รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
ครั้งที่ 3 / ๒๕61
วันพุธ ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕60

ห้องประชุมปัญญานุสติ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

๒
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสาธารณสุข จังหวัดกาฬสินธุ์
ครั้งที่ 3 / 2561 ประจําเดือนธันวาคม 2560
วันพุธที่ 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมปัญญานุสติ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้เข้าประชุม
1. นพ.ประวิตร
2. นางสาววิมลรัตน์
3. นางฉวีวรรณ
4. นายสม
5. นางสุระภา
6. นางปราณีต
7. นางสาวถนอมนวล
8. นายกฤช
9. นายณัฐพงษ์
10. นางนิศราวรรณ
11. นางถมญาณี
12. นายธนาเดช
13. นายวิเชียร
14. นางสาวจุฑามาศ
15. นายศัศวัต
16. นพ.บรรพจน์
17. นพ.สุพัฒน์
18. นพ.สมานมิตร
19. นพ.วรวิทย์
20. นพ.วิษณุกร
21. นพ.สิริชัย
22. นพ.พุทธรักษ์
23. นพ.พรพัฒน์
24. นพ.วิโรจน์
25. นพ.ไพฑูรย์
26. นพ.สัญญา
27. นพ.จารึก
28. นพ.เมธา
29. นพ.สุรเชษฐ์
30. นพ.สุรพงษ์
31. นายลําพูน
32. นายประสิทธิชัย

ศรีบุญรัตน์
ภูผาสุข
ชมภูเขา
นาสอ้าน
ฆารสว่าง
วงศ์สละ
สายเชื้อ
โชติการณ์
ลือฉาย
รักโคตร
โชติการณ์
อัยวรรณ
นิลผาย
ภูนีรับ
ไพรพงษ์
สุวรรณชาติ
ธาตุเพชร
อัฐนาค
เจริญพร
อ่อนประสงค์
นามทรรศนีย์
ดีสิน
ภูนากลม
กอบางยาง
อุไรชื่น
สุปัญญาบุตร
ประคํา
ดิเรกโภค
ภูลวรรณ
ลักษวุธ
เสนาวัง
กัลยาสนธิ

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
แทนหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ
หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ
แทนหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
แทนรักษาการหัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
แทนรักษาการหัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ
แทนรักษาการหัวหน้ากลุ่มงานยาเสพติดและสุขภาพจิต
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลกมลาไสย
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลคําม่วง
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลยางตลาด
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลห้วยเม็ก
รักษาการผู้อํานวยการ รพร.กุฉินารายณ์
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลท่าคันโท
รักษาการผู้อํานวยการโรงพยาบาลนามน
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลเขาวง
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลห้วยผึ้ง
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลหนองกุงศรี
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลดอนจาน
รักษาการผู้อํานวยการโรงพยาบาลสามชัย
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลฆ้องชัย
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลนาคู
สาธารณสุขอําเภอเมืองกาฬสินธุ์
สาธารณสุขอําเภอยางตลาด

๓
33. นายสายัณห์
34. นางอําพร
35. นายสุพรรณ
36. นายศิริศักดิ์
37. นายประสิทธิ์
38. นายอรรคเดช
39. นายสมบูรณ์
40. นายนัฐวุฒิ
41. นายนพรัตน์
42. นายสง่า
43. นายชุมพล
44. นายวราวุฒิ
45. นายไชยา
46. นายสมดี
47. นายจักราวุฒิ
48. นพ.ไพบูลย์
49. นายเขมรัฐ
50. นางกลมลี
51. นางจิรประภา
52. นางสาวแอนนา
53. นางทิพาพร
54. นางอาภิรมย์
55. นางศุภกาญจน์
56. นายสิทธิชัย
57. นางสาวอุไรวรรณ
58. นายศิริศักดิ์
59. นายสรรเพชญ์
60. นางกฤษณา
ผู้ไม่เข้าประชุม
1. นพ.ไพรัตน์
2. นพ.ประธาน
3. นางจุฑามาศ

ใจทาน
อนุทัย
เขตบรรจง
บุญไชยแสน
สงกันหา
อรรคเศรษฐัง
ไชยศรี
ไผ่ผาด
ไทยแท้
เพียรภายลุน
แสบงบาล
ตุลาพัฒน์
เวียงนนท์
โคตตาแสง
วงษ์ภักดี
วรรณศิริ
ทัพธานี
แสนบุดดา
ประคํา
แสบงบาล
ราชาไกร
ชิณโน
หระสิทธิ์
วรรณู
พันโนฤทธิ์
ดลพร
ฟุ้งเฟื่อง
เพียรภายลุน

สาธารณสุขอําเภอคําม่วง
สาธารณสุขอําเภอกมลาไสย
สาธารณสุขอําเภอหนองกุงศรี
สาธารณสุขอําเภอฆ้องชัย
สาธารณสุขอําเภอนามน
รักษาราชการแทนสาธารณสุขอําเภอดอนจาน
สาธารณสุขอําเภอสหัสขันธ์
สาธารณสุขอําเภอกุฉินารายณ์
สาธารณสุขอําเภอนาคู
สาธารณสุขอําเภอสมเด็จ
แทนสาธารณสุขอําเภอห้วยผึ้ง
สาธารณสุขอําเภอท่าคันโท
รักษาราชการแทนสาธารณสุขอําเภอร่องคํา
สาธารณสุขอําเภอห้วยเม็ก
สาธารณสุขอําเภอเขาวง
รอง ผอ.ฝ่ายไกล่เกลี่ยข้อพิพาท โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน
นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุข
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

สงคราม
ศรีจุลฮาด
วิลาศรี

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) ติดราชการ
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลร่องคํา
ติดราชการ
สาธารณสุขอําเภอสามชัย
ติดราชการ

๔
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
วาระก่อนการประชุม
พิธีมอบรางวัลแสดงความชื่นชมยินดีกับหน่วยงานองค์กรที่มีผลงานดีเด่นระดับต่าง ๆ
เรื่ อ ง มอบช่ อ ดอกไม้ แ สดงความยิ น ดี กั บ ทีม งานสหวิ ช าชี พ ในการส่ ง เสริ ม ป้ อ งกั น และบริ บ าลผู้ ป่วย
เบาหวาน ในการส่งผลงานประกวด เรื่อง Diabetes Patient Care Team Award ประจําปี 2560 จาก สมาคม
ผู้ ใ ห้ ค วามรู้ โ รคเบาหวานแห่ ง ประเทศไทย (Thai Association of Diabetes Education) รางวั ล รองชนะเลิ ศ
ระดับโรงพยาบาลชุมชน ได้แก่ โรงพยาบาลห้วยเม็ก
มติทปี่ ระชุม

ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับหน่วยงานที่ได้รับรางวัล

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบและ/หรือถือปฏิบตั ิ
1. การแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสามัคคี จะจัดในวันที่ 8 – 9 มกราคม 2561 ณ สนามกีฬากลางจังหวัด
กาฬสินธุ์ โดยได้รับงบสนับสนุนจากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ วันที่ 9 มกราคม 2561 ช่วงเช้า
ทําบุญขึ้นปีใหม่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ช่วงเย็น กิจกรรมงาน Sport night ณ ร้านอาหารมู่เฮา
(ตรงข้าม Big C)
2. เตรียมรับการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดกาฬสินธุ์ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2561
วันที่ 31 มกราคม 2561 – 2 กุมภาพันธ์ 2561 โดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ จะลงเยี่ยมพื้นที่ใน
เดือนมกราคม 2561 จะลงเยี่ยมโรงพยาบาลคําม่วง โรงพยาบาลที่รับการตรวจราชการรอบแรก คือ โรงพยาบาล
ท่าคันโท โรงพยาบาลหนองกุงศรี และพื้นที่ที่จะรับการตรวจราชการรอบต่อไป คือ โรงพยาบาลฆ้องชัย
พื้นที่รับตรวจราชการรอบแรก ได้แก่ โรงพยาบาลท่าคันโท โรงพยาบาลหนองกุงศรี โดยนายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ จะลงเยี่ยมพื้นที่ในเดือนมกราคม 2561 ก่อนวันตรวจราชการ พร้อมทั้งให้ set พื้นที่
ที่จะรับการตรวจราชการรอบต่อไปเพื่อเตรียมความพร้อมถือเป็นการซักซ้อมก่อนวันตรวจราชการจริง ได้แก่
โรงพยาบาลฆ้องชัย โรงพยาบาลคําม่วง
3. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็น CFO จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อควบคุมสถานการณ์วิกฤติทาง
การเงิน
4. โครงการผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ “Kalasin Happiness Model” ในการ “ฅนค้นหาคนจน” โดย
แต่ละอําเภอให้ผู้นําชุมชนแต่ละหมู่บ้านเสนอชื่อผู้ที่มีความยากจนประมาณ 3 – 4 คน หัวหน้าหน่วยราชการแต่
ละภาคส่วนก็จะลงพื้นที่ไปให้ความช่วยเหลือดูแล รักษา เยียวยา ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยได้ทําการลงพื้นที่แห่ง
แรก คืออําเภอห้วยผึ้ง และจะมีการดําเนินงานให้ครอบคลุมทั้ง 18 อําเภอ ซึ่งทุกหน่วยงานต้องบูรณาการงาน
ร่วมกัน
5. ขอบคุณบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ทุกท่านในการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วัน ณ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 22
ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
มติที่ประชุม

