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รายงานการประชุมสานักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
ครั้งที่ 11 / ๒๕61
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
ณ ห้องประชุม ชัยนาทนเรนทร ชั้น 2 อาคาร 1 สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
**********************************
ผู้มาประชุม
1. น.พ.บุญชัย
2. น.พ.ภานุมาศ
3. น.พ.สุเทพ
4. น.พ.อิทธิพล
5. น.พ.ณรงค์
6. น.พ.ธงชัย
7. น.พ.พิทักษ์พล
8. น.พ.เจษฎา
9. น.ส.นภาพร
10. น.พ.ไชยนันท์
11. น.พ.สวัสดิ์
12. น.พ.สมยศ
13. น.ส.ชัญญ์ญาณ์
14. พ.ญ.อัจฉรา
15. น.พ.ทวีศิลป์
16. น.พ.อุดม
17. น.พ.สมเกียรติ
18. น.ส.พินทุสร
19. น.ส.อังคณา
20. นางจารุภา
21. นางภารณี
22. นางสุนันทา
23. น.พ.ธีรชัย
24. น.ส.คริสติน่า
25. นางดลธวรรณ
26. น.ส.มนทิรา
27. น.ส.ปาริฉัตร
28. นางกุลนันท์
29. น.ส.สิริกุล
30. น.พ.นคร

ธีระกาญจน์
ญาณเวทย์สกุล
เพชรมาก
สูงแข็ง
สายวงศ์
กีรติหัตถยากร
บุณยมาลิก
ฉายคุณรัฐ
บุตรจันทร์
ทยาวิวัฒน์
อภิวัจนีวงศ์
ศรีจารนัย
ชูมาศ
นิธิอภิญญาสกุล
วิษณุโยธิน
ภู่วโรดม
ขานุรักษ์
เหมพิสุทธิ์
จรรยากุลวงศ์
จานงศักดิ์
วสุเสถียร
กาญจนพงศ์
ยงชัยตระกูล
ลี้สุรพลานนท์
อุนนะนันทน์
รัชตะสมบูรณ์
จอมกัน
เสนคา
วงษ์สิริโสภาคย์
เปรมศรี

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
ประธาน
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเขตสุขภาพที่ 2
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเขตสุขภาพที่ 6
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเขตสุขภาพที่ 7
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเขตสุขภาพที่ 9
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเขตสุขภาพที่ 10
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเขตสุขภาพที่ 11
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเขตสุขภาพที่ 12
แทน สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 1
สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 2
สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 3
สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 4
แทน สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 5 และ 13
สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 9
สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 10
สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 11
สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 12
ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 2
ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 4
ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 5
ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 6
ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 12
แทน อธิบดีกรมการแพทย์
แทน เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
แทน ผู้อานวยการสานักนิเทศระบบการแพทย์ กรมการแพทย์
แทน อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
แทน อธิบดีกรมสุขภาพจิต
แทน อธิบดีกรมอนามัย
แทน อธิบดีกรมควบคุมโรค
ผู้อานวยการสานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
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31. น.พ.นิพนธ์

ชินานนท์เวช

32. น.พ.ประภาส
33. นางมยุรี
34. น.พ.วัฒน์ชัย
35. น.ส.กนกวรรณ
36. ภญ.อมรรัตน์
37. ภญ.กนกวรรณ
38. ภญ.ธัญลักษณ์
39. น.ส.พิสมัย
40. น.ส.ภัคภิญญา
41. น.ส.ปวีณา
42. นางสุนีย์
43. นางวัชราพร
44. นางลักษณา
45. นางคนึงนิด
46. นายชาลี
47. น.ส.ฐปณภร
48. นายอติชาต
49. นางอมรรัตน์
50. นางพัฒฑิกรณ์
51. น.ส.ลภัสรดา
52. นางปาริฉัตร
53. นางกองมณี
54. นางศิริเพ็ญ
55. น.ส.ศิญาภัสร์
56. นางจรูญทรัพย์
57. นายถาวร
58. นายชิตชนินทร์
59. นายสยาม
60. นายภัทร
61. น.ส.พิมพ์ลดา
62. นายปิยวิทย์
63. นายกรวิษณุ
64. น.พ.วิเชียร
65. น.ส.นวลภรณ์
66. นางชนิตา
67. น.ส.อินทิรา

