสูตรสาธารณสุข และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย
โดยนางสาวยุพิน ภาตะนันท์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ กล่าวรายงาน ตามที่กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
ได้ดาเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการชันสูตรสาธารณสุข และห้องปฏิบัติการ
รังสีวินิจฉัย เครือข่ายจังหวัดสุพรรณบุรี ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานมาอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 28 พ.ย. ๒๕57
กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุ ข เรียนเชิญ นพ.สสจ. , ผอ.รพศ. และผอ.รพท. เข้ารับมอบ
ใบรั บ รองระบบบริ ห ารคุณภาพห้ องปฏิบั ติการชั นสู ตร/รังสี วินิจ ฉัย ณ โรงแรมมิราเคิ ล แกรนด์ คอนเวนชั่ น
กรุงเทพฯ โดยมีรั ฐมนตรีช่ว ยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ เป็นผู้ มอบ ซึ่งในส่ว นของ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ท่าน นพ.สสจ. ได้มอบให้ คุณคนึงนิจ สมบูรณ์ผล นักวิชาการสาธารณสุข
เชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นผู้รับมอบใบรับรองดังกล่าวนั้น
เพื่อเป็นเกียรติและขวัญกาลังใจแก่โรงพยาบาลที่มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการชันสูตรและห้องปฏิบัติการ
รังสีวินิจฉัยจนสามารถผ่านการรับรองคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงกาหนด นายแพทย์ชัยวัฒน์ จัตตุพร
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ขอแสดงความยินดีกับโรงพยาบาลที่ ได้ดาเนินการส่งเสริมและสนับสนุน
ให้มีการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการชันสูตรสาธารณสุขและห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยผ่านการรับรองคุณภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน และขอมอบใบรับรองคุณภาพให้แก่ โรงพยาบาลต่างๆ ที่ผ่านการรับรองคุณภาพฯ ดังนี้
การประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลฯ ครั้งที่ ๑2/๒๕๕๗
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1.โรงพยาบาลอู่ทอง
2.โรงพยาบาลสามชุก
3.โรงพยาบาลด่านช้าง
4.โรงพยาบาลศรีประจันต์
5.โรงพยาบาลหนองหญ้าไซ
6.โรงพยาบาลดอนเจดีย์
7.โรงพยาบาลบางปลาม้า