รับรอง

๕
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามผลการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสาธารณสุข ครั้งทีแ่ ล้ว
3.๑ การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ
ประเด็นหลัก : การพัฒนาสุขภาพกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
สถานการณ์
จากการดําเนินงานที่ผ่านมาอัตราส่วนการตายมารดาของจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นปัญหาที่ต้องเฝ้าระวังอย่าง
ต่อเนื่อง จากการข้อมูลฐาน HDC พบว่า ปี พ.ศ.25๕๕ – ๖๐ อัตราส่วนการตายมารดาต่อการเกิดมีชีพแสนคน
เท่ากับ ๓๐.๙๒, ๒๓.๒๓, ๑๕.๔๓, ๐, ๔๕.๐๐ และ2๒.๗๕ ตามลําดับ และจากการตรวจราชการกระทรวง
สาธารณสุขรอบ 2 ประจําปี 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 มิถุนายน 2560) พบว่า มีรายงานมารดาตาย
จํานวน ๒ ราย คิดเป็นอัตราส่วนการตายมารดาเท่ากับ 2๒.75 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน และข้อมูลไตรมาสแรก
ของปี ๒๕๖๑ (ณ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑) ยังไม่มีรายงานมารดาตาย แสดงให้เห็นว่า สถานการณ์มารดาตายในปี
256๑ ลดลงเมื่อเทียบกับอัตราส่วนการตายมารดาในช่วงเวลาเดียวของปี 25๖๐ ซึ่งต้องมีการเฝ้าระวังและ
ขั บ เคลื่ อ นมาตรการป้ อ งกั น ที่ มี คุ ณ ภาพ และเมื่ อ พิ จ ารณาสาเหตุ ก ารตายของมารดาส่ ว นหนึ่ ง มาจาก
ภาวะแทรกซ้อนช่วงระหว่างตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอด ได้แก่ ภาวะ PPH และ PIH อีกส่วนหนึ่งเสียชีวิตจาก
สาเหตุโรคทางอายุรกรรมและศัลยกรรม เช่น โรคหัวใจ, Sepsis, HIV เป็นต้น จึงต้องมุ่งเน้นการทบทวนสาเหตุ
การตายของมารดาเพื่อวางแผนพัฒนาระบบการดูแลมารดาตั้ งครรภ์ และหลังคลอดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
โดยเฉพาะระบบการคัดกรองภาวะเสี่ยงหรือโรคทางอายุรกรรมและการจัดการรายบุคคลและทบทวนระบบการ
ดูแลรักษาในระหว่างการคลอดและหลังคลอด
สําหรับผลการจัดบริการตามมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก พบว่า โรงพยาบาลผ่านมาตรฐานงาน
อนามัยแม่และเด็ก จํานวน ๑๔ แห่ง จากโรงพยาบาลทั้งหมด ๑๘ แห่ง คิดเป็นร้อยละ 7๗.๗๘ นอกจากนี้งาน
บริการฝากครรภ์คุณภาพ ได้แก่ การฝากครรภ์ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์น้อยกว่าหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ เท่ากับ
๕๕.๓๕ (ตามแผนภูมิที่ ๑) ซึ่งผลการดําเนินงานยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด (เกณฑ์ร้อยละ ๖๐) และยัง
พบว่าหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์คุณภาพ 5 ครั้ง (เกณฑ์ร้อยละ 60) ,การดูแลหลังคลอดครบ 3 ครั้ง
(เกณฑ์ร้อยละ 65) ,หญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน (เกณฑ์ร้อยละ ๑๐0) ,เด็กแรกเกิดมีน้ําหนักน้อยกว่า
2,500 กรัม (เกณฑ์ร้อยละ ๗) ยังต่ํากว่าเป้าหมายที่กําหนด (ตามแผนภูมิที่ ๒ , ๓ , ๔ และ ๕) คือ ร้อยละ ๓๙.๕๙
, ๒๒.๗๖ , ๖๓.๙๒ และ ๕.๕๓ ตามลําดับ ซึ่งมีผลต่อภาวะการเจริญเติบโตที่เต็มศักยภาพและพัฒนาการที่สมวัย
ของเด็กปฐมวัยในภาพรวม ดังแผนภูมิที่ ๗ และ ๘ ที่เด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี ยัง
ต่ํากว่าเป้าหมายที่กําหนด (เกณฑ์ร้อยละ ๕๔) คือ ร้อยละ ๔๘.๖๒
อย่ า งไรก็ ต ามในปี ง บประมาณ พ.ศ. 256๑ กลุ่ ม งานส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ สํ า นั ก งานสาธารณสุข จั ง หวั ด
กาฬสินธุ์ ได้มีตัวชี้วัดกระบวนการในประเด็นการแก้ไขปัญหามารดาตายระดับจังหวัด คือ จังหวัดมีระบบเฝ้าระวัง
และแก้ไขปัญหาการตายมารดาในพื้นที่ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 พบว่า โดยภาพรวมสามารถดําเนินการได้ร้อยละ
100 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กําหนด ทั้งนี้ถึงแม้ว่าจังหวัดจะสามารถดําเนินการได้ครบทั้ง 5 องค์ประกอบ คือ 1) มี
คณะกรรมการ MCH Board 2) มีการดําเนินงานตามมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก 3) มีการจัดโซนนิ่งและ
ระบบส่งต่อ 4) มีการสืบสวนสาเหตุการตาย และ 5) รวบรวม วิเคราะห์และส่งกลับ แต่เมื่อนําเงื่อนไขผลการ
ดําเนินงานของจังหวัดในการลดอัตราการตายมารดาให้ได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30 เทียบกับปี พ.ศ.2559 พบว่ามี
หลายอําเภอที่ยังไม่สามารถดําเนินการได้
สําหรับประเด็นที่ 3 การจัดโซนนิ่งและระบบส่งต่อ จังหวัดกาฬสินธุ์ได้มีการจัดประชุม MCH Board
ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องเปรื่องฯ รพ.กาฬสินธุ์ ซึ่งมีข้อสรุปดังนี้
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๑. ข้อตกลงระบบการส่งต่องานอนามัยแม่และเด็กภายในจังหวัดกาฬสินธุ์
1.๑ สูติแพทย์ประจํา Node ต้องมีตารางเวรที่ชัดเจน ว่าอยู่เวรวันที่เท่าไหร่ และต้องสามารถรับ
consult , ดูแลหญิงรอคลอด และสามารถ C/S ได้ ตลอดในช่วงเวลาเวร ในกรณีที่ไม่อยู่เวรให้ consult มาที่
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์โดยตรง
๑.2 ตารางสูติแพทย์ประจํา Node ส่งให้โรงพยาบาลลูกข่ายรับรู้ ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงต้องแจ้ง
ให้โรงพยาบาลลูกข่ายทราบ
๑.3 กรณีมี consult จาก Node มา รพ.กาฬสินธุ์ ขอให้คุยกับแพทย์เวร ไม่ควรข้ามไปที่หัวหน้า
กลุ่มงาน
๑.4 จัดตั้ง Group Line ชื่อ “รายงาน Case สูติ กส.” โดยมีสูติแพทย์ และแพทย์เวรทั้ง 18
อําเภอ และหัวหน้าห้องคลอดแต่ละแห่ง เป็นสมาชิกกลุ่ม มีการส่งข้อมูล Case ที่นอนโรงพยาบาล ทุกโรงพยาบาล
ชุมชน ส่งก่อน 16.00 น. เพื่อเตรียมความพร้อม ประเมินภาวะเสี่ยง และวางแผนการดูแลรักษา ผู้ป่วยแต่ละราย
๑.5 ในกรณี Preterm โรงพยาบาลที่มีกุมารแพทย์ สามารถรับทารกแรกคลอดได้น้ําหนัก ≥
2,000 กรัม หรือ อายุครรภ์ ≥ 34 สัปดาห์
๑.6 แผนการออกเยี่ยมสร้างขวัญและกําลังใจ อําเภอหนองกุงศรี อําเภอท่าคันโท อําเภอคําม่วง
อําเภอนามน อําเภอเขาวง
๑.๗ สรุปการรับละส่งต่อ refer ขึ้นอยู่กับบริบทของโรงพยาบาลแต่ละแห่ง เช่น ผู้ป่วยต้องผ่าตัด
แต่ OR ไม่ว่าง หรือทีมไม่พร้อม โดยการโทรแจ้งประสานกับแม่ข่ายโรงพยาบาลกาฬสินธุ์
๒. แนวทางการตรวจราชการงานอนามัยแม่และเด็กปี ๒๕๖๑
- พื้นที่เป้าหมาย อําเภอหนองกุงศรี และอําเภอท่าคันโท
- วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ – ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
- ตัวชี้วัดงานอนามัยแม่และเด็ก ๔ ตัวชี้วัด
ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ เว็บไซต์ ตรวจราชการปี ๒๕๖๑
https://drive.google.com/drive/u/๐/folders/๑pJJlyivlN๑DpF๖qLFsfhFMXsAmzZ๒_VT