จิตตาศิรินุวัตร
เอี่ยมเจริญ
จรูญวรรธนะ
ธรรมศิริ
สืบบุญเชิญวงศ์
เหล่าแพทยกิจ
ดียืน
พรนาวากุล
มูลจันทร์
กลิ่นขจร
สว่างศรี
เห็นใจชน
ว่องประทานพร
แท่นมณี
เอี่ยมมา
เจริญวงศ์
หงษ์ทอง
ลิ้มจิตสมบูรณ์
ทองคา
สระดอกบัว
ตันติยวรงค์
สุรวงษ์สิน
ตลับนาค
จารัสอธิวัฒน์
กัญญาลักษณ์
โฮมแพน
นิยมไทย
อติญาณ์พิพัฒน์
แก่นยะกูล
เลขนอก
ตันติสาครเขต
สุวรรณศรี
เทียนจารุวัฒนา
เฉยรอด
เกียรติพัฒนกุล
คาไทย

ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
แทน อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
แทน ผู้อานวยการกองบริหารการสาธารณสุข
ผู้อานวยการกองเศรษฐกิจและหลักประกันสุขภาพ
แทน หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
ผู้อานวยการฝ่ายการตลาดและการขาย
ผู้อานวยการกองการขายภาครัฐ
ผู้อานวยการกองบริหารลูกค้าสัมพันธ์
หัวหน้าแผนกบัญชีลูกหนี้ภาครัฐ กองบัญชี
นักการตลาด 8 กลุ่มงานลูกค้าสัมพันธ์
นักบัญชี 4
หัวหน้ากลุ่มประเมินผล
หัวหน้ากลุ่มรับเรื่องร้องเรียน
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบตรวจราชการ
รก.หัวหน้ากลุ่มทรัพยากรบุคคล
หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 1
หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 3
หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 4
หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 5
หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 6
หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 7
หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 8
หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 10
หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 11
หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 12
แทน หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 13
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
งานด้านคอมพิวเตอร์
ผู้อานวยการกองตรวจราชการ
เลขานุการ
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์
ผู้ช่วยเลขานุการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ ผู้ช่วยเลขานุการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ผู้ช่วยเลขานุการ
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ผู้ไม่มาประชุม เนื่องจากติดราชการอื่น
1. น.พ.ธงชัย
2. น.พ.สุระ
3. น.พ.ปานเนตร
4. น.พ.ชาญวิทย์
5. น.พ.อภิชาติ
6. นายสุรัติ
7. นางพรอนันต์

เลิศวิไลรัตนพงศ์
วิเศษศักดิ์
ปางพุฒิพงศ์
ทระเทพ
รอดสม
ฉัตรไชยาฤกษ์
กิตติมั่นคง

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเขตสุขภาพที่ 1
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเขตสุขภาพที่ 4
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเขตสุขภาพที่ 5
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเขตสุขภาพที่ 8
สาธารณสุขนิเทศเขตสุขภาพที่ 6
หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 2
หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 9

เชื้อชาญ
แจ่มศรี
อิงคสุวรรณกุล
นิลสาวิกา
แสนเสริม
การสมเจตน์
แสนใจกล้า
เฉยทิม
ตั้งตรงจิตต์
จุดหิรัญ
วังยายฉิม
อุ่นเสี่ยม
ชิณวงศ์
วิชัยคา
ฟ้าบรรเจิด
สาลี
ทชาปลิว
ตีเมืองสอง
โชติชะวารานนท์
ชาญสตบุตร
วงค์เมฆ
ชอบดี
ตั้งทวีรัศม์
จิตต์บรรจง
พานพิศ
จันทร์วิเชียร
สัตถาธีรทรัพย์
พุตติ
อนันตรสุชาติ