ผ่านการรับรองคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานห้องปฏิบัติการชันสูตร
ผ่านการรับรองคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานห้องปฏิบัติการชันสูตร
และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย
ผ่านการรับรองคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานห้องปฏิบัติการชันสูตร
ผ่านการรับรองคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานห้องปฏิบัติการชันสูตร
ผ่านการรับรองคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานห้องปฏิบัติการชันสูตร
ผ่านการรับรองคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานห้องปฏิบัติการชันสูตร
และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย
ผ่านการรับรองคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานห้องปฏิบัติการชันสูตร
และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.
นายแพทย์ชัยวัฒน์ จัตตุพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ประธานการประชุมกล่าวเปิดประชุม
คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ และดาเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.การเปลี่ยนแปลงแนวทางระบบประกันสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และ สปสช. มีประเด็นการเปลี่ยนแปลงระบบการจัดแจงเรื่องงบเหมาจ่าย
รายหัว ของประกันสุขภาพ โดยเมื่อกันยายน ๒๕๕๗ การประชุมบอร์ด ใหญ่ของสปสช.ได้ตั้งคณะกรรมการและ
อนุกรรมการการเงินการคลัง ประกอบด้วย ดร.คณิศ แสงสุพรรณ เป็นประธานคณะอนุกรรมการของกระทรวง
สาธารณสุข รองปลัดฯ นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ และนพ.พีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์ รองเลขาธิการสานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่ งชาติ (สปสช.) เป็ นกรรมการ ส่ ว นคณะอนุกรรมการประกอบด้วยชมรมแพทย์ ชมรมผู้ อานวยการ
โรงพยาบาล และชมรมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด โดยให้คณะอนุกรรมการศึกษาข้อมูลนาเสนอบอร์ด สปสช.ใน
วันที่ ๘ ธันวาคม 2557 ข้อตกลงเบื้องต้นคือไม่ให้ข่าวสาร ไม่ให้ออกสื่อ หากคณะอนุกรรมการมีการประชุม ได้
ข้อ สรุ ป จะน าเสนอรั ฐ มนตรี ว่า การฯ นายแพทย์รั ช ตะ รัช ตะนาวิ น เป็น ประธานบอร์ด ส่ ว นของ สปสช. มี
ปลัดกระทรวงหลายกระทรวงเป็นบอร์ด นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน์ กรรมการบอร์ดสปสช. ต้องการทราบเหตุผล
การเปลี่ ย นแปลงการจั ดสรรเงิน ของกระทรวงสาธารณสุ ข โดยมีผู้ อานวยการโรงพยาบาลศูนย์ ผู้ อานวยการ
โรงพยาบาลทั่วไปเข้าร่วมประชุม ท่านปลัดฯนาเสนอการจัดสรรเงินของสปสช.เดิมประกอบด้วย 6 กองทุน ส่วนที่
จะแก้ไขคืองบเหมาจ่ายรายหัว ซึง่ เป็นกรอบแนวคิดในการดาเนินงานหลักประกันสุขภาพ ใช้ระบบการเงินการคลัง
ด้านสุขภาพเป็นตัวนาของการดาเนินการด้านสุขภาพ การเงินการคลังเป็นส่วนหนึ่งของการทางานแต่ไม่ใช้ทั้งหมด
ระบบสุขภาพ 12 ปี ที่ผ่านมาใช้ระบบการเงินการคลังนา โดยสปสช.ใช้เงินนางาน แต่ก็มีสิ่งดีๆที่
เกิดขึ้นกับประชาชน คือ 1.การเข้าถึงบริการมากขึ้น 2.จานวนครัวเรือนล้มละลายจากการรักษาน้อยลง และการใช้
จ่ายด้านสุขภาพลดลง จานวนผู้ป่วยนอกเพิ่มขึ้น แต่บุคลากรใน 4 สาขาวิชาชีพเพิ่มขึ้นไม่มาก ปัญหาที่พบแบ่งเป็น
3 ส่วน คือ ๑.ปัญหาต่อประชาชน ๒.ปัญหาต่อบุคลากร ๓.ปัญหาต่อสถานบริการ
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๑.ปัญหาต่อประชาชน
๑.๑ ความเลื่อมล้า งบเหมาจ่ายรายหัวที่ผ่านมามีความแตกต่างกัน มากคือโรงพยาบาลได้รับเงิน
เหมาจ่ายรายหัวไม่เท่ากัน แต่จากการประชุมการทดลองจัดสรรเงินแบบตัดเงินเดือนในภาพเขต งบเหลือจากการ
จัดสรรเหมาจ่ายรายหัว 1,000-1,400 บาท ซึง่ แต่ละแห่งจะได้รบั การจัดสรรงบไม่แตกต่างกันมาก
๑.๒ ปัญหาการเข้าถึงบริการ การผ่าตัดตาต้อกระจก โรงพยาบาลเอกชนคัดกรองและผ่าตัด บาง
ท้องที่ บางจังหวัด คัดกรองและผ่าตัดได้มาก ปีละ ๑๒๐,๐๐๐ราย แต่คนที่ตาบอดจากตาต้อกระจกไม่ลดลง จาก
การศึกษาของมหาวิทยาลัยจักษุแพทย์พบคนไข้ได้รับการผ่าตัดโดยไม่จาเป็น ทาให้สิ้นเปลือง และนอกจากนี้ยังพบ
อัตราไส้ต่งิ แตกเพิ่มขึ้นมาก เนื่องจากระบบการจัดสรรเงินดังกล่าว ทาให้เกิดผลกระทบความไม่เท่าเทียม
๒.ปัญหาต่อบุคลากร ระยะเวลาที่บุคลากรใช้ทางานด้านข้อมูล 40% การรักษาพยาบาลไม่ถึง 40 %
และงานด้านบริหารประมาณ ๒0 % บุคลากรมีภาระงานด้านบันทึกข้อมูลมากกว่าการรักษาพยาบาล
๓.ปัญหาต่อสถานบริการ โรงพยาบาลที่มีวิกฤตทางการเงิน ได้รับการยกหนี้ภายในจังหวัด เพื่อเป็น
การช่วยให้พ้นวิกฤต และงบประมาณ UC จัดสรรให้หน่วยบริการไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย งบประมาณบางส่วนจัดสรร
ให้กองทุนตาบล หน่วยงาน องค์กร ชุมชน ชมรมและบุคคล ตัวอย่างปัญหาการบริหารจัดการงบประมาณของ
โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน พบว่าวันที่ 27 กันยายน 255๘ สปสช.โอนเงินให้ 1,๑๘๕ ล้าน และ
เรียกคืนภายใน 3-5 วัน เป็นการโอนเงินเพื่อปรับแต่งบัญชี นอกจากนี้ สปสช.โอนเงินที่ให้หน่วยงานต่างๆ ซึ่งไม่ใช้
สถานบริการ เช่น มหาวิทยาลัย วิทยาลัย ศูนย์สมัชชา ฯลฯ ทั้งหมด 190 ล้าน งบเหมาจ่ายรายหัวของ PP รวม
ประมาณ 300 ร้อยกว่าล้าน
นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ต้องการให้มีการบริหารการเงิน ในระดับเขต โดยบูรณาการการ
จัดสรรเงินเป็น 9 หมวดและ ๔ กลุ่ม ได้แก่ ๑.OP บริหารโดยจังหวัด ๒.IP บริหารโดยเขตจังหวัด ๓.PP บริหารโดย
อาเภอ ๔.อื่นๆ ซึ่งจะการประชุมร่วมกันระหว่าง สธ.และ สปสช. เพื่อกาหนดแนวทางการจัดสรรงบประมาณ
ร่วมกันต่อไป
๒.การประชุมคณะกรรมการเขตบริการที่ ๕ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗
๒.๑ การบริหารจัดการงบค่าเสื่อม โดยการบริหารงบประมาณงบค่าเสื่อม มีระยะเวลาการใช้เงินภายใน
2 ปีงบประมาณ นับจากวันที่ได้รับโอนเงินจาก สปสช. กรณีขอใช้เงินเหลือจ่าย/ขอเปลี่ยนแปลงรายการต้องยึดตาม
หลักการเดิม คือเพื่อการทดแทน โดยการส่งข้อมูลเพื่อขอใช้เงินเหลือจ่าย/ขอเปลี่ยนแปลงรายการ ต้องส่งข้อมูลผ่าน
สานักงานเขตเพื่อให้ผู้บริหารเขตรับทราบการรับเงินงบค่าเสื่อมจาก สปสช. แล้วต้องดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ
ตามแผนที่ขอไว้ ซึ่งถ้าไม่ดาเนินการมีความเสี่ยงในการที่อาจจะถูกฟ้องในเรื่องของการละเมิดหรืออาญาได้ กรณีงบ
ค่าเสื่อมที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันในกาหนดระยะเวลา 2 ปี ต้องขอขยายเวลาหรือกันเงินไว้เหลื่อมปี เพื่อใช้ต่อ
โดยดู ว งเงิ น ตามอ านาจอนุ มั ติ แ ละกรณี ที่ ต้ อ งสมทบด้ ว ยเงิ น บ ารุ ง พิ จ ารณาว่ า วงเงิ น เกิ น อ านาจอนุ มั ติ ข อง
กรรมการบริหารโรงพยาบาลหรือไม่ ถ้าวงเงินเกินอานาจอนุมัติของกรรมการบริหารโรงพยาบาลต้องขออนุมัติท่าน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยการขออนุมัติก่อนก่อหนี้ผูกพัน โดยส่งข้อมูลผ่านสานักงานเขตรับทราบ
๒.๒ การออกแบบแปลนของกองแบบ มี ข้อจากัดในการออกแบบ ปี ๒๕59 กองแบบรับออกแบบทั้ง
ประเทศประมาณ 12 รายการ ถ้าต้ องทาแผนเกี่ย วกั บสิ่ งก่อสร้างและจ าเป็นต้องออกแบบเฉพาะ ไม่ใช้แบบ
มาตรฐาน ต้องแจ้งผ่านสานักงานเขตบริการสุขภาพที่ ๕ ทั้งหมด กรณีจ้างเอกชนออกแบบ ต้องทาหนังสือเสนอขอ
แบบแปลนจากกองแบบแผน กรมโยธาธิการ และกรมศิลปากร และต้องได้รับคาตอบปฏิเสธจากกองแบบแผน กรม
โยธาธิการ และกรมศิลปากร จึงสามารถดาเนินการจ้างโดยเอกชนได้
การประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลฯ ครั้งที่ ๑2/๒๕๕๗
หน้า 5

๒.๓ การตรวจสอบเครื่ อ งมื อของกองวิ ศ วกรรมการแพทย์ การตรวจสอบคุ ณภาพเครื่ อ งมื อ ทาง
การแพทย์ให้ได้มาตรฐาน กองวิศวกรรมการแพทย์จะมาตรวจสอบเฉพาะเครื่องมือทางการแพทย์ที่สาคัญต่อชีวิต
ส่วนเครื่องมือทางการแพทย์อื่นๆให้ช่างของสถานบริการเป็นผู้ตรวจสอบการใช้งานให้ได้ตามมาตรฐาน
มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

๓.การจัดสรรตาแหน่งเพิ่ม
เขตบริการสุขภาพที่ 5 จัดสรรตาแหน่งที่ได้รับเพิ่มเติมให้จังหวัดสุพรรณบุรี ดังนี้

สายงาน

ได้รับจัดสรร
รอบ 3
เพิ่มเติม

สุพรรณบุรี

พยาบาลวิชาชีพ

6

แพทย์แผนไทย

3

1

จพ.สาธารณสุข

1

1

10

2

รวม

นครปฐม

ราชบุรี

4

2

4

เพชรบุรี

1

1

3

1

จังหวัดสุพรรณบุรีได้รับการจัดสรรตาแหน่งว่าง ดังนี้
๑.ตาแหน่งแพทย์แผนไทย ๑ ตาแหน่ง ขอจัดสรรให้ โรงพยาบาลสามชุก
๒.ตาแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ๑ ตาแหน่ง ขอจัดสรรให้ โรงพยาบาลหนองหญ้าไซ
๔.การจัดสรรค่าตอบแทนฉบับ 8 ปี 2558 เขตสุขภาพที่ 5
กระทรวงสาธารณสุขได้รับการจัดสรรค่าตอบแทนกาลังพลด้านสาธารณสุข เพื่อให้หน่วยบริการ (ฉ.๘ )
เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น ๕๓ ล้านจัดสรรให้ค่าตอบแทนให้กับหน่วยบริการ โดยกาหนดหลักเกณฑ์ 3 ข้อ
1. พื้นที่เฉพาะระดับ 1 ประกัน 50 %(๘ ล้าน) และพื้นที่เฉพาะระดับ 2 ประกัน 80 %(๔ ล้าน)
2. รพ.สต. ประกัน 100 % (๕๓ ล้าน)
3. รพช. หักพื้นที่เฉพาะ 1 + 2 ในแต่ละจังหวัดแล้ว จัดสรรให้ 25 %
หลังจากหักค่าตอบแทนที่ได้จัดสรรให้ รพ.สต. และพื้นที่เฉพาะ๑,๒ เหลืองบประมาณทั้งสิ้น ๕๗ ล้าน
จัดสรรให้รพช. ๒๕%
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รพ.สต.
จังหวัด

รพช.

จัดสรร 1 ให้ พื้นที่เฉพาะ

จานวน

ค่าตอบแทน

จานวน

ค่าตอบแทน

รวมทั้งหมด

ระดับ 1

ระดับ 2

ราชบุรี
นครปฐม

รพ.สต.
164
134

ฉ.8 รพ.สต.
8,508,900
8,195,400

รพช.
7
8

ฉ.8 รพช.
25,606,300
33,151,060

34,115,200
41,346,460

50%
-

80%
-

สุพรรณบุรี

174

10,499,400

8

45,466,800

55,966,200

-

กาญจนบุรี

142

8,671,200

13

52,159,700

60,830,900

สมุทรสาคร

54

3,120,900

0

-

สมุทรสงคราม

49

3,211,200

2

เพชรบุรี

117

6,778,400

ประจวบฯ

81

รวมเขต 5

915

จัดสรร 2
ให้ รพ.สต.

รวม
-

100%
8,508,900
8,195,400

-

-

10,499,400

8,129,700

4,128,320

12,258,020

8,671,200

3,120,900

-

-

-

3,120,900

12,391,200

15,602,400

-

-

-

3,211,200

7

32,233,200

39,011,600

-

-

-

6,778,400

4,356,000

6

26,499,600

30,855,600

-

-

-

4,356,000

53,341,400

51

227,507,860 280,849,260

8,129,700

4,128,320

๑๒,๒๕๘,๐๒๐ 53,341,400

รวมเงินคงเหลือ (หัก ฉ.1,2 และ รพ.สต.)
จาก

เขตสุขภาพที่ 5

ยอดเหลือหลังหัก รพ.สต.+1+2

เบีย้ เลีย้ งเหมาจ่าย รพช.

57,718,070

จังหวัด

123,317,490

คงเหลือ

จัดสรร

จัดสรร

งบกองกลาง

ยอดเงินที่
เหลือ
2,000,000

เพิ่มเติม

๕๗,๗๑๘,๐๗๐

รวมที่จดั สรร
ให้
พื้นที่เฉพาะ
1,2

สรุปยอดรวม
จัดสรรให้
รพช.

รพช.หัก ฉ.1, 2 แล้ว

จัดสรรให้ รพช. 25 %

ราชบุรี

25,606,300

6,401,575

237,922

6,639,497

นครปฐม

33,151,060

8,287,765

308,024

8,595,789

สุพรรณบุรี

45,466,800

11,366,700

422,456

11,789,156

กาญจนบุรี

39,901,680

9,975,420

370,748

สมุทรสาคร

-

-

-

-

สมุทรสงคราม

12,391,200

3,097,800

115,133

5,118,542

เพชรบุรี

32,233,200

8,058,300

299,496

8,357,796

ประจวบฯ

26,499,600

6,624,900

246,222

6,871,122

รวมเขต 5

215,249,840

53,812,460

1,905,610 2,000,000 12,258,020

69,976,090

1,905,610

12,258,020

22,604,188

เงินเหลือ กองกลาง 3,905,610

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ
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ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมของคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 11/๒๕๕๗ วันที่ ๒7 พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา
อาคารอานวยการ ชั้น ๑๐ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
นางสาวเพ็ชรน้อย ศรีผุดผ่อง หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข กล่าวสรุปรายงานการประชุม
ของคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 11/2557 โดยสังเขป
ดังนี้
1. ขอแสดงความยินดีกับนายแพทย์อิศวร ดวงจินดา ได้รับการแต่งตั้งเป็น รก.ผอ.รพ.หนองหญ้าไซ
2. การตรวจเยี่ยมเขตพื้นทีบ่ ริการสุขภาพของปลัดกระทรวงฯ โดยสุ่มเขตละหนึ่งจังหวัด
3. แผนการยกระดับ โรงพยาบาลเดิม บางนางบวชจาก ระดับ F2 สู่ โ รงพยาบาลระดั บ M2 และ
โรงพยาบาลด่านช้าง จากระดับ F1 ขึ้นสู่โรงพยาบาลระดับ M2 โดยมอบหมายนายแพทย์พรณรงค์
ศรีม่วง เป็นผู้รับผิดชอบเรื่อง Service Plan
4. การบริหารการเงิน การคลัง ในระดับประเทศ ที่อยู่ระหว่างเจรจาระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและ
สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
5. โครงสร้างของสานักงานเขตบริการสุขภาพที่ ๕ ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯมอบหมายให้นายแพทย์
พิภพ เจนสุทธิเวชกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสาธารณสุข
เขต 5 (COO) และมอบหมายให้แพทย์หญิงดารารัตน์ รัตนรักษ์ ดารงตาแหน่งรองผู้อานวยการ
ส านั ก งานเขตบริ ก ารสุ ข ภาพที่ ๕ ในการบริ ห ารงานจั ด โครงสร้ า งการบริ ห ารเป็ น 2 คณะ 1)
Executive Board 2) Advisory Board
6. การดาเนินงานเรื่องธรรมมาภิบาล เน้นการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ร่วมระดับเขตและระดับจังหวัด
7. การบรรจุเจ้าหน้าที่เข้ารับราชการรอบที่ 3 ทั้งประเทศ ๗,๕๔๗ ตาแหน่ง จังหวัดสุพรรณบุรีไดรับการ
จัดสรร ๕๑๗ ตาแหน่ง
8. โครงการการส่งมอบเด็กคุณภาพ (อายุต่ากว่า 3 ปี) เข้าสู่ระบบการศึกษา เน้นการพัฒนางาน ANC
WCC และการส่งเสริมพัฒนาการ
9. นายแพทย์ ส าธารณสุ ข จั ง หวั ด แจ้ ง ผลที่ ป ระชุ ม ร่ ว มกั บ ผู้ อ านวยการโรงพยาบาล เรื่ อ งสนั บ สนุ น
วัสดุทันตกรรมให้กับ รพ.สต. ทาแผนไปให้โรงพยาบาลและการจัดซื้อยาให้ รพ.สต
10. งบค่าเสื่อมปี 2558 เปลี่ย นชื่อเป็นงบค่าบริการในการแพทย์ ในลั กษณะงบลงทุน จาแนกเป็น
ระดับประเทศ 20% กับให้หน่วยบริการ 80%
11. โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน สนับสนุนบริการรถ
ทัน ตกรรมของอาเภอเมืองกับ อาเภอศรีประจันต์ ขอความร่ว มมือให้ ทันตแพทย์ และทันตภิบาล
ของพื้นที่ไปร่วมกิจกรรม โดยกลุ่มงานทันตสาธารณสุขเป็นผู้ประสานงานโครงการนี้
12. การซ้อมแผนอุบัติภัย ผู้ตรวจราชการฯ สนับสนุนงบประมาณการซ้อมแผนฯ 20,000 บาท/อาเภอ
13. การอบรมทักษะด้านการขับรถ สานักงานเขตบริการสุขภาพที่ ๕ มอบให้สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สุพรรณบุรีเป็นผู้จัดอบรม โดยมอบให้นายเอนก อ่าสกุล รับผิดชอบโครงการนี้
14. กีฬาสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี กาหนดจัดในวันที่ 26 ธันวาคม 2557
15. เกณฑ์การประกวด รพ.สต. ดีเด่น นางสาวยุพิน ภาตะนันท์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ แจ้งเรื่อง
เกณฑ์การประกวด รพ.สต ดีเด่น โดยใช้เกณฑ์ชมรมสาธารณสุขร่วมกับเกณฑ์ QOF ดาเนินการลง
พื้นที่ประเมิน รพ.สต.ในวันที่ ๘-๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘
การประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลฯ ครั้งที่ ๑2/๒๕๕๗
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16. สรุปมติการประชุมคณะกรรมการเขตบริการสุขภาพที่ ๕ ชี้แจ้งนโยบายปลัดกระทรวงฯ เน้น ๓ เรื่อง
๑ โครงการ ได้แก่ ธรรมมาภิบาล การพัฒนาบุคลากร การเงินการคลัง การจัดการบริการของเขต
บริการสุขภาพ และโครงการส่งมอบเด็กอายุต่ากว่า ๓ ปีสู่ศูนย์เด็กเล็ก
17. โครงการรากฟันเทียม กลุ่มงานทันตสาธารณสุขได้ส่งรายชื่อเป้าหมายแยกเป็นรายรพ.สต. เพื่อให้อสม.
ออกไปค้นหากลุ่มเป้าหมาย การฝังรากฟันเทียมสามารถดาเนินการได้ 2 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลอู่ทอง
และโรงพยาบาลจ้าพระยายมราช
18. โครงการวัคซีนเฉลิมพระเกียรติ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา หัวหน้ากลุ่มงานโรคติดต่อชี้แจงการ
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก คางทูม หัดเยอรมัน ในกลุ่มอายุ 20 - 50 ปี
19. การเตรียมความพร้อมโครงการของขวัญปีใหม่
20. การจัดสรรบุคลากรรอบที่ 3 ของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
บรรจุที่รพ.สต โดยปรึกษาผู้อานวยการโรงพยาบาล ขอให้พยาบาลที่มีประสบการณ์ย้ายลงไปรพ.สต.
และจัดสรรพยาบาลใหม่ให้โรงพยาบาล
21. การจัดกิจกรรมของมูลนิธิก าญจนบารมี ซึ่งจัดกิจกรรมคัดกรองมะเร็งเต้านม ในวันที่ 29 ธันวาคม
2557 ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน โดยนางคนึงนิจ สมบูรณ์ผล แจ้งจานวนเงินบริจาคของมูลนิธิกาญ
จนบารมี รวมโรงพยาบาลและอาเภอเป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 197,000 กว่าบาท
22. เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาและไม่ใช่ยา นางอุ่นเรือน เจริญสวัสดิ์ ชี้แจงการส่งแผนการ
จัดซื้อ จั ดจ้ างยา และเวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา โดยทุกโรงพยาบาลส่ งแผนมาครบถ้วนตั้งแต่ 1 ธันวาคม
2557 ซึ่งต้องกาหนดเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและส่งเสริมการขายและเวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา
ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรให้เหมาะสมกับบุคลากรแต่ละคน
23. การพิจารณาโยกย้ายตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลที่มีความประสงค์จะย้ายไปปฏิบัติราชการ
ที่สถานีอนามัย (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล) ในจังหวัดสุพรรณบุรี จากการสารวจข้อมูลพบว่า
สถานีอนามัยทีบ่ างแห่งยังไม่มีผู้ปฏิบัติงานในตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพ สสจ.จึงขอให้ข้าราชการที่ดารง
ตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติงานในโรงพยาบาลที่มีความประสงค์จะย้ายไปปฏิบัติราชการที่สถานี
อนามัยภายในจังหวัดสุพรรณบุรียื่นใบขอย้ายผ่านผู้บังคับบัญชาตามลาดับถึงกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
เพื่อนาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลเพื่อพิจารณาการย้ายต่อไป
มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องเนื่องจากการประชุม กวป. ครั้งที่ 9/2557
๓.๑ โครงการจังหวัดเคลื่อนที่หน่วยบาบัดทุกข์สุพรรณบุรีบารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
โดย นางศศิธร บุญมี หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่หน่วยบาบัดทุกข์สุพรรณบุรีบารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
ได้จัดที่วัด
หนองเพียน ซึ่งได้รับการสนับสนุนรถทันตกรรมเคลื่อนที่ของโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
กับโรงพยาบาล
ศรีประจันต์ ในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไปขอให้ใช้รูปแบบเหมือนเดิม
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๓.๒ การจัดอบรมทักษะทางด้านการขับรถกฎจราจรให้แก่พนักงานขับรถในเขตบริการสุขภาพที่ 5
โดย นางสาวสาธิมน ศิริสมบูรณ์เวช หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดอบรมทักษะทางด้านการขับรถกฎจราจรให้แก่พนักงานขับรถในเขตบริการสุขภาพที่ 5 งบประมาณ
ในการจัดอบรมได้รับจากกระทรวงสาธารณสุข เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 400,000 บาท จัดสรรให้ 2 จังหวัดได้แก่
จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดละ 200,000 บาท โดยกาหนดจัดอบรมช่วงเดือนมกราคม ลักษณะ
ของโครงสร้างหลักสูตรมีทั้งการฝึกปฏิบัติและการบรรยาย ระยะเวลาการอบรม 3 วัน เป้าหมายของผู้รับการอบรม
ได้แก่ พนักงานขับรถของจังหวัดสุพรรณบุรี 50 คน พนักงานขับรถของจังหวัดเพชรบุรี 50 คน การอบรมแบ่งเป็น
โซน 5 บนกับโซน 5 ล่าง ระยะนี้อยู่ระหว่างเตรียมการจัดโครงสร้างหลักสูตร
มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
๔.๑ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
๔.๑.๑ สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการเขตบริการที่ 5 (Provider Board) ครั้งที่ 9 / 2557
ณ ศูนย์อนามัยที่ 4 จังหวัดราชบุรี
โดย ดร.เพ็ชรน้อย ศรีผุดผ่อง หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการเขตบริการที่ 5 โดย นายแพทย์วิศิษฎ์ ตั้งนภากร ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงสาธารณสุข เขตบริการสุขภาพที่ 5 เป็นประธานการประชุม สรุปได้ดังนี้
1. การบริหารจัดการงบค่าเสื่อม โดยการบริหารงบประมาณงบค่าเสื่อม มีระยะเวลาการใช้เงิน
ภายใน 2 ปีงบประมาณ นับจากวันที่ได้รับโอนเงินจาก สปสช. กรณีขอใช้เงินเหลือจ่าย/ขอเปลี่ยนแปลงรายการต้อง
ยึดตามหลักการเดิม คือเพื่อการทดแทน โดยการส่งข้อมูลเพื่อขอใช้เงินเหลือจ่าย/ขอเปลี่ยนแปลงรายการ ต้องส่ง
ข้อมูลผ่านสานักงานเขตเพื่อให้ผู้บริหารเขตรับทราบการรับเงินงบค่ าเสื่อมจาก สปสช. แล้วต้องดาเนินการเบิกจ่าย
งบประมาณตามแผนที่ขอไว้ ซึ่งถ้าไม่ดาเนินการมีความเสี่ยงในการที่อาจจะถูกฟ้องในเรื่องของการละเมิดหรืออาญา
ได้ กรณีงบค่าเสื่อมที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันในกาหนดระยะเวลา 2 ปี ต้องขอขยายเวลาหรือกันเงินไว้เหลื่อมปี
การออกแบบแปลนของกองแบบ มีข้อจากัดในการออกแบบให้กับหน่วยบริการ ถ้าจาเป็นต้องออกแบบเฉพาะ ไม่ใช้
แบบมาตรฐาน ต้องแจ้งผ่านสานักงานเขตทั้งหมด ไม่สามารถที่จะประสานงานตรงไปยังกองแบบแผนได้ กรณีต้อง
จ้างเอกชนออกแบบโดยใช้เงินบารุงได้ แต่ต้องได้รับคาตอบปฏิเสธจากกองแบบแผนก่อน
2. การจัดสรรตาแหน่งเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทุกประเภท และพนักงานราชการเข้า
รับราชการ เป็นการจัดสรรอัตราเพิ่มใหม่ แนวคิดการจัดสรรตั้งอยู่บนพื้นฐานของงานและภาระงาน
3. การออกแบบสิ่งก่อสร้าง ขอให้ใช้แบบแปลนมาตรฐานของกองแบบแผน เพื่อจะได้ไม่มีปัญหา
4. เงินนอกงบประมาณ หน่วยงานที่ไม่นาเงินนอกงบประมาณเข้าระบบ GFMIS ขอให้หน่วย
บริการตรวจสอบและดาเนินการตามหลักเกณฑ์ GFMIS
5. รายละเอียดของบประมาณรายจ่ายประจาปี 2559 งบกระตุ้นเศรษฐกิจเน้นเป็นการทดแทน
รายการใดที่สามารถเตรียมข้อมูล เอกสารประกอบ ขอให้รีบดาเนินการไว้ล่วงหน้า และผู้บริหารควรตรวจสอบ
ข้อมูลให้ละเอียดก่อนการรายงานผ่านระบบ งบลงทุนทดแทนหรืองบค่าเสื่อมปี 2558 ในส่วนของประเทศเป็น
20 % ในส่วนกลาง 4 % (Buffer และนโยบาย) และมาที่เขต 16 % เป็นวงเงินของการก่อสร้าง (1–25 ล้านบาท)
และครุภัณฑ์ (1–10 ล้านบาท) ส่วนงบลงทุน ปี 59 ครุภัณฑ์ ตาม Service Plan สาหรับที่ดินและสิ่งก่อสร้างใช้
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ตามเกณฑ์ ต ามที่ เขตได้เ รี ย งล าดับ ความส าคั ญ โดย สบรส.ได้ยึ ดตามที่เ ขตได้เ รีย งล าดับ ไว้ ไม่ ได้ ป รับ รายการ
หลักเกณฑ์
6. ผลการดาเนินงาน Better Service ขอให้แต่ละจังหวัดรายงานผลการดาเนินการตามนโยบาย
Better service โดยเพิ่มเรื่อง Family care team ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วย ซึ่งแต่ละจังหวัด
จะต้องจัดให้มีหมอดูแลแต่ละครอบครัว
7. การจัดสรรตาแหน่งว่างรอบที่ 3 โดยใช้เกณฑ์ 6 ข้อ การจัดสรรตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพใน
เขตบริการสุขภาพที่ 5 จานวนทั้งหมด 98 คน เป็นลูกจ้างที่ไม่บรรจุ 113 คน พยาบาลวิชาชีพที่ยังไม่รับการบรรจุ
4 คน ได้แก่ รพ.กระทุ่มแบน 3 คน รพ. หัวหิน 1 คน จึงขอบรรจุคนที่ตกสารวจก่อน ที่เหลือจะจัดสรรให้จังหวัด
เฉลี่ยจังหวัดละ 22.5 คน% ส่วนตาแหน่งที่เหลือให้ รพ.นครปฐม และ รพ.สมุทรสาคร
8. การเตรียมความพร้อมงบกระตุ้นเศรษฐกิจ โดย สาธารณสุขนิเทศก์ เขตบริการสุขภาพที่ 5
ได้รับงบประมาณสิ่งก่อสร้าง 42 รายการ ครุภัณฑ์ 85 รายการ สิ่งที่ขอให้กระตุ้นคือ ขอให้ผู้บริหารแต่ละจังหวัด
ติดตามความก้าวหน้ าของการดาเนิ น งานงบกระตุ้นเศรษฐกิจว่าเป็นไปตามขั้นตอนการทางานหรือไม่ ขณะนี้
สิ่งก่อสร้างอยู่ในขั้นตอนที่ 3.1 ของวิธีการประกวดราคา และครุภัณฑ์อยู่ในขึ้นตอนที่ 2 ของวิธีการสอบราคา
9. การจัดทาคาของบ UC ปี 2558 ของเขตบริการสุขภาพที่ ๕ ได้ 12% จานวนเงินประมาณ
68 ล้านบาท จังหวัดสุพรรณบุรีได้รับจัดสรรเป็นจานวนเงินทั้งหมด 11 ล้านบาท
10.แผนพัฒนาการยกระดับสถานบริการในเขต 5 ปี 2558 จังหวัดสุ พรรณบุรี ขอยกระดับ
โรงพยาบาลเดิมบางนางบวชจากระดับ F2 ยกระดับเป็น M2
11. เรื่องการติดตามงบความก้าวหน้า งบลงทุน ให้รายงานทุกวันอังคาร
12. ติดตามการดาเนินการความก้าวหน้า โครงการของขวัญปีใหม่ และ โครงการ Family Care
Team โดยอาเภอนาร่อง ได้แก่ อาเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
๔.๒ เรื่องติดตามผลการดาเนินงาน
๔.๒.๑ โครงการใส่รากฟันเทียมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญ
พระชนมพรรษาครบ 7 รอบ
โดย นางพจนา เทพมังกร กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
โครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ จังหวัดสุพรรณบุรี ปีงบประมาณ
2558 มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ
โรงพยาบาลสามชุก ปฏิบัติงานได้ผลงานใกล้เคียงกับเป้าหมายมากที่สุด ในจังหวัดสุพรรณบุรี โดยโรงพยาบาลที่มี
ผู้รับบริการขึ้นทะเบียนรอดาเนินการ ได้แก่ โรงพยาบาลบางปลาม้า ,โรงพยาบาลสามชุก และโรงพยาบาลอู่ทอง
ซึ่ง โรงพยาบาลอู่ท องได้ ด าเนิ น การฝั ง รากฟัน เทีย มไปแล้ ว 1 ราย ส่ ว นรายชื่ อ เป้ า หมายผู้ ที่ มี คุณ สมบัติ ต าม
โครงการฯ กลุ่มงานทันตสาธารณสุข ได้ ส่งไปโรงพยาบาลและสสอ.แล้วอยู่ในช่วงติดตามกลุ่มเป้าหมายขึ้นทะเบียน
เพื่อรับการใส่รากฟันเทียมต่อไป
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ และให้ คปสอ.ทุกแห่ง เร่งคัดกรองและค้นหาผู้สูงอายุกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่
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๔.๒.2 เรื่องโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ
60 พรรษา โดยฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก คางทูม หัดเยอรมัน แก่ประชาชน ๒๐ - ๕๐ ปี
โดย นายพฤหัส พรวงศ์เลิศ กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อทั่วไป
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา
ประกอบด้วย ๒ โครงการ ได้แก่
1) โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ กลุ่มเป้าหมาย คือคนไทยและคนต่างด้าว อายุ 20 – 50 ปี
(เกิดตั้งแต่ 1 มกราคม 2508 ถึง 31 ธันวาคม 2538) จากข้อมูลทะเบียนราษฎร์มีจานวน 389,627 คน ข้อมูล
DB POP จานวน 340,144 คน คนต่างชาติขึ้นทะเบียน 9,418 คน ขอให้พื้นที่สารวจกลุ่มเป้าหมายภายในวันที่
7 มกราคม 2558 กาหนดการรณรงค์ในเดือนมกราคม-มีนาคม 2558 การให้บริการคือการฉีด dT 0.5 ซี.ซี เข้า
กล้ามเนื้อ ยกเว้นหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอดไม่เกิน 1 ปี ไม่นามาเป็นกลุ่มเป้าหมายและไม่นับเป็นผลงาน
ติดตามผลดาเนินงานในโปรแกรม Hos XP ทุกวันจันทร์ การสนับสนุนวัคซีนเป็น 2 รอบ รอบแรกปลายเดือน
ธันวาคม 35% ของเป้าหมาย รอบที่ 2 กลางเดือนมีนาคม ส่วนเข็มฉีดยา หลอดฉีดยา ยาแก้ปวด พลาสเตอร์
ได้รั บ การสนั บ สนุ น บางส่ ว นจาก สคร. หากไม่ พอขอให้ คปสอ.จั ดซื้อ เพิ่ มเติม ส านัก งานสาธารณสุ ข จัง หวั ด
สุพรรณบุรีจะจัดประชุมชี้แจงรายละเอียดแก่ผู้เกี่ยวข้อง ในวันที่ 7-8 มกราคม 2558 ณ โรงแรมสองพันบุรี และ
แถลงข่าวในวันที่ 23 มกราคม 2558 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อทั่วไป ดาเนินการ จัดทา CD สปอร์ตการรณรงค์
เพื่อแจกให้วิทยุชุมชน, รพ.สต ,หน่วยงานในสังกัดทุกแห่งและท้องถิ่น โดยเป้าหมายการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคคอตีบ 85 %
๒) โครงการรณรงค์วัคซีนโรคหัด กลุ่มเป้าหมาย เด็กไทยและเด็กต่างด้าวอายุ 2 ปีครึ่งถึง 7 ปี (เกิดระหว่าง
วันที่ 1 มิถุนายน ถึง 31 มกราคม 2555) กาหนดการรณรงค์ เดือนพฤษภาคม – กันยายน 2558 ฉีดทุกคน
คุณอุ่นเรือน เจริญสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค เสนอว่าอาจพบปัญหาเข็มฉีดยาและกระบอก
ฉีดยาขาดแคลน ขอให้เตรียมสารองไว้เพื่อให้เพียงพอใช้ในการรณรงค์
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ และทุกหน่วยบริการเร่งค้นหากลุ่มเป้าหมายจากฐานข้อมูลของตนเอง ส่วน
ค่าตอบแทน สปสช. สนับสนุนเข็มละ 10 บาท โดยประเมินผลงานจากการบันทึกข้อมูล ซึ่งอยู่ในช่วงดาเนินการ
เจรจา
4.2.3 เรื่อง การพัฒนาทีมหมอประจาครอบครัวดูแลประชาชนในชนบททุกหมู่บ้าน ทุกครัวเรือน
โดย นางสาวยุพิน ภาตะนันท์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
การพัฒนาบริการปฐมภูมิให้มี “ทีมหมอประจาครอบครัว” (Family care team) ในช่วงเดือนที่ผ่านมีการ
ขั บ เคลื่ อ นในระดั บ กระทรวงและในระดั บ เขต ส่ ว นระดั บ เขตมี ก ารประชุ ม วั น ที่ 15 ธั น วาคม 2557
ณ โรงพยาบาลสมุ ท รสาคร โดยเชิ ญ ผู้ อ านวยการโรงพยาบาลและสาธารณสุ ข อ าเภอที่เ ป็ นเป้ า หมายนาร่ อ ง
สุพรรณบุรี ได้แก่ โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช, โรงพยาบาลด่านช้าง และโรงพยาบาลหนองหญ้าไซ และในวันที่
22 ธันวาคม 2557 ณ อิมแพค เมืองทองธานี โดยนายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน ได้มอบนโยบายและมอบธงให้
แต่ล ะเขต มีการเสวนาแนวทางการสนั บ สนุนจากภาคีเครือข่าย และหน่ว ยงานอื่น ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุ ษย์ มีการเชื่อมโยง งบนโยบายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหน่วยงาน
สนับสนุน(Family care team) คือ กรมอนามัย กรมการแพทย์ กรมสุขภาพจิต และแพทย์แผนไทย แนวทางการ
ดาเนินงานของเขตบริการสุขภาพที่ 5 เน้น 4 เรื่อง คือ 1) โครงสร้าง จัดทาคาสั่ง 3 ระดับ ได้แก่ อาเภอ,ตาบล
