รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
ครั้งที่ 11 / ๒๕60
วันอังคาร ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕60

ห้องประชุมปัญญานุสติ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

๒
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสาธารณสุข จังหวัดกาฬสินธุ์
ครั้งที่ 11 / 2560 ประจาเดือนสิงหาคม 2560
วันอังคารที่ 29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมปัญญานุสติ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้เข้าประชุม
1. นพ.พีระ
2. นพ.ไพรัตน์
3. นายสม
4. นายกิตติชัย
5. นางประณีต
6. นางสายใจ
7. นายกฤช
8. นายใจยา
9. นางวรรณภา
10. นางถมญาณี
11. นางสุพัตรา
12. นายศิริชัย
13. นายสุพิน
14. นายศัศวัต
15. นางอัญญา
16. นพ.สุพัฒน์
17. นพ.สมานมิตร
18. นายเถลิงศักดิ์
19. นายสมศักดิ์
20. นางสาวรักชนก
21. นพ.สิริชัย
22. นพ.พุทธรักษ์
23. นพ.ประธาน
24. นพ.พรพัฒน์
25. นพ.ธิติพงศ์
26. นพ.วิโรจน์
27. นพ.ไพฑูรย์
28. นายเอื้อการย์
29. นพ.จารึก
30. นพ.เมธา
31. นางไพรสาร
32. นางเนาวรัตน์

อารีรัตน์
สงคราม
นาสอ้าน
ศิริบุตร
วงศ์สละ
อิ่มแมน
โชติการณ์
ศรีโพนทอง
นิติมงคลชัย
โชติการณ์
ไชยยา
รินทราช
ภูสง่า
ไพรพงษ์
อุทรักษ์
ธาตุเพชร
อัฐนาค
มงคลสินธุ์
แหลมครบุรี
เจนวิริยะกุล
นามทรรศนีย์
ดีสิน
ศรีจุลฮาด
ภูนากลม
มณีวงศ์
กอบางยาง
อุไรชื่น
บุตรโพธิ์ศรี
ประคา
ดิเรกโภค
หัสจรรย์
จุฑาสงฆ์

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
แทนหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
แทนหัวหน้ากลุ่มงานนิติการ
แทนหัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
แทนรักษาการหัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ
แทนรักษาการหัวหน้ากลุ่มงานยาเสพติดและสุขภาพจิต
แทนผู้อานวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการโรงพยาบาลกมลาไสย
ผู้อานวยการโรงพยาบาลคาม่วง
แทนผู้อานวยการโรงพยาบาลยางตลาด
แทนผู้อานวยการโรงพยาบาลห้วยเม็ก
แทนผู้อานวยการโรงพยาบาลสมเด็จ
แทนผู้อานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์
ผู้อานวยการโรงพยาบาลท่าคันโท
ผู้อานวยการโรงพยาบาลร่องคา
รักษาการผู้อานวยการโรงพยาบาลนามน
ผู้อานวยการโรงพยาบาลสหัสขันธ์
ผู้อานวยการโรงพยาบาลเขาวง
ผู้อานวยการโรงพยาบาลห้วยผึ้ง
แทนผู้อานวยการโรงพยาบาลหนองกุงศรี
รักษาการผู้อานวยการโรงพยาบาลดอนจาน
รักษาการผู้อานวยการโรงพยาบาลสามชัย
แทนรักษาการผู้อานวยการโรงพยาบาลฆ้องชัย
แทนสาธารณสุขอาเภอเมืองกาฬสินธุ์