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการ
นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ
เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางศุภัทรา
2. นายพยนต์
3. นางกฤติกา
4. นายสมัย
5. นายชาญยุทธ
6. นางอุบลวรรณ
7. นางชลชื่น
8. น.ส.สุภาพร
9. นางมนต์ทิพย์
10. น.ส.ศิริลักษณ์
11. น.ส.พรอินทร์
12. นางจิราภรณ์
13. นายชัชพิมุข
14. นางอรชร
15. นางนัญกมล
16. นางโกสุม
17. น.ส.ฐิติมา
18. นายธามพิสิษฐ์
19. นางวาสนา
20. นางจีรนันท์
21. นางวิภา
22. นายวิวัฒน์
23. นางปวีณ์นภา
24. น.ส.คนึงนิตย์
25. น.ส.สิรินันท์
26. น.ส.ขวัญแก้ว
27. นางวนิดา
28. น.ส.กฤติยา
29. นายธิติธรรม
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30. น.ส.ปรินดา
31. น.ส.สุภาภรณ์
32. น.ส.นริศรา

สุขสันติภาพ
ไทยแท้
ปั้นทอง

เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
ประธาน กล่าวเปิดประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุม
- ไม่มี –
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสานักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 10/2561
เมื่อวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2561
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับรองโดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 การพยากรณ์แนวโน้มและสถานการณ์โรคที่สาคัญ
นพ.นคร เปรมศรี ผู้อานวยการสานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค นาเสนอโดยสรุป ดังนี้
1. สถานการณ์และการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคหัดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

- ผู้ป่วยยืนยันมีอายุระหว่าง 2 เดือน – 42 ปี
- ผู้ป่วยส่วนใหญ่อายุ ต่ากว่า 5 ปี ร้อยละ 67
- ในกลุ่มเด็กอายุต่ากว่า 5 ปี ไม่เคยได้รับวัคซีน หรือไม่แน่ใจว่าเคยได้รับวัคซีนมาก่อน ร้อยละ 59
- พบผู้ป่วยมากที่สุดในอาเภอยะหา จังหวัดยะลา ร้อยละ 22
2. จานวนผู้เสียชีวิตด้วยโรคหัด ปี 2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 15 พย. 2561)
- ผู้ป่วยเสียชีวิตรวม 18 ราย จ.ยะลา (10 ราย) จ.ปัตตานี (7 ราย) และ จ.สงขลา (1 ราย)
- อายุระหว่าง 7 เดือนถึง 2 ปี 6 เดือน แบ่งออกเป็น อายุต่ากว่า 9 เดือน 2 ราย และ อายุ
ระหว่าง 9 เดือน– 2 ปี 6 เดือน 16 ราย
- ไม่เคยได้รับวัคซีนหัด 17 ราย ได้รับวัคซีน MMR1 ล่าช้า 1 ราย
- ขณะนี้อยู่ระหว่างติดตามเวชระเบียนผู้ป่วยที่เสียชีวิตมาเข้าที่ประชุม์ผู้เชี่ยวชาญ
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3. สถานการณ์โรคคอตีบ
จังหวัด
อุดรธานี
ยะลา
เชียงใหม่
นครราชสีมา
ปทุมธานี
ฉะเชิงเทรา
เชียงราย
สงขลา
นนทบุรี

Case
14
13
12
7
6
6
6
5
5

DTP-HB3 DPT4 DTP5
90
87
82
75
72
59
94
92
85
93
93
91
90
88
82
96
96
95
89
88
85
89
73
58
91
87
79
90
87
83
- โรคคอตีบมีแนวโน้มการเกิดโรคเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความครอบคลุมของวัคซีนต่าและ
ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน (Herd Immunity ลดลง)
- จากการลงพื้นที่ ทางเจ้าหน้าที่ให้ความเห็นว่ามีประชาชนมีการตื่นตัวและเข้ามารับวัคซีนหัด
เป็นจานวนมาก
- ควรใช้โอกาสนี้ในการรณรงค์เพื่อเพิ่มความครอบคลุมของวัคซีนในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้
4. ไข้ปวดข้อยุงลาย Chikugunya
- ประเทศไทยเคยมีการระบาดใหญ่ของ Chikungunya เมื่อปี 2552-2553 คราวนั้นเกิดการ
ระบาดทั่วจังหวัดภาคใต้และจังหวัดรอยต่อภาคกลาง
- ในปี 2561-2562, Chikungunya มีแนวโน้มที่จะเกิดการระบาดได้ , มีรายงานการเกิดโรคที่
เขตจอมทอง กรุงเทพฯ ด้วย ตรวจพบเป็นเชื้อสายพันธุ์เดียวกันกับของ จ.สตูล
- มียุงลายเป็นพาหะ โดยเฉพาะยุงลายสวน ซึ่งพบมากในสวนยาง
- ควรเร่ งรั ดการก าจั ดแหล่ งเพาะพัน ธุ์ยุงลายทั้งในบ้านและในสวน เพื่อป้ องกันการเกิดโรค
ทั้งไข้เลือดออกและ Chikungunya
มติที่ประชุม 1) รับทราบ
2) สถานการณ์โรคหัด 4 จังหวัดชายแดนใต้ แนวทางป้องกัน เพิ่มระดับความครอบคลุม
วัคซีน ในเด็กต่ากวา 5 ปี (Catch-up MMR > 95%) - ให้วัคซีนผู้สัมผัสโรคอายต่ากว่า 12 ปี - สื่อสารและให้
ข้อมูลแก่ประชาชนในพื้นที่
3) กรมควบคุมโรคควรวิเคราะห์ สรุปภาพรวมรายเขต ให้ผู้บริหารได้ทราบเป็น 1 page
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3.2 การบริหารจัดการงบลงทุน งบประมาณรายจ่าย ประจาปี 2561 และการเตรียมการปี 2562
นางมยุรี เอี่ยมเจริญ ผู้แทนกองบริหารการสาธารณสุข นาเสนอโดยสรุป ดังนี้
1. งบลงทุนค่าสิ่งก่อสร้างผูกพัน ปี 2561 (รายเขต) ที่ยังไม่ลงนามสัญญา ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน
2561 ก่อสร้างผูกพัน 53 หน่วย ลงนามแล้ว 50 หน่วย ได้ผู้รับจ้างลงนาม (รอลงนาม) 2 หน่วย ไม่ได้ผู้รับจ้าง 1
หน่วย ดังนี้
1) เขต 1 อาคารผู้ป่วยใน รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ ขั้นตอนปัจจุบัน จ.เชียงราย ส่งหนังสือ
ขออนุมัติวงเงินเพิ่มเติมมายัง กบรส.เมื่อ 18 ต.ค. 61 ปัจจุบัน กบรส.จัดหนังสือเสนอ สานักงบประมาณขออนุมัติ
วงเงินเพิ่มเติม คาดว่าจะลงนามสัญญาภายใน ธ.ค. 61
2) อาคารแฟลตแพทย์ 40 ยูนิต รพ.กระบี่ ขั้นตอนปัจจุบัน ขณะนี้อยู่ระหว่างประกาศประกวด
ราคาจ้าง เมื่อวันที่ 2 พ.ย. 61 สิ้นสุด 30 พ.ย. 61 กาหนดเสนอราคา 3 ธ.ค. 61 คาดว่าจะลงนาม 19 ธ.ค. 61
3) อาคารเรียนและหอนอน วพบ.ราชบุรี ปัจจุบันอยู่ระหว่างเสนอหนังสือทาความตกลงรูปแบบ
รายการและวงเงินค่าก่อสร้างกับ สานักงบประมาณ.ใหม่ เนื่องจากผลราคาครั้งที่ 2 สูงกว่าการจัดจ้างครั้งที่ 1 ที่
สานักงบประมาณเคยให้ความเห็นชอบวงเงินค่าก่อสร้าง คาดว่าจะลงนามสัญญาภายใน ธ.ค. 61
2. ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ปี 2561 และเป้าหมายการเบิกจ่ายปี 2562 ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน
2561
- เป้าหมายการเบิกจ่ายปี 2562
 การเบิกจ่ายภาพรวม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 94
 การก่อหนี้ผูกพัน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90
 การเบิกจ่ายงบลงทุน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 76
- ผลการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 เบิกจ่ายสะสม ร้อยละ 6.32
3. ภาพรวมผลการดาเนิ น งาน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน
2561
- ครุภัณฑ์ 7,591 หน่วย ยังไม่ได้ผู้รับจ้าง 39.2% ได้ผู้รับจ้าง 43.8% ลงนามแล้ว 17%
- ก่อสร้างปีเดียว 928 หน่วย ยังไม่ได้ผู้รับจ้าง 59.% ได้ผู้รับจ้าง 28% ลงนามแล้ว 13%
- ก่อสร้างผูกพัน 32 หน่วย ยังไม่ได้ผู้รับจ้าง 96.9.% ได้ผู้รับจ้าง 3.1%
4. นโยบายการบริหารงบลงทุน รายการงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2562
1) ห้ามเปลี่ยนแปลงรายการ รูปแบบรายการสิ่งก่อสร้างและสถานที่ก่อสร้าง
2) กรณีไม่สามารถดาเนินการได้ ให้แจ้งคืนงบประมาณพร้อมชี้แจงเหตุผลภายในไตรมาสที่ 1
3) ให้ดาเนินการตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด
4) กรณีงบปีเดียว หากมีเงินเหลือจ่าย ให้แจ้งโอนเงินกลับคืนส่วนกลาง ทันทีเมื่อมีการลงนาม
สัญญาแล้ว
5) กรณีงบผูกพันเดิม ขอให้ดาเนินการตามงวดงาน/งวดเงินในสัญญา ตามแผนการดาเนินงานที่
ส่งไปยังสานักงบประมาณ (ง700)
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6) สป.สธ. จะติดตามผลการดาเนินงานผ่านโปรแกรมติดตามงบประมาณ ของ กบรส. เท่านั้น
- รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง ทุกวันพฤหัสของสัปดาห์
- ก่อสร้างผูกพันเดิม สรุปผลความก้าวหน้า ทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน
มติที่ประชุม 1) รับทราบ
2) กบรส.ควรรวบรวมข้อมูลงบลงทุนที่ให้แต่ละเขตส่งให้ ผตร/สธน.ได้พิจารณาก่อน
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
4.1 การประชุม “The 5th International Conference on Breastfeeding Sick Babies”
กรมการแพทย์ โดยสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี และมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย ร่วมกับ
ภาคีเครือข่ายต่าง ๆ จะจัดประชุมวิชาการนานาชาติ “The 5th International Conference on Breastfeeding
Sick Babies” ในระหว่างวันที่ 16 – 18 มกราคม 2562 ณ โรงแรม Century Park กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้มี
การจัดอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 5 ด้วยวัตถุประสงค์ เพื่อจัดระบบบริการให้ทารกที่คลอดก่อนกาหนด และทารก
ป่วย ได้รับนมแม่อย่างเหมาะสม โดยในปีนี้ ไดรับเกียรติจากวิทยากรต้นแบบของการดาเนินการของประเทศ
ศ.เกียรติคุณ น.พ.เกรียงศักดิ์ จีระแพทย์ และวิทยากรผู้เป็นต้นแบบในระดับนานาชาติมาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้
และการขับเคลื่อนเรื่องนมแม่ โดยเฉพาะในประเทศพื้นเอเชียอย่างเหมาะสม การประชุมครั้งนี้คาดหวังว่าบุคลากร
ทางการแพทย์และสาธารณสุข ผู้เข้าร่วมประชุม จะได้ความรู้ และประสบการณ์ด้านวิชาการเฉพาะ ที่จะนาไป
พัฒนาบริการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในเด็กป่วย ให้มีคุณภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดสาหรับกลุ่มเป้าหมาย
แม่และเด็กต่อไป
กรมการแพทย์ ขอเชิญ แพทย์ พยาบาล นักวิชาการ ผู้สนใจเข้าร่วมประชุม ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียด
การประชุมวิชาการ และสมัครเจ้าร่วมประชุมได้ที่ www.bfsickbabies.com
ตามเอกสาร http://bie.moph.go.th/bie/meeting_file/meeting_file8/4.1.pdf
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2 การขับเคลื่อนการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับจังหวัด
น.พ.นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นาเสนอโดย
สรุป ดังนี้
1. ข้ อ สรุ ป การสั่ ง การ แนวทางการควบคุ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ร ะดั บ จั ง หวั ด (การประชุ ม VDO
Conference เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2561)
รายละเอียดดังนี้
1) เพื่อทราบมติคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ระดับจังหวัดในส่วนที่เกี่ยวข้อง