ทั้งนี้ ปัจจัยเสี่ยง (RCA) ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ไม่ครอบคลุม ,ไม่สามารถเข้าถึงผู้รับบริการ ,การค้นหา
หญิงตั้งครรภ์รายใหม่ในพื้นที่ยังไม่เข้มแข็ง (เชิงรุก) ,หญิงตั้งครรภ์ไม่เห็นความสําคัญของการฝากครรภ์,
ครอบครัวยังไม่ตระหนักเห็นความสําคัญของการฝากครรภ์ก่อน ๑๒ สัปดาห์ ,ทักษะความรู้ของการฝากครรภ์ของ
เจ้าหน้าที่ยังไม่ครอบคลุมความเสี่ยง ,หญิงตั้งครรภ์ไม่สามารถประเมินตนเองในภาวะเจ็บครรภ์คลอด และ
ระบบส่งต่อ (EMS อปท.) ขาดทักษะในการทําคลอดฉุกเฉิน รวมถึงประสิทธิภาพในการส่งต่อระบบ Fast track
โดยภารกิจเร่งด่วนที่จะต้องดําเนินการ (ธ.ค.๖๐ - ม.ค.๖๑) ได้แก่ การคืนกลับข้อมูล /กําหนดเป็นวาระอําเภอ
ขับเคลื่อน “มหัศจรรย์ ๑๐๐๐ วันแรกของชีวิต ,การประชุม MCH /WCC BOARD เพื่อทบทวนประสิทธิภาพ
ระบบ Fast track /ทบทวนระบบบริการในคลินิกหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงสูง (High Risk Clinic) และการอบรม
ครู ข ตําบลส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยครบทุกตําบล
ทั้งนี้ ประเด็นการขับเคลื่อนเพื่อดําเนินงานป้องกันการตายมารดาที่มุ่งเน้นสําคัญในทุกพื้นที่และทุกหน่วย
บริการ ได้แก่
1. ระบบบริหารจัดการและขับเคลื่อนการดําเนินงาน
2. การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดี และลดปัจจัยเสี่ยง
3. การสร้างภาคีเครือข่าย
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4. ระบบบริการที่มีคุณภาพ
และประเด็นการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ได้แก่
๑. ร้อยละของความครอบคลุมอย่างน้อย ร้อยละ ๙๐ : ควรเน้นความครอบคลุมในเด็กกลุ่มเสี่ยงทั้งด้าน
สุขภาพและสังคม
๒. ร้อยละของพัฒนาการสงสัยล่าช้าไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ : ควรเน้นการสร้างสมรรถนะ/ศักยภาพและ
เสริมกําลังใจของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ
๓. ร้อยละของการติดตาม : ยังต่ํากว่าเป้าหมาย ควรเน้นการติดตามให้ครอบคลุมเด็กสงสัยล่าช้าทุกคน
มาตรการดําเนินงานในพืน้ ที่
๑. ใช้กลไกในพื้นที่
- คณะอนุกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกระดับ
- คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.)
- MCH Board ผ่าน Child Project Manager กํากับ ติดตามการดําเนินงาน และจัดบริการที่ได้มาตรฐาน
เข้าถึงบริการเท่าเทียม
๒. สร้างการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน
- สนับสนุนในการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่/ครูพี่เลี้ยง และพ่อแม่ ผูป้ กครองในการใช้คู่มือเฝ้าระวังและ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM)
- เยี่ยมเสริมพลังโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ
๓. ประสานแหล่งเงินทุนภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อใช้ในการดําเนินงานส่งเสริมพัฒนาการเด็ก เช่น
สปสช., สสส. เป็นต้น
๔. กํากับ ติดตามการดําเนินงาน ในเรื่อง การกระตุ้นพัฒนาการ และติดตามเด็กสงสัยล่าช้ากลับมาประเมินซ้ํา
ภายใน ๓๐ วัน
ผลลัพธ์ที่ต้องการในการป้องกันมารดาตาย
๑. ผลการวิเคราะห์สถานการณ์การตายมารดาปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข
2. มีมาตรการ /แนวทางการขับขับเคลื่อนการดําเนินงาน เพื่อการป้องกันและลดการตายมารดา
- มีการจัด Zoning ผู้เชี่ยวชาญและการจัดการระบบส่งต่อช่วยเหลือมารดาเสี่ยง
- มี Standing Order ในโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งเพื่อป้องกันมารดาตายจากสาเหตุการตกเลือดและความ
ดันโลหิตสูงในหญิงตั้งครรภ์
๓. มีกลไกการขับเคลื่อนการดําเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งมีการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการและมาตรการ
ในการป้องกันการตายมารดาสู่ผู้ปฎิบัติ
๔. มีระบบเฝ้าระวังการตายมารดาทุกอําเภอ และรายงานจํานวนมารดาตายรายเดือน
๕. มีแผนการประชา สัมพันธ์ สื่อท้องถิ่น สื่อบุคคล เน้น เรื่อง ฝากท้องเร็ว โภชนาการ ภาวะเสี่ยงฯ
๖. พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ เกี่ยวข้องให้มีองค์ความรู้และ ทักษะในการดําเนินงาน
๗. ส่งเสริมให้หญิงตั้งครรภ์ สามี หรือญาติเข้าร่วมกระบวนการโรงเรียนพ่อแม่ ให้ความรู้ ฝึกทักษะ สร้าง
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองขณะตั้งครรภ์และหลังคลอด ทราบถึงความผิดปกติที่ต้องมาพบแพทย์ทันที โดย
การใช้สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก
๘. โรงพยาบาลผ่านมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก ,ห้องคลอดผ่านเกณฑ์คุณภาพ และมีการคลอดมาตรฐาน
๙. หญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์ ≤ 12 สัปดาห์ ,ได้รับการดูแลก่อนคลอด 5 ครั้งตามเกณฑ์
มีภาวะโลหิตจางน้อยกว่าร้อยละ 16 และหญิงหลังคลอดได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์
๑๐. การตายมารดาจากสาเหตุการตกเลือด และความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ลดลงจากปี 2560
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1๑. อัตราส่วนการตายมารดาไทยไม่เกิน 20 ต่อแสนการเกิดมีชีพ
ผลลัพธ์ทตี่ ้องการในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
๑. มีความร่วมมือของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) และ MCH Board อย่างเป็น
รูปธรรม
๒. ความครอบคลุมการคัดกรองอย่างน้อย ร้อยละ ๙๐ ,เด็กพัฒนาการสงสัยล่าช้าไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ,การ
กระตุ้นติดตาม ร้อยละ ๑๐๐
๓. พ่อแม่ ผูป้ กครองตระหนักและให้ความสําคัญต่อการคัดกรองพัฒนาการเด็ก และพาเด็กกลับมาประเมินซ้ํา
ภายใน ๓๐ วัน
๔. เจ้าหน้าที่/ครูพี่เลี้ยงมีความเข้าใจและปฏิบัติงานในการค้นหาเด็กสงสัยล่าช้าเพิ่มขึ้น
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ และมีข้อสั่งการ ดังนี้
1. ให้โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง กําหนดมาตรฐานของระบบส่งต่อ (REFER) ต่อมายังโรงพยาบาล
กาฬสินธุ์ ให้เป็นแนวทางเดียวกัน
2. การ refer ให้ยึดความประสงค์ของญาติเป็นหลัก
3. หากโทรศัพท์ไปปรึกษาหารือกับโรงพยาบาลปลายทางแล้ว ให้จดบันทึกการแนะนําจาก
โรงพยาบาลปลายทางไว้ และหากกรณีวิกฤต จําเป็นต้อง Refer ให้ Refer ทันที
4. รพ.สต.ที่รบั ฝากครรภ์ ให้ Check List ความเสี่ยง หากมารดามีอาการผิดปกติให้ส่งต่อการ
ฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลชุมชน และให้โรงพยาบาลชุมชนรับการส่งต่อการฝากครรภ์จาก รพ.สต.แบบกัลยาณมิตร
3.2 การดําเนินงานการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2560

- โรงพยาบาลที่ผ่าน RDU ขั้นที่ 1 จํานวน 9 โรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาล กาฬสินธุ์ ห้วยผึ้ง ท่าคันโท
ฆ้องชัย สหัสขันธ์ นามน ยางตลาด นาคู และคําม่วง

๙
- โรงพยาบาลที่ผ่าน RDU ขันที่ 2 จํานวน 1 โรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลห้วยผึ้ง

มติทปี่ ระชุม

รับทราบ ให้อําเภอที่มีผลงานไม่ผ่านในไตรมาส 2 เร่งรัดการดําเนินงาน RDU

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องนําเสนอเพือ่ พิจารณา
เรื่อง การขออนุมัติขออนุมัติจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จํานวน 26 อัตรา ลูกจ้างรายวัน จํานวน 1
อั ต รา และขออนุ มั ติ ป รั บ ลูก จ้ า งชั่ ว คราวรายเดื อ นเข้า สู่ ตํา แหน่ ง พนั ก งานกระทรวงสาธารณสุข จํ า นวน
11 อัตรา รวมทั้งสิ้น จํานวน 38 อัตรา
1. โรงพยาบาลนามน จ้างลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) รวม
1. ตําแหน่ง เภสัชกร
จํานวน
2. ตําแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
จํานวน
3. ตําแหน่ง พนักงานบริการ
จํานวน
4. ตําแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
จํานวน
5. ตําแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล จํานวน
6. ตําแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
จํานวน

10 อัตรา
1 อัตรา ทดแทน ย้ายออก
2 อัตรา
5 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา ทดแทนลาออกกรณีเกษียณ
1 อัตรา

๑๐
2. โรงพยาบาลห้วยเม็ก จ้างลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) 1 อัตรา
1. ตําแหน่ง นักโภชนาการ
จํานวน 1 อัตรา
3. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ จ้างลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) 2 อัตรา
1. ตําแหน่ง ผูช้ ่วยนักกายภาพบําบัด
จํานวน 1 อัตรา ทดแทนลาออก
2. ตําแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
จํานวน 1 อัตรา ทดแทนลาออก
4. โรงพยาบาลฆ้องชัย จ้างลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) 9 อัตรา รายวัน 1 อัตรา
1. ตําแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์
จํานวน 1 อัตรา
2. ตําแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
จํานวน 1 อัตรา
3. ตําแหน่ง พนักงานบริการ (พขร)
จํานวน 1 อัตรา
4. ตําแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล จํานวน 1 อัตรา
5. ตําแหน่ง พนักงานบริการ
จํานวน 4 อัตรา
6. ตําแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
จํานวน 1 อัตรา
7. ตําแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย จํานวน 1 อัตรา (รายวัน)
5. โรงพยาบาลดอนจาน จ้างลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) 1 อัตรา
1. ตําแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
จํานวน 1 อัตรา ทดแทนลาออก
6. โรงพยาบาลนาคู จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จํานวน 1 อัตรา ทดแทนลาออก
1. ตําแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์
จํานวน 1 อัตรา
7. โรงพยาบาลท่าคันโท จ้างลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) 1 อัตรา
1. ตําแหน่ง ผูช้ ่วยนักกายภาพบําบัด
จํานวน 1 อัตรา ทดแทนลาออก
8. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอกุฉินารายณ์ จ้างลูกจ้างชั่วคราว จํานวน 1 อัตรา
1. ตําแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
จํานวน 1 อัตรา
9. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาคู ปรับลูกจ้างชั่วคราวเป็น พกส. จํานวน 3 อัตรา
1. ตําแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข จํานวน 1 อัตรา
2. ตําแหน่ง พนักงานธุรการ
จํานวน 1 อัตรา
3. ตําแหน่ง พนักงานบันทึกข้อมูล
จํานวน 1 อัตรา
10. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอสหัสขันธ์ ปรับลูกจ้างชั่วคราวเข้าสู่ตําแหน่ง พกส จํานวน 8 อัตรา
1. ตําแหน่ง พนักงานบริการ
จํานวน 4 อัตรา
2. ตําแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
จํานวน 2 อัตรา
3. ตําแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข จํานวน 1 อัตรา
4. ตําแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข
จํานวน 1 อัตรา
* การขออนุมัติจ้างทดแทนและจ้างเพิ่มใหม่ พกส. ข้อ 1 – ข้อ 10 อยู่ภายในกรอบ FTE 2.75
ไม่เกินร้อยละ 80 ของหน่วยบริการ เป็นการทดแทนบุคลากรที่ลาออกและผ่านคณะกรรมการฯ พิจารณาอนุมัติ
จ้างจากหน่วยบริการทุกแห่งเรียบร้อยแล้ว
หมายเหตุ การขออนุมัติจ้างลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานกระทรวงสาธารณสุขให้หน่วยบริการพิจารณา
ดังนี้
1. การเป็นหนี้องค์การเภสัชกรรม จะต้องไม่มีหนี้ค้างชําระก่อน 2 ปีงบประมาณ เช่น ปีงบประมาณ
2560 จะต้องไม่มีหนี้ค้างชําระในปี 2558 - 2559

๑๑
2. สถานการณ์เงินบํารุง จะต้องไม่ติดวิกฤติระดับ 7 ในไตรมาสที่ 4 ของงบประมาณที่ผ่านมา
3. กรอบอัตรากําลัง FTE โดยระบุจํานวนปฏิบัติงานจริง (ใช้กรอบ FTE 2.75)
4. ระบุเหตุผลความจําเป็นประกอบการจ้างงาน และภาระงาน
5. Labour cost ของหน่วยงานไม่ควรเกิน ร้อยละ 55
6. กรณีเกิน FTE 80% ให้จังหวัดเสนอคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล เขตสุภาพที่ 7 พิจารณา
กลั่นกรองการขออนุมัติจ้างงานของสถานบริการ และเสนอผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
เขตสุขภาพที่ 7 เพื่อพิจารณาการอนุมัติต่อไป
มติทปี่ ระชุม

อนุมัติ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
๕.๑ เรื่องจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
๕.๑.1 เรื่องจาก นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ สสจ.กาฬสินธุ์ (นางสาววิมลรัตน์ ภูผาสุข)
เรื่อง การสํารองโต๊ะงาน Sports night
ขอให้หน่วยบริการติดต่อสํารองโต๊ะได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 5 มกราคม 2561 และชําระเงินภายในวันที่
5 มกราคม 2561 ที่คุณสมบัติ สุทธิชุม งานการเงิน กลุ่มงานบริหารทั่วไป สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ

๕.๑.2 เรื่องจาก นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ สสจ.กาฬสินธุ์ (นางฉวีวรรณ ชมภูเขา)
1. จากการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ได้มีคําสั่งให้
หัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงานออกตรวจเยี่ยมพี่น้องประชาชนชาวกาฬสินธุ์ที่ประสบปัญหาชีวิต เพื่อดําเนินการ
ช่วยเหลือต่อไป
2. ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอบคุณพี่น้องชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าหน่วยงานราชการทุกส่วนที่
ช่วยกันต้อนรับนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นอย่างดียิ่ง และนายกรัฐมนตรีได้กล่าวชื่นชมจังหวัด
กาฬสินธุ์ เกี่ยวกับ “Kalasin Happiness Model (คนกาฬสินธุ์จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง)” เป็นอย่างมาก
3. หัวหน้าส่วนราชการจะต้องทราบว่า หน่วยงานตนเองอยู่ในส่วนไหนของ “Kalasin Happiness
Model”
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ

๕.๒ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
เรื่องที่ 1 การส่งแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2561 (ระดับอําเภอ/ตําบล)
รายละเอียดการส่งแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2561 (ระดับอําเภอ/ตําบล)
ลําดับ
อําเภอ
แผน รพ. แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
คปสอ. งบดําเนินการ งบเชิงรุก งบ พชอ. รพ.สต.
สสอ.
สสอ.
สสอ.
1 เมืองกาฬสินธุ์
X
X
/
/
/
/
2 ดอนจาน
X
/
/
/
/
/
3 สหัสขันธ์
/
/
/
/
X
X
4 กุฉินารายณ์
/
/
/
/
/
/
5 ห้วยผึ้ง
X
/
/
/
/
/
6 เขาวง
/
X
/
/
/
/

๑๒
แผน
แผน
แผน
แผน
งบดําเนินการ งบเชิงรุก งบ พชอ. รพ.สต.
สสอ.
สสอ.
สสอ.
7 นาคู
/
X
/
/
/
/
8 สมเด็จ
X
X
/
/
/
/
9 นามน
X
/
/
/
/
/
10 คําม่วง
/
X
/
/
/
/
11 สามชัย
X
/
/
/
/
/
12 กมลาไสย
X
/
/
/
/
/
13 ฆ้องชัย
/
/
/
X
X
/
14 ร่องคํา
X
X
/
/
/
/
15 ยางตลาด
X
X
X
X
X
/
16 หนองกุงศรี
X
/
/
/
/
/
17 ห้วยเม็ก
X
X
/
/
/
/
18 ท่าคันโท
X
X
/
/
/
/
รวม (ส่ง)
6
9
17
16
15
17
ร้อยละ (ส่ง)
33.33 50.00
94.44
88.89
83.33
94.44
*** ข้อมูล ณ 22 ธันวาคม 2560
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอให้หน่วยงานที่ยังไม่ส่งแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2561
(ระดับอําเภอ/ตําบล) เร่งรัดดําเนินการจัดส่งต่อไป
ลําดับ

มติทปี่ ระชุม

อําเภอ

แผน รพ.

แผน
คปสอ.

รับทราบ

เรื่องที่ 2 การดําเนินงานด้านงานข้อมูล
สรุปข้อมูลตรวจราชการ ใช้ข้อมูลใน HDC 19 ข้อ ผ่านเกณฑ์ 9 ข้อ ไม่ผ่านเกณฑ์ 10 ข้อ
4. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี
10. ร้อยละของวัยทํางานอายุ 30-44 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ
26. ร้อยละผูป้ ่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ําตาลได้ดี
26. ร้อยละผูป้ ่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตได้ดี
27. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อ
โรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk)
28. อัตราตายของผู้ป่วยในโรคหลอดเลือดสมอง
34. ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการ
36. อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired
43. KPI CKD 2.3 การชะลอความเสื่อมของไต ผู้ป่วยมีอัตราการลดลงของ eGFR < 4 ml/min/1.73
m2/yr
50. อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาล ระดับ F2 ขึ้นไป
(ทั้งที่ ER และ Admit)
67. ร้อยละของหน่วยบริการระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิและตติยภูมิสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพได้
(Health Information Exchange (HIE))

๑๓
สรุป ผลการดําเนินการการคัดกรองพัฒนาการเด็กตามกลุ่มอายุ specialpp เดือนพฤศจิกายน 2560
1. คัดกรอง ประเทศร้อยละ 54.50 เขตสุขภาพที่ 7 ร้อยละ 65.52 จังหวัดกาฬสินธุ์ร้อยละ 67.10
สูงสุดอําเภอท่าคันโท ร้อยละ 92.59 ต่ําสุดอําเภอกุฉินารายณ์ ร้อยละ 27.20
2. พบสงสัยล่าช้า ประเทศร้อยละ 19.49 เขตสุขภาพที่ 7 ร้อยละ 29.01 จังหวัดกาฬสินธุ์ร้อยละ
46.68 สูงสุดอําเภอท่าคันโท ร้อยละ 32.00 ต่ําสุดอําเภอสามชัย ร้อยละ 9.62
3. ติดตามได้ ประเทศร้อยละ 28.71 เขตสุขภาพที่ 7 ร้อยละ 40.42 จังหวัดกาฬสินธุ์ร้อยละ 46.68
สูงสุดอําเภอท่าคันโท ร้อยละ 87.50 ติดตามไม่ได้ อ.นาคู ร่องคํา สามชัย
4. สมวัย ประเทศร้อยละ 85.82 เขตสุขภาพที่ 7 ร้อยละ 82.34 จังหวัดกาฬสินธุ์ร้อยละ 85.36
สูงสุดอําเภอท่าคันโท ร้อยละ 96.00 ติดตามไม่ได้ อ.นาคู ร่องคํา สามชัย
ปัญหา เมื่อพบเด็ก สงสัยล่าช้า ส่งต่อ ไม่พบการลงรหัสการส่งต่อเด็ก กระตุ้น TEDA4i ขอให้ รพ.สต.
ตรวจสอบการบันทึกการส่งต่อทาง รพ.
สรุป ผลการดําเนินงานความครอบคลุมของเด็กอายุครบ 1 ปี และ 3 ปี ที่ได้รบั วัคซีน โปลิโอ3,
MMR1,MMR2 จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2561 ไตรมาสที่ 1
1. วั ค ซี น OPV3 ประเทศร้ อ ยละ 83.05 เขตสุ ข ภาพที่ 7 ร้ อ ยละ 85.25 จั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์ ร้ อ ยละ
89.20 ผ่านเกณฑ์มากกว่าร้อยละ 90 จํานวน 9 อําเภอ เมือง เขาวง ท่าคันโท สมเด็จ ห้วยผึ้ง สามชัย นาคู ดอน
จาน ฆ้องชัย สูงสุดอําเภอฆ้องชัย ร้อยละ 100 ต่ําสุดอําเภอยางตลาด ร้อยละ 81.97
2. วัคซีน MMR1 ประเทศร้อยละ 73.08 เขตสุขภาพที่ 7 ร้อยละ 77.29 จังหวัดกาฬสินธุ์ร้อยละ 84.75
อําเภอที่ผ่านเกณฑ์มากกว่าร้อยละ 95 จํานวน 2 อําเภอ ห้วยผึ้ง และฆ้องชัย สูงสุดอําเภอฆ้องชัย ร้อยละ 100
ต่ําสุดอําเภอยางตลาด ร้อยละ 77.05
กระทรวงจะติดตามรายงาน ไตรมาสที่ เดือน กุมภาพันธ์ 2561 ขอให้ทุกแห่ง เร่งดําเนินการ ให้ครบ
ตามเกณฑ์ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ข้อสั่งการ
1. สามารถติดตามรายชื่อเด็กที่ยังไม่ได้รับบริการได้ที่
http://203.157.186.113/cockpit60/main/login.php
2. ขอให้ หน่วยบริการส่งรายงาน 36 แฟ้ม ผู้ป่วยนอก ที่ เว็บ HDC ทุกวันก่อน 15.00 น. โดยใช้ USER ที่
เป็นชื่อผู้รับผิดชอบของหน่วยบริการนั้น ยกเลิกการใช้ USER ที่ขึ้นต้นด้วย U
3. เนื่องจากกระทรวงได้มีการให้ โรงพยาบาลสมัครเข้าใช้ บริการ smart health ID ซึ่ง ผู้ป่วย/ประชาชน จะ
สามารถดูการรักษาพยาบาลได้ ผ่าน Application ซึ่งอยู่ในช่วงวิจัย และให้โรงพยาบาลสมัครเข้าร่วม
ระบบ Smart Health ID กระทรวงจะสํ า รวจและจั ด อบรมอี ก ครั้ ง ใน ปี 2561 จึ ง ขอให้ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร
ผู้บันทึกข้อมูล และจัดส่งรายงานตรวจสอบการรักษา และการบริการให้ถูกต้อง และตรงตามความเป็นจริง
4. ขอให้ทุกหน่วยบริการ ส่ง 43 แฟ้ม บน HDC ภายในวันที่ 10 มกราคม 2561 เพื่อประมวลผลสรุป
ตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 7 และกระทรวงจะ Freeze ข้อมูล ติดตาม การดําเนินงาน HDC ในวันที่ 15
มกราคม 2560
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 3 ประชุมคํารับรองปฏิบตั ิราชการ วันที่ 11 มกราคม 2561
ได้กําหนดสถานที่คือ หอประชุมกัลยาณมิตร สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี Concept
เสริมพลังก้าวเพื่อสุขภาพประชาชน โดยมีกําหนดการ ดังนี้

๑๔
1. พิธีลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุข
2. ถ่ายทอดนโยบาย PA ให้พื้นที่ถือปฏิบัติ โดย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
3. กิจกรรม Show & Share การดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพดีเด่นระดับจังหวัด
4. การชี้แจงแนวทางการดําเนินงานตอบตัวชี้วัดส่วนกลาง โดย กลุ่มงานภายในสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ

5.3 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
เรื่องที่ 1 การแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสามัคคี ระดับจังหวัดโครงการ “Happy MOPH Kalasin
หน่วยงานแห่งความสุข”
ด้วยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ จะดําเนินการตามโครงการ Happy MOPH Kalasin หน่วยงาน
แห่งความสุข ซึ่งจะมีกิจกรรมส่งเสริมออกกําลังกาย โดยจัดการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสามัคคี ระดับจังหวัด ใน
วั น ที่ ๘ - ๙ มกราคม ๒๕๖๑ ณ สนามกี ฬ ากลางจั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์ โดยในวั น ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑
จะเป็ น รอบตั ด เชื อ ก และในวั น ที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ จะเป็ น รอบชิ ง ชนะเลิ ศ และจั ด งาน Sports night
ณ สวนอาหารมู่เฮา (ตรงข้าม BIG C) โดยเชิญเจ้าหน้าที่สังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ โรงพยาบาล
กาฬสินธุ์ โรงพยาบาลชุมชน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลทุกแห่งเข้าร่วม
กิจกรรม
ประเภทกีฬามีดังนี้
๑. กลุ่มกีฬาสากล ๔ ประเภท ได้แก่ ฟุตบอลชายกลุ่มอายุ ๑๑ คน บาสเกตบอล ชาย-หญิง วอลเล่ย์บอล
ชาย-หญิง และเปตอง
๒. กลุ่มกีฬาเพื่อสุขภาพ ได้แก่
๒.๑ ฟุตบอล ๑๑ คน ผู้บริหาร (ระหว่าง ทีมผู้บริหาร สสจ./รพ.กาฬสินธุ์/รพช. พบกับ ผู้บริหาร
สสอ./ผอ.รพ.สต. และผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์)
๒.๒ การประกวดออกกําลังกายแบบ นวลีลา ประเภททีม ๒๐ คน ขึ้นไป ไม่จํากัดจํานวน
๒.๓ ประกวดคนสาธารณสุข“สุขภาพดี หุ่นดี หน้าตาดี ” (Man&Woman Healthy Model)
กําหนดให้ส่ง คปสอ. ละ ๒ คู่ (ชายคู่หญิง ) อายุต่ํากว่า ๔๐ ปี ๑ คู่ และ ๔๐ ปี ขึ้นไป ๑ คู่
ดังนั้น จึงขอเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงานท่าน เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาสาธารณสุขในระดับ
จังหวัด และงาน Sports night ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้ ขอความอนุเคราะห์จาก ประธาน
คปสอ. สนับสนุนค่าอาหารเย็นสําหรับเจ้าหน้าที่ที่มาร่วมงาน ตามจํานวนที่จัดสรร
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ

5.4 กลุ่มงานประกันสุขภาพ
เรื่องที่ 1 การเพิ่มรายได้
ปัจจุบันมีแนวโน้มจะเกิดเหตุการณ์วิกฤตการเงินระดับ 7 ในหลายอําแภอ ควรเฝ้าระวังการเกิดวิกฤต
การเงิน โดยใช้มาตรการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ โดยวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ทีม claim round จะลงพื้นที่
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์เป็นแห่งแรก โดยช่วยเหลือดูแลตั้งแต่ OPD จุดคัดกรอง IPD การ
ตรวจสอบเวชระเบียน การ ADMIT ผู้ป่วยใน (IPD) การให้รหัสโรคที่ถูกต้อง จากนั้นจะขยายความครอบคลุมทั้ง
จังหวัดกาฬสินธุ์

๑๕
เรื่องที่ 2 การให้รหัสโรคที่ถกู ต้อง
จะมีการกระตุ้นความรู้ในเรื่องการให้รหัสโรค/หัตถการโดยเฉพาะในกลุ่มของแพทย์ และการลงรหัสเวช
ระเบียน โดยกําหนดการอบรมในวันที่ 15 มกราคม 2561 ที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ นําทีมโดยนายแพทย์สุรพงษ์
ลักษวุธ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลนาคู เป็นหัวหน้าทีม
เรื่องที่ 3 การส่งข้อมูล มีการกันงบประมาณ VA ภายในจังหวัด 29 ล้านบาท และข้ามจังหวัด 26 ล้าน
บาท เร่งรัดหน่วยบริการให้ส่งข้อมูลผ่าน VA เพื่อจะได้จัดสรรเงินให้แก่หน่วยบริการต่างๆ ในไตรมาสแรก
- การปรับปรุงคําสั่งใน CFO จะมีคณะกรรมการ VA เข้าไปอยู่ในคําสั่งด้วย
- กันเงิน 4 งวด และเคลียร์หนี้สินให้หมดภายในไตรมาสนัน้ ๆ
เรื่องที่ 4 คุณภาพทางบัญชี ให้ส่งข้อมูลภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน เพื่อให้จังหวัดและเขตตรวจสอบ
ความถูกต้องเบื้องต้นของข้อมูล เพื่อไม่ให้เกิดภาวะวิกฤตทางการเงิน หากเกิดภาวะวิกฤตระดับ 7 จะะได้มีการ
ดูแลซึ่งกันและกัน ก่อนที่จะส่งข้อมูล on web ในวันที่ 15 และส่วนกลางจะตัดข้อมูลวันที่ 20
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
๕.5 เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชน
เรื่องที่ 1 งบค่าเสื่อมของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ผู้มีอํานาจในการลงนามอนุมัติคือผู้อํานวยการ
โรงพยาบาลหรือนายอําเภอ
- นายอําเภอเป็นผู้มีอํานาจในการลงนามอนุมัติ หากมีข้อสงสัยประสานได้ที่กลุ่มงานนิติการ สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 2 การจ่ายค่าตอบแทน ฉ.11 มีแนวทางการดําเนินการอย่างไร
- เบื้องต้นให้หน่วยบริการทุกแห่งจ่าย 2 เดือนก่อน
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ

5.6 เรื่องจากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จํากัด
เรื่องที่ 1 ผลการดําเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จํากัด
1. กําไร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
144,892,164.45 บาท
2. ทุนสหกรณ์
1,580,125,393.77 บาท
3. ตั๋วสัญญาใช้เงิน
294,000,000.00 บาท
4. เงินฝากจากสมาชิก
437,786,589.66 บาท
5. ทุนดําเนินการ
4,742,624,878.76 บาท
6. จํานวนสมาชิกสหกรณ์ ณ ปัจจุบันถึงเดือน พฤศจิกายน 2560 ดังนี้
สมาชิกสามัญ
สมาชิกสมทบ
3,031 คน
1,104 คน
รวม 4,135 คน
7. จํานวนสมาชิก ฌกส. ณ ปัจจุบันถึงเดือน พฤศจิกายน 2560
สมาชิกสามัญ
สมาชิกสมทบ
3,237 คน
3,187 คน
รวม 6,424 คน

๑๖
เรื่องที่ 2 แจ้งประกาศผลการสรรหาคณะกรรมการดําเนินการ ประจําปี 2561
ประธานกรรมการ
นายประสิทธิชัย กัลยาสนธิ
กรรมการแบบรวมเขต
นายประดับ ปรีพูล
กรรมการแบบแบ่งเขต
เขต 1 นายกันตภณ ใจศิริ
เขต 2 นางวรรณรา เจริญผล
เขต 3 นางประวีณา ปรีดี
เขต 4 นางเยาวนิตย์ ศิลาพัฒน์
เขต 5 นายณชรต เพชรภูกันดาน
เรื่ อ งที่ 3 สหกรณ์ ฯ เปิ ด ให้ ส มาชิ ก ซื้ อ หุ้ น ๆ ละ 10 บาท ระหว่ า งวั น ที่ 1 ธั น วาคม 2560 28 กุมภาพันธ์ 2561 จึงขอเชิญสมาชิกทุกท่านซื้อหุ้นเพิ่มได้ในกําหนดเวลาดังกล่าว
เรื่องที่ 4 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จํากัด ได้รับรางวัลระดับดีเลิศในการจัดระดับมาตรฐาน
สหกรณ์ ประจําปี 2560 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่น ๆ

ไม่มี
ปิดประชุมเวลา 16.10 น.
(ลงชื่อ) กฤษณา เพียรภายลุน ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางกฤษณา เพียรภายลุน)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(ลงชื่อ)

สม นาสอ้าน
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสม นาสอ้าน)
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ

