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รายงานการประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหลักประกนัสุขภาพ 
เทศบาลตําบลกะรน  ครั้งท่ี ๔ ประจําปี ๒๕๕๖ 

วันศกุร ์ที ่๑๖ สงิหาคม  ๒๕๕๖ 
ณ  ห้องประชมุสภาเทศบาล  (ชั้น ๓) 

-------------------------------------------------------------- 
ผู้มาประชุม 
  ๑.  นายอทิธิพร  สังข์แก้ว     รองนายกเทศมนตรี     รองประธาน (ทําหน้าที่ประธาน) 
  ๒.  นายพีระพงษ์  ชีพเหล็ก ผอ.รพ.สต.กะรน     กรรมการ 
  ๓.  นายอนุรักษ์  แย้มคล้าย สมาชิกสภาเทศบาล         กรรมการ 
   ๔.  นายไพโรจน์   สังข์แก้ว สมาชิกสภาเทศบาล    กรรมการ 
  ๕.  นายสุทศัน์   อนันตชาต ิ ตัวแทนชุมชนกะตะ           กรรมการ 
  ๖.  นายสญัญา   นวลพลับ ตัวแทนชุมชนคอกช้าง    กรรมการ 
  ๗.  เรือเอกเจด็จ  วิชรศรณ ์ ตัวแทนชุมชนกะรน    กรรมการ 
  ๘.  นายเมตต ์  ชูลกัษณ ์ ตัวแทนชุมชนโคกโตนด-กะตะน้อย   กรรมการ 
  ๙.  นายวรายุทธ์   บุญคง  ตัวแทนชุมชนบางลา        กรรมการ 
  ๑๐. นายเสน่ห ์   ชูปาน  อาสาสมคัรสาธารณสุขฯ    กรรมการ 
  ๑๑. นายวีระศักดิ์  เอนกวงศส์วัสดิ ์ปลัดเทศบาลตาํบลกะรน          กรรมการ/เลขานุการ 
  ๑๒. นางกรรณิการ์  ณ ตะก่ัวทุ่ง รองปลดัเทศบาล       รองประธานอนุกรรมการ 
  ๑๓. นางประไพพรรณ  สกุลชิต ผู้อํานวยการกองคลัง    อนุกรรมการ 
  ๑๔. นายปรีชา   ทวีทอง ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้ม  อนุกรรมการ 
  ๑๕. นางสาวภาวิณี  เฟ่ืองนวกิจ นักวิชาการการเงินและบัญช ี   อนุกรรมการ 
    ๑๖. นางอังค์รสิา  สังวรกาญจน์ หัวหน้าสํานักปลัด    อนุกรรมการ 
  ๑๗. นางสาธิตา   จิตเมต  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข   อนุกรรมการ/เลขาฯ 
           ๑๘. นายวันเฉลิม   เหมสลาหมาด ผู้ช่วยนักวิชาการสขุาภิบาล   อนุกรรมการ/ผช.เลขา                
ผู้ไม่มาประชุม   
  ๑.  นายทวี     ทองแช่ม นายกเทศมนตรี       ประธานกรรมการ 
  ๒.  นายสมปอง   ดาบเพชร รองนายกเทศมนตรี            รองประธานกรรมการ 
  ๓.  นายทวีศักดิ ์   ศรอินทร์ อาสาสมคัรสาธารณสุขฯ         กรรมการ 
  ๔.  นางวารณี      เวชพันธ ์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ      อนุกรรมการ 
ผู้เข้ารว่มประชุม 
  ๑. นางพนิตนันท์  บุบผะโพธ์ิ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   ผูส้ังเกตการณ์ 
 
เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.    
ระเบียบวาระที่ ๑     เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายอิทธิพร สังข์แก้ว   ขอเปิดการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลกะรนครั้งท่ี 
รองประธานกองทุนฯ  ๔/๒๕๕๖ หากคณะกรรมการทุกท่านพร้อม ก็ขอเร่ิมประชุมในวาระท่ี ๑ ได้เลย  
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นายปรีชา  ทวีทอง   สําหรับการประชุมคร้ังน้ีเป็นคร้ังท่ี ๔ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖  
อนุกรรมการกองทุนฯ  สําหรับครั้งน้ีตามวาระที่แจ้งไว้ในเอกสารประกอบด้วยทั้งสิ้น ๕ วาระการประชุม  
    สําหรับในวาระที่ ๑ แจ้งเพ่ือทราบ ในวันน้ีไม่มีประเด็นใดๆแจ้งในที่ประชุม      
    ขอเริ่มวาระท่ี ๒ ต่อไป 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
    
ระเบียบวาระที่ ๒            เร่ือง รับรองรายงานการประชุมคร้ังที ่๓/๒๕๕๖ 
นายปรีชา  ทวีทอง    ขอให้ทุกท่านดูรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๖ ตามเอกสารที่ให้ไว้
อนุกรรมการกองทุนฯ  โดยจัดประชุมเมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ ในเอกสารรายงานประกอบด้วย      
    หน้าแรกรายช่ือผู้มาประชุมและผู้ไม่มาประชุม  ถัดจากน้ันจะเป็นวาระการ       
    ประชุมพร้อมรายละเอียดการประชุมพร้อมมติที่ประชุมทั้ง ๕ วาระ ผู้เข้าร่วม    
    ประชุมท่านใดเห็นว่ามีข้อความไหนที่ต้องแก้ไขหรือเพ่ิมเติมหรือไม่ หากไม่มีจะได้
    รับรองรายงานการประชุมต่อไป 
นายสุทัศน์  อนันตชาติ   ในเอกสารรายงานการประชุมมีบางคําที่สะกดผิดและตกหล่น ให้ฝ่าย  
กรรมการกองทุนฯ  เลขากองทุนฯได้ตรวจสอบอีกครั้งเพ่ือความถูกต้องต่อไป 
มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ 
 
ระเบียบวาระที่ ๓  นําเสนอโครงการพิจารณาขออนุมัติงบประมาณการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ 
นายปรีชา  ทวีทอง   ผู้เข้าร่วมประชุมท่านใด มีโครงการจะนําเสนอเพ่ือขออนุมัติงบประมาณ
อนุกรรมการกองทุนฯ  ในการประชุมครั้งน้ีหรือไม่ โดยขอแจ้งคณะกรรมการและอนุกรรมการให้ทราบถึง
    ข้ันตอนการอนุมัติโครงการคร้ังน้ี จากเดิมคณะกรรมการกองทุนฯจะพิจารณา   
    อนุมัติในหลักการในโครงการที่มีวัตถุประสงค์ตรงตามประกาศคณะกรรมการ    
    หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยมอบหมายคณะอนุกรรมการตรวจสอบ         
    รายละเอียดโครงการต่อไป แต่เน่ืองด้วยครั้งน้ีมีโครงการเข้าพิจารณาเพียง        
    ๑ โครงการ จึงขอให้คณะกรรมการและอนุกรรมการได้พิจารณารายละเอียด    
    โครงการเพื่ออนุมัติงบประมาณโครงการให้เสร็จสิ้นในคร้ังเดียวเลย 
นายพีระพงษ์  ชีพเหล็ก   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลกะรน ขอนําเสนอโครงการตําบลกะรน 
ผอ.รพ.สต.กะรน   ReShape ๙๙ วัน ๙,๙๙๙ กิโลกรัม เฉลิมฉลองสิงหาราชินีและธันวามหาราช   
    งบประมาณ ๑๑๕,๕๐๐ บาท จากข้อมูลด้านสุขภาพจะพบว่าสถิติการเสียชีวิต   
    จากโรคเรื้อรังเช่น โรคหัวใจ เบาหวาน ความดัน ยังมีตัวเลขท่ีเพ่ิมข้ึนอย่าง       
    ต่อเน่ือง หลายหน่วยงานจึงพยายามหาวิธีแก้ปัญหาเหล่าน้ี แต่ส่วนมากมักจะ       
    แก้ปัญหาตรงปลายเหตุ โดยให้ผู้จัดทําโครงการได้อธิบายรายละเอียดต่อไป 
 
 
นางพนิตนันท์  บุบผะโพธิ์  สําหรับโครงการน้ีจะต่อยอดจากการคัดกรองผู้ป่วยในปีที่แล้วคือ  
ตัวแทนผู้จัดทําโครงการ  โครงการสนองนํ้าพระราชหฤทัยในหลวงทรงห่วงใยประชาชนฯ  โดยกระทรวง   
    สาธารณสุขได้แบ่งกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังออกเป็นสามกลุ่ม คือกลุ่มที่ป่วยไปแล้ว   
    กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มปกติ โดยขอประชาสัมพันธ์ในกลุ่มผู้ป่วยขณะน้ีรพ.สต.กะรน 
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    ร่วมกับ รพ.วชิระในการบริการออกตรวจรักษาในพ้ืนที่กะรน ทุกวันพฤหัสบดี    
    สําหรับกลุ่มเสี่ยงหากจะทําให้อยู่กลุ่มปกติได้ จะต้องเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น      
    อาหาร ออกกําลังกายและอารมณ์ เป็นต้น สําหรับในโครงการน้ีหลังจากได้กลุ่ม 
    เสี่ยงในปีที่แล้วจะหาวิธีการให้อยู่ในกลุ่มปกติในรูปแบบต่างๆ เช่นส่งเสริมการ   
    ออกกําลังกาย ลงทะเบียนโครงการสลัดไขมันเพ่ือทําการเปรียบเทียบ ก่อนเข้า   
    ร่วมและสรุปผลโครงการหลังผ่านกิจกรรมต่างๆในระยะเวลาที่กําหนดเพ่ือให้ได้  
    กลุ่มปกติเพ่ิมข้ึน 
นายสุทัศน์ อนันตชาติ   ในส่วนการขอความร่วมมือหมอจากโรงพยาบาลวชิระมาให้บริการใน
กรรมการกองทุนฯ  พ้ืนที่ควรเพ่ิมการประชาสัมพันธ์ในชุมชนให้มากข้ึน เพราะประชาชนยังเข้าถึง   
    ข้อมูลข่าวสารน้ีไม่มากนัก คนในชุมชนจะเสียโอกาสได ้
นายอนุรักษ์  แย้มคล้าย   ในเอกสารการนําเสนอโครงการ หัวข้อกิจกรรมในข้อที่ ๓ การแบ่งกลุ่ม
กรรมการกองทุนฯ  เป้าหมายออกเป็น ๙ กลุ่มๆละ ๙ คน รวมกลุ่มเป้าหมาย ๑,๕๐๐ คน ถ้าข้อความ
    ถูกต้อง กลุ่มเป้าหมายน่าจะผิดพลาด หากถูกต้องกลุ่มเป้าหมายจํานวนดังกล่าว 
    จะสามารถทําได้ผลแค่ไหน เน่ืองจากจํานวนค่อนข้างเยอะ ขอให้ทางผู้รับผิดชอบ
    โครงการอธิบายประเด็นน้ีให้ชัดเจน ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมในกิจกรรมข้อ ๔ ควรมี
    กิจกรรม เพ่ิมเติมในช่วงเวลาระหว่างทําโครงการแทนท่ีการวัดผลกิจกรรม        
    ก่อนหลังอย่างเดียวโดยไม่สร้างกิจกรรมใดๆไว้ให้กลุ่มเป้าหมายเลย อาจจะ      
    แบ่งเป็นกลุ่ม เช่น วัยเด็ก วัยรุ่นวัยทํางานและผู้สูงอายุแล้วหากิจกรรมที่เหมาะสม 
    เพ่ือให้เกิดผลต่างที่ชัดเจนก่อน-หลังโครงการและกลุ่มเป้าหมายควรปรับลดลงให้
    เหมาะสมและเกิดผลในทางปฏิบัติมากขึ้น 
นายพีระพงษ์  ชีพเหล็ก   เอกสารโครงการมีความผิดพลาดในเรื่องตัวเลขเล็กน้อย เน่ืองจากเป็น
ผอ.รพ.สต.กะรน   โครงการที่ถอดแบบมาจากสสจ. ขอแก้ไขให้มีความเหมาะสมมากย่ิงข้ึน 
นางพนิตนันท์  บุบผะโพธิ์  ในส่วนกิจกรรมระหว่างดําเนินโครงการเมื่อได้กลุ่มเป้าหมายแล้ว ก็ต้องดู
ตัวแทนผู้จัดทําโครงการ  ว่ามีกลุ่มไหนบ้างแล้วใช้แกนนําสุขภาพในพ้ืนที่ทํากิจกรรมให้เหมาะสมกับกลุ่มวัย
    ต่างๆเพียงแต่ยังไม่ระบุกิจกรรมไว้ในรายละเอียดโครงการ 
นายวีระศักด์ิ  อเนกวงศ์สวัสด์ิ  ในการจัดซื้อเคร่ืองชั่งนํ้าหนัก ๑๐ เครื่องๆละ ๖๐๐ บาทนั้น เป็นไปได้
กรรมการ/เลขากองทุนฯ  หรือไม่ท่ีจะลดจํานวนลงแต่ให้ซื้อเครื่องที่แสดงผลเป็นดิจิตอลเพ่ือความยุติธรรม
    ในการอ่านค่าตามจุดทศนิยม โดยใช้งบประมาณเท่าเดมิ ในส่วนภาพรวมโครงการ
    ไม่ควรเน้นการแข่งขัน ควรเน้นที่การสร้างแรงจูงใจเพ่ือคนเกิดการปรับเปลี่ยน   
    พฤติกรรมมากกว่าโดยอาจจะปรับลดเป็นชุมชนละ ๑๐๐ คน รวมกลุ่มเป้าหมาย
    ทั้งสิ้น ๕๐๐ คน 
 
 
นายพีระพงษ์  ชีพเหล็ก   ขออนุญาตท่ีประชุมสรุปสิ่งที่ต้องแก้ไขคือ ปรับรูปแบบกิจกรรมใหม่โดย
ผอ.รพ.สต.กะรน   ลดกลุ่มเป้าหมายและแกนนํากลุ่มสลัดไขมันลงให้เหมาะสม ตั้งแกนนํากลุ่มไว้     
    ๕๐ คน โดยเลือกจากกลุ่มเสี่ยงชุมชนละ ๑๐๐ คน ๕ ชุมชน รวมกลุ่มเป้าหมาย
    ทั้งสิ้น ๕๐๐ คน และจัดให้มีกิจกรรมเพ่ิมเติมแต่ละกลุ่มในระยะเวลา ๓ เดือน    
    ของโครงการ ในด้านงบประมาณจากเดิม ๑๑๕,๕๐๐ บาทปรับปรุงใหม่เป็น      
    ๕๑,๕๐๐ บาท ตามกลุ่มเป้าหมายที่ลดลงและเครื่องชั่งนํ้าหนักลดจํานวนลง      
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    จัดซื้อเคร่ืองที่วัดผลแบบดิจิตอลเพ่ือการอ่านค่าที่ได้มาตรฐานมากข้ึน โดยทาง   
    ผู้รับผิดชอบจะนําเสนอโครงการต่อประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนอีกครั้ง 
มติที่ประชุม    รับทราบ อนุมัติโครงการดังกล่าว งบประมาณ ๕๑,๕๐๐ บาท โดยให้   
    ผู้รับผิดชอบแก้ไขโครงการตามที่คณะกรรมการและอนุกรรมการเสนอแนะ  
           
ระเบียบวาระที่ ๔  ติดตามผลการดําเนินงานโครงการที่ผ่านการอนุมตั ิ
    โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลกะรน 
   - โครงการพัฒนาศักยภาพตําบลควบคุมโรคเข้มแข็งอย่างย่ังยืน ๑๑๕,๐๐๐  บาท 
   - โครงการส่งเสริมสุขภาพเชงิรุก กลุ่มผูสู้งอายุตําบลกะรนเพื่อพัฒนาสู่เกณฑ์ 
              “ชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ” ปี ๒๕๕๖      ๘๐,๐๐๐    บาท 
   - โครงการส่งเสริมการแพทยแ์ผนไทย      ๔๔,๖๓๐    บาท 
   - โครงการควบคุมโรคตดิเชือ้ทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์   ๒๒,๒๖๐    บาท 
   - โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม    ๔๔,๙๐๐    บาท 
   - โครงการเชิงบูรณาการป้องกันและควบคมุโรคมาลาเรียจ.ภูเก็ต ๔๑,๐๐๐    บาท 
   - โครงการภูเก็ตร่วมใจ ต้านภัยโรคไข้เลือดออก ตําบลกะรน  ๖๘,๐๐๐    บาท 
        รวมงบประมาณ  ๔๑๕,๗๙๐  บาท 
   โดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านตาํบลกะรน 
   - โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนอสม. สู ่อสม.เชี่ยวชาญ   ๑๓๕,๒๐๐  บาท 
   - โครงการจิตอาสาพาชีวีสดใส ห่างไกลโรคเบาหวาน ความโลดันหิตสูง ๑๒๕,๐๐๐  บาท 
        รวมงบประมาณ  ๒๖๐,๒๐๐  บาท 
 
นายพีระพงษ์   ชีพเหล็ก   ในส่วนโครงการที่กองทุนฯ อนุมัติงบประมาณให้กับรพ.สต.และชมรม 
ผอ.รพ.สต.กะรน   อสม.ต.กะรนน้ัน จะขอแจ้งความคืบหน้าโครงการดังน้ี  

- โครงการเชิงบูรณาการป้องกันควบคุมมาลาเรียจังหวัดภูเก็ต ได้ร่วมกับ 
สสจ.ภูเก็ต ได้ดําเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วโดยได้นําส่งเอกสารสรุปผลโครงการกับ
กองทุนเมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 

- โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน อสม.สู่อสม.เชี่ยวชาญได้ดําเนินการ
ไปแล้ว โดยได้จัดการอบรม อสม. เสร็จสิ้นแล้วโดยขณะน้ีอยู่ในขั้นตอนการ
รวบรวมเอกสารเพื่อเตรียมสรุปผลต่อไป 

- โครงการควบคุมโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ ขณะนี้ได้
เตรียมการจัดอบรมกลุ่มเสี่ยง โดยโครงการจะเสร็จทันตามกําหนดเวลาที่วางไว้  

  - โครงการส่งเสริมการแพทย์แผนไทย    ยังไม่มีการดําเนินการใดๆ โดย
ขณะน้ีได้ส่งตัวแทนอสม.เข้าอบรมแพทย์แผนไทย ๒ คนเพ่ือนําความรู้ที่ได้รับมา
เผยแพร่ต่อในพื้นท่ี ในการดําเนินงานส่วนอื่นตอนน้ี รพ.สต.กะรนรับความร่วมมือ
จากรพ.วชิระภูเก็ต จัดแพทย์แผนไทยและบุคลากรมาให้บริการประชาชน        
ต.กะรน ในทุกวันอังคาร ไม่อยากให้มีการดําเนินงานซ้ําซ้อน รอให้ตัวแทน อสม.
ผ่านการอบรมก่อน จะได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับสมาชิกอื่นๆต่อไป 
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- โครงการพัฒนาศักยภาพตําบลควบคุมโรคเข้มแข็งอย่างย่ังยืนและ
โครงการจิตอาสา พาชีวีสดใส ห่างไกลเบาหวานความดันโลหิตสูง คาดว่าจะเสร็จ
ไม่ทันกําหนดเวลาเดิมโดยจะทําหนังสือขอขยายเวลามายังกองทุนฯอีกครั้งต่อไป 

- โครงการภูเก็ตร่วมใจ ต้านภัยโรคไข้เลือดออก ตําบลกะรน ขณะน้ี
คณะกรรมการได้อนุมัติในหลักการและคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการทาง
ผู้รับผิดชอบก็ได้ปรับปรุงโครงการเสร็จสิ้นแล้ว โดยขณะน้ีอยู่ในข้ันตอนเสนอต่อ
ประธานคณะกรรมการกองทุนฯเพื่อลงนามและทําบันทึกข้อตกลง สัญญายืมเงิน
ต่อไป 

     - โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม  
     - โครงการส่งเสริมสุขภาพเชงิรุกกลุ่มผู้สูงอายุตําบลกะรน พัฒนาสู่เกณฑ์ 
    “ชมรมผูสู้งอายุคุณภาพ” ปี ๒๕๕๖ 
    ทั้งสองโครงการอยู่ระหว่างดาํเนินการ และจะเสรจ็สิ้นทันกําหนดเวลาทีว่างไว้ 
นายปรีชา  ทวีทอง   ในวาระการติดตามผลโครงการท่ีผ่านการอนุมัติงบประมาณ ผู้เข้าร่วม
อนุกรรมการกองทุนฯ  ประชุมท่านใดมีประเด็นสงสัย จะสอบถามผู้รับผิดชอบโครงการหรือไม่ หากไม่มี       
    จะเข้าสู่วาระการประชุมต่อไป  
มติที่ประชุม       รับทราบ     
ระเบียบวาระที่ ๕  เร่ืองอื่นๆ (ไม่มี) 
มติที่ประชุม   รับทราบ 

ปิดประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.  
   

 (ลงชื่อ)                ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                (นางสาธิตา  จิตเมต) 
           อนุกรรมการ / เลขานุการอนุกรรมการกองทุน  
 
  (ลงชื่อ)                ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
          (นายวีระศักดิ์  เอนกวงศ์สวัสดิ์) 
                    กรรมการ / เลขานุการกองทุนฯ 
 
  (ลงชื่อ)               ผู้รับรองรายงานการประชุม 
               (นายอิทธิพร สังข์แก้ว) 
             รองประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ                    


