รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
ครั้งที่ 6 / ๒๕60
วันอังคารที่ 11 เมษายน พ.ศ. ๒๕60

ห้องประชุมปัญญานุสติ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

๒
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสาธารณสุข จังหวัดกาฬสินธุ์
ครั้งที่ 6 / 2560 ประจําเดือนมีนาคม 2560
วันอังคารที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมปัญญานุสติ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้เข้าประชุม
1. นพ.พีระ
2. นพ.ไพรัตน์
3. นพ.วรวิทย์
4. นางวิมลรัตน์
5. นางฉวีวรรณ
6. นายสม
7. นางปราณีต
8. นางสายใจ
9. นางสุระภา
10. นางนิศราวรรณ
11. ภก.กฤช
12. นายณัฐพงษ์
13. นางถมญาณี
14. นางสุพัตรา
15. นายยุทธพล
16. นายสุพิน
17. นางสาวสุภัทรา
18. นพ.นพดล
19. นพ.ศิวบูลย์
20. นพ.สุพัฒน์
21. นพ.ไพฑูรย์
22. นพ.สมานมิตร
23. นพ.วิษณุกร
24. นพ.พุทธรักษ์
25. นพ.พรพัฒน์
26. นพ.ธิติพงศ์
27. นพ.สิริชัย
28. นางสาวรักชนก
29. นพ.วิโรจน์
30. นพ.ประธาน
31. นายเอื้อการย์
32. นายจารึก
33. นพ.เมธา

อารีรัตน์
สงคราม
เจริญพร
ภูผาสุข
ชมภูเขา
นาสอ้าน
วงศ์สละ
อิ่มแมน
ฆารสว่าง
รักโคตร
โชติการณ์
ลือฉาย
โชติการณ์
ไชยยา
ภูเลื่อน
ภูสง่า
สามัง
แข็งแรง
ชัยสงคราม
ธาตุเพชร
อุไรชื่น
อัฐนาค
อ่อนประสงค์
ดีสิน
ภูนากลม
มณีวงศ์
นามทรรศนีย์
เจนวิริยะกุล
กอบางยาง
ศรีจุลฮาด
บุตรโพธิ์ศรี
ประคํา
ดิเรกโภค

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
รักษาการนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ
รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานยาเสพติดและสุขภาพจิต
แทนผู้อํานวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์
แทนผู้อํานวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลกมลาไสย
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลห้วยผึ้ง
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลคําม่วง
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลห้วยเม็ก
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลท่าคันโท
รักษาการผู้อํานวยการโรงพยาบาลนามน
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสหัสขันธ์
แทนผู้อํานวยการ รพร.กุฉินารายณ์
แทนผู้อํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จ
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลเขาวง
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลร่องคํา
แทนผู้อํานวยการโรงพยาบาลหนองกุงศรี
รักษาการผู้อํานวยการโรงพยาบาลดอนจาน
รักษาการผู้อํานวยการโรงพยาบาลสามชัย
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34. นพ.สุรเชษฐ์
35. นายลําพูน
36. นายประสิทธิชัย
37. นายสายัณห์
38. นางอําพร
39. นายสุพรรณ
40. นายศิริศักดิ์
41. นายประสิทธิ์
42. นายอรรคเดช
43. นายสมบูรณ์
44. นายนัฐวุฒิ
45. นายนพรัตน์
46. นางจุฑามาศ
47. นายสง่า
48. นายสมพงษ์
49. นายวราวุฒิ
50. นายไพรัตน์
51. นายสมดี
52. นายจักราวุฒิ
53. นางณิชมน
54. นางเพียงจิตร
55. นางสิริวรรณ
56. นายลอน
57. นายไชยา
58. นายสุพจน์
59. นายศัศวัต
60. นางสาวนงนุช
61. นายธนาเดช
62. นายวุฒิพงษ์
63. นางสาววรรณภา
64. นางศุภกาญจน์
65. นายชัยพิพัฒน์
66. นายณรงค์ฤทธิ์
67. นายศิริศักดิ์
68. นายสรรเพชญ์
69. นางกฤษณา
ผู้ไม่เข้าประชุม
1. นพ.สุรพงษ์

ภูลวรรณ
เสนาวัง
กัลยาสนธิ
ใจทาน
อนุทัย
เขตบรรจง
บุญไชยแสน
สงกันหา
อรรคเศรษฐัง
ไชยศรี
ไผ่ผาด
ไทยแท้
วิลาศรี
เพียรภายลุน
ภูผิวฟ้า
ตุลาพัฒน์
คําพรมมา
โคตตาแสง
วงษ์ภักดี
สินสุวงศ์วัฒน์
อุ่นสิม
ยนตรี
มุงคุณ
เวียงนนท์
แสบงบาล
ไพรพงษ์
โนนศรีชัย
อัยวรรณ
ฆารวิพัฒน์
นิติมงคลชัย
หระสิทธิ์
เถาวชารี
แข็งขยัน
ดลพร
ฟุ้งเฟื่อง
เพียรภายลุน

รักษาการผู้อํานวยการโรงพยาบาลฆ้องชัย
สาธารณสุขอําเภอเมืองกาฬสินธุ์
สาธารณสุขอําเภอยางตลาด
สาธารณสุขอําเภอคําม่วง
สาธารณสุขอําเภอกมลาไสย
สาธารณสุขอําเภอหนองกุงศรี
สาธารณสุขอําเภอฆ้องชัย
สาธารณสุขอําเภอนามน
รักษาราชการแทนสาธารณสุขอําเภอดอนจาน
สาธารณสุขอําเภอสหัสขันธ์
สาธารณสุขอําเภอกุฉินารายณ์
สาธารณสุขอําเภอนาคู
สาธารณสุขอําเภอสามชัย
สาธารณสุขอําเภอสมเด็จ
สาธารณสุขอําเภอห้วยผึ้ง
สาธารณสุขอําเภอท่าคันโท
ผู้ช่วยสาธารณสุขอําเภอร่องคํา
สาธารณสุขอําเภอห้วยเม็ก
สาธารณสุขอําเภอเขาวง
เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ชํานาญงาน
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชํานาญงาน
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชํานาญงาน
ผู้ช่วยสาธารณสุขอําเภอคําม่วง
ผู้ช่วยสาธารณสุขอําเภอนามน
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายช่างเทคนิค
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ลักษวุธ

รักษาการผู้อํานวยการโรงพยาบาลนาคู

ติดราชการ

๔
เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
วาระก่อนการประชุม
พิธีมอบรางวัลแสดงความชื่นชมยินดีกบั หน่วยงานองค์กรที่มผี ลงานดีเด่นระดับต่าง ๆ
เรื่องที่ 1 พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น “พ่อตัวอย่าง”
ตามที่ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานดําเนินการคัดเลือกพ่อตัวอย่างในสังกัด เพื่อส่ง
รายชื่อเข้ารับการคัดเลือกในระดับจังหวัด เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากร สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดกาฬสินธุ์ จึงขอมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ นายทวี ชมชื่น ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น “พ่อตัวอย่าง” ใน
สังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจําปี 2559
เรื่องที่ 2 พิธีมอบโล่เกียรติคุณผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนคนดีศรีสาธารณสุข
ตามที่ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ดําเนินการคัดเลือกหน่วยงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมและคนดีศรีสาธารณสุขระดับจังหวัดกาฬสินธุ์ ในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมสํานักงาน
สาธารณสุ ข จั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์ บั ด นี้ การจั ด ประชุ ม คั ด เลื อ กฯ ดั ง กล่ า วเสร็ จ สิ้ น เรี ย บร้อ ยแล้ ว ดั ง นั้ น สํ า นั ก งาน
สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงขอมอบโล่และประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นหน่วยงานดีเด่นด้านการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคนดีศรีสาธารณสุข ประจําปี ๒๕๖๐ ดังนี้

มอบโล่เกียรติคุณผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนคนดีศรีสาธารณสุขระดับจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจําปี ๒๕๖๐
กลุ่มข้าราชการ
1. นางกุลนันท์ อัฐนาค
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
กลุ่มลูกจ้าง
2. นายวิชัย ผิวเงิน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โรงพยาบาลคําม่วง
หน่วยงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมระดับจังหวัดกาฬสินธุ์
3. โรงพยาบาลคําม่วง
มอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ผ่านการคัดเลือกคนดีศรีสาธารณสุขระดับอําเภอ ประจําปี ๒๕๖๐
กลุ่มข้าราชการ จํานวน 14 ราย
1. นายจารึก ประคํา
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลดอนจาน
โรงพยาบาลดอนจาน
2. นายสมคิด เพื่อนรัมย์
นักกายภาพบําบัดชํานาญการ
โรงพยาบาลท่าคันโท
3. นางดุษฎี มงคล
เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชํานาญงาน
โรงพยาบาลคําม่วง
4. น.ส.สุพิชฌานันท์ พิมพรัตน์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชํานาญงาน รพ.สต.คําลือชา สสอ.สหัสขันธ์
5. นางอดาวัน ชมศิริ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
รพร.กุฉินารายณ์
6. นางสวาท วันอุทา
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
โรงพยาบาลร่องคํา
7. นายอาทิตย์ เลิศล้ํา
ผู้ช่วยสาธารณสุขอําเภอหนองกุงศรี
สสอ.หนองกุงศรี
8. น.ส.อิ่มฤทัย ไชยมาตย์
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน
รพ.สต.บ้านดินจี่ สสอ.คําม่วง
9. นางศิริวรรณ ช่วยรักษา
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
โรงพยาบาลนามน
10. นางปรียาวรรณ การวิหยี พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
โรงพยาบาลเขาวง
11. นางสุดาภรณ์ รัตนบุดดา ผอ.รพ.สต.บ้านหนองบัว
สสอ.ฆ้องชัย
12. นางนิตยา พงษ์ดํา
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
โรงพยาบาลสหัสขันธ์
13. นางรุ่งรัตน์ งามสวย
นักเทคนิคการแพทย์ชํานาญการ
โรงพยาบาลสมเด็จ
14. นางศิริเพ็ญ อาทะวิมล
ผอ.รพ.สต.สงเปลือย
สสอ.นามน

๕
กลุ่มลูกจ้าง จํานวน 10 ราย
1. นายหาญไทย ปัตถาทุม
พนักงานขับรถยนต์ราชการ
โรงพยาบาลท่าคันโท
2. นางสาวสุริมา กู่ชัยภูมิ
พยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลดอนจาน
3. นายวาสิทธิ์ บุญอาษา
พนักงานประจําตึก
รพร.กุฉินารายณ์
4. น.ส.ชลันดา ดุลการณ์
นักวิชาการสาธารณสุข
รพ.สต.บ้านนาบอน สสอ.คําม่วง
5. นางประครอง อุดมไสย
พนักงานธุรการ
โรงพยาบาลนามน
6. นางสมศรี นาถาดทอง
พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้
สสอ.ฆ้องชัย
7. นายบุญตา พลเรือง
พนักงานเกษตรพื้นฐาน
โรงพยาบาลสหัสขันธ์
8. นางสาวเยาวนี อรุณพาส
พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ ส.2
โรงพยาบาลสมเด็จ
9. นางปทุมวรรณ อาทะวิมล พนักงานบริการ
รพ.สต.สงเปลือย สสอ.นามน
10. นายแดง พลเดชะ
พนักงานขับรถยนต์ราชการ
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
หน่วยงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นระดับอําเภอ จํานวน 2 หน่วยงาน
1. โรงพยาบาลเขาวง
2. สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ต.โพนงาม อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
เรื่องที่ 3 พิธีมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติการประเมินรับรองผ่านเกณฑ์ “อําเภอไอโอดีน” ประจําปี
2559
ตามที่ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ขับเคลื่อน “โครงการบูรณา
การความร่วมมือเพื่อคนกาฬสินธุ์ทุกกลุ่มวัยไม่ขาดสารไอโอดีน ปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน
วโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจริญพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ในปี ๒๕๕๘ โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างกลไกความร่วมมือของภาคีเครือข่ายเชิงบูรณาการขับเคลื่อนตําบลจัดการสุขภาพดี
ควบคุมและป้องกันการเกิดโรคขาดสารไอโอดีนในทุกกลุ่มวัย ในการลดอัตราการป่วยด้วยโรคขาดสารไอโอดีน
สามารถส่งผ่านให้เด็กปฐมวัยมีความฉลาดทางสติปัญญาและมีพัฒนาการที่สมวัย ทั้งนี้ ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น
ได้ออกประเมินรับรองอําเภอที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ “อําเภอไอโอดีน” ในปี ๒๕๕๙ จํานวน ๕ อําเภอ และได้ส่งมอบ
โล่รางวัลเชิดชูเกียรติให้แก่อําเภอที่ผ่านเกณฑ์มา นั้น
ในการนี้ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงขอมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ ให้แก่ อําเภอที่ผ่านการ
ประเมินรับรอง “อําเภอไอโอดีน” ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ดังนี้
๑. อําเภอยางตลาด
๒. อําเภอนาคู
๓. อําเภอห้วยเม็ก
๔. อําเภอสหัสขันธ์
๕. อําเภอสามชัย
เรื่องที่ 4 พิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติการประกวด“โครงงานสุขภาพนักเรียน คิดเป็น ทําเป็น
ด้วยสมองและสองมือ”และ “เมนูผักอร่อย กุ๊กน้อยละเลงครัว”ระดับเขตสุขภาพที่ ๗ ประจําปีงบประมาณ
๒๕๖๐
ตามที่ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ได้ดําเนินการคัดเลือกโรงเรียน
ที่ส่งผลงานเข้าประกวด “โครงงานสุขภาพนักเรียน คิดเป็น ทําเป็น ด้วยสมองและสองมือ” และการประกวด
“เมนูผักอร่อย กุ๊กน้อยละเลงครัว” ระดับเขตสุขภาพที่ ๗ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เพื่อกระตุ้นและสร้าง
แรงจูงใจให้โรงเรียนเกิดความมุ่งมั่นพัฒนาโครงงานสุขภาพของนักเรียนที่จะนําไปสู่นวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี

๖
ที่ ส ามารถลดปั ญ หาสุ ข ภาพหรื อ สิ่ ง แวดล้ อ มได้ อั น จะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ สุ ข ภาพนั ก เรี ย นในภาพรวม ทั้ ง นี้
ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น ได้ดําเนินการคัดเลือกผลงานและส่งมอบเกียรติบัตร เพื่อเชิดชูเกียรติให้แก่โรงเรียนที่
ชนะการประกวดในระดับเขตสุขภาพที่ ๗ มาแล้วนั้น
ในการนี้ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงขอมอบเกียรติบัตร ให้แก่ โรงเรียนที่ชนะการ
ประกวด ระดับเขตสุขภาพที่ ๗ ดังนี้
๑. ประเภทโครงงานด้านสิ่งแวดล้อม
- รางวัล “ชนะเลิศ” เรื่อง “เครื่องอัดขวดพลาสติกรักษ์โลก”
ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
- รางวัล “รองชนะเลิศ อันดับ ๒” เรื่อง ขยะสร้างค่า รักษาสิ่งแวดล้อม
ได้แก่ โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
๒. ประเภทโครงงานด้านสุขภาพ
- รางวัล “รองชนะเลิศ อันดับ ๑” เรื่อง “การออกกําลังกายโดยใช้ท่าแม่ไม้มวยไทย”
ได้แก่ โรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์ อําเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์
- รางวัล “รองชนะเลิศ อันดับ ๒” เรื่อง โลชั่นสมุนไพร ตะไคร้หอมไล่ยุง
ได้แก่ โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
๓. ประเภท “เมนูผักอร่อย กุ๊กน้อยละเลงครัว”
- รางวัล “ชนะเลิศ” ได้แก่ โรงเรียนเอกปัญญา อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
เรื่องที่ 5 พิธมี อบใบประกาศเกียรติคุณ อสม.ดีเด่น โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรีท่ ั่วไทย เทิดไท้
องค์ราชัน ประจําปี 2560
กระทรวงสาธารณสุ ข ร่ ว มกั บ สํ า นั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น การสร้ า งเสริ ม สุข ภาพ (สสส.) เครื อ ข่ า ย
หมออนามัย ซึ่งประกอบด้วย มูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย สมาคมหมออนามัย ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข
แห่งประเทศไทย และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ดําเนินการโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย
เทิดไท้องค์ราชัน จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีเป้าหมายเชิญชวนภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการเสริมพลัง
ชักชวน และสร้างแรงจูงใจผู้สูบบุหรี่ในการเลิกบุหรี่ให้กับประชาชนคนไทย ซึ่งจากการดําเนิน พบว่า อสม. ได้
ดําเนินโครงการฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในระดับพื้นที่ อย่างเข้มแข็งจนประสบผลสําเร็จในหลายพื้นที่
สมควรได้รับการยกย่องและเชิดชูเกียรติประวัติ รวมถึงการประกาศเกียรติคุณให้รับทราบโดยทั่วกัน
รายชื่อ อสม.ดีเด่น ระดับจังหวัด ระดับอําเภอ จังหวัดกาฬสินธุ์ โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่
ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน ประจําปี 2560 ได้แก่
1. นางอุลัย จูวัฒนาประเสริฐ
อสม.ดีเด่น ระดับจังหวัด (อําเภอกมลาไสย)
2. นายทองศรี บัวคําภู
อสม.ดีเด่น ระดับอําเภอกมลาไสย
3. นางสาวรัชฎา วังระหา
อสม.ดีเด่น ระดับอําเภอสหัสขันธ์
4. นายสมควร โกสีลา
อสม.ดีเด่น ระดับอําเภอยางตลาด
5. นายอํานวย พัดเพ็ง
อสม.ดีเด่น ระดับอําเภอดอนจาน
6. นางคําพันธุ์ ฉ่ําสบาย
อสม.ดีเด่น ระดับอําเภอนาคู
7. นายจิราศักดิ์ วงศ์สวัสดิ์
อสม.ดีเด่น ระดับอําเภอท่าคันโท
8. นายไพฑูรย์ แก้วมงคล
อสม.ดีเด่น ระดับอําเภอฆ้องชัย
9. นางพรรณี มาตจรุง
อสม.ดีเด่น ระดับอําเภอนามน
10. นายกําพล ไชยนาแพง
อสม.ดีเด่น ระดับอําเภอร่องคํา

๗
11. นางสาวเพชรพิณ มิจินดา
มติที่ประชุม

อสม.ดีเด่น ระดับอําเภอห้วยเม็ก

ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับทุกท่าน/ทุกหน่วยงานที่ได้รับรางวัล

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบและ/หรือถือปฏิบัติ
1. นโยบายจากผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์คนใหม่ (นายสุวิทย์ คําดี)
1.1 การแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จะมีศูนย์ดํารงธรรมประจําตําบลและหมู่บ้าน
ต่อไปเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
1.2 ใช้แนวทางของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ เรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง
1.3 การเตรียมการรับอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ จะมีด่านทั้งตามถนนใหญ่ ถนนรอง และ
ด่านชุมชน แต่เน้นด่านครอบครัวซึ่งเป็นด่านที่สําคัญ คือ การเอาใจใส่ให้ความรักความอบอุ่นดูแลคนในครอบครัว
เวลาเมาแล้วไม่ให้ออกนอกบ้าน
1.4 การมีวินัย
1.5 การประชุมประจําเดือนครั้งต่อไป ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ จะให้รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดนําเสนอความก้าวหน้าด้านสังคม เศรษฐกิจ การศึกษา และด้านอื่นๆ
2. รองนายกรัฐมนตรี พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย และคณะ มีกําหนดการเดินทางมาตรวจราชการ
และติดตามการปฏิบัติราชการภูมิภาค เขตตรวจราชการที่ 12 ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ในวันพุธที่ 19 เมษายน
2560 โดยจะมีการเดินทางไปตรวจเยี่ยมศูนย์บริการสวัสดิการสังคมและศูนย์โฮมสุขเพื่อการดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิง
เทศบาลตําบลนาจารย์ และเยี่ยมศูนย์บริการแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลกมลาไสย
3. ขอบคุณทีมรับนิเทศงาน และการรับฟังการสรุปผลการตรวจราชการรอบแรก เมื่อวันที่ 10 เมษายน
2560 ณ โรงแรมริมปาว ซึ่งข้อมูล ITA จะตกมาก ขอให้เร่งรัดการส่งข้อมูล
4. ขอแสดงความยินดีกับสาธารณสุขอําเภอท่านใหม่ คือ สาธารณสุขอําเภอดอนจาน และสาธารณสุข
อําเภอเขาวง
5. เนื่ องจากมี การย้าย นายณั ฐ วุฒิ ไผ่ผ าด จากสาธารณสุขอําเภอร่องคํา เป็นสาธารณสุขอําเภอ
กุฉินารายณ์ ทําให้ตําแหน่งสาธารณสุขอําเภอร่องคําว่าง ซึ่งจะดําเนินการรับสมัครรักษาการสาธารณสุขอําเภอ
ร่องคํา โดยให้ผู้สมัครเขียนผลงานเป็น one page สั้นๆ ว่าในขณะที่เป็นผู้ช่วยสาธารณสุขมีผลงานอะไรบ้างที่จะ
ทําให้กรรมการอ่านแล้วจะคัดเลือกท่านเป็นสาธารณสุขอําเภอ
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
มติที่ประชุม

รับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามผลการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสาธารณสุข ครั้งที่แล้ว
3.๑ การจ่ายเงินค่าตอบแทนฉบับที่ 11 และ 12
ทําหนังสือแจ้งแนวทางการจ่ายเงินค่าตอบแทนฉบับที่ 11 และ 12 ไปยังหน่วยบริการทุกแห่ง เพื่อให้
การปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้ทําหนังสือแจ้งเวียนให้หน่วยบริการทั้งโรงพยาบาลและ รพ.สต. เบิกจ่ายแล้ว
โดยโรงพยาบาลเบิกจ่าย 1 เดือน ส่วน รพ.สต.เบิกจ่าย 4 เดือน
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ

๘
3.2 การขอมอบอํานาจนํารถราชการออกนอกพื้นที่
การขอมอบอํานาจจากผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ในเรื่องการให้ผู้อํานวยการโรงพยาบาลมีอํานาจ
อนุมัติ/อนุญาต ในการนํารถราชการออกนอกพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ได้
กลุ่มงานนิติการได้ประสานกับสํานักงานจังหวัดแล้ว แต่เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ว่าราชการจังหวัด
กาฬสินธุ์คนใหม่ เรื่องการมอบอํานาจจะต้องเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดคนใหม่ กลุ่มงานนิติการจะประสานกับ
สํานักงานจังหวัดเพื่อดําเนินการต่อไป
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องนําเสนอเพือ่ พิจารณา
เรื่องที่ 1 การขออนุมตั ิจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ทดแทน
บุคลากรทีล่ าออก และการจ้างเพิ่ม จํานวน 65 อัตรา
1 โรงพยาบาลเขาวง ลูกจ้างชั่วคราว ปรับเข้าสู่ตําแหน่ง พกส รวม 21 อัตรา
1.1 ตําแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
จํานวน 14 อัตรา
1.2 ตําแหน่ง จพ.สาธารณสุข(เวชกิจฉุกเฉิน)
จํานวน 2 อัตรา
1.3 ตําแหน่ง จพ.เภสัชกรรม
จํานวน 1 อัตรา
1.4 ตําแหน่ง จพ.เวชสถิติ
จํานวน 1 อัตรา
1.5 ตําแหน่ง โภชนากร
จํานวน 1 อัตรา
1.6 ตําแหน่ง จพ.พัสดุ
จํานวน 1 อัตรา
1.7 ตําแหน่ง จพ.การเงินและบัญชี
จํานวน 1 อัตรา
2. โรงพยาบาลหนองกุงศรี ลูกจ้างชั่วคราวปรับเข้าสู่ตําแหน่ง พกส. รวม 27 อัตรา
2.1 ตําแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์
จํานวน 1 อัตรา
2.2 ตําแหน่ง นักกายภาพบําบัด
จํานวน 1 อัตรา
2.3 ตําแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
จํานวน 2 อัตรา
2.4 ตําแหน่ง พนักงานประจําห้องยา
จํานวน 1 อัตรา
2.5 ตําแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล
จํานวน 1 อัตรา
2.6 ตําแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
จํานวน 3 อัตรา
2.7 ตําแหน่ง ผู้ช่วยทันตแพทย์
จํานวน 1 อัตรา
2.8 ตําแหน่ง พนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ จํานวน 1 อัตรา
2.9 ตําแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร
จํานวน 2 อัตรา
2.10 ตําแหน่ง พนักงานเปล
จํานวน 1 อัตรา
2.11 ตําแหน่ง พนักงานซักฟอก
จํานวน 1 อัตรา
2.12 ตําแหน่ง นักวิชการเงินและบัญชี
จํานวน 1 อัตรา
2.13 ตําแหน่ง พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
จํานวน 1 อัตรา
2.14 ตําแหน่ง พนักงานบริการ (พขร)
จํานวน 2 อัตรา
2.15 ตําแหน่ง พนักงานบริการ
จํานวน 8 อัตรา
3. โรงพยาบาลนาคู อนุมัติจ้างใหม่ พกส. รวม 10 อัตรา
3.1 ตําแหน่ง จพ.การเงินและบัญชี
จํานวน 2 อัตรา
3.2 ตําแหน่ง จพ.ธุรการ
จํานวน 2 อัตรา

๙
3.3 ตําแหน่ง จพ.พัสดุ
3.4 ตําแหน่ง นายช่างไฟฟ้า
3.5 ตําแหน่ง พนักงานบริการ (พขร)
3.6 ตําแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย
3.7 ตําแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
3.8 ตําแหน่ง พนักงานประจําห้องยา

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

1
1
1
1
1
1

อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา

4. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ ลูกจ้างชั่วคราวปรับเข้าสู่ตําแหน่ง พกส. รวม
2 อัตรา
4.1 ตําแหน่ง พนักงานประจําห้องยา
4.2 ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักกายภาพบําบัด

จํานวน 1 อัตรา
จํานวน 1 อัตรา

5. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอฆ้องชัย ทดแทน พกส ลาออก รวม 1 อัตรา
5.1 ตําแหน่ง พนักงานธุรการ (สอ.โนนเขวา)
จํานวน 1 อัตรา
6. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอท่าคันโท ทดแทน พกส. ลาออก รวม 1 อัตรา
6.1 ตําแหน่ง พนักงานวิทยาศาสตร์ฯ
จํานวน 1 อัตรา
7. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอดอนจาน ทดแทน พกส.ลาออก รวม 1 อัตรา
7.1 ตําแหน่ง พนักงานบริการ
จํานวน 1 อัตรา
8. โรงพยาบาลสามชัย ทดแทน ลูกจ้างชั่วคราว ลาออก รวม 1 อัตรา
8.1 ตําแหน่ง จพ.การเงินและบัญชี
จํานวน 1 อัตรา
9. โรงพยาบาลสหัสขันธ์ ทดแทน ลูกจ้างชั่วคราว .ลาออก รวม 1 อัตรา
9.1 ตําแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
จํานวน 1 อัตรา
* การขออนุมัติจ้างทดแทนและจ้างเพิ่มใหม่ พกส. ข้อ 1 – ข้อ 9 อยู่ภายในกรอบ FTE 2 ไม่
เกินร้อยละ 80 ของหน่วยบริการ (รายละเอียดตามแนบท้ายภาคผนวกหน้าที่ 55 - 56)
หมายเหตุ การขออนุมัติจ้างลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
- กรณีอยู่ในกรอบร้อยละ 80 เป็นอํานาจของคณะกรรมการบริหารอัตรากําลังระดับ
จังหวัดเป็นผู้พิจารณาอนุมัติจ้าง (ประชุมประจําเดือน (กวป.)
- กรณีเกินกรอบร้อยละ 80 ไม่เกินกรอบ ร้อยละ 100 จังหวัดพิจารณาเห็นชอบ ส่ง
เขตสุขภาพ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
- และกรณีเกินกรอบร้อยละ 100 จังหวัดเสนอ เขตสุขภาพพิจารณาให้ความเห็นชอบ
และเขตสุขภาพส่งสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาอนุมัติจ้าง
มติทปี่ ระชุม

อนุมัติ

เรื่องที่ 2 การดําเนินการตรวจคัดกรองความเสี่ยงมะเร็งท่อน้ําดี
ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้ดําเนินโครงการ การกําจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน้ําดี
ถวายพระกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชเสด็จขึ้นครองราชย์ครบ 70 ปี พร้อมทั้งสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา โดยมีนโยบายให้ดําเนินการตรวจ
คัดกรองความเสี่ยงมะเร็งท่อน้ําดี ด้วยการอัลตร้าซาวด์ จํานวน 28 จังหวัด กําหนดให้จังหวัดกาฬสินธุ์ดําเนินการ