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และชุมชน 2) ระบบงานและกิจกรรม มีการประชุมทีม กาหนดกิจกรรมดูแลให้ชัดเจน เน้นกลุ่มเป้าหมาย 3 เรื่อง
ได้แก่ ผู้พิการ ผู้สูงอายุที่ติดบ้านติดเตียง และ Palliative Care ๓) การดูแลให้ครอบคลุม 3 กลุ่ม ระยะแรกนาร่อง
ในโรงพยาบาลสามชุก ดาเนินงานภายในธันวาคม 2557 ระยะที่ ๒ ดาเนินงานในโรงพยาบาลเดิมบางนางบวช,
โรงพยาบาลด่านช้าง,โรงพยาบาลหนองหญ้าไซ ภายในเมษายน 2558 ส่วนระยะที่ 3 ทุกอาเภอต้องดาเนินการ
ภายใน 30 สิงหาคม 2558 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ขอให้ทุกอาเภอดาเนินการภายในมีนาคม
2558
มติ ที่ประชุม ที่ประชุมรั บ ทราบ และขอให้ดาเนินการแต่ง ตั้งทีม หมอประจาครอบครัว ระดับจังหวัด โดยให้
นางคนึงนึจ สมบูรณ์ผล นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) เป็นประธาน คณะกรรมการ
ประกอบด้วย กลุ่มงาน NCD, กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและรักษาพยาบาล, กลุ่มงานโรคติดต่อทั่วไป, กลุ่มงานแพทย์
แผนไทย และกลุ่มงานอื่นๆ เพื่อการดาเนินงานขับเคลื่อนทีมหมอประจาครอบครัว (Family care team) ระดับ
จังหวัดสุพรรณบุรี โรงพยาบาลชุมชนทาคาสั่งแต่งตั้งทีมหมอประจาครอบครัวระดับอาเภอ ซึ่งประกอบด้วย แพทย์
และทีมสหวิชาชีพ เพื่อเป็นพี่เลี้ยงดูแลทีมทีมหมอประจาครอบครัวระดับตาบล และสาธารณสุขอาเภอแต่งตั้งทีม
หมอประจาครอบครัวระดับตาบล แบ่งเป็นโซน โดยคาสั่งทั้งหมดมอบให้ผู้อานวยการโรงพยาบาลเป็นผู้ลงนาม
ทั้ ง นี้ ใ ห้ รู ป แบบที ม หมอประจ าครอบครั ว ของโรงพยาบาลสามชุ ก เป็ น ต้ น แบบของที ม หมอประจ าครอบครั ว
โรงพยาบาลอื่นๆ
4.2.4 เรื่อง โครงการการดาเนินงานผู้สูงอายุตามโครงการสาคัญตามนโยบายรัฐบาล
โดย นางกรแก้ว ทัพมาลัย หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพฯ
โครงการการดาเนินงานผู้สูงอายุตามโครงการสาคัญตามนโยบายรัฐบาลของขวัญปีใหม่ กรมอนามัยจัด
อบรมหลักสูตร Care Manager ให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่เป้าหมายในจังหวัดๆละ 1 อาเภอ ขอขอบคุณอาเภอสองพี่น้อง
ที่รับเป็นเจ้าภาพ และส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรม Care Manager ระหว่างวันที่ 12 – 23 มกราคม 2558 ณ โรงแรม
โกลเด้นดราก้อน งามวงศ์วาน จานวน 5 คน ซึ่งจะได้รับหน่วยกิต และ 5 คนนี้จะมาอบรม Care Giver ในพื้นที่
ส่วน Care Giver จะต้องอบรมถึง 70 ชั่วโมง ซึ่งจะแบ่งจัดอบรมเป็นระยะๆ จนครบ 70 ชั่วโมง
ส่วนอาเภออื่นให้เตรียมจัดอบรม Care Manager และ Care Giver ประมาณเดือนเมษายน ในช่วงที่ไม่ได้
รับการอบรมขอให้ใช้หลักสูตรสภากาชาดไทย ซึ่งทุกอาเภอผ่านการอบรมหลักสูตรนี้เรียบร้อยแล้วสามารถดูแล
ผู้สูงอายุในส่วนที่เกี่ยวข้องได้ และกลุ่มงานส่งเสริมฯ ได้จัดการประชุมผู้รับผิดชอบเมื่อวันที่ 19 และ ๒๒ ธันวาคม
๒๕๕๗ แล้ว
การอบรมตาบลนมแม่ ๒๐ ตาบล ในส่วนที่ลงทะเบียนแล้วกับศูนย์อนามัยที่ ๔ ราชบุรี ไม่สามารถคืนเงิน
ได้ ขอให้ไปอบรมที่ศูนย์อนามัยที่ ๔ ส่วนคนที่ยังไม่ชาระเงินค่าลงทะเบียน ไม่ต้องชาระ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพฯ
กาลังดาเนินการติดต่อวิทยากรมาอบรมในจังหวัดสุพรรณบุรีช่วงเดือนเมษายน ๒๕๕๘
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2.5 เรื่ อ ง โครงการคั ด กรองและผ่ า ตัด ต้ อกระจกที่ เ ป็ น สาเหตุต าบอดในประชาชน (Blinding
cataract)
โดย นางจริยา ละมัยเกศ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อและสุขภาพจิต
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โครงการคัดกรองและผ่าตัดต้อกระจกที่เป็นสาเหตุตาบอดให้ประชาชน (blinding cataract) ในการ
ดาเนิน การ พบว่ามีปั ญหาในการเชื่อมโยงข้อมูลคัดกรองให้ เป็นระบบเดียวกัน และปัญหาการติดตามในรายที่
ผิดปกติเพื่อให้เขารับการรักษาในระบบ ซึ่งกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อและสุขภาพจิต ได้กาหนดจัดประชุมชี้แจง
โครงการฯ ในเดือนมกราคม ๒๕๕๘ ประกอบด้วย กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อและสุขภาพจิต กลุ่มงานส่งเสริมฯ
และ Service Plan สาขาจักษุระดับจังหวัดและอาเภอ เพื่อกาหนดขอบเขตการดาเนินงานในแต่ละส่วนให้ตรงกัน
และทบทวนแนวทางการดาเนินงานที่ผ่านมาให้ไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อหาขอสรุปการดาเนินงานโครงการฯ ให้ได้
ภายในเดือนมกราคม ๒๕๕๘
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
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
(Palliative care)
โดย นางจริยา ละมัยเกศ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อและสุขภาพจิต
การดาเนินงานพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (Palliative care) กาหนดจัดประชุมใน
วั น ที่ 14 มกราคม 2558 เพื่ อ ติ ด ตามความก้ า วหน้ า และก าหนดทิ ศ ทางการพั ฒ นาในภาพจั ง หวั ด ซึ่ ง ทุ ก
โรงพยาบาลได้ดาเนินการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (Palliative care) อยู่แล้ว นโยบายเน้นให้ดูแลคนพิการ
และผู้สูงอายุ ในส่วนของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรีได้ดาเนินการในกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งในระยะสุดท้าย
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
๔.2.๗ เรื่องรายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาและสถานการณ์โรคติดต่อที่ให้สาคัญและโรคติด
เชื้อไวรัส อีโบล่า Ebola Visease Diseasa และการชดเชยให้บริการผู้ป่วยวัณโรค ปีงบประมาณ 2557
โดย นายพฤหัส พรวงศ์เลิศ ควบคุมโรคติดต่อทั่วไป
จากรายงานความทันเวลาของการส่งรายงาน รง.๕๐๖พบว่าผลงานการรายงานสะสม(1ม.ค-23 ธ.ค.๕7)
ความทันเวลาต่ากว่าร้อยละ ๘5 อยู่ในเกณฑ์ดี มีบางพื้นที่ต่ากว่าค่าเฉลี่ยไม่มาก
อัตราป่วยในระบบเฝ้าระวังโรคติดต่อ ๑๐ ลาดับ ได้แก่ โรคอุจจาระร่วง, ไข้ไม่ทราบสาเหตุ, ตาแดง,
นิวโมเนีย, อีสุกอีใส ,อาหารเป็นพิษ, มือเท้าปาก, ไข้หวัดใหญ่, ไข้เลือดออก และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
โรคที่เฝ้าระวัง คือ โรคมือเท้าปาก ซึ่งระยะนี้อยู่ในสถานการณ์ที่ควบคุมได้ ส่วนโรคอีสุกอีใส อัตราป่วย
ใกล้เคียงกับระดับประเทศ พบมากในช่วง มกราคม-กุมภาพันธ์
มติในที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

ไม่มี
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วาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ นางคนึงนิจ สมบูรณ์ผล นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) ชี้แจงการคัด
กรองมะเร็งเต้านม ในวันที่ 29 ธันวาคม 2557 นั้น ขอให้ผู้บริหารสวมเสื้อมูลนิธิ ส่วนผู้ร่วมงานสวมเสื้อสีเหลือง
โดยกาหนดการเริ่มงานเวลา 9.00 น. เป็นต้นไป
๖.๒ นายชัชวาล นฤพนธ์จิรกุล ชี้แจงเรื่องงานกีฬาสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ในวันที่ 26 ธันวาคม
2557 ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี วิทยาลัยพลศึกษาสุพรรณบุรีขอความร่วมมือให้จอดรถด้านข้างสนาม
กีฬา กาหนดการต่างๆได้แจ้งเป็นหนังสือเรียบร้อยแล้ว ขอให้กองเชียร์ และนักกีฬาทุกท่านมาถึงสนามกีฬาไม่เกิน
เวลา 7.30 น.และเสร็จสิ้นไม่เกินเวลา 15.30 น. ส่วนงานกลางคืนจัดที่สหกรณ์ศรีประจันต์ จานวนโต๊ะอาหาร
119 โต๊ะ ควรมาถึงงานไม่เกินเวลา 18.30 น. พิธีเปิดเวลา 18.35 น. กิจกรรมในงาน ได้แก่ การแสดงต่างๆ การ
ประกวดร้องเพลง การมอบรางวัล และลีลาศราวง
๖.๓ นายแพทย์ วุ ฒิ ฑ า สว่ า งสุ ภ ากุ ล นายแพทย์ เ ชี่ ย วชาญ โรงพยาบาลเจ้ า พระยายมราช
ชี้แจงความก้าวหน้า Service Plan ซึ่งมีการจัดประชุมเป็นระยะ โดยคณะกรรมการ CFO ได้จัดประชุม เมื่อวันที่
1 ตุลาคม 2558 เกี่ยวกับโครงสร้างการประสานงานและหลักเกณฑ์การส่งต่อของ Service Plan แต่ละสาขา,การ
แต่งตั้งกรรมการ ER refer การจัดสรรงบ Service Plan และการกาหนดกิจกรรมในปี 2558
๖.๔ นายแพทย์พรณรงค์ ศรีม่วง แจ้งเรื่องการพัฒนาระบบส่งต่อของจังหวัดสุพรรณบุรี โดยการไปดูงาน
ระบบ ไทย refer ที่จังหวัดลาปาง ในวันที่ ๑3-๑4 มกราคม 2558 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สสจ.
สุพรรณบุ รี ๕ แสนบาท โดยนายแพทย์ ชัยวัฒ น์ จัตตุพร ชี้แจงเพิ่มเติม ว่า ต้องใช้ งบสนันสนุน PP ที่ฝ ากไว้
โรงพยาบาลอู่ทอง 500,000 บาท ให้โอนเข้าเงินบารุงโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
๖.๕ นางจริยา ละมัยเกศ ชี้แจงการเตรียมพร้อมรับมืออุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ กลุ่มงาน NCD แจ้งเป็น
หนังสือเวียนเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 มีขั้นตอนการดาเนินงานทั้งหมด ๙ ข้อ นายแพทย์ชัยวัฒน์ จัตตุพร ขอให้
ข้อมูลเพิ่มเติมว่า นพ.วชิระ มีนโยบายจัด ตั้งจุดตรวจชุมชนในหมู่บ้าน โดยให้ อสม. และ อบต. ร่วมกันตั้งจุดตรวจ
เพื่อลดอุบัติเหตุ จับพวกเมาแล้วขับ ขอให้สาธารณสุขอาเภอประสานงานกับรพ.สต
๖.๖ นางสาวสาธิมน ศิริสมบูรณ์เวช แจ้งเรื่องระบบการคัดเลือกนักเรียนโควตาของกระทรวงสาธารณสุข
มี 3 รูปแบบ ได้แก่
๑.ระบบรับตรง ช่วงเดือนธันวาคมและประกาศช่วงเดือนมกราคม
๒.ระบบรับกลาง เปิดรับช่วงเดือนเมษายน ประกาศช่วงเดือนพฤษภาคม
๓.ระบบการคัดเลือกตรง จังหวัดสุพรรณบุรีได้ 10 โควตา อาเภอละ 1 โควตา ระยะเวลาการรับ
สมัครวันที่ 5 – 12 มกราคม 2558 หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ บัณฑิตเปิดรับ สมัคร ในวันที่ 5-12 มกราคม
2558 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุพรรณบุรี ประกาศผล 30 มกราคม 2558 ภายใต้เงื่อนไข คือ
๓.๑ มีภูมิลาเนาอยู่ในสุพรรณบุรีและเรียนโรงเรียนในอาเภอที่ได้รับโควตา เช่น เด็กบ้านอยู่
อาเภอบางปลาม้า มาเรียน ร.ร.กาญจนา อาเภอเมือง ถือว่าเด็กอยู่อาเภอเมือง
๓.๒ คะแนน GAT/PAT และการเข้าค่าย
๓.๓ เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๒.๕ สายวิทย์-คณิต
๖.๗ นายประพันธ์ ใยบุญมี ปรึกษาผลกระทบจากนโยบายบรรจุตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพสู่รพ.สต ดังนี้
1. ปัญหาเรื่องบัญชียาของรพ.สต.ที่มีพยาบาลวิชาชีพ ควรได้รับการพัฒนาบัญชียาของรพ.สต.
2. ศักยภาพของพยาบาลในรพ.สต. ควรได้รับการพัฒนาศักยภาพเพิ่มขึ้น
๓. ค่าใช้จ่ายของ รพ.สต.เพิ่มขึ้น เนื่องจากรพ.สต ไม่เก็บค่าบริการ 30
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นายแพทย์ชัยวัฒน์ จัตตุพร เสนอให้กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ปรับบัญชียาของรพ.สต. ซึ่งนางอุ่นเรือน
เจริญสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค จะนาเสนอเรื่องการปรับ บัญชียาของรพ.สต.ในคณะกรรมการจัดทา
บัญชียา รพ.สต ซึ่งประกอบด้วย สาธารณสุขอาเภอ ผู้อานวยการโรงพยาบาล และตัวแทนจากโรงพยาบาล เพื่อ
ประชุมร่างคาสั่งใหม่
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
เลิกประชุมเวลา 16.๓0น.
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