๓
33. นายประสิทธิชัย
34. นายสายัณห์
35. นางอาพร
36. นายสุพรรณ
37. นายศิริศักดิ์
38. นายประสิทธิ์
39. นายอรรคเดช
40. นายสมบูรณ์
41. นายนัฐวุฒิ
42. นายนพรัตน์
43. นายอรรคราธร
44. นายชุมพล
45. นายวราวุฒิ
46. นายไชยา
47. นายชยุต
48. นายจักราวุฒิ
49. นายพานิช
50. นายอุทิศ
51. นายวิเชียร
52. นางสุภาภรณ์
53. นางเครือใย
54. นางภัทรภร
55. นายศราวุธ
56. นางณิชมน
57. นางสิริวรรณ
58. นายสุลักษณ์
59. นางอรนุช
60. นายธนาเดช
61. นายสมพงษ์
62. นายอภิชาติ
63. นางศุภกาญจน์
64. นายชัยพิพัฒน์
65. นายศิริศักดิ์
66. นายสรรเพชญ์
67. นางกฤษณา
ผู้ไม่เข้าประชุม
1. นางวิมลรัตน์
2. นางฉวีวรรณ
3. นพ.สุรพงษ์

กัลยาสนธิ
ใจทาน
อนุทัย
เขตบรรจง
บุญไชยแสน
สงกันหา
อรรคเศรษฐัง
ไชยศรี
ไผ่ผาด
ไทยแท้
สงวนตระกูล
แสบงบาล
ตุลาพัฒน์
เวียงนนท์
หิรัญรักษ์
วงษ์ภักดี
แกมนิล
ปัญญาสิทธิ์
นิลผาย
พรมแพง
เห็มบาสัตย์
เลิศมงคล
แก้วโอภาส
สินสุวงศ์วัฒน์
ยนตรี
เสนาวุฒิ
ศรีสงคราม
อัยวรรณ
สาราญพงษ์
ภูเขียวศรี
หระสิทธิ์
เถาวชารี
ดลพร
ฟุ้งเฟื่อง
เพียรภายลุน

สาธารณสุขอาเภอยางตลาด
สาธารณสุขอาเภอคาม่วง
สาธารณสุขอาเภอกมลาไสย
สาธารณสุขอาเภอหนองกุงศรี
สาธารณสุขอาเภอฆ้องชัย
สาธารณสุขอาเภอนามน
รักษาราชการแทนสาธารณสุขอาเภอดอนจาน
สาธารณสุขอาเภอสหัสขันธ์
สาธารณสุขอาเภอกุฉินารายณ์
สาธารณสุขอาเภอนาคู
แทนสาธารณสุขอาเภอสมเด็จ
แทนสาธารณสุขอาเภอห้วยผึ้ง
สาธารณสุขอาเภอท่าคันโท
รักษาราชการแทนสาธารณสุขอาเภอร่องคา
แทนสาธารณสุขอาเภอห้วยเม็ก
รักษาราชการแทนสาธารณสุขอาเภอเขาวง
แทนสาธารณสุขอาเภอสามชัย
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
ผู้ช่วยสาธารณสุขอาเภอสหัสขันธ์
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ชานาญงาน
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชานาญงาน
ผู้ช่วยสาธารณสุขอาเภอยางตลาด
เจ้าพนักงานพัสดุ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ภูผาสุข
ชมภูเขา
ลักษวุธ

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
รักษาการผู้อานวยการโรงพยาบาลนาคู