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธาน)
2) แนวปฏิบัติการขับเคลื่อนการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับจังหวัด มอบกรมควบคุมโรค
ในฐานะเลขานุการ แจ้งเลขานุการคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด และคณะกรรมการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรุงเทพมหานคร ดาเนินการ
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2.1) ทบทวนองค์ประกอบคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด หรือ
คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรุงเทพมหานคร ให้เป็นปัจจุบัน
2.2) ส่ ง ค าสั่ ง แต่ง ตั้ ง คณะกรรมการฯ ที่ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวัด มี อ านาจแต่ ง ตั้ ง ไปยั ง
เลขานุการคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
2.3) จั ดให้ มีการประชุมคณะกรรมการฯจังหวัด หรือกรุงเทพมหานคร โดยใช้แนว
ปฏิบัติที่คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เห็นชอบ และรายงานผลการดาเนินงานและปัญหา อุปสรรค
ตามแบบฟอร์มที่กาหนดทุก 3 เดือน
3) กรอบการดาเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ ปี 2562
4) แผนในการด าเนิ น งานพั ฒ นาโครงการสนับสนุน ควบคุม การบริ โ ภคยาสู บ และเครื่อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค ระยะที่ 2
2. กรอบการดาเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ ปี 2562
1) ขับเคลื่อนกลไกการดาเนินงานควบคุมยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับจังหวัด
2) การสนับสนุนการดาเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
3) การบังคับใช้กฎหมายและการทาให้สิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่และสุรา
4) การช่วยให้ผู้เสพ ผู้ดื่ม เลิกสูบเลิกดื่ม
5) การพัฒนามาตรการชุมชนเพื่อควบคุมยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
3. สถานการณ์ดาเนินโครงการ
ได้รับงบสนับสนุนจาก สสส. ทั้งสิ้น 68,313,200 บาท งบดาเนินการ (สคร./สสจ.) จานวน
ทั้งสิ้น 61,543,540 บาท งบบริหารจัดการโครงการ จานวนทั้งสิ้น 6,769,660 บาท โครงการระดับเขตได้รับ
สนับสนุนงวดที่ 1 และงวดที่ 2 ครบทั้ง 13 เขต ร้อยละ 100 โครงการระดับจังหวัด อยู่ระหว่างดาเนินโครงการ
ได้แก่ จ.พิษณุโลก ได้รับงวดที่ 1 จานวน 72 จังหวัด ร้อยละ 98.64 ได้รับงวดที่ 1 และ 2 จานวน 58 จังหวัด
ร้อยละ 78.38 จั งหวัดที่ไม่ขอรั บงบประมาณสนับสนุน จานวน 3 จังหวัด ได้แก่ น่าน สระบุรี ภูเก็ต ข้อมูล
ณ วันที่ 31 ต.ค. 61
4. การใช้ เงิน สิ น บนรางวัล ในส่ ว นของค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงานของส านัก งานสาธารณสุ ขจั งหวั ด
มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1) สสจ. ส่งขออนุมัติใช้เงินในบัญชีกองทุนฯ พร้อมแนบใบเสนอราคา
2) จัดส่งให้ สคอ.
3) กฝบ. เพื่อตรวจสอบตามหลักเกณฑ์
4) กบท. (การเงินฯ) เพื่อตรวจสอบบัญชีและจัดทาเรื่องขอเบิกจากกองคลัง
5) กองคลังอนุมัติใช้เงิน/ออกเช็ค
6) กบท. (การเงินฯ) นาเช็คโอนเข้าบัญชีของ สสจ. พร้อมทั้งจัดทาหนังสือแจ้งการโอนเงินและ
แนบรายละเอียดเอกสารที่ สสจ. ต้องส่ง
7) สสจ. รับเงินโอน และดาเนินการจัด ซื้อจัดจ้าง/ส่งเอกสาร (ใบเสร็จรับเงินโอน/เอกสารจัดซื้อ
จัดจ้าง) ให้ สคอ.
8) สคอ. ส่งเอกสารให้กองคลัง

9
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
กาหนดการประชุมครั้งต่อไป วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561
เลิกประชุมเวลา 13.00 น.

นางสาวอินทิรา คาไทย
นางชนิตา เกียรติพัฒนกุล
นางสาวนวลภรณ์ เฉยรอด

สรุปรายงานการประชุม
สรุปรายงานการประชุม
ตรวจรายงานการประชุม

