รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
ครั้งที่ 12 / ๒๕60
วันอังคาร ที่ 26 กันยายน พ.ศ. ๒๕60

ห้องประชุมปัญญานุสติ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

๒
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสาธารณสุข จังหวัดกาฬสินธุ์
ครั้งที่ 12 / 2560 ประจําเดือนกันยายน 2560
วันอังคารที่ 26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมปัญญานุสติ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้เข้าประชุม
1. นพ.พีระ
2. นพ.ไพรัตน์
3. นางวิมลรัตน์
4. นายสม
5. นางสุระภา
6. นางอาภิรมย์
7. นางสายใจ
8. นายกฤช
9. นายณัฐพงษ์
10. นางนิศราวรรณ
11. นางถมญาณี
12. นางสุพัตรา
13. นายยุทธพล
14. นายสุพิน
15. นายศัศวัต
16. นพ.ศิวบูลย์
17. นางอัญญา
18. นพ.สุพัฒน์
19. นพ.สมานมิตร
20. นพ.วรวิทย์
21. นางสาวยุภา
22. นพ.สิริชัย
23. นพ.พุทธรักษ์
24. นพ.ประธาน
25. นพ.พรพัฒน์
26. นพ.ธิติพงศ์
27. นพ.วิโรจน์
28. นพ.ไพฑูรย์
29. นพ.สัญญา
30. นพ.จารึก
31. นพ.เมธา
32. นพ.สุรเชษฐ์

อารีรัตน์
สงคราม
ภูผาสุข
นาสอ้าน
ฆารสว่าง
ชิณโน
อิ่มแมน
โชติการณ์
ลือฉาย
รักโคตร
โชติการณ์
ไชยยา
ภูเลื่อน
ภูสง่า
ไพรพงษ์
ชัยสงคราม
อุทรักษ์
ธาตุเพชร
อัฐนาค
เจริญพร
ทะราด
นามทรรศนีย์
ดีสิน
ศรีจุลฮาด
ภูนากลม
มณีวงศ์
กอบางยาง
อุไรชื่น
สุปัญญาบุตร
ประคํา
ดิเรกโภค
ภูลวรรณ

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
แทนหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ
หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ
แทนรักษาการหัวหน้ากลุ่มงานยาเสพติดและสุขภาพจิต
แทนผู้อํานวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์
แทนผู้อํานวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลกมลาไสย
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลคําม่วง
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลยางตลาด
แทนผู้อํานวยการโรงพยาบาลห้วยเม็ก
แทนผู้อํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลท่าคันโท
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลร่องคํา
รักษาการผู้อํานวยการโรงพยาบาลนามน
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสหัสขันธ์
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลเขาวง
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลห้วยผึ้ง
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลหนองกุงศรี
รักษาการผู้อํานวยการโรงพยาบาลดอนจาน
รักษาการผู้อํานวยการโรงพยาบาลสามชัย
รักษาการผู้อํานวยการโรงพยาบาลฆ้องชัย

๓
33. นพ.สุรพงษ์
34. นายลําพูน
35. นายประสิทธิชัย
36. นายสายัณห์
37. นางอําพร
38. นายสุพรรณ
39. นายศิริศักดิ์
40. นายประสิทธิ์
41. นายอรรคเดช
42. นายสมบูรณ์
43. นายนัฐวุฒิ
44. นายนพรัตน์
45. นายสง่า
46. นายสมพงษ์
47. นายวราวุฒิ
48. นายไชยา
49. นายชยุต
50. นายจักราวุฒิ
51. นางจุฑามาศ
52. นายวิเชียร
53. นางสาวนงนุช
54. นางศุภกาญจน์
55. นายชัยพิพัฒน์
56. นายศิริศักดิ์
57. นายสรรเพชญ์
58. นางกฤษณา
ผู้ไม่เข้าประชุม
1. นางฉวีวรรณ
2. นพ.สมยศ

ลักษวุธ
เสนาวัง
กัลยาสนธิ
ใจทาน
อนุทัย
เขตบรรจง
บุญไชยแสน
สงกันหา
อรรคเศรษฐัง
ไชยศรี
ไผ่ผาด
ไทยแท้
เพียรภายลุน
ภูผิวฟ้า
ตุลาพัฒน์
เวียงนนท์
หิรัญรักษ์
วงษ์ภักดี
วิลาศรี
นิลผาย
โนนศรีชัย
หระสิทธิ์
เถาวชารี
ดลพร
ฟุ้งเฟื่อง
เพียรภายลุน

รักษาการผู้อํานวยการโรงพยาบาลนาคู
สาธารณสุขอําเภอเมืองกาฬสินธุ์
สาธารณสุขอําเภอยางตลาด
สาธารณสุขอําเภอคําม่วง
สาธารณสุขอําเภอกมลาไสย
สาธารณสุขอําเภอหนองกุงศรี
สาธารณสุขอําเภอฆ้องชัย
สาธารณสุขอําเภอนามน
รักษาราชการแทนสาธารณสุขอําเภอดอนจาน
สาธารณสุขอําเภอสหัสขันธ์
สาธารณสุขอําเภอกุฉินารายณ์
สาธารณสุขอําเภอนาคู
สาธารณสุขอําเภอสมเด็จ
สาธารณสุขอําเภอห้วยผึ้ง
สาธารณสุขอําเภอท่าคันโท
รักษาราชการแทนสาธารณสุขอําเภอร่องคํา
แทนสาธารณสุขอําเภอห้วยเม็ก
รักษาราชการแทนสาธารณสุขอําเภอเขาวง
สาธารณสุขอําเภอสามชัย
ผู้ช่วยสาธารณสุขอําเภอสหัสขันธ์
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ชมภูเขา
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
เหรียญกิตติวัฒน์ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จ

ติดราชการ
ติดราชการ

เริ่มประชุมเวลา 13.15 น.
วาระก่อนการประชุม
พิธีมอบรางวัลแสดงความชื่นชมยินดีกับหน่วยงานองค์กรที่มีผลงานดีเด่นระดับต่าง ๆ
เรื่องที่ 1 มอบใบประกาศเกียรติคุณ หน่วยงานที่ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานของรัฐ ประจําปีงบประมาณ 2560 ระดับสูงมาก
กระทรวงสาธารณสุข ได้กําหนดยุทธศาสตร์ ตั วชี้วัดที่ 79 ร้ อยละของหน่ วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขผ่านเกณฑ์ประเมิน ITA (มากกว่าร้อยละ 85) โดยมีหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินฯ ทั้งสิ้น 396
หน่วยงาน ประกอบด้วย ส่วนราชการระดับกรม สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ และ

๔
โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดละ 4 แห่ง หน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ จากคณะกรรมการประเมินฯ ของเขต
สุขภาพที่ 7 ได้แก่
1. โรงพยาบาลยางตลาด
2. โรงพยาบาลคําม่วง
3. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอคําม่วง
4. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอกมลาไสย
เรื่องที่ 2 มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ผลการดําเนินงาน NCD clinic plus ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
รายชื่อสถานบริการที่ได้รับโล่ และประกาศเกียรติคุณ NCD clinic plus ระดับดีเด่น และดีมาก
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

เรื่องที่ 3 มอบใบประกาศเกียรติคณ
ุ ทีมพัฒนาระบบสารสนเทศและติดตามการดําเนินงาน NCD
รายชื่อทีมพัฒนาระบบสารสนเทศและติดตามการดําเนินงาน NCD รับมอบประกาศเกียรติคุณ ปี 2560

เรื่องที่ 4 มอบโล่รางวัลการคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบดีเด่นด้านการแพทย์แผนไทย จังหวัดกาฬสินธุ์
2560
ประเภท โรงพยาบาลชุมชน
- รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงพยาบาลนามน
ประเภท โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล
- รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ รพ.สต.หนองสรวง
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ รพ.สต.หนองสอ

๕
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ รพ.สต.โคกศรี
เรื่องที่ 5 มอบใบประกาศเกียรติคุณ ชมรมผู้ประกอบการตลาดสดที่ผ่านการประเมินและคัดเลือกจาก
คณะกรรมการฯ ของเขตสุขภาพที่ 7
ชมรมผู้ประกอบการตลาดสดที่ผ่านการประเมินและคัดเลือกจากคณะกรรมการฯ ของเขตสุขภาพที่ 7
ได้แก่ ชมรมผู้ประกอบการตลาดสดดีเด่นเทศบาลตําลท่าคันโท ตําบลท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์
เรื่ อ งที่ 6 มอบรางวั ล ผลการประกวดหมู่ บ้า นสุ ข ศาลา กาฬสิ น ธุ์ ร ะดับ จั ง หวั ด จั ง หวั ด กาฬสิน ธุ์
ประจําปี พ.ศ.2560 ดังต่อไปนี้
- ชนะเลิศ
ได้แก่ บ้านสีสุก ตําบลโนนศิลาเลิง อําเภอฆ้องชัย
- รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ บ้านจอมทอง ตําบลเหล่าใหญ่ อําเภอกุฉินารายณ์
- รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ บ้านหนองใหญ่ ตําบลลําปาว อําเภอเมือง
- รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ บ้านดอนลําดวน ตําบลอิตื้อ อําเภอยางตลาด
- รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ บ้านสะอาดสมศรี ตําบลธัญญา อําเภอกมลาไสย
เรื่องที่ 7 มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ บุคคล/หน่วยงานที่ได้รับรางวัลการประกวดผลงาน
วิชาการ
ผลการประกวดผลงานวิชาการ การประชุมวิชาการสาธารณสุขนานาชาติเขตสุขภาพที่ 7 ในระหว่าง
วันที่ 2 – 4 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมริมปาว จ.กาฬสินธุ์
ประเภท
Oral Presentation
สาขาคลินกิ
รองชนะเลิศอันดับ 1 เรื่อง : “ผลลัพธ์การฟื้นฟูไตผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ทีม่ ี
ภาวะแทรกซ้อนทางไต ตําบลบึงวิชัย อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์”
ผู้นาํ เสนอ : คุณบุญทัน มะลิรส
Mrs.BoonTun Maliros
หน่วยงาน : รพ.สต.บ้านท่าไคร้ จ.กาฬสินธุ์
สาขาพยาบาล รองชนะเลิศอันดับ 2
เรื่อง : “การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลภาวะช็อกในผู้ป่วย
เลือดออกทางเดินอาหารส่วนต้น”
ผู้นาํ เสนอ : นางวารุณี เข็มลา
หน่วยงาน :รพ.กาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
สาขาป้องกันและควบคุมโรค
รองชนะเลิศอันดับ 1 เรื่อง : “การพัฒนาทีมผู้ก่อการดีในการป้องกันการจมน้ําในเด็ก
โดยการมีส่วนร่วมของเทศบาลตําบลหลุบ”
ผู้นาํ เสนอ : คุณนงนุช โนนศรีชัย
Miss. Nongnuch Nonsrichai
หน่วยงาน : สสจ.กาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
ประเภท
Poster Presentation
สาขาคลินกิ
รองชนะเลิศอันดับ 1 เรื่อง : “การพัฒนาระบบความปลอดภัยด้านยาในผู้ป่วยที่ได้รับ
warfarin
โรงพยาบาลหนองกุงศรี”
ผู้นาํ เสนอ : คุณศรินยา กันซวง
Mrs. Sarinya Gunsuang
หน่วยงาน : รพ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
-

๖
สาขาป้องกันควบคุมโรค
รองชนะเลิศอันดับ 1

ประเภท
Oral กลุ่ม 1

R2R
ชนะเลิศ

เรื่อง : “การพัฒนาการดําเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ตําบล
โพน อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์”
ผู้นาํ เสนอ : คุณทิพวรรณ ทุมก่ํา
Miss. Thippawan Thumkam
หน่วยงาน : รพ.สต.บ้านโพน สสอ.คําม่วง จ.กาฬสินธุ์

เรื่อง : “ผลของโปรแกรมทันตสุขศึกษาในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
ป้องกันโรคปริทันต์ ของผู้ปว่ ยเบาหวานชนิดที่ 2
ในเขตอําเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์”
ผู้นาํ เสนอ : คุณกฤษฏชาติ ภาชนะวรรณ
MR. krittachat pachanawan
หน่วยงาน : รพ.สต.โนนศิลาเลิง อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์

คปสอ. ที่ได้รบั คัดเลือก ให้นําเสนอผลงาน ในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจําปี
2560 ในระหว่างวันที่ 6 – 8 กันยายน 2560 ณ โรงแรมเซ็นทารา โฮเทล แอนด์ คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ จ.
อุดรธานี
ลําดับที่ 1 คปสอ. ห้วยเม็ก จํานวน 15 ผลงาน
ลําดับที่ 2 คปสอ. คําม่วง จํานวน 11 ผลงาน
ลําดับที่ 3 คปสอ. เมือง จํานวน 8 ผลงาน
ผลการประกวดผลงานวิชาการ การประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจําปี 2560
ในระหว่างวันที่ 6 – 8 กันยายน 2560 ณ โรงแรมเซ็นทารา โฮเทล แอนด์ คอนเวนชัน เซ็นเตอร์
จ.อุดรธานี
ประเภท
Oral Presentation
ผลงานวิชาการดีเด่น
เรื่อง : ผลของอุณหภูมิและเวลาต่อการลดลงของชนิดและปริมาณเชื้อจุลินทรีย์
ในกํารอบหม่ําวัวด้วยเตาไมโครเวฟในจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้นาํ เสนอ : นายอรรคพล ภูผาจิตต์
หน่วยงาน : รพ.คําม่วง
ประเภท
นวัตกรรม
ผลงานวิชาการดีเด่น
เรื่อง : หมอลําสื่อความรู้กู้ชีวิต ตอนประเมินภาวะ Stoke
ผู้นาํ เสนอ : นายธนารัตน์ เรืองสาย
หน่วยงาน : รพ.นามน
ผลงานวิชาการดีเด่น
เรื่อง : โดนัทลดการคัดเต้าธัญพืช
ผู้นาํ เสนอ : นางสาวพจนา พลตื้อ
หน่วยงาน : รพ.สต.ทรายทอง
มติทปี่ ระชุม

ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับบุคคล/หน่วยงานที่ได้รับรางวัล

๗
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบและ/หรือถือปฏิบตั ิ
1. เดือนกันยายนซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ 2560 นี้ ขอขอบคุณทีมงานบุคคลสาธารณสุข
จังหวัดกาฬสินธุ์ทุกคน ที่ร่วมกันทุ่มเท ตั้งใจ ในการดําเนินการขับเคลื่อนงานสาธารณสุขให้บรรลุเป้าที่องค์กรตั้งไว้
2. ขอบคุ ณ ทีมงานวิ จัย ที ม พี่ เลี้ ยงงานวิชาการ ที่ช่วยกัน สร้างชื่ อเสี ย งให้ กับงานสาธารณสุข จัง หวั ด
กาฬสินธุ์ ในการประกวดผลงานทางวิชาการ และได้รับรางวัลมากมาย ขอให้นําผลงานที่ได้มานี้ นําไปใช้ในการ
ดําเนินงานสุขภาพต่อไป
3. ขอบคุณทีมงานและบุคลากรกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ที่จัดงานแสดงมุทิตาจิตต่อผู้เกษียณอายุราชการ
ได้สมเกียรติ
4. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงพระกรุณาจัดหน่วยแพทย์
พระราชทานในการตรวจเยี่ยมประชาชนผู้ประสบปัญหาอุทกภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ ในพื้นที่บ้านดอนยานาง อําเภอ
ยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ในวันที่ 5 ตุลาคม 2560 โดยทีมแพทย์และพยาบาลจากส่วนกลาง ขอให้ คปสอ.
ยางตลาดประชาสัมพันธ์ในพื้นที่และละแวกใกล้เคียงให้ทราบโดยทั่วถึง
5. การดําเนินงานปีงบประมาณ 2560 ในงานแผนยุทธศาสตร์ ได้มีการสรุปภาพรวมและจะมีการจัดทํา
แผนยุทธศาสตร์ปี 2561 – 2564 โดยต้องดําเนินงานอย่างเต็มที่ ผลงานของจังหวัดกาฬสินธุ์มีทั้งผ่านเกณฑ์และ
ตกเกณฑ์ (ผลงานต่ํา) โดยเฉพาะในตัวชี้วัด TB/พัฒนาการเด็ก/LTC ขอให้ทุกพื้นที่วิเคราะห์สาเหตุที่สําคัญ และ
ดําเนินการพัฒนาต่อไป
6. หลักสูตรพัฒนาผู้นํารุ่นใหม่ เพื่อเป็นการเตรียมผู้บริหารรุ่นใหม่ในอนาคต เนื่องจากจะมีหัวหน้ากลุ่ม
งานในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด หัวหน้ากลุ่มการในโรงพยาบาลหลายแห่งจะเกษียณอายุราชการ จึงต้องมีคน
รุ่นใหม่เข้ามารับช่วงต่อ ทั้งนี้เป็นการพัฒนาบุคลากรให้พร้อม มีสมรรถนะสูงในการทํางาน ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีต่อ
หน่วยงานสาธารณสุขในจังหวัดกาฬสินธุ์
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
มติที่ประชุม

รับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามผลการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสาธารณสุข ครั้งทีแ่ ล้ว
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องนําเสนอเพือ่ พิจารณา
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
๕.1 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
เรื่องที่ 1 สรุปผลการดําเนินงานตัวชี้วดั การปฏิบตั ริ าชการ ปี 2560 ตรวจราชการ/PA
ข้อมูล ตุลาคม 2559 – สิงหาคม 2560 ณ วันที่ 18 เดือน กันยายน 2560
1. บทสรุปสําหรับผู้บริหาร (Executive summary)
1.1 ตั วชี้ วัด ตรวจราชการ คํารับรองของนายแพทย์สาธารณสุขจั งหวัดกาฬสิ นธุ์ กับปลั ดกระทรวง
สาธารณสุข จํานวนตัวชี้วัดทั้งหมด 43 ตัว 2 ข้อยังไม่ครบกําหนดส่งผลงาน

๘
แหล่งข้อมูล HDC สสจ.กาฬสินธุ์ 9 ตัว ผ่านเกณฑ์ 5 ตัว ไม่ผ่านเกณฑ์ 9 ตัว
ทะเบียนราษฎร์/สนย./อื่นๆ 6 ตัว ผ่านเกณฑ์ 5 ตัว ไม่ผ่านเกณฑ์ 2 ตัว
KeyIN Cockpit R7 สสจ.กาฬสินธุ์ 28 ตัว ผ่านเกณฑ์ 19 ตัว ไม่ผ่านเกณฑ์ 4 ตัว
1.2 ตัวชี้วัด PA คํารับรองของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์กับปลัดกระทรวงสาธารณสุข
จํานวนตัวชี้วัดทั้งหมด 28 ตัว
HDC สสจ.กาฬสินธุ์ 11 ตัว ผ่านเกณฑ์ 8 ตัว ไม่ผ่านเกณฑ์ 3 ตัว
ทะเบียนราษฎร์/สนย./อื่นๆ 3 ตัว ผ่านเกณฑ์ 2 ตัว ไม่ผ่านเกณฑ์ 1 ตัว
KeyIN Cockpit R7 สสจ.กาฬสินธุ์ 17 ไม่ผ่านเกณฑ์ 2 ตัว
1.3 Baseline ตัวชี้วัดที่ผ่านเกณฑ์ และมี Base practices ดีเยี่ยม Excellent จํานวน 4 ตัวชี้วัด
1.3.1 ร้อยละ Health Ageing
1.3.2 ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ Green & Clean Hospital
1.3.3 ร้ อ ยละของอํ า เภอที่ มี District Health System (DHS) ที่ เ ชื่ อ มระบบบริ ก ารปฐมภู มิ กั บ
ชุมชนและท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ
1.3.4 ร้อยละผลงานวิจัย R2R ด้านสุขภาพที่ให้หน่วยงานต่างๆ นําไปใช้ประโยชน์
1.4 Good ตัวชี้วัดที่ทําได้ดี ผ่านเกณฑ์ จํานวน 2 ตัว
ดูรายละเอียดที่เว็บ 203.157.186.112/kps60 ผลงาน ไตรมาสที่ 3
1.5 OFI เป็นโอกาสพัฒนา ไม่ผ่านเกณฑ์ ทําได้มากกว่าร้อยละ 60 ของค่าเป้าหมาย และ severe
/Hard ตัวชี้วัดที่ ทํายาก และไม่ผ่านเกณฑ์ จํานวน 8 ตัว
moph1 อัตราส่วนการตายมารดาไทย ไม่เกิน 15 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน (ปี 2560 ไม่เกิน 20 ต่อแสนเกิดมีชีพ)
จังหวัดกาฬสินธุ์ 37.33 ต่อแสนคน ไม่ผ่าน 2 รพ. รพท.กาฬสินธุ์ (50.43) ตําม่วง (500)
moph3 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วนและส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี (ร้อยละ 51) ประเทศไทย
ร้อยละ 49.54 เขตสุขภาพที่ 7 ร้อยละ 51.52 จังหวัดกาฬสินธุ์ ร้อยละ 49.99) ผ่านเกณฑ์ 7
อําเภอ สูงสุด คือ อ.ท่าคันโท (67.04) ต่ําสุด คือ อ.สามชัย (39.09)
moph4 ร้อยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วน (ร้อยละ 66) ประเทศไทยร้อยละ 65.19 เขตสุขภาพที่ 7
ร้อยละ 68.04 จังหวัดกาฬสินธุ์ ร้อยละ 63.99 ผ่านเกณฑ์ 6 อําเภอ สูงสุด คือ อ.กมลาไสย (75.82)
ต่ําสุด คือ อ.คําม่วง (51.67)
moph/PA 13 ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล (ร้อยละ 80) จังหวัดกาฬสินธุ์
ไม่ผ่านเกณฑ์ทุกอําเภอ
Moph/PA 14 ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมได้ (เกณฑ์ร้อยละ 40) ประเทศไทยร้อยละ 22.48
เขตสุขภาพที่ 7 ร้อยละ 16.84 จังหวัดกาฬสินธุ์ ร้อยละ 15.34
ผ่าน 1 อําเภอ สูงสุด คือ อ.ฆ้องชัย (44.58) ต่ําสุด คือ อ.สามชัย (4.27)
Moph/PA 32.1 ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้(PA) (เกณฑ์มากกว่าร้อยละ 50)
ประเทศไทยร้อยละ 36.01 เขตสุขภาพที่ 7 ร้อยละ 41.42 จังหวัดกาฬสินธุ์ ร้อยละ 44.81
ผ่านเกณฑ์ 6 อําเภอ คือ สูงสุด อ.สมเด็จ (61.27) ต่ําสุดอ.เมือง (32.40)
Moph/PA 49 ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของeGFR<4 ml/min/1.73m2/yr
(เกณฑ์มากกว่าร้อยละ 65) ประเทศไทย ร้อยละ 62.93 เขตสุขภาพที่ 7 ร้อยละ 61.97
จังหวัดกาฬสินธุ์ ร้อยละ 59.49 ผ่านเกณฑ์ 3 อําเภอ คือ สูงสุด อ.ร่องคํา (78.35)
ต่ําสุด อ.ฆ้องชับ (45)
moph/PA 15 อัตราความสําเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ําร้อยละ 58.12

๙
(มากกว่าเกณฑ์ 85) ผ่าน 1 อําเภอ คือ สมเด็จร้อยละ 95.24
moph/PA 47.อัตราตายจากโรคมะเร็งตับ (ต่อแสน) ร้อยละ 25.78 (เกณฑ์มากกว่าร้อยละ 23.5)
จังหวัดกาฬสินธุ์ ร้อยละ 35.93 ผ่านเกณฑ์ 6 อําเภอ คือ สูงสุด อยางตลาด (73.38)
ต่ําสุด อ.คําม่วง (4.1)
moph/PA 83.1 ร้อยละของหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล สาเหตุการตาย ร้อยละ 29.79
(เกณฑ์น้อยกว่าร้อยละ 25) ผ่านเกณฑ์ 1 อําเภอ ต่ําสุด คือ ห้วยผึ้งร้อยละ 12.2
สูงสุด คือ อ.นาคูร้อยละ 40
moph/PA 83.2 ร้อยละของหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล เวชระเบียน ร้อยละ 57.68
(เกณฑ์มากกว่าร้อยละ 80) ไม่ผ่านเกณฑ์ทุกอําเภอ
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 2 แจ้งผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการพัฒนาผู้นํารุ่นใหม่ หลักสูตร “Kalasin
Public Health Young Executive Program” ปีงบประมาณ 2560 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้แจ้งการสมัครเข้าอบรมตามโครงการพัฒนาผู้นํารุ่นใหม่ หลักสูตร
“Kalasin Public Health Young Executive Program” ปีงบประมาณ 2560 สํานักงานสาธารณสุข จังหวัด
กาฬสินธุ์ เพื่อเป็นการเตรียมผู้บริหารรุ่นใหม่ในอนาคต โครงสร้างหลักสูตรนอกจากความรู้เชิงวิชาการที่ออกแบบ
มาให้ นํ า ไปใช้ ไ ด้ จ ริ ง แล้ ว ยั ง เน้ น การเรี ย นรู ้ ผ ่ า นกิ จ กรรม Workshop กรณี ศึ ก ษา และการนํ า ความรู้ ทั ก ษะ
ประสบการณ์จากการอบรมสู่การปฏิบัติจริงในพื้นที่ต่อไป จึงขอแจ้งผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการ
ดังกล่าว และเข้าร่วมกิจกรรม ดังต่อไปนี้
1. เข้ า รั บ การปฐมนิ เ ทศจากนายแพทย์ ส าธารณสุ ข จั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์ แ ละผู้ บ ริ ห าร ในวั น อั ง คารที่
3 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมปัญญานุสติ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
2. เข้าค่ายเตรียมความพร้อมด้านจิตใจ ในวันที่ 18 – 20 ตุลาคม 2560 ณ วัดโพนวิมาน (วัดป่าพุทธ
บุตร) บ้านโพนสวาง ตําบลกุดสิมคุ้มใหม่ อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 3 การประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร จัดทําแผนยุทธศาสตร์สุขภาพ ปี2661-2564 และคํารับรองการ
ปฏิบตั ริ าชการปี 2560 รายละเอียดดังนี้
ตามที่ ไ ด้ จั ด ประชุ ม ชี้ แ จงนโยบายและจั ด ทํ า ร่ า งแผนยุ ท ธศาสตร์ สุ ข ภาพปี 2561-2564 ในวั น ที่
22 กันยายน 2560 ที่หอประชุมกัลยาณมิตร และคณะทํางาน ได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์ปี 2561 - 2564 (ร่าง
ที่1) ไว้แล้ว จึงจะมีการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํารายละเอียดยุทธศาสตร์สุขภาพปี 2561 - 2564 ฉบับ
สมบูรณ์ และคํารับรองการปฏิบัติราชการปี 2561 รวมถึง Master Plan และแผนปฎิบัติการประจําปี 2561
ระหว่างวันพุธ ที่ 4 ถึงวันศุกร์ ที่ 6 ตุลาคม 2560 ณ เพ ลา เพลิน บูติค รีสอร์ท แอนด์ แอดเวนเจอร์แคมป์
อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้บริหารในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลทุกแห่ง สาธารณสุขอําเภอทุกอําเภอ หัวหน้ากลุ่มงานในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
กาฬสิ น ธุ์ คณะทํ า งานยุ ท ธศาสตร์ ทั้ ง จากสํ า นั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์ และระดั บ คปสอ. จํ า นวน
130 คน
กําหนดการเดินทางออกจากสํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดกาฬสินธุ์ วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560 เวลา
06.30 น. ด้วยรถบัสปรับอากาศ จึงขอความร่วมมือจากทุกท่านร่วมประชุม พร้อมแจ้งและอนุญาตบุคลากรใน
สังกัดตามรายชื่อที่แจ้งเวียนให้ร่วมประชุมครั้งนี้ โดยตอบรับการเข้าร่วมประชุมการเดินทางที่ กลุ่มงานพัฒนา
ยุทธศาสตร์สาธารณสุข ภายในวันที่ 2 ตุลาคม 2560

๑๐
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 4 แจ้งแนวทางการบริหารแผนและงบประมาณของ คปสอ. ปีงบประมาณ 2561
เอกสารแนบ ๑ รายละเอียดการบริหารงบประมาณ ประจําปี ๒๕๖๑ หน่วยงานในสังกัดสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
ระดับ

ประเภท

ร พ ท . / แผนงานโครงการประจําปี
รพช.

PCU

Fix Cost PCU 33,000
บาท/แห่ง/เดือน
(ประมาณการเท่ากรอบเดิม
ปี ๒๕๖๐)
โครงการสร้างเสริมสุขภาพ
รองรับงบ UC

รพ.สต. Fix Cost รพ.สต. 33,000
บาท/แห่ง/เดือน
(ประมาณการเท่ากรอบเดิม
ปี ๒๕๖๐)

งบประมาณ
(บาท)

การบริหาร

เงินบํารุง รพท./รพช. จั ด ทํ า แผนเงิน บํ ารุง และโครงการใช้จ่ายเงิน
บํารุง เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม
2560
๑. ผู้ลงนามเสนอโครงการ คือ ผู้อํานวยการโรงพยาบาล
๒. ผู้ลงนามเห็นชอบโครงการ คือ นพ.เชี่ยวชาญ (ด้านเวช
กรรมป้องกัน)
๓. ผู้ ล งนามอนุ มั ติ โ ครงการ คื อ นายแพทย์ ส าธารณสุ ข
จังหวัด
PCU จัดทําโครงการบริหารจัดการหมวด Fix Cost และ
8,316,000 โครงการสร้างเสริมสุขภาพรองรับงบ UC เสนอโครงการเพื่อ
อนุมัติ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2560
๑. ผู้ลงนามเสนอโครงการ คือ หัวหน้า PCU
๒. ผู้ลงนามเห็นชอบโครงการ คือ
คํานวณ 15
2.1 ผู้อํานวยการโรงพยาบาล และ
บาท/ปชก.UC
2.2 นพ.เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
๓. ผู้ ล งนามอนุ มั ติ โ ครงการ คื อ นายแพทย์ ส าธารณสุ ข
จังหวัด
รพ.สต. จัดทําแผนเงินบํารุง โครงการบริหารจัดการหมวด
62,172,000 Fix Cost และโครงการสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพรองรั บ งบ UC
เสนอโครงการผ่ า น สสอ. เพื่ อ อนุ มั ติ ภายในวั น ที่ 31
ตุลาคม 2560
๑. ผู้ลงนามเสนอโครงการ คือ ผู้อํานวยการโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตําบล
๒. ผู้ลงนามเห็นชอบโครงการ คือ
๒.๑ ............................................สาธารณสุขอําเภอ
๒.๒ นายไพรัตน์ สงคราม นพ.เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม
ป้องกัน)
๓. ผู้ ล งนามอนุ มั ติ โ ครงการ คื อ นายแพทย์ ส าธารณสุ ข
จังหวัด
งบประมาณจัดสรรผ่าน ระบบ CUP เบิกจ่ายตามระเบียบ
เงินบํารุงสถานบริการ

๑๑
เอกสารแนบ ๒ (ร่าง)รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ 2561 จําแนกราย
อําเภอ (ประมาณการเท่ากรอบเดิม ปี ๒๕๖๐)
ที่

อําเภอ

ตํา
บล

รพ.
สต.

P
C
U

17

21

4

5

6

งบจัดทํา จัดสรรเชิงรุก
แผน คปสอ.
สสอ.

งบดําเนิน
การ สสอ.

Fix Cost
รพ.สต.

Fix Cost
PCU

33,000บ./
แห่ง/ด.

33,000บ./
แห่ง/ด.

Fix Cost
บริหาร
ภาพรวม
2,000/แห่ง/
ด.

รวม

2

เมือง
กาฬสินธุ์
นามน

3

กมลาไสย

8

10

1

423,414

110,000

326,600

3,960,000

396,000

264,000

5,480,014

4

3

2

1

200,000

80,000

244,100

792,000

396,000

72,000

1,784,100

12

17

1

572,124

130,000

448,000

6,732,000

396,000

432,000

8,710,124

6

ร่องคํา
กุฉิ
นารายณ์
เขาวง

6

5

1

210,476

95,000

321,300

1,980,000

396,000

144,000

3,146,776

7

ยางตลาด

15

17

1

674,808

130,000

412,400

6,732,000

396,000

432,000

8,777,208

8

ห้วยเม็ก

9

9

1

313,330

95,000

328,600

3,564,000

396,000

240,000

4,936,930

9

สหัสขันธ์

8

8

1

253,184

95,000

313,400

3,168,000

396,000

216,000

4,441,584

10

คําม่วง

6

7

1

310,172

95,000

334,500

2,772,000

396,000

192,000

4,099,672

11

6

7

1

240,820

95,000

362,900

2,772,000

396,000

192,000

4,058,720

9

9

1

429,834

110,000

356,300

3,564,000

396,000

240,000

5,096,134

13

ท่าคันโท
หนองกุง
ศรี
สมเด็จ

8

9

1

386,960

110,000

333,900

3,564,000

396,000

240,000

5,030,860

14

ห้วยผึ้ง

4

5

1

200,000

95,000

293,600

1,980,000

396,000

144,000

3,108,600

15

สามชัย

4

5

1

200,000

80,000

321,300

1,980,000

396,000

144,000

3,121,300

16

นาคู

5

7

1

200,000

95,000

351,000

2,772,000

396,000

192,000

4,006,000

17

ดอนจาน

5

6

1

200,000

80,000

267,200

2,376,000

396,000

168,000

3,487,200

18

ฆ้องชัย

5

7

1

200,000

80,000

289,000

2,772,000

396,000

192,000

3,929,000

157 21

6,000,000

1,800,000

6,050,500 62,172,000

8,316,000

1

5

12

รวม

135

759,722

130,000

449,300

8,316,000

1,584,000

600,000 11,839,022

1

225,156

95,000

297,100

2,376,000

396,000

168,000

3,557,256

4,272,000 88,610,500

หมายเหตุ จัดสรร Fix cost
1. รพ.สต. สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 156 แห่ง และ ถ่ายโอนอํานาจ อปท. 1 แห่ง (รพ.สต.เก่าเดือ่ อ.คําม่วง ) รวม 157 แห่ง
2. PCU ของ รพ. อําเภอละ 1 แห่ง ยกเว้นอําเภอเมือง มี PCU รพ.กส. 2 แห่ง /และ PCU เทศบาลเมือง 2 แห่ง

มติที่ประชุม รับทราบ และให้ทุกหน่วยงานดําเนินการเขียนแผนงานให้แล้วเสร็จภายใน 31 ตุลาคม 2560
โดยอิงกับระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้อง

๑๒
เรื่องที่ 5 ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โปรด
เกล้าฯ ให้หน่วยแพทย์พระราชทาน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ตรวจรักษาราษฎร
ด้วย ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประธานสภาราช
วิทยาลัยจุฬาภรณ์ โปรดเกล้าฯ ให้โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดหน่วยแพทย์พระราชทาน เพื่อตรวจรักษาราษฎร
ที่ ป ระสบอุ ท กภั ย ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์ ซึ่ ง กํ า หนดออกหน่ ว ยแพทย์ ใ นวั น พฤหั ส บดี ที่ ๕ ตุ ล าคม ๒๕๖๐
ณ วัดบ้านดอนยานาง หมู่ที่ ๖ ตําบลดอนสมบูรณ์ อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีการจัดหน่วยแพทย์จาก
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ และโรงพยาบาลยางตลาด ออกร่วมการจัดบริการ ดังนี้
ในการนี้จึงขอความร่วมมือให้โรงพยาบาลยางตลาด และสาธารณสุขอําเภอยางตลาด ประชาสัมพันธ์ ผู้
ประสบอุทกภัย ในพื้นที่อําเภอยางตลาด เพื่อเข้ารับบริการ ดังนี้
๑. บริการตรวจ รักษาโรค ทั่วไป
๒. บริการทันตกรรม
๓. ยาชุดพระราชทาน จํานวน ๒๕๐ ชุด
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ

5.2 กลุ่มงานคุ้มครองผูบ้ ริโภค
เรื่องที่ 1 ผลการประกวดตําบลที่มกี ารส่งเสริมการใช้ยาปลอดภัยในชุมชนเป็นเลิศ ประจําปี ๒๕60
ตามที่ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดทําโครงการเฝ้าระวังและการคุ้มครองผู้บริโภคโดยภาคี
เครือข่ายที่เข้มแข็งเพื่อประชาชนในชุมชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เพื่อสนับสนุน
ความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นกับเครือข่ายประชาชนในพื้นที่ให้มีศักยภาพและความเข้มแข็งที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
จัดบริการส่งเสริมสุขภาพโดยชุมชน โดยเฉพาะในการจัดการแก้ไขปัญหาเรื่องยาของตนเอง เพื่อทําให้ประชาชน
เข้าถึงการใช้ยาอย่างถูกต้องเหมาะสม ถูกคน ถูกโรค และดําเนินการประกวดตําบลที่มีการส่งเสริมการใช้ยา
ปลอดภัยในชุมชนเป็นเลิศ ประจําปี ๒๕60 เสร็จเรียบร้อยไปแล้วนั้น
ดังนั้น สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์จึงขอประกาศผลการประกวดตําบลที่มีการส่งเสริมการใช้ยา
ปลอดภัยในชุมชนเป็นเลิศ ประจําปี ๒๕60 ดังนี้
รางวัลชนะเลิศ
ได้แก่ ชุมชนบ้านท่าเมือง ตําบลท่าคันโท
อําเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ได้แก่ ชุมชนเทศบาลตําบลหัวนาคํา ตําบลหัวนาคํา
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
ได้แก่ ชุมชนบ้านดอนแคน ตําบลบ่อแก้ว
อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3
ได้แก่ 1. ชุมชนบ้านคํากุง ตําบลศรีสมเด็จ
อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
2. ชุมชนกุดหว้า ตําบลกุดหว้า
อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
3. ชุมชนหนองอีบุตร ตําบลหนองอีบุตร
อําเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์

๑๓
คําชีแ้ จงการประกวดตําบลที่มกี ารส่งเสริมการใช้ยาปลอดภัยในชุมชนเป็นเลิศ ประจําปี 2560
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เล็งเห็นความสําคัญของปัญหาการใช้ยาไม่เหมาะสมในชุมชน จึง
ต้องการขับเคลื่อนกิจกรรมการสร้างเครือข่ายส่งเสริมความปลอดภัยจากการใช้ยาในชุมชน ลงสู่ตําบลในจังหวัด
กาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดแผนงานยุทธศาสตร์สํานักงานธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจําปี 2560 ตาม
โครงการการเฝ้าระวังและการคุ้มครองผู้บริโภคโดยภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็งเพื่อประชาชนในชุมชนมีพฤติกรรม
สุขภาพที่เหมาะสม โดยมีการดําเนินงานต่อเนื่องมาจากปี 2559 หวังให้เกิดความร่วมมือกันจากทุกภาคส่วนเพื่อ
สนับสนุนความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นกับเครือข่ายประชาชนในพื้นที่ให้มีศักยภาพและความเข้มแข็งที่จะเข้าไปมีส่วน
ร่วมในการจัดบริการส่งเสริมสุขภาพโดยชุมชน โดยเฉพาะในการจัดการแก้ไขปัญหาเรื่องยาของตนเอง เพื่อทําให้
ประชาชนเข้าถึ งการใช้ ยาอย่ างถูกต้องเหมาะสม ดังนั้น จึงได้จัดการประกวดตําบลที่มีการส่ งเสริม การใช้ ย า
ปลอดภัยในชุมชนเป็นเลิศ ของจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเป็นการค้นหาต้นแบบหรือ best practice และเป็นการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาต่อยอดการดําเนินงานให้ดียิ่งขึ้น
การประกวดตําบลที่มีการส่งเสริมการใช้ยาปลอดภัยในชุมชนเป็นเลิศ ประจําปี 2560กําหนดให้ทุก
อําเภอส่งตําบล เข้าประกวดฯ อย่างน้อยอําเภอละ 1 ตําบล ซึ่งจะมี การคัดเลือกรอบที่ 1 ในวันที่ 16 สิงหาคม
2560 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 2 โรงแรมชาร์ลอง บูทริค อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยให้
แต่ละอําเภอนําเสนอผลงานผ่าน power point อําเภอละ 10 นาที และตอบคําถาม 5 นาที รวมเป็นอําเภอละ
15 นาที หากผ่านเกณฑ์ในรอบที่ 1 คณะกรรมการประกวดฯ จะลงพื้นที่ชุมชนเพื่อคัดเลือกรอบที่ 2 ต่อไป ซึ่งการ
คั ด เลื อ กในรอบที่ 2 นี้ จ ะเป็ น การคั ด เลื อ กที ม ที่ มี ผ ลการดํ า เนิ น งานเด่ น จากการนํ า เสนอผลงานในวั น ที่
16 สิงหาคม 2560 โดยจะมีการลงพื้นที่ชุมชนเพื่อติดตามประเมินชุมชนและแลกเปลี่ยนการทํางานร่วมกับ
เครือข่ายการทํางานในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง
เกณฑ์การประกวดตําบลที่มกี ารส่งเสริมการใช้ยาปลอดภัยในชุมชนเป็นเลิศ ประจําปี 2560
ลําดับ
เกณฑ์การพิจารณา
คะแนน
ส่วนที่ 1 : กระบวนการดําเนินงาน (80 คะแนน)
1
กระบวนการทํางานร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐภาคเอกชน ผ่าน
10
กระบวนการบูรณาการแผนทุกระดับ
2
การสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่ระดับตําบลและประชาชนให้มีความ
20
เข้มแข็ง และเพิ่มทักษะชุมชนในการจัดการระบบคุ้มครองผู้บริโภค
3
เกิดระบบเฝ้าระวังด้านการคุ้มครองผู้บริโภคภายในชุมชนด้วยตนเอง
25
4
ประชาชนเข้าถึงการใช้ยาอย่างถูกต้องเหมาะสม
15
5
การพัฒนาต่อยอดเพื่อให้เกิดนวัตกรรมของชุมชน
10
ส่วนที่ 2 : การนําเสนอ (20 คะแนน)
6
รูปแบบการนําเสนอน่าสนใจ นําเสนอได้ครบถ้วนตามเกณฑ์ประเมิน
10
7
เวลาในการนําเสนอ ( 10 นาที)
5
9
ตอบคําถามคณะกรรมการได้ครบถ้วน (5 นาที)
5
รวม
100
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ

๑๔
เรื่องที่ 2 รายงานผลการดําเนินงาน RDU จังหวัดกาฬสินธุ์

๑๕

๑๖

๑๗

๑๘

ประเด็นเพิ่มเติม จากที่ประชุม
- ควรประยุกต์ใช้สมุนไพรเข้ามาร่วมดูแลรักษา Diaria
- เภสัชกรแต่ละอําเภอควรลงพื้นที่ออกเยี่ยมในพื้นที่รับผิดชอบ รายงานการใช้ยาปฏิชีวนะ (Antibiotic)
มาที่กลุ่มงานคุม้ ครองผู้บริโภคฯ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อรวบรวมต่อไป
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ

๑๙
5.3 กลุ่มงานประกันสุขภาพ
เรื่องที่ 1 งบค่าเสื่อม (ส่วนใหญ่ไม่มี BOQ/เลขครุภัณฑ์)
- ขอให้โรงพยาบาลและสํานักงานสาธารณสุขอําเภอทุกแห่ง ทํา BOQ มา และเตรียมแผนปี 2562 /
คาดการณ์ว่าจะมีอะไรเสื่อม โดยเรียงลําดับตามความจําเป็น
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 2 การจัดสรรงบประมาณจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ (QOF) ปีงบประมาณ 2560
งวดที่ 2/2560 จํานวนเงิน 8,210,032 บาท
การจัดสรรงบ QOF งวดที่ 2/2560 (เงินโอน 11 กันยายน 2560)
รายการ
จํานวนเงิน (บาท)
1. งบจ่ายตามตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ
3,748,578
2. งบตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
4,461,454
รวมงบ QOF งวดที่ 2/2560
8,210,032
กรอบการจัดสรร
รายการ
จํานวนเงิน (บาท)
1. ร้อยละ 10 จัดสรร สสอ.
821,003
2. ร้อยละ 30 จัดสรร รพ.
2,463,010
3. ร้อยละ 60 จัดสรรให้รพ.สต. PCU ศูนย์ฯเทศบาล
4,926,019
3.1 ร้อยละ 60 จัดสรรตาม 43 แฟ้ม
2,955,612
3.2 ร้อยละ 40 จัดสรรตามประชากร UC
1,970,408

มติที่ประชุม

รับทราบ

๒๐
เรื่องที่ 3 แผนรายรับ – รายจ่าย (Planfin) ปี 2561

ผลการพิจารณา : เห็นชอบแผน 14 โรงพยาบาล ไม่เห็นชอบแผน 4 โรงพยาบาล
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.4 เรื่องจากโรงพยาบาลกาฬสินธุ์
เรื่อง การส่งต่อผูป้ ่วย
การ refer Case TB หรือ Case ต่างๆ ที่มีความเสี่ยงจาก รพช. มา รพ.กาฬสินธุ์ จากนั้นผู้ป่วยเสียชีวิตที่
รพ.กาฬสินธุ์ ซึ่งนับเป็นผลงานของรพ.กาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นภาพรวมจังหวัด ทําให้ภาพรวมตัวชี้วัด/ผลงานตก ในงาน
TB Clinic , MCH Board
ประเด็นเพิ่มเติม จากทึ่ประชุม
การวัดผลการรายงานผลทางระบบ จะประชุมจัดทําแผนในวันที่ 4 – 6 ตุลาคม 2560 โดยตัวชี้วัดและ
แนวทางการประเมินว่าจะใช้วิธีอย่างไร ซึ่งตอนนี้จังหวัดกาฬสินธุ์ได้ใช้ระบบการรายงานผ่านทะเบียนว่าเสียชีวิต
จากพื้นที่ไหน ให้รายงานว่าเป็นผลงานที่นั่น
วิธีการประเมินที่จะใช้จริงในปีงบประมาณ 2561 เป็นต้นไป ให้เป็นข้อตกลงร่วมกันที่จะไปจัดทําแผน
ยุ ท ธศาสตร์ จั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์ เนื่ อ งจากมี ห ลายตั ว ชี้ วั ด ที่ มี ผ ลงานต่ํ า ที่ ต้ อ งหาแนวทางปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาต่ อ ไป
โดยเฉพาะในเรื่องการเสียชีวิตจากโรคและภัยสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรคจะนัดประชุมทีมแพทย์ MED หารือถึงเรื่องการดําเนินงาน TB Clinic ในเรื่องเร่งรัด
การค้นหา TB ที่มีโรคประจําตัว , ผู้ป่วยสูงวัย อาจเสียชีวิตจากโรคแทรกซ้อนอื่น และการตายใน MCH Board
เป็นการลด Success Rate
มติที่ประชุม

รับทราบ

๒๑
๕.5 เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชน
เรื่องที่ 1 ติดตามความคืบหน้าการพิจารณาย้ายเลข จ.18 ตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ที่ไม่ตรงกับการ
ปฏิบตั งิ านจริง
- กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลได้แจ้งเวียนหนังสือออกไปยังพื้นที่แล้ว จะมีการประชุมหาแนวทางที่เหมาะสม
ต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 2 มาตรา 41 การฟ้องร้องระหว่างญาติผปู้ ่วยและบุคลากรของโรงพยาบาล Case Sepsis ,
Head injury
ในเรื่อง Head injury ต้อง Admit และทํา CT Scan ต่อให้มีเพียงเลือดออกที่ศรีษะ ก็ควรทํา ซึ่งเป็น
Criteria อย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปนานมาก เพราะจะทําให้ผู้ป่วยเกิด Septic Shock ส่งผลให้ผู้ป่วยเสียชีวิตในที่สุด
และในกรณี Sepsis จาก Septic Shock หากเข้า Criteria 2 ข้อขึ้นไป ควรให้ Antibiotic Hight Dose ภายใน
1 – 2 ชั่วโมง
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 3 ข้อมูล HDC เรื่อง NCD มีข้อมูลทีผ่ ดิ พลาด
ในเรื่องนี้ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ดําเนินการปรับปรุงระบบออนไลน์ HDC เรื่อง NCD
โดยได้ทําการติดตั้ง Sever แหล่งเก็บข้อมูลใหม่ แยกจาก Sever ข้อมูลหลักของจังหวัดในสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยจะมีคณะทํางานส่วนนี้ใหม่ ซึ่งจะช่วยดูแลและติดตามงานข้อมูล NCD เฉพาะ เช่น ผู้ป่วย
NCD ที่เสียชีวิตแล้วยังได้รับยาจะหมดไป
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 4 อํานาจการจ่ายค่าตอบแทน ฉบับที่ 11
- ให้ขึ้นอยู่กับสถานะเงินบํารุงของแต่ละโรงพยาบาล โดยต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหาร
โรงพยาบาล และอยู่ในดุลพินิจของผู้อํานวยการโรงพยาบาล
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 5 อํานาจการจัดซื้อจัดจ้างของผู้อํานวยการโรงพยาบาล
มติทปี่ ระชุม

มอบหมายให้กลุ่มงานนิติการศึกษาระเบียบเพื่อมาชี้แจงในที่ประชุมครั้งต่อไป

๕.6 เรื่องจากสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
เรื่องที่ 1 แนวทางการบริหารจัดการเงินบํารุงของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ให้แนวทางว่าอนาคตอันใกล้นี้ สสจ./สสอ. สามารถเปิดหน่วยบริการสุขภาพ
ได้ และจะทํ า ให้ ไ ด้ รั บ งบสนั บ สนุ น เป็ น ส่ ว นเงิ น บํ า รุ ง และ DHB ยั ง ไม่ ผ่ า นมติ ครม. ให้ ดํ า เนิ น งานตามเดิ ม
เนื่องจากยังไม่มีระเบียบเงินบํารุง โดยจะมีการพัฒนาระเบียบต่อไป
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 2 การขออนุมตั ิจา้ งทดแทนลูกจ้างชั่วคราว/พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ในกลุ่มสายงาน
สนับสนุนทีเ่ กษียณอายุราชการ
หากเป็นลูกจ้างชั่วคราว/พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ทางกระทรวงสาธารณสุขแจ้งเพื่อทราบว่าให้
หน่วยบริการใช้เงินบํารุงในการจ้างทดแทนได้ หากหน่วยบริการมีแผนรองรับเรื่องการทดแทนบุคลากรกลุ่มลูกจ้าง

๒๒
ชั่วคราว/พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ไว้แล้วสามารถดําเนินการได้
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ

5.7 เรื่องจากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จํากัด
เรื่องที่ 1 ผลการดําเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จํากัด
1. กําไร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560
101,674,833.63 บาท
2. ทุนสหกรณ์
1,514,112,542.95 บาท
3. ตั๋วสัญญาใช้เงิน
294,000,000.00 บาท
4. เงินฝากจากสมาชิก
432,235,512.45 บาท
5. ทุนดําเนินการ
4,731,273,530.50 บาท
6. จํานวนสมาชิกสหกรณ์ ณ ปัจจุบันถึงเดือน สิงหาคม 2560 ดังนี้
สมาชิกสามัญ
สมาชิกสมทบ
2,985 คน
1,084 คน
รวม 4,069 คน
7. จํานวนสมาชิก ฌกส. ณ ปัจจุบันถึงเดือน สิงหาคม 2560
สมาชิกสามัญ
สมาชิกสมทบ
3,181 คน
3,173 คน
รวม 6,354 คน
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖
เรื่องอื่น ๆ
เรื่องที่ 1 การพิจารณาขอรับเงินค่าตอบแทนสําหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการใน
กระทรวงสาธารณสุข จํานวน 4 ราย (รพ.หนองกุงศรี 1 ราย/สสอ.ยางตลาด 2 ราย/สสอ.กุฉินารายณ์ 1 ราย)
มติทปี่ ระชุม

อนุมัติ

เรื่องที่ 2 การพิจารณาอนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (P4P) ของโรงพยาบาล
หนองกุงศรี ในปีงบประมาณ 2560 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560) กรอบวงเงิน
คิดจากส่วนที่ลดลงของเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย + วงเงินเพิ่ม 1% ของค่าแรงทั้งหมดของหน่วยบริการเป็นจํานวนเงิน
เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายที่ถูกลด (1 ปี) = 162,300 x 12 = 1,974,600 บาท
ลงเงิน 1% LC
= 625,821.84 บาท
กรอบวงเงิน P4P = 1,947,600 + 625,821.84 = 2,573,421.84 บาท/ปี
มติทปี่ ระชุม

อนุมตั ิ

ปิดประชุมเวลา 16.35 น.
(ลงชื่อ) กฤษณา เพียรภายลุน ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางกฤษณา เพียรภายลุน)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(ลงชื่อ)

สม นาสอ้าน
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสม นาสอ้าน)
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ

