


 

รายงานการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพท่ี ๒ ครั้งท่ี 3/2562  
ในวันท่ี 3 เมษายน 2562 เวลา 09.00 – 14.00 น.  

ณ หองประชุมศรีสุโขทัย ช้ัน 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ  โรงพยาบาลสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย   
รายช่ือผูเขารวมประชุม 

1. นพ.ภาณุมาศ  ญาณเวทยสกุล ผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพท่ี 2 ประธาน 
2. นพ.ไชยนันท ทยาวิวฒัน สาธารณสุขนิเทศก เขตสุขภาพท่ี 2 กรรมการ 
3. นายปองพล  วรปาณิ นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย กรรมการ 
4. นายจรัญ  จันทมัตตุการ นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดตาก กรรมการ 
5.  นายเกษม  ตั้งเกษมสําราญ นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ กรรมการ 
6. นายชัยวัฒน  ทองไหม นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ กรรมการ 
7. นายสุชาติ  พรเจริญพงศ ผูอํานวยการโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก กรรมการ 
8. นายอายุส  ภมะราภา ผูอํานวยการโรงพยาบาลอุตรดิตถ กรรมการ 
9. นายมาโนช  อูวุฒิพงษ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช 

จังหวัดตาก 
กรรมการ 

10. นางโศรยา  ธรรมรักษ ผูอํานวยการโรงพยาบาลเพชรบูรณ กรรมการ 
11. นางภาวินี  เอ่ียมจันทน ผูอํานวยการโรงพยาบาลสุโขทัย กรรมการ 
12. นายธวัชชัย  เศรษฐศุภพนา ผูอํานวยการโรงพยาบาลแมสอด จังหวัดตาก กรรมการ 
13. นายสมชาย  แกวเขียว ผูอํานวยการโรงพยาบาลศรีสังวร จังหวัดสุโขทัย กรรมการ 
14. นางวิภาภรณ  เขมนเขตการณ แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก กรรมการ 
15. นายพีระยุทธ  สานุกูล ผูอํานวยการศูนยอนามัยท่ี 2 พิษณุโลก กรรมการ 
16. นายวิทยา  หลิวเสร ี ผูอํานวยการสํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 2 พิษณุโลก กรรมการ 
17. นางกรรณิการ  หนูสอน แทนผูอํานวยการศูนยสุขภาพจิตท่ี 2 พิษณุโลก กรรมการ 
18. นายนฤดล  อวมสุข แทนผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ 

เขต 2 พิษณุโลก 
กรรมการ 
 

19. ดร.อัศนี  วันชัย แทนผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
พุทธชินราช  พิษณุโลก 

กรรมการ 
 

20. ดร.อนัญญา  คูอาริยะกุล แทนผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ กรรมการ 
21. นางสาวนภา  ทองกิจ แทนผูอํานวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรพิษณุโลก กรรมการ 
22. นายจักริน  สมบูรณจันทร ผูอํานวยการโรงพยาบาลวังทอง จังหวัดพิษณุโลก กรรมการ 
23. นายเสรี  นพรัตน ผูอํานวยการโรงพยาบาลทาปลา จังหวัดอุตรดิตถ กรรมการ 
24. นพ.กมล  กัญญาประสิทธิ์ ผูอํานวยการโรงพยาบาลวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ กรรมการ 
25. นายธีระวัฒน  คําโฉม สาธารณสุขอําเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ กรรมการ 
26. นายสําเนา   อ่ิมออง  สาธารณสุขอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก กรรมการ    
27. นายรณภพ  เกตุทอง แทนสาธารณสุขอําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ กรรมการ   
28. นายบุญเชิด  เพ็ชรมาก       สาธารณสุขอําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย กรรมการ 
29. นางสาวพินทุสร  เหมพิสุทธิ์ นักวิเคราะหนโยบายและแผนเชี่ยวชาญ 

ผูชวยผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพท่ี 2 
กรรมการ 
 

 

 
                  30.นายปยะ...   
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30. นายปยะ  ศิริลักษณ นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 

ผูอํานวยการสํานักงานเขตสุขภาพท่ี 2  
กรรมการและ 
เลขานุการ 

31. นายดนัย   สังขทรัพย 
 

นายแพทยเชี่ยวชาญ 
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตสุขภาพท่ี 2 

กรรมการและ 
ผูชวยเลขานุการ 

32. นางสุพัตรา  ศรีสวาง รองผูอํานวยการสํานักงานเขตสุขภาพท่ี 2 กรรมการและ 
ผูชวยเลขานุการ 

33. นายสุรัติ  ฉัตรไชยาฤกษ หัวหนากลุมตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี 2 กรรมการและ 
ผูชวยเลขานุการ 

รายช่ือกรรมการท่ีไมเขารวมประชุม เนื่องจากติดราชการ 
1. นายภูวนนท เอ่ียมจันทน ผูอํานวยการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติเขต 2 

พิษณุโลก 
กรรมการ 

2. นายกฤษณะ  แกวมูล ผูอํานวยการโรงพยาบาลกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย กรรมการ 
3. นายจิรพงศ  อุทัยศิลป ผูอํานวยการโรงพยาบาลแมระมาด จังหวัดตาก กรรมการ 
4. นายมานัส  ตะชมพู  สาธารณสุขอําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก กรรมการ 

ผูเขารวมประชุม            
 นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน), รองผูอํานวยการโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลท่ัวไป 
เจาหนาท่ีสํานักตรวจราชการ เขตสุขภาพท่ี 2, เจาหนาท่ีสํานักงานเขตสุขภาพท่ี 2, เจาหนาท่ีศูนยอนามัยท่ี 2 
พิษณุโลก, เจาหนาท่ีสํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 2 พิษณุโลก เจาหนาท่ีสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดและ
โรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลท่ัวไป เขตสุขภาพท่ี 2 จํานวน 52 คน                                        

เปดประชุม   เวลา 09.00 น.        

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจงใหทราบ 

1.1. ผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี 2 
- ขอความรวมมือเจาหนาท่ีทุกหนวยงานใสเสื้อเหลือง 4 เดือน (เม.ย – ก.ค) 
- ทุกหนวยงานใหความรวมมือในการเขารวมงานราชพิธี 
- การจัดแพทยและจิตอาสาดูแลสุขภาพเรื่องปญหาหมอกควัน  
- การจางคนท่ีไมไดอนุมัติกรณี(เกิน FTE) จะตั้งวินัยรายแรงกับผูบริหาร 

ขอส่ังการประเด็นการตรวจราชการ ท่ีเนนยํ้า 
- นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด ผูอํานวยการโรงพยาบาลศูนย ผูอํานวยการโรงพยาบาลท่ัวไป จัดระบบ 

RDU สนับสนุนใหโรงพยาบาลชุมชนผานเกณฑประเมินการใชยาอยางสมเหตุสมผลของโรงพยาบาลแมขาย 
(แผลสด กับ URI)จังหวัดละ 1 แหง  โดยใชกลไกระดับจังหวัด 

- ศูนยอนามัยท่ี 2 จัดระบบ Long Term Care ใหทุกจังหวัด ใหดูแลครอบคลุมประชาชนผูสูงอายุทุกสิทธิ์ 
มีการวิเคราะห ทบทวนกระบวน การดูแล โดยใช PCC หรือเครื่องมืออ่ืนๆ และมีกลไกการจายมาสนับสนุนการ
ดําเนินงาน 
เรื่องอ่ืนๆ 

- ใหทุกจังหวัดดําเนินการ Business plan เรื่องทันตกรรม โดยใชจังหวัดพิษณุโลกเปนโมเดล 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

เรื่องแจงของนพ. ไชยนันท... 



- 3 - 
เรื่องแจงของนพ. ไชยนันท  ทยาวิวัฒน สาธารณสุขนิเทศก เขตสุขภาพ 2 
1.2 (ราง) พระราชบัญญัติ การรักษาความปลอดภัยไซเบอร ผลกระทบตอการแพทยและการสาธารณสุข  
ปญหา   -    คอมพิวเตอรใช windows ท่ีไมมี License 

- เครื่องมือแพทยใช windows รุนเกาท่ีไมรองรับการปองกัน malware เชน Windows XP 
- พฤติกรรม User ละเลยตอมาตรการความปลอดภัย 
- องคกร ขาดระบบ ขาดมาตรฐาน และไมเขมงวดในการกํากับดูแลความปลอดภัย 
- ขาดบุคลากร ท่ีมีความรู ความเชี่ยวชาญในการวางระบบปองกันและแกไขปญหา 
- เม่ือเกิดข้ึนแลวจะตองใชงบประมาณและระยะเวลาเทาไรในการกูคืนระบบ 

ขอเสนอแนะมาตรการในการแกปญหา 
- มาตรการทางกฎหมายในการกํากับดูแลผูประกอบการทางการแพทย 
- มาตรการเรงดวนเฉพาะหนา 
- แผนระยะยาว 

o การจัดตั้งองคกรเฝาระวังและแผนรับมือในระดับประเทศ 
o การพัฒนาบุคลากรภาครัฐท่ีมีหนาท่ีในการกํากับดูแล 
o การพัฒนาบุคลากรผูเชี่ยวชาญดานการรักษาความปลอดภัยไซเบอรทางการแพทย 

มาตรการเรงดวนเฉพาะหนา 
 อย. --> เรียกผูประกอบการ(เครื่งมือแพทย/ผลิตยา) --> สงรายงานความเสี่ยงและผลกระทบ/
มาตรการปองกัน แกไข ฟนฟู 
 สบส. --> ออกกฎกระทรวง --> กําหนดมาตรการเรงดวนในการท่ีจะปองกัน รับมือ 
 กสธ --> เตรียมมาตรการรองรับของหนวยบริการ 

 เตรียมงบประมาณ 
 เตรียมบุคลากรหนางาน ผูเชี่ยวชาญประเมินรับรองหนวยงาน แกไขสถานการณ 
 เตรียมหนวยงานเฝาระวัง แจงเหตุ เตือนภัย ติดตาม แกไขสถานการณ 
 เตรียมแผนจัดการความเสี่ยง ซอมแผนเผชิญเหตุ แผนสํารองยา เครื่องมือ แผนฟนฟู 

มติท่ีประชุม รับทราบ หากมีขอแกไขใหประสานศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
1.3 รายงานความกาวหนาการดําเนินงานวัณโรค PA 2562 
อัตราเสียชีวิตของผูปวยวัณโรคปอดรายใหม PA 2562 เขต 2 
 จํานวนผูปวยวัณโรคข้ึนทะเบียนรักษาป 2562 จํานวน 1,729 ราย 
 อัตราการเสียชีวิต 8.93 % 
 จํานวนผูปวยวัณโรคท่ีเสียชีวิต 62 ราย มากสุดจังหวัดสโุขทัย จํานวนผูปวยวัณโรคท่ีเสียชีวิต จํานวน 21 ราย 
 จํานวนผูปวยวัณโรคท่ีข้ึนทะเบียนในไตรมาสท่ี 1 จํานวน 694 ราย 

ขอเสนอเพ่ือการเรงรัดผลสําเร็จของ PA 2562 
 ทบทวนขอมูลผูปวยรายบุคคล ดูสูตรยาท่ีไชรักษา ติดตามการรักษาอยางใกลชิด 
 ประเมินผูปวย และ admit ท่ีโรงพยาบาล เพ่ือลดโอกาสเสียชีวิต 
 กลไกผูเชี่ยวชาญระดับเขตเปนท่ีปรึกษาในการดูแลรักษาผูปวยวัณโรค 
 จัดใหมีศูนยติดตามการโอนออกและสงตอ ทุกระดับ 
 ใชโปรแกรม TBCM ในการกํากับติดตามและสงตอผูปวย 
 กลไก Case management team กํากับติดตามรักษาของทุกโรงพยาบาล 

มติท่ีประชุม รับทราบ ใหท้ัง 5 จังหวัด ดําเนินการคนพบผูปวยในระยะแรกๆใหเร็ว 
1.4 งานกํากับ… 
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1.4 งานกํากับดูแลการแจงครอบครองหรือใชเรื่องกําเนิดรังสีเอกซทางการแพทย 
พ.ร.บ. พลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 
 หลักการ : เพ่ือใหการใชพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ สอดคลองกับมาตรฐานสากล 
คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ 
องคประกอบ 

1. นายกรัฐมันตรี เปนประธานกรรมการ   
2. รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนรองประธานกรรมการ   
3. กรรมการโดยตําแหนงจํานวน 10 คน (ปลัดกระทรวง 8 คน และเลขาธิการ 2 คน รวม ปลัด สธ.)  
4. กรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวน ไมเกิน 6 คน   
5. เลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติเปนกรรมการเลขานุการ 

อํานาจหนาท่ี 
1. เสนอแนะนโยบายและมาตรการ   
2. ใหคําแนะนํา 
3. วางระเบียบควบคุม   
4. กําหนดมาตรฐาน  
5. สงเสริม เผยแพรความรู   
6. กําหนดแผนฉุกเฉิน 
7. พิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ    
8. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนด 

สิ่งท่ีควบคุม 
 หมวด 3 วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกําเนิดรังสี 

หมวด 4 วัสดุนิวเคลียร 
หมวด 5 สถานประกอบการทางนิวเคลียร 
หมวด 6 กากกัมมันตรังสี 
หมวด 7 เชื้อเพลิงนิวเคลียรใชแลว 

วิธีการควบคุม 
 ใบอนุญาต (อายุ 5 ป) องคประกอบของการอนุญาต  

- เครื่องกําเนิดรังสีมีคุณภาพ 
- มีเจาหนาท่ีความปลอดภัยทางรังสี (RSO) 
- มีการใชอุปกรณวัดรังสีบุคคล (OSL) 

อ่ืนๆ 
 หมวด 8 ความปลอดภัย ความม่ันคงปลอดภัยและการพิทักษความปลอดภัย 

หมวด 9 การขนสง 
หมวด 10 เหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี 
หมวด 11 การพักใชและการเพิกถอนใบอนุญาต 
หมวด 12 การอุทธรณ 
หมวด 13 พนักงานเจาหนาท่ี 
หมวด 14 บทกําหนดโทษ 

 
 

ประเด็นปญหา… 
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ประเด็นปญหาของ พ.ร.บ พลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 
 พ.ร.บ. พลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 2504 

 ควบคุมดวยระบบใบอนุญาต สําหรับวัสดุ กัมมันตรังสีและเครื่องกําเนิดรังสีเอกซ 
 ตรวจสอบคุณภาพและดําเนินการ เก่ียวกับใบอนุญาตเครื่องกําเนิดรังสีเอกซ โดย

กรมวิทยาศาสตรการแพทย 
 พรบ. ขาดความชัดเจนในการกํากับดูแล เรื่องพลังงานนิวเคลียรและไมสนับสนุน พันธะกรณี

ดานพลังงานนิวเคลียรระหวาง ประเทศ (IAEA) 
พ.ร.บ. พลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 
 แกไขเพ่ือรองรับมาตรฐาน IAEA 
 เพ่ิมการบังคับ ควบคุมการใชเครื่องกําเนิดรังสีทางการแพทย 
 เพ่ิมกําหนดบทลงโทษ 

ผลกระทบ 
 คลีนิกทันตกรรม ท่ีเครื่องกําเนิดรังสีไมได มีพลังงานสูงมาก 
 สถานพยาบาลท่ีไมมี RSO 
 บทลงโทษท่ีรุนแรง 

พ.ร.บ. พลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 ฉบับแกไข 
 ใหกระทรวงสาธารณสุขดูแลความ ม่ันคงปลอดภัยของเครื่องกําเนิด รังสีเอกซทางการแพทย 
 ไมมี RSO 
 ลดบทลงโทษ 

การเตรียมการดําเนินงานตาม พรบ ฉบับแกไข กฏกระทรวง 3 ฉบับ 
มาตรฐานกําหนด เครื่องกําเนิดรังสี 
 กําหนดเครื่องกําเนิดรังสีท่ีตองแจงครอบครอง มี 14 ประเภท 

หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข ในการยื่นขอแจงครอบครอง 
 กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข ในการยื่นแจงครอบครอง 
 วิธีการในการยื่นแจง 

o ยื่นดวยตนเอง 
o ยื่นทางไปรษณีย 
o ยื่นทางออนไลน 

มาตรฐานความปลอดภัย 
 กําหนดมาตรฐานความปลอดภัยใน การใชเครื่องกําเนิดรังสีเอกซทางการแพทย 

o มาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพเครื่องทุก 2 ป 
o ผูควบคุมใชงานเครื่องกําเนิดรังสี 
o การใชเครื่องวัดรังสีบุคคล 

 
 
 
 
 
 
 

แผนการดําเนินงาน… 
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แผนการดําเนินงานระบบแจงครอบครองประจําปงบประมาณ 2562 

 
มติท่ีประชุม รับทราบ  

1.5 ผลการคัดเลือกรางวัลผลงานวิชาการดีเดน ประจําป 2562 เขตสุขภาพท่ี 2 
ผลการประกวดผลงานวิชาการประเภทวิจัย 

กลุมท่ัวไป 

 เรื่อง ช่ือ - สกุล สถานท่ี 

ดีเยี่ยม การพัฒนารูปแบบการปองกันการติดเช้ือในกระแสเลือดท่ีสัมพันธ กับ
การใสคาสายสวนหลอดเลือดสวนกลาง  รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก 

นางจันทร ธูปบูชา รพ.พุทธชินราช 
พิษณุโลก 

ดีเดน การคนหาสัญญาณเตือนท่ีมีความสัมพันธกับการเกิดอุบัติการณ 
ไมพึงประสงคในผูปวยวิกฤตโรงพยาบาลเพชรบูรณ 

นางรุงทิพย  สวัสด ี รพ.เพชรบูรณ   

ดี ผลลัพธการใชยา  Tranexamic acid แชทางแผลตัดเปลี่ยนขอเขา
เทียม ตอปรมิาณเลือดท่ีออกจากสายระบายเลือดทางแผลผาตัดใน
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 

นพ. ศักรินทร  ธนเกียรตสิกุล รพ.หลมสัก  
จ.เพชรบูรณ 

ชมเชย ประสิทธิผลของโปรแกรมการอบไอนํ้าสมุนไพรตอสุขภาวะของผูปวย
โรคปอดอุดก้ันเรื้อรัง รพ.วัดโบสถ อ.วัดโบสถ จ.พิษณโุลก 

พญ.ศุภัชญา  สุขกายะ รพ.วัดโบสถ   
จ.พิษณุโลก 

ชมเชย การพัฒนาการเขาถึงขอมลูยาฉีดท่ีมีความเสี่ยงสูง (High Alert Drugs)
ของพยาบาลวิชาชีพดวย Quick Response Code (QR Code) 

นายสุชาติ  เปยมปรียา รพ.ทาสองยาง 

 
กลุม รพ.สต. 

 เรื่อง ช่ือ - สกุล สถานท่ี 

ดีเยี่ยม การปฏิบัตติามพระราชบัญญัตคิวบคุมผลิตภณัฑยาสูบ พ.ศ.2560 ของ
ผูประกอบการรานคาจําหนายบุหรี่ โดยการมสีวนรวมของชุมชนภายใต
คณะกรรมการพัฒนาคณุภาพชีวิตและระบบสุขภาพอําเภอ 
(DHB)อําเภอนํ้าปาด จ.อุตรดติถ 

นางบังอร  ขัตต ิ รพ.สต.หวยเดือ  
จ.อุตรดติถ 

ดีเดน การพัฒนาระบบการใหบริการโรคหัดในโรงเรียนนักเรียนตางชาตติาม
แนวชายแดนไทย-เมยีนมา โดยใชรูปแบบเขตสุขภาพพิเศษ 

นายบุญฤทธ์ิ  วงษเชวงทรัพย สอน.แมจะเรา  
จ.ตาก 

ดี รูปแบบการดําเนินงานฝากครรภครบ 5 ครั้งตามเกณฑ ของ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานแมเหวย อ.ทาสองยาง จ.ตาก 

นายพีระวัฒน   แยงจันทร รพ.สต.บานแม
เหวย จ.ตาก 

ชมเชย ภาวะซึมเศราและการเห็นคณุคาในตนเองของเด็กนักเรียนระดบัช้ัน
มัธยมศึกษาตอนตน 

นส.พรวรรณ  อินอุดออน รพ.สต.บานหนอง
โสน จ.ตาก 

ชมเชย ผลของการใหคําปรึกษารายบุคคลเพ่ือเสรมิสรางพลังสุขภาพจิต 
ในกลุมผูท่ีมภีาวะซมึเศรา ต.บานรวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก 

นส. แอนนา พงษอยู รพ.สต.บานซิบาโบ  
จ.ตาก 

ผลการประกวด... 
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ผลการประกวดผลงานวิชาการประเภท R2R 

กลุมท่ัวไป 

 เรื่อง ช่ือ - สกุล สถานท่ี 

ดีเยี่ยม การพัฒนาแนวทางปฏิบัติทางการพยาบาลในการชวยชีวิต
ผูบาดเจ็บรุนแรงใน รพ.ทุงเสลี่ยม 

นายเกตุกาล   ทิพยทิมพวงศ รพ.ทุงเสี่ยม   
จ.สุโขทัย 

ดีเดน การพัฒนาแนวทางการดูแลผิวหนังรอบทวารเทียมบริเวณหนา
ทองโดยใชวาสลีนกอส และผาอนามัย ในผูปวยทารกแรกเกิด 

นางลําดวน  สุจริต รพ.พุทธชินราช 
พิษณุโลก 

ดี ผลของการใชรูปแบบหองเรียนเปลี่ยนชีวิต (start up to 
change model) ตอพฤติกรรมสขุภาพและการควบคุมระดบั
นํ้าตาลในเลือดในผูปวยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2  

นางปพิชญา  กองกิจ รพ.เพชรบูรณ 

ชมเชย ผลของการใชแนวปฏิบัติในการปองกันการเกิดแผลกดทับ  
หอผูปวยหนักอายรุกรรม 2  

นส.สรุียรตัน ทองช่ืน รพ.พุทธชินราช 
พิษณุโลก 

ชมเชย ผลการพัฒนาการสั่งใชยาปฏิชีวนะอยางสมเหตผุลในโรคตดิเช้ือ
ทางเดินหายใจสวนบน (URI) และโรคอุจจาระรวงเฉียบพลัน 
(AD) 

นส.ปวีณา ปานทวม รพ.แมสอด จ.ตาก 

 
กลุม รพ.สต. 

 เรื่อง ช่ือ - สกุล สถานท่ี 

ดีเยี่ยม ไมม ี     

ดีเดน รูปแบบการดูแลผูปวยสุขภาพจิตเรรอนในชุมชนโดยชุมชนมสีวน
รวม 

นายบรรจง  คําแกว สอน.แมจะเรา   
จ.ตาก 

ดี การจัดบริการการดูแลผูสูงอายุท่ีมภีาวะพ่ึงพาตามแนวทางของ 
Long Term Care 

นายสรรเพชร  รัตนภักดิด์ีกุล รพ.สต.ลานสอ  
จ.ตาก 

ชมเชย พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง 
กรณีศึกษาชาวปกากะญอ ในเขตรบัผิดชอบของ รพ.สต.  
แมวะหลวง 

นางธีรพร  สุนทรชัยบูรณ รพ.สต.แมวะหลวง 
จ.ตาก 

ชมเชย ผลลัพธจากการวัดความดันโลหติท่ีบาน (Home Blood 
Pressure Monitoring,HBPM)ของประชาชนกลุมเสี่ยงตอโรค
ความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบรพ.สต.บานวังประจบ 

นางสุพรรณษา  กาวีระ รพ.สต.วังประจบ 
จ.ตาก 

 
ผลการประกวดผลงานวิชาการประเภท CQI 

กลุมท่ัวไป 

 เรื่อง ช่ือ - สกุล สถานท่ี 

ดีเยี่ยม ลดระยะเวลารอคอยผลตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ 
สําหรับผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง 

นายเกรียงศักดิ์ วงษา รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก 

ดีเดน การพัฒนางานคัดกรองผูปวยนอก(Triage) 5 ระดับ 
ในชวงเวลาท่ีมีผูใชบริการจํานวนมาก 

นางกิริยา  กาศอุดม รพ.สุโขทัย 

ดี การพัฒนารูปแบบการดุแลผูปวยเบาหวานท่ีมีภาวะนํ้าตาลใน
เลือดต่าํตอเน่ืองจากโรงพยาบาลสูชุมชน ดวยการจัดการผูปวย
รายกรณ เครือขายโรงพยาบาลเพชรบูรณ 

นางสุภาภรณ  นากลาง รพ.เพชรบูรณ 

ชมเชย การพัฒนาการชวยเปดหัวใจขางเตียง น.ส.พิมพกษมา  ศรีชาติธนวัต รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก 

ชมเชย ผลการใชแนวทางการพยาบาลผูปวยกระดูกสะโพกหัก 
โรงพยาบาลสุโขทัย 

นายไกรศร  ตุมบุตร รพ.สุโขทัย 

 
กลุม รพ.สต.... 
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กลุม รพ.สต. 

 เรื่อง ช่ือ - สกุล สถานท่ี 

ดีเยี่ยม ทาปลารวมใจ สรางเด็กไทยมีคุณภาพ นส.สดุาวรรณ ชัยอํานาจ ร.พ.ทาปลา 

ดีเดน การปรับปรุงระบบบริการเภสัชกรรมผูปวยนอก  
เพ่ือลดระยะเวลารอรบัยา 

นส.พรเพ็ญ  เพชรพุก รพ.บางกระทุม 

ดี ผลของการพัฒนาฉลากยามาตรฐานและฉลากเสริมรูปภาพ 
ตอการเพ่ิมความเขาใจในการรับประทานยาเม็ดของผูปวยนอก  
ณ โรงพยาบาลทาสองยาง 

นายวุฒิพงษ  ทาเปย รพ.ทาสองยาง 

ชมเชย การพัฒนาวิธีการตรวจหาภาวะพรองไทรอยดฮอรโมนในเด็กแรก
เกิด  
โดยใชกระบวนการเรยีนรูและนวัตกรรมชวยในการเจาะตรวจ 
TSH 6 หลุม ในสถานบริการสาธารณสุขพ้ืนท่ี 

นส.อัญชลี แสนพาน สสอ.อุมผาง 

ชมเชย การพัฒนา STEMI FAST TRACK  นางระพีพรรณ  เสลาฤทธ์ิ รพ.กงไกรลาศ 

 
ผลการประกวดผลงานวิชาการประเภทนวัตกรรม 

กลุมท่ัวไป 

 เรื่อง ช่ือ - สกุล สถานท่ี 

ดีเยี่ยม เครื่องมือสองไฟแอลอีดีโรงพยาบาลอุมผางโมเดล 2.1  
สําหรับรักษาทารกท่ีมภีาวะตัวเหลือง 

นายวิทูรย  ยาคําลือ รพ.อุมผาง 

ดีเดน พันผากอซ งายดาย ปลอดภัย ทันเวลา  หมอมหลวงศริิรัตน  บัวผัน รพ.สุโขทัย 

ดี นวัตกรรมถุงประคองครอบทวารเทียม  
 “ลดหลดุ ลดอาย ลดเปอน” 

นส.อธิฐาน สามเกษร รพ.พุทธชินราช  
พิษณุโลก 

ชมเชย นวัตกรรมไมกายสิทธ์ิพิชิตดึงทอ(Magic Board) นางอรทัย  เหลี่ยมประเสริฐ รพ.สุโขทัย 

ชมเชย นับอายุเร็วไว ใชวงลอโรตา (Rota Wheel) นางวัชราภรณ  โวหาร รพ.กงไกรลาศ 

 
กลุม รพ.สต. 

 เรื่อง ช่ือ - สกุล สถานท่ี 

ดีเยี่ยม นวัตกรรม แผนท่ีพิกัดทางภูมิศาสตร Geographic information 
system (GIS) เยี่ยมบานโดย Smart Phone 

นส. พรทิพย หญาเรืองฤทธิ รพ.สต.เข็กนอย  
จ.เพชรบูรณ 

ดีเดน นวัตกรรมกระบอกพิเศษ วัดเกรดหัวนม นายณัฐวุฒิ  บุยปน รพ.สต.แมระเมิง จ.
ตาก 

ดี ลอเลื่อน ขับเคลื่อนสบาย นางนุชจรี ดิษฐบานไร 
และคณะ 

รพ.สต.นครชุม จ.
พิษณุโลก 

ชมเชย ถุงเทาเด็กด ี นส.พัศรินทร  รอดภัย รพ.สต.ทาสองยาง 
จ.ตาก 

ชมเชย นํ้ายาบวนปากสมุนไพร นส.กมลชนก  วิเศษนที รพ.สต.หาดลา จ.
อุตรดิตถ 

 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

 

1.6 สรุปสถานการณ... 
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1.6 สรุปสถานการณโรคและภัยสุขภาพ ไขหวัดใหญ 20 ม.ค.-17 มี.ค. 62 

สรุป 
 ขณะนี้จํานวนผูปวยไขหวัดใหญมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนและมีจํานวนสูงกวาปท่ีแลวประมาณ 3 เทา พบ

อัตราปวยสูงมาในภาคเหนือ ภาคกลาง และจังหวัดชายฝงทะเลดานตะวันออก 
 ปจจัยเสี่ยงพบวา เปนผูปวยสูงอายุ เด็กอายุต่ํากวา 2 ป มีโรคประจําตัว โรคอวน เปนหญิงตั้งครรภ 

ไมไดรับวัคซีน มีอาการรุนแรงอยางรวดเร็วและเขารับการรักษาดวยอาการปอดอักเสบรุนแรง บางราย
ไดรับการวินิจฉัยและเขารับการรักษาชา ไดรับยาตานไวรัสชา 

 กลุมเด็กวัยเรียนพบมีอัตราปวยสูงมากกวากลุมเด็กเล็ก 
 จากการเฝาระวังเชื้อไวรัสไขหวัดใหญ สวนใหญพบเชื้อไวรัสไขหวัดใหญชนิด B และมีแนวโนมเพ่ิม

สูงข้ึน และพบสายพันธท่ีอยูในวัคซีนในป 2562 เพ่ิมข้ึน ซ่ึงอาจมีผลใหจํานวนผุปวยในปนี้สูงมาก
ผิดปกติ 

 พบระบาดเปนกลุมกอนมากกวาปท่ีแลวในชวงเวลาเดียวกัน และแนวโนมเพ่ิมมากข้ึน 
ขอเสนอแนะ 
 เฝาระวัง ติดตามตอเนื่อง 
 ตรวจจับเหตุการณระบาดในสถานท่ีคนอยูรวมกัน 
 แนะนําสุขอนามัยสวนบุคคล และการใสหนากากอนามัยเม่ือปวย รวมถึงแยกจากบุคคลอ่ืน 
 การวินิฉัย และรักษา รวดเร็ว ไดยาตานไวรัสท่ีเหมาสม 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

1.7 สถานการณโรคไขเลือดออก 

ไขเลือดออกจําแนกตามกลุมอายุ พ.ศ. 2562 

 

ปจจัยเสี่ยง 
 โรคประจําตัว คือโรคความดันโลหิตสูง หัวใจขาดเลือด 
 ซ้ือกินเอง/ไปรักษาท่ีคลินิกหลายแหงไดรับยาฉีด NSAIDS และ Steroid 
 มีผลการตรวจ Dengue serotype 7 ราย (DEN-2 ราย, DEN-1=3และ DEN-4=1 ราย) 

 
 
 
 
 
 
 

แนวทาง... 
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แนวทางการดําเนินมาตรการ 
 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

1) ประสานผูวาราชการจังหวัดและหนวยงานตางๆ จัดทําแผนกิจกรรมจิตอาสาเดือนละอยาง
นอย 1 ครั้ง ตามขอสั่งการของ กสธ. 

2) เนนย้ํา รพ.ปลอดลูกน้ํายุงลาย 
3) ติดตามคาดัชนีลูกน้ํายุงลายจากทุกอําเภอ 
4) ใหทีม SAT วิเคราะหสถานการณโรค 

 ชี้เปาอําเภอท่ีมีการระบาด (จํานวนผูปวยใน 4 wk ลาสุด มากวาคามัธยฐาน 5 ป) 
 ชี้เปาตําบล หมูบาน ท่ีมีการระบาดตอเนื่องเกินกวา 4 สัปดาห 

5) ทํา dead case conference กรณีเสียชีวิตทุกราย 
6) ใหความรูเรื่องไขเลือดออกในคลินิกโรคเรื้อรัง คลินิกฝากครรภ และแจงเตือนคลินิก รานขายยา 

ระดับอําเภอ 
1) เปด EOC อําเภอท่ีเปนพ้ืนท่ีระบาด 
2) สนับสนุนตําบล ควบคุมยุงพาหนะท่ีจุดเกิดโรคตามมาตรการ 3-3-1 
3) ประสาน อปท. รพ.สต. เครือขายตางจัดกิจกรรมจิตอาสาในสถานท่ีสาธารณะ (กลไก พชอ. 

สมัชชาสุขภาพ) 
4) รายงานผลการดําเนินงานจิตอาสาไปยังสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
5) สื่อสารความเสี่ยงในชุมชน ปชส. สติ๊กเกอร และLine@อาสาปราบยุง 

มติท่ีประชุม- นพ.กอบชัย  จิรชาญชัย ประธานService Plan อายรุกรรม จัดระบบการดูแลผูปวยไขเลือด 
โดยเฉพาะในแผนกอายุรกรรมจัดระบบการดูแลผูปวยไขเลือดออกในผูใหญ 

1.8 ความกาวหนาในการติดตามความครอบคลุมการไดรับวัคซีนในเด็กกลุมเปาหมาย 
ผลการติดตามความครอบคลุมการไดรับวัคซีนระดับเขต 

 ดําเนินการแลว (23 พ.ย. 61/20 ธ.ค. 61)  
 แนวทางการพัฒนาความครอบคลุมการไดรับวัคซีน 

o บริการจัดการและพัฒนาศักยภาพผูรับผิดชอบงานทุกระดับ 
o บันทึกขอมูลความครอบคลุมใหถูกตอง 
o ทบทวนและพัฒนาระบบขอมูล   

มติท่ีประชุม รับทราบ 

1.9 ผลการคัดเลือกบุคลากรดีเดนดานคุมครองผูบริโภค ดานส่ิงแวดลอม และอนามัย   ป 2562 

ประเภท ดานคุมครองผูบริโภค 

บริหาร นางสมจิตร  ทองสุขด ี เภสัชกรชํานาญการพิเศษ  สสจ.สุโขทัย 

บริการ นายอานุทัศน  ปานชัย เจาพนักงานเภสัชกรรมชํานาญงาน สสจ.สุโขทัย 

วิชาการ  นส.จิรวรรณ แสงรัศม ี เภสัชกรชํานาญการพิเศษ  รพ. ตรอน 

การบังคับใชกฎหมาย นางสมจิตร  ทองสุขด ี เภสัชกรชํานาญการพิเศษ  สสจ.สุโขทัย 

การสรางเครือขาย นายมนตรี  ทรัพยสิน เภสัชกรปฏิบัติการ รพ. นํ้าหนาว 

 
 

ประเภท... 
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ประเภท ดานสิ่งแวดลอมและอนามัย 

บริหาร นส.นงนิตย  ชวยเจรญิ นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการพิเศษ รพ.อุตรดติถ 

บริการ นางปราณี มหาศักดิพันธ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ  รพ.แมสอด 

วิชาการ  นายอรุณ  หลาอูป  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สสอ.แมสอด 

การบังคับใชกฎหมาย นางพิมพรรณ สุขเสถียร  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สสจ.เพชรบูรณ 

การสรางเครือขาย นายจรัญ  จันทรดี  สาธารณสุขอําเภอเมืองสุโขทัย สสอ.เมืองสุโขทัย 

 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

1.10 ผลการคัดเลือกผูสมควรไดรับรางวัลชัยนาทนเรนทร เขตสุขภาพท่ี 2 ป 2562 

ประเภท ชื่อ-สกลุ ตําแหนง หนวยงาน 

บริหาร นายมานัส ตะชมพู สาธารณสุขอําเภอเมืองตาก สสอ.เมืองตาก จ.ตาก  

บริการ นางนงลักษณ คําโฉม พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ.สต.หนองไขว อ.หลมสัก จ.เพชรบูรณ 

วิชาการ       นส.กุลรัตน บรริักษวานิช พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ รพ.เพชรบูรณ จ.เพชรบูรณ 

ผูนําชุมชน นายมาโนช ชางพินิจ ผูใหญบานหัวแท ต.บานกราง อ.เมือง จ.พิษณุโลก  

ประชาชน นางสาววรรณภา ภูธร อาสาสมัครสาธารณสุขอําเภอเมือง  อ.เมือง จ.พิษณุโลก  

 
มติท่ีประชุม รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 2/2562 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องติดตามรายงานการประชุมครั้งท่ี 2/2562 
3.1 ความกาวหนาโครงการขับเคล่ือนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ โดยนพ.พีระยุทธ สานุกูล ศูนยอนามัยท่ี 2 
ผลการดําเนินงานพระคิลานปุฏฐาก ปงบประมาณ 2561-2562 
จังหวัดตาก  

อําเภอ จํานวนพระคิลานปุฏฐาก รพ.สต. วัด วัดสงเสริมสุขภาพ 

เมือง 11 22 22 5 

ทาสองยาง 5 13 13 1 

บานตาก 6 16 16 2 

พบพระ 4 8 8 2 

แมระมาด 3 11 11 1 

แมสอด 28 23 23 3 

วังเจา 3 5 5 2 

สามเงา 5 15 15 2 

อุมผาง - 10 10 1 

รวม 65 123 123 19 

 
จังหวัดพิษณุโลก... 
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จังหวัดพิษณุโลก 

อําเภอ จํานวนพระคิลานปุฏฐาก รพ.สต. วัด วัดสงเสริม 

เมือง 2 33 33 4 

ชาติตระการ 3 12 12 2 

วังทอง 2 22 22 2 

วัดโบสถ 4 10 10 2 

นครไทย 3 20 20 2 

บางระกํา 2 21 21 3 

บางกระทุม - 13 13 2 

พรหมพิราม 10 20 20 3 

เนินมะปราง 1 12 12 3 

รวม 27 163 163 23 

 
จังหวัดเพชรบูรณ 

อําเภอ จํานวนพระคลานปุฏฐาก รพ.สต. วัด วัดสงเสริมสุขภาพ 

เมือง 2 23 23 4 

ชนแดน 3 13 13 2 

หลมสัก - 31 31 4 

หลมเกา 3 14 14 8 

วิเชียรบุร ี 2 18 18 3 

ศรีเทพ 3 8 8 4 

หนองไผ - 15 15 2 

บึงสามพัน 3 9 9 2 

นํ้าหนาว 1 4 4 1 

วังโปง 3 8 8 2 

เขาคอ 3 10 10 2 

รวม 23 153 153 34 

 
จังหวัดสุโขทัย 

อําเภอ จํานวนพระคลานปุฏฐาก รพ.สต. วัด วัดสงเสริมสุขภาพ 

เมือง 11 16 17 3 

บานดานลานหอย 4 9 9 2 

คีรีมาศ 11 13 13 2 

กงไกรลาศ 12 16 16 3 

ศรีสัชนาลยั 11 21 21 3 

ศรีสําโรง 14 20 20 2 

สวรรคโลก 19 19 19 4 

ศรีนคร 3 6 6 2 

ทุงเสลี่ยม 11 10 10 2 

รวม 96 130 131 23 

 
 

จังหวัดอุตรดิตถ... 
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จังหวัดอุตรดิตถ 

อําเภอ จํานวนพระคิลานปุฏฐาก รพ.สต. วัด วัดสงเสริมสุขภาพ 

เมือง 7 22 22 4 

ตรอน 1 7 7 3 

ทาปลา 3 13 12 2 

นํ้าปาด 2 13 12 2 

ฟากทา 3 5 5 2 

บานโคก 2 6 6 2 

ทองแสนขัน 0 6 6 2 

พิชัย 3 14 14 3 

ลับแล 3 12 12 3 

รวม 24 98 96 23 

แผนการจัดอบรมพระคิลานุปฏฐาก โดย สสจ. หลักสูตร 35 ชั่วโมง 
จังหวัด กําหนดการ 

เพชรบูรณ 13-17 พฤษภาคม 2562 

อุตรดิตถ 13-17 พฤษภาคม 2562 

การดําเนินงานวัดสงเสริมสุขภาพ ปงบประมาณ 2562 คัดเลือกและประเมินผลงานวัดสงเสริมสุขภาพดีเดน 5 
จังหวัด ในเดือนเมษายน 2562 

 จังหวัด กําหนดการ 

เพชรบูรณ 5 เมษายน 2562 

พิษณุโลก 10 เมษายน 2562 

อุตรดิตถ 19 เมษายน 2562 

สุโขทย ั 24 เมษายน 2562 

ตาก 26 เมษายน 2562 

เยี่ยมเสริมพลังวัดสงเสริมสุขภาพ และสนับสนุนการจัดอบรมพระคิลานุปฏฐาก  
 ในเดือนมิถุนายน – กันยายน 2562 

ประเมินผลการดําเนินงานวัดสงเสริมสุขภาพ 
 ในเดือนมิถุนายน – กันยายน 25662 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
3.2 ความครอบคลุมการไดรับวัคซีน โดยนพ.วิทยา  หลิวเสรี ผอ.สคร.2 
สถานการณโรคหัด ในพ้ืนท่ีเขตสุขภาพท่ี 2 (วันท่ี 1 มกราคม 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ 2562)  
ในเด็กอายุครบ 1 ป 
 เขตสุขภาพท่ี 2 เปาหมาย รอยละ 95 MMR1 ไตรมาส 1 90.82 MMR1 ไตรมาส 2 87.69 
 จังหวัด 

o อุตรดิตถ MMR1 ไตรมาส 1 96.38   MMR1 ไตรมาส 2 95.34 
o ตาก   MMR1 ไตรมาส 1 87.37   MMR1 ไตรมาส 2 84.72 
o สุโขทัย  MMR1 ไตรมาส 1 92.77   MMR1 ไตรมาส 2 89.49 
o พิษณุโลก  MMR1 ไตรมาส 1 93.62   MMR1 ไตรมาส 2 88.18 
o เพชรบูรณ  MMR1 ไตรมาส 1 88.45   MMR1 ไตรมาส 2 86.50 

 
ในเด็กอายุครบ 3 ป... 
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ในเด็กอายุครบ 3 ป 
 เขตสุขภาพท่ี 2 เปาหมาย รอยละ 95 MMR1 ไตรมาส 1 88.15 MMR1 ไตรมาส 2 85.65 
 จังหวัด 

o อุตรดิตถ MMR1 ไตรมาส 1 93.47   MMR1 ไตรมาส 2 91.62 
o ตาก   MMR1 ไตรมาส 1 85.15   MMR1 ไตรมาส 2 82.70 
o สุโขทัย  MMR1 ไตรมาส 1 88.24   MMR1 ไตรมาส 2 84.86 
o พิษณุโลก  MMR1 ไตรมาส 1 91.52   MMR1 ไตรมาส 2 87.40 
o เพชรบูรณ  MMR1 ไตรมาส 1 86.13   MMR1 ไตรมาส 2 85.10 

มติท่ีประชุม รับทราบ ใหสสจ.ติดตามการบันทึกขอมูลท่ีระดับรพ.สต.ใหครบถวน ถูกตอง 
3.3 ผลการดําเนินงานโครงการ ๓ ลาน ๓ ป เลิกบุหรี่ท่ัวไทย เทิดไทองคราชัน โดยนายดิเรก สุวรรณประทีป 
ผอ.สบส. เขต2 

กราฟแสดงรอยละผูเขารวมโครงการฯ และผูท่ีเลิกบุหรี่ได 6 เดือน สะสม ป 2560-2562 แยกรายเขต  

 เปาหมายประเทศ  3,119,187  คน ผลงาน  2,880,016  คน 

 

กราฟแสดงรอยละผูเขารวมโครงการฯ และผูท่ีเลิกบุหรี่ได 6 เดือน (สะสม) ป 2560-2562 แยกรายจังหวัด เขต
สุขภาพท่ี 2  

 เปาหมายเขต 2  212,175   คน ผลงาน  182,975  คน 

 
มาตรการสําคัญของเขต 
 ทุกจังหวัดมีขอสั่งการ และถายทอดนโยบาย สรางความเขาใจ จาก สสจ.ในเวทีประชุมตางๆ 
 มีการรณรงค และประชาสัมพันธผานกิจกรรมงานประเพณีตางๆในจังหวัด 
 มีการพัฒนาศักยภาพ อสม 4.0 อสม.นักจัดการสุขภาพดานเทคนิคการชวนเลิก การเลิก และการ

ติดตามครอบคลุมทุกอําเภอ 
 มีการกํากับติดตาม ความกาวหนา ในการประชุมเจาหนาท่ี และ อสม.ทุกระดับ 

 
 

ขอเสนอการพัฒนา... 
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ขอเสนอการพัฒนา 
 เชื่อม บูรณาการการทํางานรวมกันของ งาน NCD งานสุขภาพจิต งานแพทยแผนไทย และงานภาค

ประชาชน ในการพัฒนาโปรแกรมบาํบัด และคลินิกบุหรี่คุณภาพ 
 เพ่ิมศักยภาพ จนท.ดานการบําบัด และพัฒนา อสม. เนน HL ดานเทคนิคการชวนเลิก การเลิกบุหรี่ 

และการติดตาม 
 สงเสริมและพัฒนานวัตกรรมและโปรแกรมการบําบัดใหมีคุณภาพตั้งแตระดับ รพ.,รพ.สต.,และใน

ชุมชน 
 พัฒนากลไกและเพ่ิมความถ่ีในการ Moniter ระบบขอมูลผาน HDC ผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 

ทุกระดับ 
 สรางแรงจูงใจ ในการชวนคนเลิกบุหรี่ และการคียขอมูล (มอบโล ใบประกาศ ฯลฯ) 

มติท่ีประชุม ใหทุกรพ.สต.,รพช.,รพท.,รพศ.ท่ีดูแลคนใหสนับสนุนในการใชแพทยแผนไทยมาชวยในการรกัษา 
ในอีก 6 เดือนดูผลประเมินลด ละ เลิก เกิน 6 เดือน อีกครั้ง  

3.4 เรงรัดเบิกจายงบประมาณรายจายและแผนการดําเนนิงาน แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปรามและ
บําบัดรักษา ผูติดยาเสพติด โครงการลดปจจัยเส่ียงทางดานสุขภาพดานยาเสพติดแบบบูรณาการ ประจําป
งบประมาณ 2562 โดยนพ.ปยะ ศิริลักษณ COO เขต๒ 
เรงรัดเบิกจายงบประมาณรายจายและแผนการดําเนินงานยาเสพติด 2562 
 งบประมาณ 2562 แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปรามและบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด  
 โครงการลดปจจัยเสี่ยงทางสุขภาพดานยาเสพติดแบบบูรณาการ 

กิจกรรม  
1. ใหบริการรักษาพยาบาลและฟนฟูสภาพผูปวยยาเสพติดในพ้ืนท่ี 
2. ติดตามผูปวยท่ีผานการบําบัดรักษายาเสพติดและกลุมเสี่ยงท่ีมีประวัติยาเสพติด 
3. สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นําขอมูลการเบิกจายงบประมาณมาประกอบการ

พิจารณาการจัดสรรงบประมาณงวดท่ี 2 
รายละเอียดการเบิกจายงบประมาณยาเสพติด 2562 

จังหวัด งบท่ีไดรับ งบท่ีเบิกจาย ใบสั่งซ้ือ/ สัญญา รอยละการใชงบ 

สุโขทัย 2,040,000.00 907,400.00 44.48 

ตาก 2,825,000.00 724,950.00 25.66 

พิษณุโลก 2,640,000.00 2,268,695.52 85.94 

อุตรดิตถ 2,822,000.00 579,102.20 20.52 

เพชรบูรณ 3,116,000.00 321,904.00 10.33 

เขตสุขภาพท่ี 2 13,443,000.00 4,802,051.72 37.39 

 
มติท่ีประชุม ใหนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดตรวจสอบรายระเอียดกิจกรรมในการดําเนินการใชงบประมาณ 
และเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ 
 
 
 

ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
4.1 การจัดสรรบรรจุขาราชการตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ ป 2562 โดยพญ.ภาวิณี เอ่ียมจันทน CHRO 
เขต๒ 
มติท่ีประชุม นําเขาท่ีประชุมผูบริหารพิจารณา เห็นชอบในหลักการ 
4.2 การจัดสรรกรอบการจางงานพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจางช่ัวคราวรายเดือน โดยพญ.ภา
วิณี เอ่ียมจันทน CHRO เขต๒ 
มติท่ีประชุม นําเขาท่ีประชุมผูบริหารครั้งตอไป 
4.3 การจัดตั้งศูนยตรวจทางหองปฏิบัติการกลุมอาการดาวนซินโดรม โดยนพ.พีระยุทธ สานุกูล ศูนย
อนามัยท่ี 2 
จําลองสถานการณ  คนหาความเปนไปได การศึกษานี้ใชวิเคราะหตนทุนผลไดโดยใช decision ในมุมมอง
สังคม โดยสถานการณจําลองท่ีเปรียบเทียบ ไดแก 

สถานการณท่ี 1  ไมมีการตรวจกรองและวินิจฉัยกอนคลอด 
สถานการณท่ี 2  ตรวจวินิจฉัยกอนคลอดดวยวิธีการเจาะน้ําคร่ําในหญิงตั้งครรภอายุ 35 ปข้ึนไป 
สถานการณท่ี 3  การตรวจคัดกรองกอนคลอดในหญิงตั้งครรภทุกราย หากพบผลบวกจะแนะนําใหเจาะน้ําคร่ํา 
สถานการณท่ี 4 การตรวจคัดกรองกอนคลอดในหญิงตั้งครรภอายุ < 35 ป และตรวจวินิจฉัยกอน
คลอดดวยวิธีเจาะน้ําคร่ําในหญิงตั้งครรภอายุ > 35 ปข้ึนไป 

ผลการศึกษาสถานการณท้ัง 4 
การตรวจคัดกรองหญิงตั้งครรภทุกรายมีความเหมาะสมและคุมคา 
ผลการศึกษาพบวา การดําเนินงานตามสถานการณท่ี 3 มีความคุมคาท่ีสุดและมีผลกระทบทางลบนอย  
        - ลดจํานวนเด็กลุมอาการดาวนลงมากกวาครึ่งหนึ่งเม่ือเปรียบเทียบกับสถานการณอ่ืนๆ  
        - การแทงจากการเจาะน้ําคร่ํานอยกวาสถานการณอ่ืน 
        - มีความเปนไปไดเรื่องการขยาย และพัฒนาขีดความสามารถของหองปฏิบัติการตรวจโครโมโซม  
        - การเขาถึงของหญิงตั้งครรภเพ่ือตรวจกรองในรพ.ขนาดเล็ก   
การดําเนินงานตามสถานการณท่ี 3 มีความคุมคาทางเศรษฐศาสตร มีผลไดมากกวาตนทุน 1.03-1.24 เทา 
ข้ึนอยูกับวิธีการตรวจคัดกรองท่ีใช 
หลักเกณฑ และอัตราการจาย คาใชจาย 

หลักเกณฑ โครงการนํารอง โครงการอายุ 35 ปข้ึนไป 

กลุมเปาหมาย  หญิงไทยทุกสิทธ์ิ ทุกอายุ ทุกครรภ ทุกราย 
ท่ีมารับบริการในพ้ืนท่ีนํารอง  

หญิงไทยทุกสิทธ์ิอายุ 35 ปข้ึนไป ทุกครรภ 
ทุกราย 

เจาะเลือดตรวจกรอง ไตรมาสท่ี 2  
(อายุครรภ 14-18 สัปดาห) 

ไตรมาสท่ี 2  
(อายุครรภ 14-18 สัปดาห) 

วิธีการตรวจกรอง Quadruple test  Quadruple test 

หนวยบริการ หนวยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ 

หนวยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ 

 
 
 
 
 
 

คาใชจาย... 
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คาใชจายสําหรับการตรวจคัดกรอง ตรวจวินิจฉัยทารกในครรภการตรวจโครโมโซม การยุติการตั้งครรภ 

คาตรวจ  Quadruple test รายละ 1,200 บาท 

คาตรวจวินิจฉัยทารกในครรภดวยวิธี Amniocentesis  รายละ 2,500 บาท 

คาตรวจโครโมโซม (Karyotyping) รายละ 2,500 บาท 

คายุติการตั้งครรภ   รายละ 3,000 บาท 

คาใชจายสําหรับ การจดัเก็บและจดัสงเลือดตรวจทางหองปฏิบัติการ เหมาจาย (หนวยท่ี
ดําเนินการสงตรวจ) 

รายละ 100 บาท 

คาบริการนําสง เหมาจาย (หนวยท่ีรับตรวจ  Quadruple test) รายละ 100 บาท 

ตารางความเสี่ยงตอการตั้งครรภทารกกลุมอาการดาวนและภาวะโครโมโซมผิดปกติอ่ืนๆ ในขณะก่ึงกลางการ
ตั้งครรภ และขณะคลอด 

  

การบริหารจัดการสิ่งสงตรวจ 

  
 
 

ตาราง แสดงผล... 
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ตาราง แสดงผลของการเลือก risk cut-offs จากtriple test 

  
 
ตาราง แสดงความพิการแตกําเนิดบางชนิดและความเสี่ยงตอภาวะโครโมโซมผิดปกติ 

  
 
มติท่ีประชุม รับในหลักการ มอบทีมMCH boardระดับเขต โดย นพ.ไชยนันท ทยาวิวัฒน สธน.เขต2 
ดําเนินการจัดทําขอมูลรายละเอียดการจัดระบบบริหารจัดการ(การเขาถึง/ราคา/คุณภาพ)เพ่ือพิจารณาตอไป 

4.4 หารือแนวปฏิบัติในการขอกําหนดเง่ือนไขบริการผูปวยในและอัตราจายเฉพาะสําหรับบางบริการ โดย
นพ.เกษม ตั้งเกษมสําราญ CFO 
 ตามหนังสือสปสช.แนวปฏิบัติในการขอกําหนดเง่ือนไขบริการผูปวยในและอัตราจายเฉพาะสําหรับ
บางบริการ  การบริหารจัดการเงินกองทุนผูปวยใน เปนการบริหารจัดการแบบ Global Budget ระดับเขต ซ่ึง
ในปท่ีผานมา ไดให สปสช.เขต สามารถกําหนดเง่ือนไขบริการและอัตราจายสําหรับบางบริการเฉพาะในระดับ
เขตได เพ่ือสนับสนุนสงเสริมการจัดบริการสาธารณสุข และคุณภาพผลงานบริการของหนวยบริการ โดยตอง
ผานความเห็นชอบจาก คณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพเขต (อปสข.) นั้น เพ่ือเปนการเตรียมความพรอม
ในป 2563 หากพ้ืนท่ีเขตบริการสุขภาพท่ี 2 มีความจําเปนท่ีจะกําหนดการจัดบริการผูปวยใน โดยมีเง่ือนไข
บริการและอัตราจายเฉพาะสําหรับบางบริการ 
มติท่ีประชุม เขตสุขภาพท่ี 2 ไมปรับหลักเกณฑและเง่ือนไขบริการผูปวยในและอัตราจายเฉพาะสําหรับบาง
บริการ 

4.5 การสราง... 
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4.5 การสรางความรวมมือกับโรงพยาบาลเอกชนและรพ.สปร.ในการเปดหองตรวจสวนหัวใจของเขต
สุขภาพท่ี 2 โดยนพ.กอบชัย  จิรชาญชัย รองผอ.รพ.เพชรบูรณ 
ระยะรอคอยผาตัดหัวใจจํานวน  197  ราย (ผูใหญ 166 ราย , เด็ก 31 ราย) 
 Adult  รอผาตัด  4.8 เดือน (เฉลี่ยผาตัด 34 ราย/เดือน) 
  เด็ก รอผาตัด  10.3 เดือน (เฉลี่ยผาตัด 3 ราย/เดือน) 

ภาวะหัวใจลมเหลว (Congestive heart failure; CHF) 

ตัวช้ีวัด เปาหมาย 2560 2561 2562 

รอยละการเสียชีวิตของผูปวยท่ีรักษาใน HF Clinic ลดลง 2.94 
(1/34) 

1.35 
(1/74) 

0 
(0/44) 

รอยละของผูปวยท่ีรักษาใน HF Clinic ท่ี Admit ลดลง 5.89 
(2/34) 

1.35 
(1/74) 

0 
(0/44) 

รอยละของผูปวยท่ีมีระดับยาถึง Target เพ่ิมข้ึน 0 
(0/1) 

53.85 
(21/39) 

75 
(9/12) 

รอยละผูปวยท่ีมี Six minute walk test เพ่ิมข้ึน 
(Met) 

เพ่ิมข้ึน 0 
(0/1) 

60 
(19/39) 

66.67 
(8/12) 

รอยละของผูปวยท่ีมี FC ระดับ 1, 2 เมื่อจําหนาย เพ่ิมข้ึน 100 
(1/1) 

94.87 
(37/39) 

83.88 
(10/12) 

รอยละผูปวยท่ีจําหนายจากคลินิก ท่ีมีผล Echo 
LVEF  ≥ 46%  

เพ่ิมข้ึน 0 
(0/1) 

61.54 
(24/39) 

66.67 
(8/12) 

ปญหาและอุปสรรค 

ปญหา แนวทางการแกไข 

ศักยภาพการใหบริการและบุคลากรทางการแพทย 

1. พบวาผูปวยมีระยะเวลาในการไดรับยา (door to 
needle time) นอยกวา 30 นาที เพียง รอยละ 36.59 
สวนหน่ึงของการไดรับยาลาชาเน่ืองจาก  
   - ผูปวยมีอาการรุนแรง การใหยาเปดเสนเลือดตองชะลอ
ไปกอนผูปวยอยูในภาวะ cardiac arrest Hemodynamic 
unstable ตองไดรับการชวยเหลอืกอน (12 ราย) 
  -  ไปรับการรักษาจาก รพ.เอกชน ซึ่งไมสามารถใหยาได 
ตองสงตอ รพ.เพชรบูรณ ( 3 ราย) 
  -  ผล EKG และอาการไมชัด ตองรอประเมินซ้ํา (8 ราย) 
  -  รอญาตติัดสินใจ (1 ราย) 
  -  ทักษะของบุคลากร (รายงาน, อานผล, ปรึกษาชา 3) 

1. การพัฒนาศักยภาพของแพทย พยาบาล เพ่ือให
สามารถประเมิน วินิจฉัย ผูปวยไดทันเวลา (ฟนฟู
วิชาการ ท้ังเครือขาย รพช. รพ.สต. รพ.เอกชน 
และรพ.คายพอขุนผาเมือง) 
2. พยาบาลสามารถทํา EKG ไดทันที เมื่อพบวายัง
มีอาการเจ็บหนาอก หรือจุกแนนทอง อาการกรด
ไหลยอน เปนตน 

 

 

 

 

แผนการพัฒนา... 
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แผนการพัฒนา 
 1. เพ่ิมการคัดกรองในกลุมเสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด เชน ในกลุมผูปวยเบาหวาน 
 ความดันโลหิตสูง (CVD Risk) 
 2. จัดทํา Mapping Zone ของผูปวยกลุมเสี่ยง และใหความรูในการปฏิบัติตนเม่ือมีอาการ เพ่ือให
เขาถึงบริการไดเร็วข้ึน 
 3. พัฒนาระบบการดูแลตอเนื่องและการติดตามหลังจําหนาย 
 4. วางแผนการพัฒนา รพ.เพชรบูรณ ใหมีหออภิบาลผูปวยโรคหัวใจ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการดูแล
รักษาผูปวย 

มติท่ีประชุม 1 ภายในเขตสุขภาพท่ี 2 จะบริหารรวมกันไดหรือไม กรณีไดเอกชนมาชวย (เหมือนจังหวัดพัทลุง) 
ใหดูตามบริบทของพ้ืนท่ี 
  2. จัดการรวมมือ (เขต 1 ,2 ,3) ในการRefer ในเขต นอกเขต ใหราคาใกลเคียงกัน ไมคิดกําไรมาก
มอบประธาน CSO รับไปทําขอมูลในการRefer จะทํา MOU หรือไม  

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
5.1 จัดทําแผนคําของบลงทุนรายการส่ิงกอสราง งบประมาณรายจายปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2568 
โดยนพ.สุชาติ  พรเจริญพงศ CSO เขต 2 

1. The Good Service Plan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Time Line  2564-2568 
 3 เมย 62 แจงหลักการรพศ/รพท/รพช และ SP 
 18 เมย 62 สงขอมูลDesigned Services เพ่ือนําเสนอผูตรวจฯ พิจารณา 
 22 เมย 62 ประชุมสรุป สสจ./ รพศ/รพท นําเสนอ(Designed Services,แผนงบลงทุน(ภาพจังหวัด) 
 24 เมย 62 สงแผนงบลงทุนInvestment Plan ภาพจังหวัดใหเขต รับรองจากผูบริหาร 
 29 เมย 62 สงกระทรวง 

3. ทบทวนแผนการพัฒนา งบลงทุน ป 2561 – 2565 ศูนยความเปนเลิศภาพจังหวัด 
4. ทบทวนแผนการพัฒนา งบลงทุน ป 2561 – 2565 ระดับ M2,F1 ภายในจังหวัด 

 
ยกระดับบริการ... 

Health Needs 

(Morbid, Mortal, Access, EQE) 

Designed Services 

One Hospital, One Region 

Supportive System 

HRH-Info-Med&Health Tech-Finance-Governance 

Investment Plan 
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ยกระดับบริการและขยายเตียง 

หนวยบริการ ระดับ ขอยกระดับ เตียง ขยายเตียง ประชากร 

รพ.ลับแล F2 - 30 90 55,117 

รพ.แมระมาด F2 F1 60 90 90,086 

รพ.วังทอง F2 - 60 120 117,551 

รพ.หนองไผ F1 - 60 114 112,399 

รพ.หลมสัก M2 - 90 120 157,609 

รพ.วิเชียร M2 - 180 240 132,331 

จํานวนเตียงตอประชากรรายจังหวัด  ระดับประเทศ 2.3:1000 

 จังหวัด 
จํานวนเตียง
(เดิม) 

เตียงตอ
ประชากร 

จํานวนเตียง
(ใหม) 

เตียงตอประชากร 

อุตรดิตถ 890 1.94 961 2.10 

ตาก 1,060 1.73 1,117 1.76 

สุโขทัย 957 1.61 986 1.65 

พิษณุโลก 1,349 1.52 1,454 1.64 

เพชรบูรณ 1,149 1.17 1,386 1.41 

รวม 5,405 1.53 5,836 1.65 

5 อันดับโรค Refer out  

โรงพยาบาลสุโขทัย โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย โรงพยาบาลเพชรบรูณ 
1. Appendicitis 1. Breast malignant neoplasm, 

unspecified 
1. Viral hepatitis 

2. CA breast 2. NIDM With ophthalmic 
complications 

2. Malignant neoplasm of 
breast   

3. ESRD 3. กอนในเตานม 3. Malignant neoplasm of liver 
and intraheptic bile duct 

4. Hemorrhagic  stroke 4. Chronic kidney disease, stage 5 4. schemic heart disease 
5. Other proliferative 

retinopathy 
5. Atrial fibrillation and atrial 
flutter, unspecified 

5. Malignant neoplasm of 
cervix 

 
 
 
 
 
 
 

โรงพยาบาลอุตรดิตถ… 
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โรงพยาบาลอุตรดิตถ 
รพ.สมเด็จพระเจา
ตากสินมหาราช 

โรงพยาบาลแมสอด รพ.พุทธชินราช  พิษณุโลก 

1. CA  Breast 1. CA Breast 1. STEMI 1. Malignant neoplasm 
of breast 

2. Cardio  vascular 
disease 

2. CA Lung 2. บริเวณเอว สงทํา MRI 2. Malignant neoplasm 
of thyroid gland 

3. ESRD 3. CKD stage 5 3. CA Lung 3. Chronic renal failure 
4. CA  cervix 4. CA Cervix 4. Nasopharynx 

malignant neoplasm 
4. Schizophrenia 

5. HCC 5. CA liver 5. Malignant neoplasm 
of thyroid gland 

5. Congenital 
malformations of 
cardiac chambers 
and connections 

 
5 อันดับ โรงพยาบาล Refer out ในเขต 

โรงพยาบาลสุโขทัย โรงพยาบาลศรีสังวร โรงพยาบาลเพชรบรูณ 
1. รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก 1.รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก 1. รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก 
2. รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 2.รพ.สุโขทัย 2. โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร 
3. ม.นเรศวร 3.รพ.อุตรดิตถ 3. โรงพยาบาลอุตรดิตถ 
4. รพ.อุตรดิตถ 4. มหาวิทยาลัยนเรศวร (ศูนยวิจัย

ทางวิทยาศาสตรสุขภาพ) พิษณุโลก 

 

5. กรุงเทพ-พิษณุโลก   
 
รพ.สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช โรงพยาบาลแมสอด โรงพยาบาลอุตรดิตถ 
1. รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก 1. โรงพยาบาลพุทธชินราช 1. รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก 
2. รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร 2. โรงพยาบาลสุโขทัย 2. มหาลัยวิทยาลัยนเรศวร 
3. MRI พิษณุโลก 3. โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย

นเรศวร 
 

4. MRI สุโขทัย 4. รพ.รังสีรักษาและเวชศาสตร  
5. รพ.สุโขทัย  5. โรงพยาบาลอุตรดิตถ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 อันดับ... 
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5 อันดับ โรงพยาบาล Refer out นอกเขต 

โรงพยาบาลสุโขทัย โรงพยาบาลศรีสังวร โรงพยาบาลเพชรบรูณ 
1. รพ.ราชวิถี 1.มหาราชนครเชียงใหม (สวนดอก) 1. รพ.ราชวิถี 
2. สถาบันโรคผิวหนัง 2.รามาธิบดี คณะแพทยศาสตร มหิดล 2. โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี 
3. รพ.จุฬาลงกรณ 3.ศิริราชพยาบาล (คณะแพทยศาสตร) 3. สถาบันเด็กแหงชาติมหาราชินี 
4. รพ.จิตเวชนครสวรรค 4.ศูนยปองกันและควบคุมโรคมะเร็ง 

ลําปาง 
4. โรงพยาบาลศรีนครินทร

ขอนแกน   
5. รพ.กําแพงเพชร  5. โรงพยาบาลรามาธิบดี 

 
รพ.สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช โรงพยาบาลแมสอด โรงพยาบาลอุตรดิตถ 
1. รพ.มหาราชนครเชียงใหม 1. รพ.มหาราชนครเชียงใหม   1. รพ.มหาราชเชียงใหม 
2. MRI กําแพงเพชร 2. รพ.มะเร็งลําปาง 2. รพ.มะเร็งลําปาง 
3. รพ.มะเร็งลําปาง 3. สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร   3. รพ.ศิริราช 
4. รพ.จุฬาลงกรณสภากาชาดไทย 4. รพ.รามาธิบดี 4. รพ.จุฬาลงกรณ 
5. รพ.รามาธิบดี 5. รพ.จุฬาลงกรณสภากาชาดไทย   5. รพ.ราชวิถี 
 
5 อันดับ โรงพยาบาล Refer out รพ.ศักยภาพสูงกวา โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 

1. รพ. จุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย 
2. รพ. รังสีรักษาและเวชศาสตรนิวเคลียร 
3. รพ. ศิริราชพยาบาล (คณะแพทยศาสตร) 
4. รพ.ราชวิถี 
5. รพ. รามาธิบดี คณะแพทยศาสตร มหิดล 

มติท่ีประชุม 1. มอบนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด ผูอํานวยการโรงพยาบาลศูนย ผูอํานวยการโรงพยาบาล
ท่ัวไป ดําเนินการจัดทํา Designed Service แผนคําของบลงทุนรายการสิ่งกอสราง และครุภัณฑเปนภาพรวม
จังหวัด งบประมาณรายจายปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2568 
  2. จังหวัดสรุปDesigned Service แผนคําของบลงทุนรายการสิ่งกอสราง และครุภัณฑนําเสนอ
วันท่ี 22 เมษายน 2562 
5.2 ติดตามความกาวหนางบลงทุน ป 2562 โดยนพ.ปยะ ศิริลักษณ COO เขต๒ 
มติท่ีประชุม นําเสนอในการประชุมครั้งถัดไป 
5.3 ผลการเบิกจายงบประมาณป2562 (ระบบGFMIS) โดยนพ.ปยะ ศิริลักษณ COO เขต๒ 
มติท่ีประชุม นําเสนอในการประชุมครั้งถัดไป 
5.4 ผลการดําเนินงานโครงการฯ และการเบิกจายงบประมาณ สํานักงานเขตสุขภาพท่ี 2 โดยนพ.ปยะ     
ศิริลักษณ COO เขต๒ 
มติท่ีประชุม นําเสนอในการประชุมครั้งถัดไป 
 
 
 
 
 

5.5 ขอสัง่การ... 
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5.5 ขอส่ังการจาการสรุปตรวจราชการ รอบท่ี 1/2562 โดยนพ.ปยะ ศิริลักษณ COO เขต๒ 
 1. ใหทุกจังหวัดดําเนินงาน 6 โปรแกรมคุณคาสรางเด็กไทยคุณภาพ (Values Based Payment 
for 6 MCH Program) บูรณาการเชื่อมโยงไปกับงาน MCH Board รวมถึงการดูแลและบริการทางเลือกในสตรี
ท่ีตั้งครรภไมพรอม (RSA : Referral system for Safe Abortion) โดยมีศูนยอนามัยท่ี 2 พิษณุโลกเปน 
Manager หลัก และติดตามผลการดําเนินงาน  
 2. ใหทุกจังหวัดจัดระบบ LTC ใหดูแลครอบคลุมประชาชนผูสูงอายุทุกสิทธิ์ มีการวิเคราะห 
ทบทวนกระบวน การดูแล โดยใช PCC หรือเครื่องมืออ่ืนๆ และมีกลไกการจายมาสนับสนุนการดําเนินงาน 
 3. มอบหมายนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด ผูอํานวยการโรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลท่ัวไปทุก
แหง จัดระบบ RDU สนับสนนุใหโรงพยาบาลชุมชนผานเกณฑประเมินการใชยาอยางสมเหตุสมผลของ
โรงพยาบาลแมขาย (แผลสด กับ URI)  โดยใชกลไกของจังหวัด 
 4. ใหทุกจังหวัดทบทวนการดําเนินงานคัดกรอง CA Colon (Colonoscope) มอบหมาย        
นพ.กิตติวัฒน  มะโนจันทร ผูอํานวยการสํานักการแพทยเขตสุขภาพท่ี 2 ประสานขอมูล, แนวทางการ
ดําเนินงานกับโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี และนํามาปรับปรุง พัฒนา การดําเนินงานของเขตสุขภาพท่ี 2 
 5. การดําเนินงานของ PCC ไมเนนการรักษาพยาบาลตั้งรับ ใหมีการดําเนินงานดานสงเสริมปองกัน
โรค รวมท้ังการฟนฟูสุขภาพ และทํางานเชื่อมโยงกับ รพ.สต.ได 
 6. การพัฒนา รพ.สต. ใหผานการประเมิน รพ.สต. 5 ดาว นั้น ขอใหดําเนินงานพัฒนาอยางมี
คุณภาพและใชขอมูลอยางถูกตองในทุกแหง  
 7. การดําเนินงานของ พชอ. ขอใหดําเนินงานดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ซ่ึงแตละ 
พชอ.เลือกประเด็นท่ีเหมาะสมของแตละแหงไดทุกเรื่อง 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
5.6 รายงานการใชตําแหนงวางขาราชการ โดยพญ.ภาวิณี เอ่ียมจันทน CHRO เขต2 
มติท่ีประชุม นําเขาท่ีประชุมผูบริหารพิจารณา 
5.7 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาสุขภาพชองปากและการพัฒนาศูนยความเปนเลิศ โดยทพญ.นา
ริณี  อนุตรโสตภิ  SP สุขภาพชองปาก 
มติท่ีประชุม นําเสนอในการประชุมครั้งถัดไป 

5.8 แจงการสงผลการปรับเกล่ียเงินกัน (ระดับเขต) จากรายรับเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
ปงบประมาณ 2562 นพ.เกษม ตั้งเกษมสําราญ CFO  
ยอดเงินท่ีกันไวตั้งแตตนป เพ่ือเสริมสภาพคลอง ปงบประมาณ 2562 

จังหวัด กันเงิน ระดับจังหวัด 
(บริหาร ภายในจังหวัด) 

กันเงิน ระดับเขต 
(บริหาร ภาพรวมเขต) 

จังหวัดอุตรดติถ 4,994,589    
  
  
  
  

จังหวัดตาก 5,799,746  

จังหวัดสุโขทัย 6,252,019  

จังหวัดพิษณุโลก 5,178,873  

จังหวัดเพชรบูรณ 7,774,773  

รวมเขต 2 30,000,000  10,000,000  

มติท่ีประชุม 1. กันเงิน ระดับจังหวัด ใหจังหวัดปรับเกลี่ยภายในจังหวัดและสงยอดจัดสรรและแนวทางการ
จัดสรร มายังสํานักงานเขตสุขภาพท่ี 2 ภายในวันท่ี 10 พ.ค 2562  
 2. กันเงิน ระดับเขต มอบคณะทํางาน CFO จัดทําหลักเกณฑการจัดสรรเพ่ิมเติมใหจังหวัด 

 
5.9 โครงการ… 
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5.9 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพศูนยจัดเก็บรายไดของหนวยบริการ เขตสุขภาพท่ี 2 โดยนพ.เกษม     
ตั้งเกษมสําราญ CFO เขต2 
กลุมเปาหมายโครงการอบรม การเพ่ิมประสิทธิภาพ การบริหารจัดการดานการเงินการคลัง ของหนวยบริการ  
ในเขตสุขภาพท่ี 2 วันท่ี 25 - 26 เมษายน 2562 
ระดับจังหวัด  5  จังหวัด  จํานวน 20 คน  
 1. นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด   1 คน 
 2. หัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ    1 คน 
 3. ผูรับผิดชอบระบบจัดเก็บรายได   1 คน 
 4. หัวหนากลุมงานทันตกรรม    1 คน 
ระดับโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลท่ัวไป 7 แหง  จํานวน  35  คน   
 1. ผูอํานวยการโรงพยาบาล    1 คน 
 2. เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบระบบจัดเก็บรายได  1  คน 
 3. เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบดานขอมูลสารสนเทศ  1 คน 
 4. ผูรับผิดชอบงานตรวจสอบเวชระเบียน   1  คน 
 5. หัวหนากลุมงานทันตกรรม    1 คน 
ระดับโรงพยาบาล 40 แหง  จํานวน  160  คน     
 1. ผูอํานวยการโรงพยาบาล    1 คน 
 2. เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบระบบจัดเก็บรายได  1  คน 
 3. เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบดานขอมูลสารสนเทศ  1 คน 
 4. ผูรับผิดชอบงานตรวจสอบเวชระเบียน   1  คน 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

5.10 การปรับแผนทางการเงิน (Planfin) หนวยบริการ ปงบประมาณ 2562 
กําหนดการปรับแผนทางการเงิน ระหวางป (รอบ 2) 
 หนวยบริการสามารถปรับแผนการเงิน และดําเนินการสงผานเว็บไซต http://planfin.cfo.in.th 
ตั้งแตวันท่ี 1 -30 เมษายน 2562 
 ท้ังนี้ในการปรับแผนใหผานการอนุมัติ ตรวจสอบจากจังหวัดและผานความเห็นชอบจากผูตรวจ
ราชการเชนเดียวกับการจัดทําแผนทางการเงินรอบท่ี 1 ตนปงบประมาณ 
วิธีการการดําเนินการปรับแผนทางการเงิน 
 ระดบัหนวยบรกิาร 
 1. หนวยบริการท่ีมีความประสงคปรับแผนทางการเงิน 
  ระบบบันทึกขอมูลประมาณการรายไดและคาใชจายจะแสดงขอมูลแผนทางการเงินท้ัง 6 
แผนตนปหนวยบริการมีความประสงคปรับแผนใหดําเนินการตามข้ันตอนเหมือนการจัดทําแผนตนป ซ่ึงหากมี
การปรับแผนทางการเงิน แผน 1 แผนประมาณการรายได- ควบคุมคาใชจาย แผนทางการเงิน แผน 2-6 
จะตองมีการปรับตามดวยเนื่องจากทุกแผนมีความสอดคลองกัน 
 
 
 
 
 

2. หนวยบริการ… 
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 2. หนวยบริการท่ีไมประสงคปรับแผนทางการเงิน 
  ระบบบันทึกขอมูลประมาณการรายไดและคาใชจายจะแสดงขอมูลแผนทางการเงินท้ัง 6 
แผนตนป หนวยบริการไมประสงคปรับแผนทางการเงิน จะตองดําเนินการลงนามผูมีอํานาจอนุมัติ ตรวจสอบ
จากจังหวัดและผานความเห็นชอบจากผูตรวจราชการเชนเดียวกับหนวยบริการท่ีปรับแผนทางการเงิน 
 ระดบัสสจ. จะตองดําเนินการลงนามผูตรวจสอบและอนุมัติ ทุกหนวยบริการ 
 ระดับเขต จะตองดําเนินการลงนามเห็นชอบ ทุกหนวยบริการ 
หลักการปรับแผนทางการเงินระหวางปงบประมาณ 2562 (รอบ2) 
 3. หนวยบริการประเมินแผนทางการเงินกับผลการดําเนินงานใหเปนไปตามเปาหมาย ยกเวน
รายไดและคาใชจายจํานวน 15 รายการ ท่ีระบบบัญชี GFMIS บันทึกอัตโนมัติ 
 4. การปรับแผนทางการเงิน (Planfin)  ปงบประมาณ 2562 ไมใหเปนแผน แบบท่ี 8 (High Risk) 

 
มติท่ีประชุม - ใหหนวยบริการปรับแผนทางการเงิน (Planfin) ใหเสร็จสิ้นภายในเดือนเมษายน  
  - เนนการทํา Care Code Claim 
  - เพ่ิมรายไดจากทันตกรรม 

5.11 Model การเปดคลินิกทันตกรรม นอกเวลา 
การเปดบริการคลินิกทันตกรรม นอกเวลาราชการ 

1. สรางรายไดแกหนวยบริการ  
2. เพ่ิมการเขาถึงบริการ (Accessibility)  
3. ใชทรัพยากรอยางคุมคา  
4. เพ่ิมโอกาสในการสรางรายไดแกบุคลากร 

ความสําเร็จคลินิกทันตกรรมสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 
สรางรายไดแกหนวยบริการ 

- เพ่ิมการเขาถึงบริการ (Accessibility) 
- ใชทรัพยากรอยางคุมคา 
- เพ่ิมโอกาสในการสรางรายไดแกบุคลากร 

 
รายรับสุทธ.ิ.. 
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รายรับสุทธิ คลินิกบริการทันตกรรมในเวลาและนอกเวลาราชการ 
เปดใหบริการ 5 Unit ท้ังในและนอกเวลาราชการ 

 
ท่ีมาของรายรับ-รายจาย ป 2561 
 ในเวลา นอกเวลา 

สิทธิเบิกได 197,620 12,800,920 

คาบริการทางการแพทย 21,050 394,300 

สิทธิประกันสังคม 192,070 1,087,680 

สิทธิประกันสังคม รวมจาย 100,000 600,000 

สิทธิ UC 593,980 - 

รวมจาย 161,720 1,130,495 

รวมรายรับ 1,266,440 16,013,395 

รายจาย 9,473,762 

รายรับสุทธิ 7,806,073 

 
เพ่ิมการเขาถึงบริการ (Accessibility) อ.เมืองพิษณุโลก 
 ประชากรตาม Type area 270,000 คน ไดบริการทันตกรรม จากหนวยบริการใน อ.เมือง 
 - หนวยงานราชการ 4 แหง 
 - หนวยงานเอกชน 4 แหง  ≈ 120,000 คน 
 - คลินิกเอกชน 51 แหง 
**เหลือท่ีไมเขาถึงบริการ/เขาถึงไมสะดวก 150,000 คน คลินิกสสจ.พิษณุโลกสามารถเขาไปใหบริการในสวนท่ี
เหลือนี้ได 
 
 
 
 
 
 
 

จํานวนผูมารับบริการ... 
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จํานวนผูมารับบริการตามสิทธ ิ

 ในเวลาราชการ นอกเวลาราชการ 

เบิกได 577 11,086 

ประกันสังคม 542 2,786 

UC 5,152 - 

จายเงินเอง 218 2,877 

รวม 6,489 16,749 

“ประกันสังคม” เบิกจายตรง 900 บาท/ป 
นอกจาก...การใหบริการประชาชนตามสิทธิตาง ๆ ยังไดทําฟนนักเรียนตามโครงการ 
การลงทุน 

 
 
อัตรากําลังคนนอกเวลา 

- ทันตแพทย 25 คน รายได/เดือน เพ่ิม 30,000 – 50,000 บาท 
- ผูชวยทันตแพทย 9 คน  มีรายได/เดือน เพ่ิม 3,000 – 10,000 บาท 
- จางเหมาปฏิบัติงาน 8 คน  

กรณี..สมมติ 
 เปด 1 เวร (4 ชม./สัปดาห)  สิทธิเบิกได 

 
 เปด 5 เวร (20 ชม./สัปดาห) 

 รายรับสุทธ ิ15,200 บาท  
 

  
จํานวนสิทธิ… 

1 ป 

รายรับสุทธิ 820,800 บาท 

ผูรับบริการเพ่ิม  2,160  ราย 
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จํานวนสิทธิประกันสังคมแตละ CUP 

CUP จํานวน สิทธิประกันสังคม 

รพ.พุทธชินราช 67,989 

รพร.นครไทย 14,211 

รพ.ชาติตระการ 6,182 

รพ.บางระกํา 16,242 

รพ.บางกระทุม 9,521 

รพ.พรหมพิราม 16,680 

รพ.วัดโบสถ 7,153 

รพ.วังทอง 22,339 

รพ.เนินมะปราง 10,746 

 
สิทธิประกันสังคมในรพ.สต.หางไกล 

หนวยบริการ จํานวน สิทธิประกันสังคม 

รพ.สต.ยางโกลน อ.นครไทย 746 

รพ.สต.นาตอน อ.ชาติตระการ 332 

เบิกจายตรงจากสํานักงานประกันสังคมจังหวัด 900 บาท/คน/ป 
 Ex. ประกันสังคม 200 คน × 400 บาท =  80,000  บาท 
      หักคาใชจาย (OT+วัสด) ุ    20,000 - บาท 
      รายรบัสุทธ ิ    60,000  บาท 
  
มติท่ีประชุม  - ใหดูบริบทแตละพ้ืนท่ีในการเปดคลินิก นอกเวลา แตละจังหวัด  
    - Service ทันตกรรม ท้ัง 5 จังหวัดเตรียมขอมูลสถานการณท่ีจะดําเนินไปขางหนา นําเสนอวันท่ี 
26 เมษายน 2562 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 

6.1 การประชุมสรุปผลการตรวจราชการระดับกระทรวง กรณีปกติ รอบท่ี 1 ปงบประมาณ 2562 เขต
สุขภาพท่ี 2 วันท่ี 1 เมษายน 2562 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ หองประชุมชั้น 3 ตึกอํานวยการ ศูนย
วิทยาศาสตรการแพทยท่ี 2 พิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก  

จังหวัด เดิม ปรับ สรุปตรวจ 

สุโขทัย 12-14 มิ.ย. 7-9 ส.ค.  
อุตรดิตถ 26-28 มิ.ย. 24-26 ก.ค.  
พิษณุโลก 10-12 ก.ค. 10-12 ก.ค.  
เพชรบูรณ 19-21 มิ.ย. 18-19 ก.ค.  
สุโขทัย 24-26 ก.ค. 13-15 ส.ค. 16 สค 

มติท่ีประชุม รับทราบ มอบนายแพทยสาธารณสุขท้ัง 5 จังหวัด ตกลงเรื่องวัน หากมีการปรับวันการตรวจ
ราชการ 

 

6.2 RDU... 