๑๐
คัดกรองความเสี่ยงมะเร็งท่อน้ําดี ด้วยการอัลตร้าซาวด์ จํานวน 6,000 ราย จึงได้วางเป้าหมายการคัดกรอง
มะเร็งท่อน้ําดี ปีงบประมาณ 2560 ดังนี้
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ปีงบประมาณ 2559
เป้าหมายปี
เป้าหมายปี
ผลงานปี 2559 สงสัย CCA
2559
2560
เมืองกาฬสินธุ์
743
1,101
892
นามน
172
314
206
กมลาไสย
363
1,719
436
ร่องคํา
84
82
101
กุฉินารายณ์
520
607
624
เขาวง
190
159
228
ยางตลาด
680
1,219
816
ห้วยเม็ก
252
275
302
สหัสขันธ์
214
96
257
คําม่วง
241
284
289
ท่าคันโท
181
141
217
หนองกุง ศรี
327
334
392
สมเด็จ
311
293
373
156
152
187
ห้วยผึ้ง
สามชัย
126
175
151
นาคู
175
127
210
ดอนจาน
126
151
ฆ้องชัย
139
279
167
รวม
5,000
7,357
248
6,000
อําเภอ

ปีงบประมาณ 2560
เป้าหมายปี 2560
ทําได้แล้ว
ที่คาดว่าจะทําได้
ไม่ระบุ
800
148
1,500
654
ไม่พร้อมดําเนินการ
ไม่พร้อมดําเนินการ
250
1,500
593
260
300
500
300
400
400
ไม่พร้อมดําเนินการ
ไม่พร้อมดําเนินการ
ไม่พร้อมดําเนินการ
ไม่พร้อมดําเนินการ
ไม่พร้อมดําเนินการ
6,210
1,395

เป้าหมายปี 2559 : มาจากสัดส่วนประชากรอายุ 40-70 ปี ของจังหวัดกาฬสินธุ์ ในปี 2559
เป้าหมายปี 2560 : มาจากจํานวนเป้าหมายปี 2559 รวมกับจํานวนเป้าหมายที่เพิ่มขึ้นในปี 2560
เป้าหมายปี 2560 ทีค่ าดว่าจะทําได้ : มาจากการคาดการณ์โดยโรงพยาบาลที่มีความพร้อมที่จะดําเนินการ
ทําได้แล้ว : จากระบบรายงาน https://cloud.cascap.in.th/report/?tab=overview
ยอดสรุป ณ วันที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 20:28:31
ขอเสนอเพือ่ พิจารณา
1. พิจารณาจํานวนเป้าหมายของแต่ละหน่วยบริการที่ต้องดําเนินการอัลตร้าซาวด์ ในปีงบประมาณ 2560
2. พิจารณาแนวทางการดําเนินงาน CT Scan/MRI ในกลุม่ สงสัย CCA
มติทปี่ ระชุม ที่ประชุมเห็นควรให้ดําเนินการดังนี้
1. เป้าหมายการคัดกรองมะเร็งท่อน้ําดีด้วยการอัลตร้าซาวด์ ปีงบประมาณ 2560 ให้ใช้เป้าหมาย
ที่กําหนดโดยเกณฑ์จํานวนประชากรที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไปในแต่ละพื้นที่เปรียบเทียบกับจํานวนที่ต้องดําเนินการ
และให้ดําเนินการในทุกอําเภอรวมทั้งจังหวัดเป็นจํานวน 6,000 ราย และให้อําเภอที่มีศักยภาพการอัลตร้าซาวด์
ไปช่วยอําเภอใกล้เคียง
2. ให้โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ จัดช่องทางด่วนสําหรับผู้ป่วยจากโรงพยาบาลทุกแห่ง ในกรณีผู้ที่อัลตร้า
ซาวด์แล้วเป็นกรณีสงสัย CCA ที่ต้องเข้าสู่กระบวนการทํา CT Scan เพื่อยืนยันผล
3. ให้โรงพยาบาลทุกแห่งที่พบกรณีสงสัย บันทึกภาพการอัลตร้าซาวด์ เพื่อหารือกับทาง CASCAP
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นการเบื้องต้นก่อน ก่อนที่จะส่งต่อผู้ป่วยเข้ารับบริการ CT Scan ต่อที่โรงพยาบาล
กาฬสินธุ์
4. ให้ ก ลุ่ ม งานควบคุ ม โรค สํ า นั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์ ทํ า หนั ง สื อ สั่ ง การให้ ทุ ก อํ า เภอ
ดําเนินการคัดกรองมะเร็งท่อน้ําดีด้วยการอัลตร้าซาวด์ พร้อมทั้งทําหนังสือขอความร่วมมือในการจัดกระบวนการ
CT Scan ไปยังโรงพยาบาลกาฬสินธุ์
5. ให้คัดกรองให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนมิถุนายน 2560 (ที่เหลือเก็บตกภายหลัง)

๑๑
ประเด็นที่เกี่ยวเนื่อง
2.1 การคัดกรองมะเร็งท่อน้ําดีของมูลนิธิแคสแคป มหาวิทยาลัยขอนแก่น กําหนดจัดมหกรรมใน
วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ได้รับความเห็นชอบให้ดําเนินการจัดที่โซนสมเด็จ นามน สามชัย และคําม่วง
ที่มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยในที่ประชุมที่นายแพทย์เชี่ยวชาญได้มอบหมายให้ประชุมได้เห็นชอบให้อําเภอที่ใกล้
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ คือ อําเภอสมเด็จ นามน กําหนดเป้าหมายคัดกรองอําเภอละ 150 คน ส่วนอําเภอที่ไกล
คือ อําเภอสามชัย และคําม่วง กําหนดเป้าหมายคัดกรองอําเภอละ 100 คน
- ประเด็นเพื่อพิจารณา คือ จะปรับลด/เพิ่มกลุ่มเป้าหมายหรือไม่ โดยเฉพาะอําเภอนามนอาจปรับลด
เพื่อไปปรับเพิ่มอําเภออื่นได้ เพราะสามารถดําเนินการได้เองในภายหลัง
มติที่ประชุม เห็นชอบ ส่วนค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอัลตร้าซาวด์สัญจรอําเภอนามน ให้กลุ่มงานควบคุม
โรคประสานอําเภอผู้จัดในการเสนอโครงการ เพื่อของบประมาณจัดกิจกรรมจากงบกลาง สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดกาฬสินธุ์ต่อไป
2.2 มะเร็งลําไส้ใหญ่ของเขตสุขภาพที่ 7 ที่จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นเจ้าภาพ หากจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่มี
ความพร้อม จังหวัดร้อยเอ็ดจะดําเนินการทั้งหมด
มติที่ประชุม มอบหมายให้นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สสจ.กาฬสินธุ์ ประสานนายแพทย์
ธนสิทธิ์ ไพรพงษ์ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจสอบจํานวนที่สามารถดําเนินการได้ ที่เหลือส่งคืนให้จังหวัด
ร้อยเอ็ด
3. อัตราเงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว สายวิชาชีพด้านสาธารณสุข
มติที่ประชุม 1. หน่วยบริการใดที่ไม่ประสบปัญหาวิกฤตการเงินระดับ 7 ให้จ่ายเงินเดือนตามอัตราเต็ม
ตามที่กระทรวงฯ กําหนด และให้มีผลตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป
2. มอบหมายให้กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ทบทวนเพื่อไม่ให้ขัดแย้งกับระเบียบ และทําหนังสือ
แจ้งเวียนไปยังหน่วยบริการ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
๕.๑ เรื่องจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
๕.๑.๑ เรื่องจากนายแพทย์เชี่ยวชาญ สสจ.กาฬสินธุ์ (นายแพทย์ไพรัตน์ สงคราม)
เรื่องที่ 1 สถานการณ์วณ
ั โรคและการดําเนินงานจังหวัดกาฬสินธุ์
อุบัติการณ์วัณโรคของประเทศไทยลดลงน้อยมากที่ผ่านมา ปัจจุบันอัตราการลดลง - 2.7% ต่อปี
- ร้อยละการตรวจพบผู้ป่วยวัณโรค ปี 2559 (สคร.7) 81.9
- ร้อยละของผูป้ ่วยวัณโรคที่ติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับยาโคไตรมอกซาโซน (CPT) ปี 2559 (สคร.7) 52.5
- ร้อยละของผูป้ ่วยวัณโรคที่ติดเชื้อเอชไอวีได้รับยาต้านไวรัส (ARV) ปี 2559 (สคร.7) 58.7
- ร้อยละของผูป้ ่วยวัณโรคที่มีผลทดสอบความไวต่อยารักษาวัณโรคแนวที่หนึ่ง ปี 2558 (สคร.7) 7.9

๑๒

มติทปี่ ระชุม

รับทราบ และให้ดําเนินการดังนี้
1. ขอความร่วมมือโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ (ทีมเวชกรรมสังคม) ให้ดําเนินการในกลุ่มผู้ป่วยที่อยู่
เรือนจํา โดยดูในเรื่องการเข้าถึง การคัดกรอง การรักษา ในระหว่างที่ผู้ป่วยพ้นโทษก่อนแต่การรักษายังไม่เสร็จ
สิ้น การติดตามรักษาต่อเนื่องเป็นเรื่องสําคัญ ส่วนใหญ่ 70% จะไม่กลับมารับการรักษาต่อเนื่องจนเสร็จสิ้น
2. ประชุมคณะกรรมการโดยนําประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของวัณโรคทั้งหมดมาหารือกัน
รวมทั้งประเด็นที่ต้องขอความร่วมมือให้ท้องถิ่นจังหวัดดําเนินการ และการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลในผู้ป่วยที่มี
สิทธิประกันสังคม โดยมอบให้นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สสจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานในการ
ประชุม

๑๓
เรื่องที่ 2 ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข (EOC) จะต้องพัฒนาทีมตระหนักรู้
สถานการณ์ (SAT) ให้มีความเข้มแข็งขึ้น เพื่อให้ครอบคลุมในเรื่องภัยสุขภาพต่างๆ เช่น งานคุ้มครองผู้บริโภค
งานอนามัยสิ่งแวดล้อม รวมถึงงานอุบัติเหตุ ทีม SAT จะต้องนําเข้าข้อมูลทั้งหมด เพื่อรายงานต่อผู้บริหารว่าใน
สถานการณ์แบบนี้จะต้องตอบสนองแบบปกติหรือแบบ EOC ซึ่งสามารถเชื่อมต่อไปที่ทีม SAT ระดับอําเภอ และ
สามารถตอบสนองปัญหาได้ทันเวลา

มติทปี่ ระชุม

รับทราบ

๑๔
เรื่องที่ 3 ข้อมูลวิเคราะห์วกิ ฤติทางการเงินระดับ 7 (Risk Scoring) ไตรมาส 1/2560

๑๕

กระทรวงฯ ให้ความสําคัญ 2 เรื่อง คือ 1. การบริหารงานที่มีคุณภาพ/ตระหนักรู้ปัญหา 2. คุณภาพ
บริการ/ภาระงาน และการส่งมอบงานพัฒนาบริการ (สิ่งที่ส่งมอบให้ประชาชนมีประโยชน์แค่ไหน)
ประเด็นเพิ่มเติม จากที่ประชุม
1. สืบเนื่องจากมติที่ประชุมครั้งที่แล้ว มีมติขอลดหนี้จากโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ โดยขอตัดหนี้เป็นศูนย์ซึ่ง
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ทําหนังสือประสานไปแล้ว จึงขอให้โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ได้ลบยอดหนี้
ออกจากบัญชีด้วย
2. ขอให้โรงพยาบาลทุกแห่งปรับปรุงแก้ไข planfin ภายในวันที่ 20 เมษายน 2560
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 4 แนวทางการจัดสรรเงิน OP PP IP ปี 61
กลุ่มประกันสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ได้สะท้อนปัญหาเรื่องการแบ่ง OP PP IP เนื่องจากที่ผ่านมา
จัดสรรโดยใช้ Step Ladder ไม่สัมพันธ์กับภาระต้นทุน แนวทางการจัดสรรเงิน OP PP IP ปี 61 จัดสรรตาม
Step Ladder และค่า K ตาม IP ใน CUP ที่มีประชากรต่ํากว่า 30,000 คนจะได้รับผลกระทบเรื่องเงินที่ลดลง

๑๖
ประเด็นเพิ่มเติม จากที่ประชุม
โรงพยาบาลระดับ F3 ปีหน้าจะได้น้อยลง
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ

๕.๑.2 เรื่องจาก นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ สสจ.กาฬสินธุ์ (นางฉวีวรรณ ชมภูเขา)
เรื่องแจ้งจากการประชุมที่ศาลากลาง
1. การคาดเข็มขัดนิรภัย รถยนต์ 4 ประตู จัดเป็นประเภทรถยนต์ 4 ทีน่ ั่ง ให้คาดเข็มขัดทุกที่นั่ง
2. การนั่งกระบะหลัง ไม่ให้คนนั่งกระบะหลัง ต่อมาได้อนุโลมให้หลังช่วงสงกรานต์
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ

๕.๒ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
เรื่องที่ 1 สรุปรายงานการประชุม คปสอ.) ประจําปีงบประมาณ 2560
สรุปรายงานการประชุม คปสอ. ประจําปีงบประมาณ 2560 จังหวัดกาฬสินธุ์
อําเภอ
ตค.
1.เมืองกาฬสินธุ์
2.ดอนจาน
3.สหัสขันธ์
4.กุฉินารายณ์
5.ห้วยผึ้ง
6.เขาวง
7.นาคู
8.สมเด็จ
9.นามน
10.คําม่วง
11.สามชัย
12.กมลาไสย
13.ฆ้องชัย
14.ร่องคํา
15.ท่าคันโท
16.ยางตลาด
17.ห้วยเม็ก
18.หนองกุงศรี

พย.

1

ธค.
1

1

1

1

1
1
1
1

1
1
1
1

กพ.
1
1

1
1
1
1
1
1

1

1
1
1

มค.
1

เดือน
มีค. เมย. พค.

1
1
1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
2
3

1
1

1

1
1

1

1

1
1
1

1

มิย.

กค.

สค.

กย.

รวม
(ครั้ง)
2
4
3
1
3
3
2
3
2
2
2
4
4
4
1
4
4
6

**ข้อมูล ณ 3 เมษายน 2560

มติทปี่ ระชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 2 การสนับสนุนงบประมาณคณะกรรมการโครงการกาฬสินธุ์คนดี สุขภาพดี รายได้ดี ระดับ
อําเภอ ปีงบประมาณ 2560
จั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์ ได้ อ นุ มั ติ กิ จ กรรมและงบประมาณโครงการกาฬสิ น ธุ์ ค นดี สุ ข ภาพดี รายได้ ดี
ปีงบประมาณ ๒๕60 โดยมีกิจกรรมและงบประมาณสนับสนุนการบริหารจัดการ การประชุม การติดตาม
ประเมิ น ผล ของคณะกรรมการระดับอํ าเภอๆ ละ ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) และสํานักงาน

๑๗
สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ให้สํานักงานสาธารณสุขอําเภอทุกแห่ง จัดทําแผนงานโครงการรองรับงบประมาณ
และดํ า เนิ น การส่ ง เรื่ อ งยื ม เงิ น ทดรองจ่ า ยภายในเดื อ นมี น าคม และดํ า เนิ น งานตามโครงการและเบิ ก จ่ า ย
งบประมาณให้เ สร็จสิ้ น ภายในเดื อนพฤษภาคม 2560 มีอําเภอที่ส่ง แผนงานโครงการ/สัญ ญาเงิ นยื ม แล้ ว
ตามตารางข้างล่างนี้ และขอให้อําเภอที่ยังไม่ส่งให้เร่งดําเนินการโดยเร็วด้วย
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

อําเภอ
เมืองกาฬสินธุ์
นามน
กมลาไสย
ร่องคํา
เขาวง
ยางตลาด
ห้วยเม็ก
สหัสขันธ์
คําม่วง
ท่าคันโท
หนองกุงศรี
สมเด็จ
ห้วยผึ้ง
กุฉินารายณ์
สามชัย
นาคู
ดอนจาน
ฆ้องชัย

ส่งสําเนาโครงการ
ส่งสัญญาเงินยืมแล้ว
แล้ว
√
√
√
√
√
√

√

หมายเหตุ

√

√

√
√
√

√
√

√

√
ข้อมูล ณ วันที่ 5 เมย.60

เพื่ อ เป็ น การเร่ ง รั ด การเบิ ก จ่ า ยงบประมาณตามนโยบายรั ฐ บาล และมี ง บประมาณสนั บ สนุ น การ
ดําเนินงานโครงการกาฬสินธุ์ 3 ดี ระดับอําเภอ จึงขอความร่วมมือทุกอําเภอ. ประสานงานการเงิน สสจ.กส.
เร่งรัดการยืมงบประมาณ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 เมษายน 2560 โดยมีเอกสารประกอบการยืมเงินดังนี้
1. สัญญาการยืมเงิน (ในกรณีที่ไม่ใช่สาธารณสุขอําเภอยืมเงินเอง ต้องเสนอสาธารณสุขอําเภอลงนาม
กํากับในใบยืมเงิน)
2. ขออนุมัติดําเนินการ (เรียนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์)
3. โครงการ (แนบแผนการประชุมด้วย)
4. โดยมีหนังสือนําส่ง (ปะหน้าเรียนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์)
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 3 การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ เขตสุขภาพที่ ๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
ด้วยสํานักงานเขตสุขภาพที่ ๗ กําหนดจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เขตสุขภาพที่ ๗ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในระหว่างวันที่ ๒ - ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมริมปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ ภายใต้
หัวข้อการประชุม
“The Second International Conference ๒๐๑๗ : Healthy Aging – Anti Aging”

๑๘
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาบุคลากรในเขตสุขภาพที่ ๗ ให้มีคุณภาพเทียบเท่านานาชาติ รวมทั้งยกระดับมาตรฐานและ
คุณภาพบริการสําหรับการพัฒนาระบบบริการแก่ประชาชน
รูปแบบประเด็นการประชุมวิชาการนานาชาติ ฯ
๑. ประเด็นการประชุมวิชาการนานาชาติ แบ่งเป็น ๓ ประเด็น ดังนี้
๑) การบรรยายวิชาการ
๑.๑) บรรยายพิเศษ
๑.๒) Symposium
๒) การประกวดผลงานวิชาการ
๒.๑) ประเภทวาจา (ผลงานทั่วไป และผลงานที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุ)
๒.๒) ประเภทโปสเตอร์ (ผลงานทั่วไป และผลงานที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุ)
๒.๓) ประเภทนวัตกรรม
๒.๔) R๒R
๓) การจัดซุม้ นิทรรศการ
๓.๑) ซุ้มนิทรรศการ กลาง
๓.๒) ซุ้มนิทรรศการ ระดับจังหวัด
๒. ประเภทผลงานวิชาการ
๑) ผลงานวิชาการ ประเภทวาจา (จํานวน ๑๐๐ ผลงาน) ผลงานทั่วไปและผลงานผู้สูงอายุ
๑.๑) สาขาคลินิก (แพทย์/ทันตแพทย์/เภสัชกรรม)
๑.๒) สาขาการพยาบาล
๑.๓) สาขาการป้องกันและควบคุมโรค
๑.๔) สาขาการสาธารณสุขและบริหารสาธารณสุข
๑.๕) R๒R
๒) ผลงานวิชาการ ประเภทโปสเตอร์ (จํานวน ๑๔๐ ผลงาน) ผลงานทั่วไปและผลงานผู้สูงอายุ
๒.๑) สาขาคลินิก (แพทย์/ทันตแพทย์/เภสัชกรรม)
๒.๒) สาขาการพยาบาล
๒.๓) สาขาการป้องกันและควบคุมโรค
๒.๔) สาขาการสาธารณสุขและบริหารสาธารณสุข
๒.๕) R๒R
๓) ผลงานวิชาการ ประเภทนวัตกรรม
๓.๑) นวัตกรรมกระบวนการ
๓.๒) นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
รูปแบบการลงทะเบียน
๑. กลุ่มเป้าหมายผูเ้ ข้าร่วมประชุม แบ่งเป็น ๒ กลุม่ ดังนี้
๑.๑) ผู้ร่วมประชุม ในเขต ๔ จังหวัด กําหนด โควตาให้ สสจ./รพท./รพช. /สสอ./รพ.สต.
และศูนย์วิชาการ รวมกลุ่มเป้าหมายจํานวน ๕๐๐ คน กําหนดค่าลงทะเบียนคนละ ๒,๔๐๐ บาท (สามารถเบิกได้
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง) โดยขอโควตาจากจังหวัดในเขตสุขภาพที่ ๗ รายละเอียดดังนี้

๑๙
จังหวัด
ขอนแก่น
ร้อยเอ็ด
มหาสารคาม
กาฬสินธุ์

สสจ

รพ.ศูนย์/รพ.ท.

๕๐
๕๐
๒๕
๒๕

๕๐
๕๐
๒๕
๒๕

สสอ./รพ.ช./รพ.
สต.
๕๐
๕๐
๕๐
๕๐

ศูนย์วิชาการ
๕๐

๑.๒) กลุ่มลงทะเบียนทั่วไป และลงทะเบียนเพื่อนําเสนอผลงานวิจัย ทั้งในส่วนของการ
นําเสนอผลงานประเภทวาจา (oral) และการนําเสนอผลงานประเภทโปสเตอร์ (poster) รวมถึงผลงานประเภท
นวัตกรรม รวมกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด ๕๐๐ คน กําหนดค่าลงทะเบียนคนละ ๒,๔๐๐ บาท (สามารถเบิกได้ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลัง) การลงทะเบียนและการชําระค่าลงทะเบียนทางเว็บไซต์สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
กาฬสินธุ์ http://203.157.186.15 โดยเริ่มส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 15 มิถุนายน 2560
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 4 ผลการดําเนินงานตัวชี้วดั การปฏิบตั ิราชการ ปี 2560 /PA/ ตรวจราชการ (ข้อมูล ณ วันที่
4 เดือน เมษายน 2560)
1. บทสรุปสําหรับผูบ้ ริหาร (Executive summary)
1.1 ตัวชี้วัด PA คํารับรองของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ กับปลัดกระทรวงสาธารณสุข
จํานวนตัวชี้วัดทั้งหมด 28 ตัว
HDC สสจ.กาฬสินธุ์ 11 ตัว ผ่านเกณฑ์ 9 ตัว ไม่ผ่านเกณฑ์ 3 ตัว
KeyIN HDC สสจ.กาฬสินธุ์ 6 ตัว ไตรมาส 2 ยังไม่บันทึก
KeyIN Cockpit R7 สสจ.กาฬสินธุ์ 11 ตัว ไตรมาส 2 ยังไม่บันทึก
1.1.1 Baseline ตัวชี้วัดทีผ่ า่ นเกณฑ์ ดีเยี่ยม Excellent จํานวน 5 ตัว
PA1 ร้อยละของเด็กอายุ 0 – 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย (มากกว่า ร้อยละ 80) ประเทศไทย ร้อยละ 93.82
เขตสุขภาพที่ 7 ร้อยละ 93.63 จังหวัดกาฬสินธุ์ร้อยละ 94.25
PA2 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี (ไม่เกิน 42 ต่อหญิง 15-19 ปีพันคน)
ประเทศไทย 13.38 ต่อ ปชก.พันคน เขตสุขภาพที่ 7 13.86 ต่อ ปชก.พันคน จังหวัดกาฬสินธุ์ 1,324
ต่อ ปชก.พันคน
PA7 อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ําของเด็ก อายุน้อยกว่า 15 ปี (< 5.0 ต่อเด็กต่ํากว่า 15 ปีแสนคน)
ประเทศไทย 0.58 ต่อแสนคน เขตสุขภาพที่ 7 1.24 ต่อแสนคน จังหวัดกาฬสินธุ์ 0.66 ต่อแสนคน
PA8 อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน (ปี 60=ไม่เกิน 18 ต่อประชากรแสนคน) ประเทศไทย
284.36 ต่อแสนคน เขตสุขภาพที่ 7 170.10 จังหวัดกาฬสินธุ์ จากฐานข้อมูล HDC ไม่มีการรายงาน
เสียชีวิต
PA9 1. ร้อยละของผู้ที่ได้รับการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง 35 ปีขึ้นไป ประชากรในเขตรับผิดชอบ
Type are 1 และ 3 (มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 90) ประเทศไทย ร้อยละ 80.33
เขตสุขภาพที่ 7 ร้อยละ 88.85 จังหวัดกาฬสินธุ์ ร้อยละ 94.79
2. อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่ (ลดลงมากกว่า ร้อยละ 2.5) ประเทศไทย ร้อยละ 48.62
เขตสุขภาพที่ 7 ร้อยละ 30.62 จังหวัดกาฬสินธุ์ ลดลงร้อยละ 36.85
3. ร้อยละของผู้ที่ได้รับการคัดกรองโรคเบาหวาน ประชากรในเขตรับผิดชอบ Type are 1
และ 3 (มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 90) ประเทศไทย ร้อยละ 78.69

๒๐
เขตสุขภาพที่ 7 ร้อยละ 87.84 จังหวัดกาฬสินธุ์ ร้อยละ 94.63
4. อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ (ลดลงมากกว่า ร้อยละ 4) ประเทศไทย ลดลงร้อยละ 50.82
เขตสุขภาพที่ 7 ลดลงร้อยละ 57.76 จังหวัดกาฬสินธุ์ ร้อยละ 37.13
1.1.2 Good ตัวชี้วดั ทีท่ าํ ได้ดี ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 จํานวน + ตัว
PA13 1.ร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดัน โลหิตได้ดี (มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 50)
ประเทศไทยร้อยละ 52.62 เขตสุขภาพที่ 7 ร้อยละ 55.24 จังหวัดกาฬสินธุ์ ร้อยละ 53.73
PA15 อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (น้อยกว่าร้อยละ 7) ประเทศไทย 2.86 ต่อแสนปชก.
เขตสุขภาพที่ 7 3.28 ต่อแสนปชก. จังหวัดกาฬสินธุ์ 3.70 ต่อแสนปชก.
PA18 อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ (อัตราตาย 28 ต่อแสนประชากร) ประเทศไทย 13.97 ต่อแสน
ปชก. เขตสุขภาพที่ 7 16.18 ต่อแสนปชก. จังหวัดกาฬสินธุ์ 12.38 ต่อแสนปชก.
PA19 อัตราตายจากโรคมะเร็งตับ (23.5 ต่อประชากรแสนคน) ไม่มีในรายงาน HDC กระทรวง จังหวัด
กาฬสินธุ์ 23.5 ต่อแสนปชก. (ดึงจากแฟ้ม Death ตายในโรงพยาบาลของจ.กาฬสินธุ์)
PA14 1.ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงที่ ขึ้นทะเบียนได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจ
และหลอดเลือด (CVD Risk) ≥ 80% ประเทศไทยร้อยละ 67.38 เขตสุขภาพที่ 7 ร้อยละ 69.30
จังหวัดกาฬสินธุ์ ร้อยละ 78.67
1.1.3 OFI เป็นโอกาสพัฒนา ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 60 และ severe /Hard ตัวชี้วดั ทีท่ าํ ยาก
และไม่ผ่านเกณฑ์ จํานวน 2 KPI
PA13 2.ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ําตาล ในเลือดได้ดี (มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 40)
ประเทศไทยร้อยละ 16.15 เขตสุขภาพที่ 7 ร้อยละ 10.13 จังหวัดกาฬสินธุ์ร้อยละ 26.01
PA20 ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr ≥65%
ประเทศไทยร้อยละ 62.98 เขตสุขภาพที่ 7 ร้อยละ 61.04 จังหวัดกาฬสินธุ์ ร้อยละ 60.66
1.2 PA คํารับรองของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ กับปลัดกระทรวงสาธารณสุข จากฐาน HDC
จํานวนตัวชี้วดั ทั้งหมด 11 ตัว งบประมาณ 2560 รายอําเภอ
สรุปผลการดําเนินงาน PA (1 ตค 59-28 กพ. 60)
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ 23 มีนาคม 2560 (HDC--->COCKPIT)
1

ร้อยละของเด็กอายุ 0 – 5 ปี มีพัฒ นาการสมวัย
ร้อยละ 80

เป้าหมาย
ผลงาน
อัตรา / ร้อยละ

647,503
607,457
93.82

จังหวัด
กาฬสินธุ์
56,757
9,357
53,144
8,819
93.63
94.25

2

อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี
(ไม่เกิน 42 ต่อหญิง 15-19 ปีพันคน)

7

อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ําของเด็ก
อายุน้อยกว่า 15 ปี
(< 5.0 ต่อเด็กต่ํากว่า 15 ปีแสนคน)

8

อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน
(ลดลง 30%จากปี 2554ไม่เกิน 24.49 ต่อประชากรแสนคน
(ปี 60=ไม่เกิน 18 ต่อประชากรแสนคน)

เป้าหมาย
ผลงาน
อัตรา / ร้อยละ
เป้าหมาย
ผลงาน
อัตรา / ร้อยละ
เป้าหมาย
ผลงาน
อัตรา / ร้อยละ

1,753,113
23,448
13.38
8,983,831
62
0.69
286,608
815
284.36

149,612 30,899
2,073
409
13.86
13.24
725,536 151,134
9
1
1.24
0.66
25,279
5,263
43
0
170.10
0.00

ลําดั บ

ตั วชี้วัด /รายการข้อมูล

รายการข้อมูล

ประเทศ

ภาพรวมเขต

๒๑
สรุปผลการดําเนินงาน PA (1 ตค 59-28 กพ. 60)
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ 23 มีนาคม 2560 (HDC--->COCKPIT)
ลําดั บ
9

ตั วชี้วัด /รายการข้อมูล
อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่

HT รายใหม่ไม่เกิน 390,000 ราย
DM รายใหม่ไม่เกิน 190,000 ราย 2.5%
9

9

ร้อยละของผู้ที่ได้รับการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง
(มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 90)
อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่

HT รายใหม่ไม่เกิน 390,000 ราย
DM รายใหม่ไม่เกิน 190,000 ราย 4%
9

ร้อยละของผู้ที่ได้รับการคัดกรองโรคเบาหวาน
(มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 90)

13

ร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดัน
โลหิตได้ดี (มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 50)

13

ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ําตาล
ในเลือดได้ดี (มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 40)

14

ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงที่
ขึ้นทะเบียนได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจ
และหลอดเลือด (CVD Risk) ≥ 80%

15

อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
(น้อยกว่าร้อยละ 7)

รายการข้อมูล
เป้าหมาย

ประเทศ
956,822

จังหวัด
กาฬสินธุ์
67,287 11,491

ภาพรวมเขต

ผลงาน
อัตรา / ร้อยละ
เป้าหมาย

491,648
46,683
7,257
48.62
30.62
36.85
20,115,120 1,828,181 406,311

ผลงาน
อัตรา / ร้อยละ

16,158,182 1,624,422 385,142
80.33
88.85
94.79

เป้าหมาย
ผลงาน
อัตรา / ร้อยละ
เป้าหมาย
ผลงาน
อัตรา / ร้อยละ
เป้าหมาย
ผลงาน

396,414
194,940
50.82

49,423
20,876
57.76

6,119
3,847
37.13

22,904,487 1,937,025 419,209
18,022,717 1,701,411 396,696
78.69
87.84
94.63
2,566,409 194,622 36,706
1,350,358

107,515

19,721

อัตรา / ร้อยละ

52.62

55.24

53.73

เป้าหมาย
ผลงาน
อัตรา / ร้อยละ
เป้าหมาย
ผลงาน
อัตรา / ร้อยละ
เป้าหมาย

2,566,869
414,671
16.15
2,265,572
1,561,400
68.92
489,558

264,125
26,766
10.13
179,673
127,535
70.98
39,974

23,548
6,125
26.01
36,213
30,085
83.08
5,032

ผลงาน
อัตรา / ร้อยละ
เป้าหมาย
ผลงาน
อัตรา / ร้อยละ

13,985
1,313
186
2.86
3.28
3.70
65,749,209 5,055,731 985,172
9186
818
122
13.97
16.18
12.38
65,749,209 5,055,731 985,172
0
0
27
0.00
0.00
2.74

18

อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ
(อัตราตาย 28 ต่อแสนประชากร)

19

อัตราตายจากโรคมะเร็งตับ
23.5 ต่อประชากรแสนคน

เป้าหมาย
ผลงาน
อัตรา / ร้อยละ

20

ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ
eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr ≥65%

เป้าหมาย
ผลงาน
อัตรา / ร้อยละ

425,809
268,194
62.98

35,065
21,402
61.04

9,329
5,659
60.66

หมายเหตุ รายงานข้อมูล จาก HDC on cloud http://203.157.102.146/hdc ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
ระดับจังหวัด ยังไม่บันทึกผลงาน ไตรมาส 2 http://203.157.186.112/pks60/main/login.php
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ

๒๒
เรื่องที่ 5 ผลการดําเนินงานตัวชี้วดั การปฏิบตั ิราชการ ปี 2560 /QOF/ ตรวจราชการ (ข้อมูล ณ
วันที่ 4 เดือน เมษายน 2560)
1. บทสรุปสําหรับผูบ้ ริหาร (Executive summary)
1.1 ตัวชี้วัด QOF 2560 คุณภาพผลงานบริการ ปีงบประมาณ 2560
จํานวนตัวชี้วัดทั้งหมด 11 ตัว
HDC สสจ.กาฬสินธุ์ 9 ตัว (ประมวลไม่เสร็จ 1 ตัว) ผ่านเกณฑ์ 8 ตัว ไม่ผ่านเกณฑ์ 4 ตัว
ฐานข้อมูลอื่น ( โปรแกรม papreg และ กรมวิทยาศาสตร์) 2 ตัว ไม่มีข้อมูล
1.1.1 Baseline ตัวชี้วัดทีผ่ ่านเกณฑ์ ดีเยี่ยม Excellent ไม่มี
1.1.2 Good ตัวชี้วดั ทีท่ าํ ได้ดี ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 จํานวน 1 ตัว
QC 1.2 ร้อยละของประชากรไทยอายุ 35-74 ปี ที่ได้รับการคัดกรองและวินิจฉัยเป็นเบาหวาน
(น้อยกว่าร้อยละ 1.8 ) ร้อยละ 0.42
QC 2.2 ร้อยละของประชากรไทยอายุ 35-74 ปี ที่ได้รับการคัดกรองและวินิจฉัยเป็นความดันโลหิตสูง
(น้อยกว่าร้อยละ 4 ) ร้อยละ 0.64
QR5.2 ร้อยละของการกระตุ้นพัฒนาการเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการไม่สมวัย (มากกว่าร้อยละ 60) ร้อยละ
62.68
1.1.3 OFI เป็นโอกาสพัฒนา ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 60 และ severe /Hard ตัวชี้วดั ที่
ทํายาก และไม่ผ่านเกณฑ์ จํานวน 8 ตัว
ตัวชี้วดั ส่วนกลาง
QC 1.1 ร้อยละของประชากรไทยอายุ 35-74 ปี ได้รับการคัดกรองเบาหวาน โดยการตรวจวัดระดับน้ําตาล
ในเลือด ร้อยละ (มากกว่าร้อยละ 90) 85.68
QC 2.1 ร้อยละของประชากรไทยอายุ 35-74ปี ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูง (มากกว่าร้อยละ 90)
ร้อยละ 85.68
QC 3. ร้อยละของหญิงมีครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกภายใน 12 สัปดาห์ (มากกว่าร้อยละ 80) ร้อยละ 66.01
QC 5.1 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน (Acute Diarrhea)
(น้อยกว่าร้อยละ 20) ร้อยละ 57.23
QC 5.2 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ
(Respiratory Infection) (น้อยกว่าร้อยละ 20) ร้อยละ 27.20
ตัวชี้วดั เขต
QR 1. อัตราผู้เป็นเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได้ดี (มากกว่าร้อยละ 40) ร้อยละ 35.92
QR 2. อัตราผู้เป็นความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตได้ดี (มากกว่าร้อยละ 60) ร้อยละ 58.22
QR 3. การบริการเชิงรุกของหน่วยบริการปฐมภูมิ : อัตราการเยี่ยมบ้านกลุ่มเป้าหมายสําคัญ
(มากกว่าร้อยละ 85) ร้อยละ 81.55
QR 5.1 ร้อยละของการคัดกรองพบเด็กที่มีพัฒนาการไม่สมวัย (มากกว่าร้อยละ 20) ร้อยละ 6.78
ตัวชี้วดั ส่วนกลาง ไม่มีฐานข้อมูล
QC 4. ร้อยละสะสมความครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี 30-60 ปี ภายใน 5 ปี
ตัวชี้วดั เขต ไม่มีฐานข้อมูล
QR 4. ร้อยละทารกแรกเกิดที่มีระดับฮอร์โมนกระตุ้นต่อมธัยรอยด์ (TSH) มากกว่า 11.2 มิลลิยูนติ ต่อลิตรในซีรมั่

๒๓
ตัวชี้วดั ส่วนกลาง ประมวลผลยังไม่เรียบร้อย
QC 6. การลดลงของอัตราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาลด้วยกลุ่มโรคทีค่ วรรักษาแบบผู้ป่วยนอก (ACSC:
Ambulatory Care Sensitive Condition) ในโรคลมชัก (Epilepsy) ปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) หืด (Asthma)
เบาหวาน (Diabetes Mellitus) และ ความดันโลหิตสูง (Hypertension)
(รายละเอียดปรากฏในระเบียบวาระการประชุม ตามเอกสารแนบท้ายภาคผนวกหน้าที่ 73 - 76)
มติทปี่ ระชุม
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เรื่องที่ 6 แนวทางขับเคลื่อน Thailand 4.0
นโยบายกระทรวงสาธารณสุข มอบหมายให้ทุกกรมและเขตสุขภาพจัดทําโครงการ Thailand 4.0
ด้ า นสาธารณสุ ข ระยะ 5 ปี โดยแนวทางขั บ เคลื่ อ น Thailand 4.0 เขตสุ ข ภาพที่ 7 “ประชาชนสุ ข ภาพดี
เจ้าหน้ าที่มีความสุข ระบบสุ ขภาพยั่งยืน” เขตสุขภาพที่ 7 เลือกนวตกรรม “สุขภาพดี วิถีธรรม” ซึ่งเป็น
การแพทย์แผนไทย – ทางเลือก ที่มีหลักธรรมชาติบําบัดสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั
1. ชุดองค์ความรู้ลดโรค
2. ลดอัตราการตายจากโรคที่เป็นปัญหาสําคัญ
3. อายุคาดเฉลี่ยสูงขึ้น
4. ลดต้นทุนด้านสุขภาพของประชาชนและหน่วยบริการ มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ (value added)
208 ล้านบาท จากลดค่าใช้จ่าย และมูลค่าผลผลิตสุขภาพ
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ

5.3 กลุ่มงานควบคุมโรค
เรื่อง โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรี
กลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรใน
วโรกาสที่เจริญพระชนมายุครบ ๕ รอบ จังหวัดกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
เรื่องเดิม
ด้วย มูลนิธิกาญจนาบารมีร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมโครงการคัดกรอง
มะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) เฉลิมพระเกียรติฯ ระยะที่ ๔ โดยมีกําหนดการ
ออกให้บริการตรวจคัดกรองฯ ณ จังหวัดกาฬสินธุ์ ในวันที่ ๑๗-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ รวม ๓ วันๆ ละ ๑ อําเภอ
วัตถุประสงค์เพื่อ
- เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่ หัวมหาวชิราลงกรณบดิ นทรเทพยวรางกู ร ในวโรกาสที่เจริ ญ
พระชนมายุครบ ๕ รอบในปี ๒๕๕๕
- และเพื่อตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในสตรีกลุ่มเสี่ยงสูงและด้อยโอกาส โดยเครื่องเอกซเรย์เต้านม
เคลื่อนที่ (Mammogram)
ข้อเท็จจริง
จังหวัดกาฬสินธุ์เคยเข้าร่วมโครงการนี้ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๗-๒๕๕๙ และได้จัดหน่วยบริการหลักและพื้นที่ใน
การให้บริการตรวจคัดกรองฯ ไปแล้ว ดังนี้
- ปี ๒๕๕๗ ได้จัดหน่วยบริการหลักและพื้นที่ในการให้บริการตรวจคัดกรองฯ คือ รพท.กาฬสินธุ์
- ปี ๒๕๕๘ ได้แก่ รพร.สมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์, รพช.กมลาไสย และรพช.ยางตลาด
- ปี ๒๕๕๙ ได้แก่ รพช.เขาวง, รพช.สมเด็จ, รพช.ร่องคํา และรพช.หนองกุงศรี

๒๔
ผลการดําเนินปี ๒๕๕๗-๒๕๕๙ กลุ่มเสี่ยงได้รับการตรวจมะเร็งเต้านม รวมจํานวนทั้งสิ้น ๒,๔๖๐ ราย
ผลการตรวจ พบว่า เป็น BIRADS ๑ และ ๒ ซึ่งถือว่าผลปกติ จํานวน ๑๓๓ ราย, BIRADS ๓ (คาดว่าน่าจะปกติ)
จํานวน ๒๓ ราย, BIRADS ๔ (พบสิ่งที่สงสัยว่าผิดปกติมีโอกาสเป็นมะเร็งได้) จํานวน ๒๐ ราย และตรวจพบเป็น
มะเร็ง (BIRADS ๕) อีกจํานวน ๒ ราย
ส่วนในปี ๒๕๖๐ กําหนดหน่วยบริการหลักในการให้บริการตรวจคัดกรองฯใหม่ โดยพิจารณาจากอําเภอ
ที่ยังไม่ได้ดําเนินการ และแบ่งเป็นโซนที่ผู้รับบริการสะดวกในการไปรับบริการ ดังนี้
วันที่/เดือน/ปี

พื้นที่ดาํ เนินการ/
อําเภอเป้าหมาย
หน่วยงานหลักให้บริการ
๑๗ พ.ค. ๒๕๖๐ รพช. สหัสขันธ์
สหัสขันธ์, เมือง, สมเด็จ, ดอนจาน, นามน,
ห้วยผึ้ง, กมลาไสย, ร่องคํา
๑๘ พ.ค. ๒๕๖๐ รพช. คําม่วง
คําม่วง, เขาวง, นาคู, สามชัย, กุฉินารายณ์
๑๙ พ.ค. ๒๕๖๐ รพช. ห้วยเม็ก

ห้วยเม็ก, หนองกุงศรี, ท่าคันโท, ยางตลาด,
ฆ้องชัย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
รพช./สสอ.
สหัสขันธ์
รพช./สสอ.
คําม่วง
รพช./สสอ.
ห้วยเม็ก

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
กลุ่มงานควบคุมโรค จึงได้จัดทําโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่
(Mammogram) เฉลิมพระเกียรติฯ ปี ๒๕๖๐ และขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด เพื่อให้หน่วยบริการหลักใช้ในการจัดประชุม/ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔๗,๘๔๐
บาท ดังนี้
๑. ค่าอาหาร/สถานที่/เครื่องเสียง ให้หน่วยบริการหลักในการจัดประชุม/ตรวจคัดกรองฯ จํานวน
๑๔๔,๐๐๐ บาท (จัดสรรตามจํานวนอําเภอเป้าหมายที่รับผิดชอบอําเภอละ ๘,๐๐๐ บาท) ดังนี้
๑.๑ รพช.สหัสขันธ์ จํานวน ๖๔,๐๐๐ บาท (อําเภอเป้าหมาย ๘ อําเภอ ได้แก่ สหัสขันธ์, เมือง, สมเด็จ,
ดอนจาน, นามน, ห้วยผึ้ง, กมลาไสย และร่องคํา)
๑.๒ รพช.คําม่วง จํานวน ๔๐,๐๐๐ บาท (อําเภอเป้าหมาย ๕ อําเภอ ได้แก่ คําม่วง, เขาวง, นาคู,
สามชัย และกุฉินารายณ์)
๑.๓ รพช.ห้วยเม็ก จํานวน ๔๐,๐๐๐ บาท (อําเภอเป้าหมาย ๕ อําเภอ ได้แก่ ห้วยเม็ก, หนองกุงศรี,
ท่าคันโท, ยางตลาด และฆ้องชัย)
๒. ค่าเบี้ยเลี้ยง จนท.สสจ. เพือ่ ออกเตรียมความพร้อมและติดตามนิเทศการดําเนินงานตรวจคัดกรองฯ
ณ หน่วยบริการหลัก จํานวน ๓,๘๔๐ บาท (๔ คน * ๒๔๐ บาท * ๔ วัน)
รวมเงินข้อ๑ + ๒ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔๗,๘๔๐ บาท
มติทปี่ ระชุม
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5.4 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
เรื่อง การติดตามผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจราชการและนิเทศงาน กระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติและแบบ
บูรณาการ รอบที่ ๑ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๐ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
ประเด็น : การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และการคุ้มครองผู้บริโภค.(Promotion&Prevention Excellence)

๒๕
ตัวชี้วดั :ร้อยละของเด็กอายุ ๐-๕ ปี มีพัฒนาการสมวัย
ข้อเสนอแนะจากคณะตรวจฯ:
๑. Identify ปัญหาและเร่งรัดชี้แจง ทําความเข้าใจเรื่องการบันทึกข้อมูล ทุก รพ.สต. การ
ส่งออกข้อมูลทุกอําเภอ
๒. ทําศูนย์เรียนรู้การเฝ้าระวัง/กระตุ้นพัฒนาการในชุมชน
๓. ระบบส่งต่อ/ติดตามเด็กสงสัยพัฒนาการล่าช้าและเด็กพัฒนาการล่าช้าให้ครอบคลุม
๔. พัฒนาทักษะการคัดกรอง แบบ DSPM .ให้เข้มงวดมากขึ้น ซึ่งจะทําให้พบเด็กที่ส งสัย
พัฒนาการล่าช้าเพิ่มมากขึ้น และจะเป็นประโยชน์อย่างมากกับเด็กที่ต้องได้รับการกระตุ้นพัฒนาการ
ตัวชี้วดั : ร้อยละของตําบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care)
ข้อเสนอแนะจากคณะตรวจฯ:
ในชุมชน ผ่านเกณฑ์จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในพื้นที่ต้นแบบ ให้นายกและปลัดองค์การบริหาร
ส่วนท้องถิ่นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการบริหารกองทุน LTC
รายงานความก้ า วหน้ า การดํ า เนิ น งานดู แ ลผู้สู ง อายุ ที่มี ภ าวะพึ่ ง พิ ง (LTC) ในตํ า บลนํ า ร่ อง
ปี ๒๕๕๙ (รายละเอียดปรากฏในวาระการประชุม ดังตารางแนบท้ายภาคผนวกหน้าที่ 89 - 94)
มติทปี่ ระชุม
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5.5 กลุ่มงานนิติการ
เรื่อง ข้อสังเกตจากการตรวจงานพัสดุ
1. การก่อหนี้ผูกพันโดยใช้เงินบํารุงของหน่วยบริการนั้น กรณีการก่อหนี้รายการครุภัณฑ์ ที่เกินกว่า 1 ปี
จะต้องขอความเห็นชอบจากสํานักงบประมาณก่อน ตามนัยข้อ 3 แห่งระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงิน
บํารุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2556
2. กรณีมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวหรือมีผู้เสนอราคาหลายรายแต่ผ่านการคัดเลือกเพียงรายเดียว
ตามข้อ 38 แห่งประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีเรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Market e –market)และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Market e –bidding)
ถ้าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลสมควรที่จะดําเนินการต่อไป โดยไม่ต้องยกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ให้คณะกรรมการต่อรองราคากับผู้เสนอราคารายนั้น แล้วเสนอความเห็นต่อหัวหน้าส่วนราชการ
ต่อไป ซึ่งเหตุผลนัน้ คณะกรรมการจะต้องมีเหตุผลอันสมควรและเพียงพอทีจ่ ะรับฟังได้ว่าการดําเนินการเสนอ
ให้มีการจัดซื้อจัดจ้างผู้เสนอราคารายเดียวต่อไปนั้นจะเป็นผลดีตอ่ ทางราชการหรือไม่ เพื่อป้องกันมิให้มีการ
เอื้อประโยชน์ต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือมีการทุจริตเกิดขึ้น เพราะการดําเนินการเสนอให้มีการจัดซื้อจัดจ้าง
ต่อไป ย่อมเสี่ยงต่อการที่จะผิดพลาดเกิดขึ้นได้เนื่องจากมิได้มีผู้เสนอราคารายอื่นเสนอราคาเข้ามาให้
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเปรียบเทียบราคาได้ อันมิใช่หลักการของการประกวดราคาที่
ต้องการให้มีการแข่งขันราคาเพื่อให้ส่วนราชการได้ประโยชน์สูงสุดจากการประกวดราคา (เทียบคําพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุด อ.96/2549)
3. กรณีหน่วยบริการ ได้จัดทําแผนซื้อ/จ้าง ประจําปีงบประมาณ โดยแยกเป็นรายเดือน ทุกๆเดือนนั้น
เช่น จ้างเหมาบริการ หรือจัดซื้อวัสดุ มีการจัดทําแบ่งจัดซื้อ/จัดจ้างเป็นรายเดือนนั้น อาจเข้าข่าย“การแบ่งซื้อ
หรือแบ่งจ้างโดยลดวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างในครั้งเดียวกันเพื่อให้วงเงินต่ํากว่าที่กําหนดโดยวิธีหนึ่งวิธีใด หรือ
เพื่อให้อํานาจสั่งซื้อสั่งจ้างเปลี่ยนไป จะกระทํามิได้”ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
พ.ศ.
2535 แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 22 วรรคสอง
มติทปี่ ระชุม
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๒๖
5.6 กลุ่มงานยาเสพติดและสุขภาพจิต
เรื่อง การดําเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ ปี 2560
ในช่วง 7 วันอันตราย (ช่วงเทศกาลสงกรานต์) สํานักควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้ดูแลในเรื่องสถานที่
ห้ามจําหน่ายตามถนนสายหลักและถนนสายรอง พร้อมทั้งมีระบบรายงาน ซึ่งในปี 2559 ได้รับรายงานเป็นบาง
อําเภอ และสําหรับปีนี้ในวันที่ 11 – 17 เมษายน 2560 ต้องดําเนินการในเรื่องสถานที่ห้ามจําหน่ายตาม
บริเวณถนนสายหลักที่กฎหมายเขียนไว้ว่า “ห้ามจําหน่ายโดยเด็ดขาด” และขอให้อําเภอที่ออกตรวจขอให้
รายงานมายังจังหวัดเพื่อรวบรวมส่ง สคร.7 ต่อไป
มติทปี่ ระชุม
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5.7 กลุ่มงานประกันสุขภาพ
เรื่อง ผลการพิจารณาวินิจฉัยคําร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น จังหวัดกาฬสินธุ์
1. ผลการพิจารณาวินิจฉัยคําร้อง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ จํานวน ๔ กรณี
กรณีที่ ๑ เด็กหญิงไทย อายุ ๒๕ วัน ซึ่งเป็นผู้รับบริการ เข้ารับบริการคลอดที่โรงพยาบาล ก.เมื่อวันที่
๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ เด็กมีภาวะขาดออกซิเจนหลังคลอด จึงได้ส่งตัวเพื่อรักษาต่อที่โรงพยาบาล ข. ในวันที่ ๒๔
กันยายน ๒๕๕๙ รักษาจนกระทั่งวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ โรงพยาบาล ข. ได้ส่งตัวเพื่อรับการักษาต่อที่
โรงพยาบาล ค. รักษาจนถึงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เด็กได้เสียชีวิต รวมอายุได้ ๒๕ วัน ซึ่งผู้ร้องเห็นว่าเป็นความ
เสียหายที่เกิดจากการรักษาพยาบาลของหน่วยบริการ จึงยื่นคําร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ตามมาตรา ๔๑
สรุปการวินิจฉัยโรคของ รพ.ก.
Severe Birth Asphyxia
สรุปการวินิจฉัยโรคของ รพ.ข.
ด.ญ........ อายุ 1 วั น คลอดที่ โ รงพยาบาล ก. เมื่ อ วั น ที่ 23 กั น ยายน 2559 ได้ เ ข้ า รั บ การ
รักษาพยาบาลที่โรงพยาบาล ข. เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 26 กันยายน 2559 สรุปพบปัญหา
คือ
1. ภาวะสมองขาดออกซิเจนและมีภาวะชักต่อเนื่อง ผู้ป่วยมีอาการชักเกร็งกระตุกจึงได้ให้ยาระงับชัก
Phenobarb (20 mg/kg/dose) ทางหลอดเลื อ ด และให้ Phenobarb (4 mg/kg/day) ทางหลอดเลื อ ด
จากนั้นไม่มีชักเกร็ง
2. สูดสําลักน้ําคร่ําปนขี้เทาทําให้ปอดอักเสบ ได้ส่งเอกซเรย์ปอดพบปอดอักเสบ จึงได้ช่วยการหายใจ
โดยใช้ เ ครื่ อ งช่ ว ยหายใจ และได้ ใ ห้ ย าฆ่ า เชื้ อ เป็ น ยา ampicillin แต่ gentamicin วั น ต่ อ มาเปลี่ ย นจาก
gentamicin เป็น cefotaxime ความอิ่มตัวของออกซิเจนอยู่ในเกณฑ์ดี
3. ภาวะความดันต่ํา วันที่ 24 กันยายน 2559 ตรวจพบความดันในเลือดต่ํา จึงได้ให้น้ําเกลือ 10
ml/kg/dose จากนั้นความดันคงที่ตลอด จนกระทั่งวันที่ 26 กันยายน 2559 ความดัน เริ่มต่ําลง จึงให้ยา
กระตุ้ น ความดั น dopamine (10 mcg/kg/min) จากนั้ น ความดั น คงที่ จึ ง ส่ ง ตั ว ไปรั บ การรั ก ษาต่ อ ที่
โรงพยาบาล ค.
4. ภาวะเลือดเป็นกรด ตรวจเลือดพบภาวะเป็นกรด จึงให้สารละลายด่างทางหลอดเลือดดํา จากนั้น
ตรวจเลือดซ้ํา อาการปกติ
5. ภาวะเลือดออกในสมอง ตรวจพบกระหม่อมโป่งตึง จึงส่งตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ที่สมอง พบ
เลือดออกในสมองและสมองบวมมาก จึงส่งตัวไปรับการรักษาต่อที่โรงพยาบาล ค.
สรุปการวินิจฉัยโรคของ รพ.ค.

๒๗
๑. สําลักขี้เทาลงปอด
๒. หัวใจหยุดเต้นแรกเกิด
๓. ความดันโลหิตต่ํา
๔. เลือดออกในสมองร่วมกับมีสมองบวม และสมองเคลื่อน
ผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ มาตรา ๔๑
 ไม่อนุมัติจา่ ยเงินช่วยเหลือ เนื่องจาก
๑. มารดารมาฝากครรภ์ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์ ๒๖ สัปดาห์ ซึ่งเป็นความเสี่ยงสูงต่อทารกในครรภ์ไม่
สามารถประเมินความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นได้
๒. มารดาฝากครรภ์ที่คลินิกเอกชนซึ่ง ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการร่วมกับ สปสช. และฝากครรภ์
เพียง ๓ ครั้งคุณภาพเท่านั้น ซึ่งไม่เป็นไปตามมาตรฐานการฝากครรภ์ครบ ๕ ครั้งคุณภาพ
๓. กรณีนี้ ตั้งครรภ์ครบกําหนด ฝากครรภ์ไม่สม่ําเสมอได้รับการดูแลตามมาตรฐานการคลอด ในขณะที่
แพทย์ตรวจดูอาการพบว่าปากมดลูกเปิด ๕.๕ เซนติเมตรแล้ว จึงได้ปรึกษาสูตินรีแพทย์โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
แนะนําให้เบ่งคลอดที่โรงพยาบาลคําม่วงซึ่งเป็นวิธีการที่ดีที่สุดสําหรับกรณีนี้ การทีไ่ ม่ใช้วิธีผ่าตัดคลอดเนื่องจาก
โรงพยาบาลคําม่วงไม่มีสูติแพทย์ หรือส่งต่อไปที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์นั้น เห็นว่าจะไม่ทันการณ์ในการช่วยชีวิต
ทารกเพราะปากมดลูกเปิดมากแล้วอาจจะเกิดอันตรายในระหว่างการส่งต่อ ดังนั้นการเสียชีวิตของเด็กเกิดจาก
การขาดออกซิเจนแรกเกิดรุนแรง ร่วมกับมีภาวะหัวใจหยุดเต้น มีเลือดออกในสมองร่วมกับมีสมองเคลื่อน กรณีนี้
การเสียชีวิตของเด็ก จึงไม่ได้เกิดจากการรักษาพยาบาลแต่เป็นการดําเนินไปตามพยาธิสภาพของโรคหรือเหตุ
แทรกซ้อนของโรคที่เป็นไปตามสภาพปกติธรรมดาของโรคนั้นอยู่แล้วและเป็นเหตุสุดวิสัย
กรณีนี้ ผู้ร้องได้ยื่นอุทธรณ์ ต่อคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข
ซึ่งคณะกรรมการฯ จะพิจารณาคําร้องอุทธรณ์ ในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ (รอผลการพิจารณา)
กรณีที่ ๒ หญิงไทย อายุ ๑๙ ปี ได้เข้ารับบริการฝากครรภ์ที่โรงพยาบาล ก. และในเวลาต่อมา
เด็กในครรภ์ดิ้นได้น้อยลงจึงเดินทางเข้ารับบริการที่โรงพยาบาล ก.อีกครั้งในวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๐ แพทย์จึงได้
ส่งตัวเพื่อรั กษาต่อที่โรงพยาบาล ข. ในวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๐ หลังจากตรวจพบว่ าเด็ กเสียชีวิตในครรภ์
ซึ่งผู้ร้องเห็นว่าเป็นความเสียหายที่เกิดจากการรักษาพยาบาลของหน่วยบริการ จึงยื่นคําร้องขอรับเงินช่วยเหลือ
เบื้องต้น ตามมาตรา ๔๑
สรุปการวินิจฉัยโรคของ รพ.ก.
วันที่ 28 ธันวาคม 2559 หญิงตั้งครรภ์มาฝากครรภ์ตามนัดและฟังผลการตรวจชนิดของโรคธาลัสซีเมีย
พร้อมฉัดวัคซีนบาดทะยักเข็มกระตุ้น วันนี้อายุครรภ์ 22 สัปดาห์ by date/ 24 สัปดาห์ by U/S วัดสัญญาณ
ชีพมารดา อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส ชีพจร 64 ครั้ง/นาที อัตราการหายใจ 20 ครั้ง/นาที ความดันโลหิต
123/80 มิลลิเมตรปรอท น้ําหนัก 61 กิโลกรัม ผลตรวจชนิดของโรคธาลัสซีเมีย ไม่เสี่ยงต่อ 3 โรคที่เป็น
เป้าหมายของการควบคุมและป้องกันโรคธาลัสซีเมีย วันนี้หญิงตั้งครรภ์ให้ประวัติว่าทารกในครรภ์ไม่ดิ้นมา 3
สัปดาห์ ผลการตรวจครรภ์ ระดับหน้าท้อง 2/3 มากกว่าหัวเหน่า ความสูงของยอดมดลูก 14 เซนติเมตร
ฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ไม่ได้ จึงส่งพบแพทย์ที่แผนกผู้ป่วยนอก แพทย์ตรวจ อัลตราซาวด์ไม่พบการเต้นของ
หัวใจทารกในครรภ์แพทย์วินิจฉัยว่า“สงสัยทารกเสียชีวิตในครรภ์”แพทย์มีแผนการรักษาให้ส่งตัวไปรักษาต่อที่
โรงพยาบาลทั่วไปโดยให้หญิงตั้งครรภ์เดินทางไปเอง
สรุปการวินิจฉัยโรคของ รพ.ข.
สาเหตุการเสียชีวิตของทารกในครรภ์นั้น เนื่องจากเป็นช่วงระยะที่ 2 ของการตั้งครรภ์ สาเหตุของการ
เสียชีวิตมักเกิดจากความผิดปกติของอวัยวะภายในมีความผิดปกติตั้งแต่กําเนิดมากที่สุด จะทราบได้ต้องมีการ

๒๘
ส่งชันสูตรต่อไป ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เกิดจากความผิดปกติของตัวเด็กเองในการสร้างอวัยวะ แม้จะทราบก่อนก็คาดว่า
ทารกในครรภ์อาจต้องเสียชีวิต เนื่องจากมีน้ําหนักเพียง 216 กรัม ซึ่งยากต่อการช่วยชีวิต
ผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ มาตรา ๔๑
 ไม่อนุมัตจิ ่ายเงินช่วยเหลือ เนื่องจากกรณีนี้ผู้ป่วยและสามีเป็นพาหะเลือดจางธาลัสซีเมีย ซึ่งเป็น
ภาวะความเสี่ยง ผู้ป่วยให้ประวัติว่าทารกในครรภ์ไม่ดิ้นมา ๑๓ วัน แรกรับที่โรงพยาบาล ก. แพทย์ตรวจพบว่า
ทารกในครรภ์เสียชีวิต จึงได้ส่งต่อโรงพยาบาล ข. สาเหตุการเสียชีวิตของทารกในครรภ์นั้น เนื่องจากเป็นช่วง
ระยะที่ 2 ของการตั้งครรภ์ สาเหตุของการเสียชีวิตมักเกิดจากความผิดปกติของอวัยวะภายในมีความผิดปกติ
ตั้งแต่กําเนิดมากที่สุด จะทราบได้ต้องมีการส่งชันสูตร ทั้งนี้ก็เกิดจากความผิดปกติของตัวเด็กเองในการสร้าง
อวัยวะ แม้จะทราบก่อนก็คาดว่าทารกในครรภ์อาจต้องเสียชีวิต เนื่องจากมีน้ําหนักเพียง 216 กรัม ซึ่งยากต่อ
การช่วยชีวิต
กรณีนี้การเสียชีวิตของทารกในครรภ์จึงไม่ได้เกิดจากการรักษาพยาบาล แต่เป็นการดําเนินไปตามพยาธิ
สภาพของโรคหรือเหตุแทรกซ้อนของโรคที่เป็นไปตามพยาธิสภาพปกติธรรมดาของโรคนั้นอยู่แล้ว
กรณี ที่ ๓ หญิ ง ไทย อายุ ๒๓ ปี ได้ รั บ ความเสี ย หายจากการเข้ า รั บ บิ ก ารคลอดบุ ต ร เมื่ อ วั น ที่
๑ มกราคม ๒๕๖๐ เมื่อสูตินรีแพทย์ตรวจเยี่ยมอาการแล้ว มีคําสั่งให้ยาเร่งคลอด ระหว่างรอพบแพทย์ อัตราการ
เต้นของหัวใจทารกในครรภ์ช้าลงกว่าปกติ แพทย์จึงรีบดําเนินการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง แรกคลอดทารกตัว
ซีด ไม่หายใจ ไม่ขยับแขนขา ฟังเสียงอัตราการเต้นหัวใจไม่ได้ จึงได้ดําเนินการช่วยฟื้นคืนชีพ และฟังเสียงอัตรา
การเต้นของหัวใจเด็กได้ ๑๓๖ ครั้งต่อนาที หลังจากนั้นเด็กได้เสียชีวิตในเวลา ๑๖.๕๕ น. ซึ่งผู้ร้องเห็นว่าเป็น
ความเสียหายที่เกิดจากการรักษาพยาบาลของหน่วยบริการ จึงยื่นคําร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ตามมาตรา
๔๑
สรุปการวินิจฉัยโรคของ รพ.ก.
การวินิจฉัย 1. StillBirth (การตายคลอด)
2. Low birth weight ( น้ําหนักน้อยกว่า 2500 กรัม )
3. Preterm ( คลอดก่อนกําหนด )
สรุปสาเหตุการเสียชีวติ ของทารก (root cause analysis)
1. ปัจจัยด้านทารก น้ําหนักน้อย (2,340 กรัม)
2. ปัจจัยด้านรกและสะดือ สายสะดือเส้นเล็ก ซึ่งทําให้การลําเลียงของสารอาหารและออกซิเจนไม่ดี
3. ปัจจัยด้านแม่ แม่มีภาวะโลหิตจางธาลัสซีเมีย
4. ทารกสูดสําลักขี้เทาเมื่อแรกคลอด ที่มีลักษณะเหนียวข้น อุดตันทางเดินหายใจ ถุงลมเล็กๆ หรือ ระดับ
ลึกลงไปเรื่อยๆ ในปอดทําให้อุดกั้นอากาศไม่ผ่านเลย ทําให้เด็กขาดออกซิเจน
แนวทางการแก้ไข
1. พัฒนาสมรรถนะพยาบาลห้องคลอด ในการประเมินและติดตามความผิดปกติทางทารกในครรภ์ให้
สามารถประเมินได้และเข้าไปช่วยเหลือได้รวดเร็ว
2. กรณี ที่ ใ ห้ ย าเร่ ง คลอดหญิ ง ตั้ ง ครรภ์ ต้ อ งติ ด เครื่ อ ง Intrapartum Electronic fetal Monitoring
(EFM) และ ปริ้นกระดาษไว้ทุกครั้งเพื่อให้สามารถประเมินความผิดปกติได้ตลอดเวลาและดูย้อนหลังได้
ทันที
3. กําหนดแนวทางการติดตามอาการผิดปกติในมารดาที่มีภาวะซีด เพื่อเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อน

๒๙
ผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ มาตรา ๔๑
 ไม่อนุมัติจ่ายเงินช่วยเหลือ เนื่องจาก กรณีนี้ ตั้งครรภ์ยังไม่ครบกําหนดคลอด มีการฝากครรภ์อย่าง
สม่ําเสมอต่อเนื่อง ได้รับการดูแลตามมาตรฐานการฝากครรภ์ แต่พบว่ามีปัจจัยหลายอย่างที่เกิดจากความผิดปกติ
ของมารดาและทารกในครรภ์ ขณะเข้ารับบริการได้รับการดูแลการคลอดเป็นไปตามมาตรฐาน เมื่อเข้าสู่ระยะ
คลอดหัวใจทารกเต้นช้าลง ซึ่งเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว แพทย์จึงได้ทําการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องซึ่งเป็นวิธีการที่ดี
ที่สุดสําหรับกรณีนี้ เห็นว่าจะไม่ทันการณ์ในการช่วยชีวิตทารก แต่ทารกก็เสียชีวิต ดังนั้นการเสียชีวิตของทารกจึง
เป็นความเสียหายที่เกิดจากเหตุสุดวิสัยซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงดังนี้
1. ปัจจัยด้านทารก น้ําหนักน้อย (2,340 กรัม)
2. ปัจจัยด้านรกและสะดือ สายสะดือเส้นเล็ก ซึ่งทําให้การลําเลียงของสารอาหารและออกซิเจนไม่ดี
3. ปัจจัยด้านแม่ แม่มีภาวะโลหิตจางธาลัสซีเมีย
4. ทารกสูดสําลักขี้เทาเมื่อแรกคลอด ที่มีลักษณะเหนียวข้น อุดตันทางเดินหายใจ ถุงลมเล็กๆ หรือ ระดับ
ลึกลงไปเรื่อยๆ ในปอดทําให้อุดกั้นอากาศไม่ผ่านเลย ทําให้เด็กขาดออกซิเจน ซึ่งเป็นเหตุสุดวิสัย
กรณีนี้ ผู้ร้องได้ยื่นคําอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขแล้ว
(รอผลการพิจารณา)
กรณีที่ ๔ หญิงไทย อายุ ๓๐ ปี ซึ่งเป็นผู้รับบริการ โดยเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ได้เข้ารับบริการ
คลอดและทําหมันหญิงที่โรงพยาบาล ก. ต่อมาวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐ ได้มาพบแพทย์ที่โรงพยาบาล ก. แจ้ง
ว่าประจําเดือนไม่มา ๓ เดือน แพทย์ได้ส่งตรวจปัสสาวะและอัลตราซาวด์ พบว่ามีการตั้งครรภ์จริง อายุครรภ์
ประมาณ ๑๒ สัปดาห์ และผูร้ ้องยืนยันว่าไม่ได้ทําการผ่าตัดแก้หมันแต่อย่างใด ซึ่งผู้รอ้ งเห็นว่าเป็นความเสียหายที่
เกิดจากการรักษาพยาบาลของหน่วยบริการ จึงยื่นคําร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ตามมาตรา ๔๑
ผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
คณะอนุกรรมการได้พิจารณาจากเอกสาร หลักฐานการเข้ารับการรักษาพยาบาลของหน่วยบริการอย่าง
รอบคอบแล้วเห็นว่ากรณีตั้งครรภ์หลังการผ่าตัดทําหมันหญิง โดยที่ผู้ร้องมิได้มีการแก้หมันแต่อย่างใด เมื่อเกิดการ
ตั้งครรภ์ จึงเป็นเหตุสุดวิสัย เข้าเกณฑ์ได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นกับผู้รับบริการการตั้งครรภ์
ภายหลังทําหมันที่เกิดจากท่อนําไข่ต่อกันเอง เป็นเหตุสุดวิสัยไม่ใช่ความผิดพลาดจากการให้บริการจึงเข้าเกณฑ์
จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น
 จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น จํานวน ๖๐,๐๐๐ บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งอยู่ในอัตราที่กําหนด ข้อ
๖(๓) ของข้อบังคับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการจ่ายเงิน
ช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๗
2. ผลการพิจารณาวินิจฉัยคําร้องครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ จํานวน 3 กรณี
กรณีที่ ๑ หญิงไทยอายุ ๔๙ ปี ได้เข้ารับบริการที่โรงพยาบาลทั่วไป หลายครั้ง ด้วยอาการมดลูกโต
มีอาการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ ทําให้ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลมาอย่างต่อเนื่องแต่อาการยังไม่ดีขึ้น มีปัสสาวะ
เล็ดตลอดเวลา ทําให้การดํารงชีวิตเป็นไปด้วยความลําบาก ซึ่งผู้ร้องเห็นว่าเป็นความเสียหายที่เกิดจากการ
รักษาพยาบาลของหน่วยบริการ จึงยื่นคําร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ตามมาตรา ๔๑
ผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
คณะอนุกรรมการได้พิจารณาจากเอกสาร หลักฐานการเข้ารับการรักษาพยาบาลของหน่วยบริการแล้ว
เห็นว่า กรณีนี้ได้รับการผ่าตัดมดลูกและผังผืดบริเวณโดยรอบหลังจากนั้นได้รับการผ่าตัดซ่อมครั้งที่สอง แต่
หลังจากนั้นก็ยังมีภาวะปัสสาวะกลั้นลําบาก มีปัสสาวะเล็ดออกทางช่องคลอดตลอดเวลา ทําให้การดําเนินชีวิต
เป็นไปด้วยความยากลําบาก จึงเป็นความเสียหายประเภทบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยต่อเนื่องต้องใช้เวลาและค่าใช้จ่าย
ในการรักษาหรือฟื้นฟู นาน เมื่อพิจาณากับยี่ต๊อก กรณีนี้เป็นความเสียหายสัมพันธ์กับการรักษาพยาบาลและไม่

๓๐
สัมพันธ์กับโรคที่เจ็บป่วย เมื่อใช้ดุลยพินิจพิจารณาความเสียหายที่ได้รับต้องใช้เวลาค่าใช้จ่ายในการรักษาฟื้นฟู
แล้ว เป็นกรณีใช้เวลาและค่าใช้จ่ายในการรักษาระดับมาก
 อนุมัติจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ซึ่งอยู่ในอัตราที่
กําหนด ข้อ ๖ (๓) ของข้อบังคับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขใน
การจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๗
กรณีที่ ๒ หญิงไทยอายุ ๔๙ ปี
ได้เข้ารับบริการที่โรงพยาบาล ก. ด้วยอาการเจ็บครรภ์คลอดและได้ส่งต่อโรงพยาบาล ข. เพื่อรับการ
คลอดบุตรคนที่ ๒ พร้อมกับทํ าหมั นหญิงเมื่อวั นที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ผ่านไป ๕ ปี จนกระทั่งวันที่ ๖
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ประจําเดือนไม่มา ๒ เดือนจึงได้เข้ารับบริการที่โรงพยาบาล ก. อีกครั้ง แพทย์ตรวจพบว่ามี
การตั้งครรภ์ได้ประมาณ ๑๑ สัปดาห์ ซึ่งผู้ร้องเห็นว่าเป็นความเสียหายที่เกิดจากการรักษาพยาบาลของหน่วย
บริการ จึงยื่นคําร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ตาม ม. ๔๑
ผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
คณะอนุกรรมการได้พิจารณาจากเอกสาร หลักฐานการเข้ารับการรักษาพยาบาลของหน่วยบริการอย่าง
รอบคอบแล้วเห็นว่ากรณีตั้งครรภ์หลังการผ่าตัดทําหมันหญิง โดยที่ผู้ร้องมิได้มีการผ่าตัดแก้หมันแต่อย่างใด เมื่อ
เกิดการตั้งครรภ์ จึงเป็นเหตุสุดวิสัย เข้าเกณฑ์ได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ข้อเท็จจริงทีเ่ กิดขึ้นกับผู้รับบริการการ
ตั้งครรภ์ภายหลังทําหมันที่เกิดจากท่อนําไข่ต่อกันเองเป็นเหตุสุดวิสัย ไม่ใช่ความผิดพลาดจากการให้บริการจึง
เข้าเกณฑ์จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น
 อนุมัติจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น จํานวน ๖๐,๐๐๐ บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งอยู่ในอัตราที่กําหนด
ข้อ ๖(๓) ของข้อบังคับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการจ่ายเงิน
ช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๗
กรณีที่ ๓ หญิงไทยอายุ ๓๘ ปี ได้เข้ารับบริการที่โรงพยาบาล ก.เมื่อปี ๒๕๕๐ เพื่อคลอดบุตรและได้
คลอดบุตรเพศชายคนที่ ๒ หลังคลอดได้รับบริการผ่าตัดทําหมันหญิงเมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ผ่านไป ๓
ปี เกิดการตั้งครรภ์ครั้งที่ ๓ ในปี ๒๕๕๓ แต่การตั้งครรภ์สิ้นสุดลงก่อนเนื่องจากแท้งบุตรเอง ในครั้งนี้เมื่อวันที่
๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ ได้ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล ก. อีกครั้งจากการตรวจอัลตร้าซาวด์พบว่ามีการตั้งครรภ์ที่ ๔
จริง อายุตั้งครรภ์ประมาณ ๒ เดือน ภายหลังจากรับทราบผลตรวจ เจ้าหน้าที่ได้ส่งตัวผู้ป่วยไปรับคําปรึกษาใน
กรณีตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ที่สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น และผู้เสียหายได้รับ
การทําแท้งเพื่อยุติการตั้งครรภ์เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ซึ่งผู้ร้องเห็นว่าเป็นความเสียหายที่เกิดจากการ
รักษาพยาบาลของหน่วยบริการ จึงยื่นคําร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ตาม ม. ๔๑
คณะอนุกรรมการได้พิจารณาจากเอกสาร หลักฐานการเข้ารับการรักษาพยาบาลของหน่วยบริการอย่าง
รอบคอบแล้วเห็นว่า ข้อมูลของโรงพยาบาลคําม่วงยังไม่ชัดเจนเนื่องจากหลังการผ่าตัดทําหมันหญิงเมื่อปี ๒๕๕๐
แล้วต่อมา เกิดการตั้งครรภ์ที่ ๓ ในปี ๒๕๕๓ แต่การตั้งครรภ์สิ้นสุดลงก่อนเนื่องจากแท้งบุตรเอง
ประเด็นข้อสงสัย หลังจากตั้งครรภ์ที่ ๓ แล้วแท้งบุตร ได้มีการผ่าตัดทําหมันหญิงให้ใหม่อีกหรือไม่ หรือแนะนํา
ให้ใช้วิธีการคุมกําเนิดแบบใด เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ จนกระทั่งเกิดการตั้งครรภ์ที่ ๔ ขึ้นอีกในปี
๒๕๖๐
มติทปี่ ระชุมของคณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคําร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น
ให้ขอข้อมูลเพิม่ เติมจาก รพ.คําม่วง แล้วนําเข้าพิจารณาในการประชุมคราวหน้า เดือนเมษายน

๓๑
ที่ปัญหาที่พบ
๑. หน่วยบริการต้องยื่นคําร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นภายใน ๑ ปี นับจากวันที่ทราบความเสียหาย
ถ้าหากเลยกําหนดจะขาดอายุความ ทําให้ผู้ได้รับความเสียหายขาดโอกาส
๒. หน่ ว ยบริ ก ารส่ ง สรุ ป ผลการรั ก ษาพยาบาลและข้ อ มู ล เวชระเบี ย น ล่ า ช้ า ไม่ ค รบถ้ ว น ทํ า ให้
คณะอนุกรรมการฯ ต้องติดตามทวงถามข้อมูลหลายครั้ง และเลื่อนการพิจารณาออกไป
3. หน่วยบริการบางแห่งไม่ได้ทําการวิเคราะห์ความเสี่ยง (Root Cause Analysis)
4. ผู้ร้องหรือผู้ได้รับความเสียหาย ไม่ได้รับการช่วยเหลือเบื้องต้นอย่างทันท่วงที ต้องรอหลายเดือน
5. ผู้รับบริการ เกิดความไม่มั่นใจในคุณภาพ หรือมาตรฐานของหน่วยบริการ
ข้อเสนอแนะ
๑. คณะอนุกรรมการขอความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องและมีส่วนได้ ส่วนเสีย ในกรณีคํา
ร้องนั้นๆ เพื่อมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณา
๒. เพื่อให้ผู้ร้องหรือผู้ได้รับความเสียหายได้รับการช่วยเหลือเบื้องต้นอย่างเป็นไปอย่างรวดเร็ว เป็นไป
ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ให้บริการ และผู้รับบริการ ลดการ
ฟ้องร้องต่อทั้งทางคดีแพ่งและคดีอาญา
๓. ให้หน่วยบริการที่ได้รับคําร้อง หรือหนังสือขอข้อมูลจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ดําเนินการ
วิเคราะห์ความเสี่ยง (Root Cause Analysis) ทุกครั้งที่เกิดความเสียหายส่งให้คณะอนุกรรมการฯ พิจารณา
โดยเร็วตามกรอบเวลาของกฎหมาย ไม่เกิน ๓๐ วัน
๔. การข้อมูลสรุปผลการรักษาพยาบาลทางการแพทย์ ต้องครบถ้วนทุกวัน พร้อมสําเนาเวชระเบียน
ทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง เช่นผลแลป ,เอ็กซเรย์, ซีทีสแกน, อัลตร้าซาวด์ ภาพถ่าย ถ้ามี
๕. หน่วยบริการดําเนินการปรับปรุงแก้ไข พัฒนาระบบคุณภาพ เพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ําซ้อนอีก
นายณชรต เพชรภูกันดาน
ฝ่ายเลขานุการ คณะอนุกรรมการฯ มาตรา ๔๑ จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร. ๐๖๓ ๙๕๒ ๒๔๒๘
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ และขอความร่วมมือดําเนินการดังนี้
1.ควรกําหนดวันประชุมไม่ให้ตรงกับวันประชุมประจําเดือน เพื่อที่นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัด หรือนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สสจ.กาฬสินธุ์ เข้าร่วมประชุมได้ด้วย
2. ในกรณีที่สาํ นักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอข้อมูลเพิ่มเติมขอให้หน่วยบริการรีบ
ดําเนินการส่งข้อมูลให้โดยด่วนด้วย
3. วิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิด Case นัน้ ๆ
๕.8 เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชน
1. โรงพยาบาลท่าคันโท ขอเชิญร่วมงานพิธีรับมอบอาคารธรรมเมตตา ในวันที่ 13 เมษายน 2560
2. การกําหนดค่าตอบแทนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ที่ประชุมมีมติกําหนดเป็น 1.5 เท่า ตามระเบียบฉบับ
ที่ 5
3. แนวทางการดําเนินงานกรณีโรงพยาบาล F3 ที่แยกออกมาจากแม่ข่าย ที่อนุโลมให้ไม่ต้องมีใบส่งตัว
กรณีป่วยทั่วไปที่มารับบริการที่โรงพยาบาลแม่ข่าย มีกําหนด 6 เดือน สิ้นสุดเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 ที่ผ่าน
มา มติที่ประชุมให้ดําเนินการดังนี้
- ขยายระยะเวลาออกไปก่อน ยังไม่ต้องเรียกเก็บค่าบริการให้จดบันทึกไว้ก่อน เพื่อที่จังหวัดจะเคลียร์ให้
ในปลายปี

๓๒
- นัดประชุมหารือผู้อํานวยการโรงพยาบาลทุกแห่ง พิจารณาแนวทางการดําเนินงาน รวมทั้งประเด็นการ
กําหนดเขตพื้นที่รอยต่อ ช่วงเดือนพฤษภาคม 2560
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ

๕.9 เรื่องจากสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
เรื่อง การขออนุมัติจดั ซื้อคอมพิวเตอร์
- กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ ชี้แจงว่าอยู่ระหว่างการดําเนินการแจ้งกลับไปยังพื้นที่
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ

5.10 เรื่องจากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จํากัด
เรื่องที่ 1 ผลการดําเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จํากัด
1. กําไร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
22,895,057.55
2. ทุนสหกรณ์
1,395,552,726.87
3. ตั๋วสัญญาใช้เงิน
195,000,000.00
4. เงินฝากจากสมาชิก
406,811,641.71
5. ทุนดําเนินการ
4,336,235,868.24
6. จํานวนสมาชิกสหกรณ์ ณ ปัจจุบันถึงเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕60 ดังนี้
สมาชิกสามัญ
สมาชิกสมทบ
๒,897 คน
๙99 คน
รวม ๓,896 คน
8. จํานวนสมาชิก ฌกส. ณ ปัจจุบันถึงเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕60 ดังนี้
สมาชิกสามัญ
สมาชิกสมทบ
3,076 คน
๓,193 คน
รวม 6,269 คน

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

เรื่องที่ 2 โครงการสัมมนาสมาชิก
โครงการสั ม มนาสมาชิ ก เรื่ อ ง การบริ ห ารงานสหกรณ์ ส มาชิ ก สหกรณ์ พ ร้ อ มทั ศ นศึ ก ษาประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ลาวใต้) ซึ่งคิดจากยอดสมาชิก 8 คน คัดให้ได้ตัวแทน 1 คน โดยสมาชิก
ที่เข้าร่วมโครงการต้องไม่เคยเข้าร่วมโครงการนี้มาก่อน ซึ่งจัดขึ้นทั้งหมด 5 รอบ
รอบที่ 1 วันที่ 3 – 4 มิถุนายน 2560
- กุฉินารายณ์/ เขาวง/ นาคู/ ห้วยผึ้ง
รอบที่ 2 วันที่ 6 – 7 พฤษภาคม 2560
- กมลาไสย/ ฆ้องชัย/ ร่องคํา/ นามน
รอบที่ 3 วันที่ 13 – 14 พฤษภาคม 2560
- สมเด็จ/ คําม่วง/ สามชัย/ สหัสขันธ์
รอบที่ 4 วันที่ 20 – 21 พฤษภาคม 2560
- ยางตลาด/ ห้วยเม็ก/ หนองกุงศรี/ ท่าคันโท
รอบที่ 5 วันที่ 27 – 28 พฤษภาคม 2560
- สสจ.กาฬสินธุ์/ อําเภอเมืองกาฬสินธุ์/ รพ.กาฬสินธุ์/ สสอ.ดอนจาน

๓๓
โดยในแต่ละรอบให้มี สมาชิก 90 คน และขณะนี้สหกรณ์ได้ส่งหนังสือไปยังประธานหน่วยแต่ละหน่วย
ให้แจ้งรายชื่อสมาชิกและหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการตามโควต้าที่สหกรณ์จัดให้
ซึ่งกําหนดส่งกลับมายังสหกรณ์ภายในวันที่ 4 เมษายน 2560
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๖
เรื่องอื่น ๆ
1. การโอนเงินจัดสรรแพทย์แผนไทย โอนเข้าทุก CUP แล้วเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560 ซึ่งเป็นการ
จัดสรรมาจากส่วนกลาง ทําให้จังหวัดกาฬสินธุ์ได้รับเงินจัดสรรเพิ่มขึ้น โดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2558
– 31 มีนาคม 2559 กลุ่มงานแพทย์แผนไทยจะได้สรุปรายละเอียดเป็นราย รพ.สต.ส่งให้ต่อไป
2. กรรมการค่าตอบแทน 5 ราย อนุมัติตามที่เสนอ
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ

ปิดประชุมเวลา 15.20 น.
(ลงชื่อ) กฤษณา เพียรภายลุน ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางกฤษณา เพียรภายลุน)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(ลงชื่อ)

สม นาสอ้าน
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสม นาสอ้าน)
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ