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

๔
เริ่มประชุมเวลา 13.20 น.
วาระก่อนการประชุม
พิธีมอบรางวัลแสดงความชื่นชมยินดีกับหน่วยงานองค์กรที่มีผลงานดีเด่นระดับต่าง ๆ
เรื่องที่ 1 มอบช่อดอกไม้ ผู้ได้รับรางวัลประกวดผลงาน Service Plan ดีเด่น ระดับประเทศ ในงาน
ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ "Road to Service Plan ๔.๐" ระหว่างวันที่
๒๑ - ๒๒ ส.ค. ๖๐ ณ รร.เซ็นทราฯ ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ดังนี้
๑.๑. รางวั ล "Popular Vote" ประเภทวิ ช าการ ได้ แ ก่ สาขาแม่ แ ละเด็ ก ของ รพ.ค าม่ ว ง เรื่ อ ง
"การพัฒนากลวิธีในการประเมินความเสี่ยงการดูแลรักษา การป้องกันความเสี่ยงในการคลอดทารกแรกเกิดนาหนัก
น้อยกว่า ๒,๕๐๐ กรัม ของหญิงมีครรภ์ในคลินิกฝากครรภ์ รพ.คาม่วง จ.กาฬสินธุ์"
๑.๒. รางวัลคัดเลือกผลงานดีเด่นระดับเขตสุขภาพที่ ๗ ประเภทนวัตกรรม ได้แก่ สาขาศัลยกรรม ของ
รพ.กาฬสินธุ์ เรื่อง “การนัด ติดตามผู้ป่วยหลังผ่าตัดไส้ติ่ง โดย Patho web”
เรื่องที่ 2 มอบโล่ ใบประกาศเกียรติคุณ และช่อดอกไม้ ผู้ได้รับรางวัลกากรประเมิน คัดเลือก รพ.สต./
สสอ. ดีเด่น ระดับเขตสุขภาพที่ ๗ ประจาปี ๒๕๖๐ ดังนี
ประเภท สสอ. ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ระดับจังหวัด และรางวัลรองชนะเลิศระดับเขตสุขภาพที่ ๗
ได้แก่ สสอ.สมเด็จ อ.สมเด็จ
ประเภท รพ.สต. - ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ระดับจังหวัด และ รางวัลรองชนะเลิศระดับเขตสุขภาพที่ ๗
ได้แก่ รพ.สต.แจนแลน อ.กุฉินารายณ์
- ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ ระดับจังหวัด จานวน ๔ แห่ง ได้แก่
๑. รพ.สต.สงเปลือย อ.นามน
๒. รพ.สต.นามล อ.กมลาไสย
๓. รพ.สต.กุดจิก อ.ท่าคันโท
๔. รพ.สต.กุดครอง อ.ดอนจาน
เรื่องที่ 3 มอบใบประกาศเกียรติคุณ ผู้ได้รับรางวัล งานเขียนเรื่องเล่าเร้าพลัง “การเยี่ยมบ้าน” ดีเด่น
ในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพ จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจาปี ๒๕๖๐ จานวน ๑๙ ท่าน
ทะเบียนรายชื่อ นักเขียนงานการเยี่ยมบ้านทีมหมอครอบครัว จังหวัดกาฬสินธุ์
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ชื่อเรื่อง

กลุม่ อาการ / โรค

นิทานธรรมะกับผู้ป่วยระยะสุดท้าย
รักแท้จาไม่ได้
วันนี้…ที่รอคอยของดอกอ้อ
จันทร์ ณ เดือนแรม
คุณค่าแห่งวิชาชีพสู่คณ
ุ ค่าของความเป็นคน

มะเร็งตับ
มะเร็งปอด
สุขภาพจิต
ติดสุรา
HIV จิตเวช

แสงสว่างปลายอุโมงค์
คืนคนดีสู่ชุมชน
เครือข่ายสายบุญ ค้าจุนจิต สร้างชีวิตให้ฟา้ ใส
ไม่มถี ิ่นไหนจะอบอุ่นเท่าบ้านเรา
ไม่มถี ิ่นไหนจะอบอุ่นเท่าบ้านเรา
ไม่มถี ิ่นไหนจะอบอุ่นเท่าบ้านเรา
ไม่มถี ิ่นไหนจะอบอุ่นเท่าบ้านเรา
ไม่มถี ิ่นไหนจะอบอุ่นเท่าบ้านเรา
ถ้าหากความทุกข์ สุข ของคนเรา ไม่ได้ขึ้นอยู่
กับปัจจัยภายนอก ..คงดี
การดูแลผู้ป่วยระยะท้าย
ขอบคุณความจน
ความสุขที่ยากจะหาได้

สูงอายุ
สูงอายุ
HIV จิตเวช

ทีมเดียวกัน

ชื่อ สกุล

ตาแหน่ง

นางศิริมา โคตตาแสง
นางสาวเนตรชนก ภูจีวร
นางสุดาทิพย์ ศรีจันทร์เติม
นางเพ็ญศรี ปรีดยี ์
นางสาวกิ่งแก้ว สาระขันธ์
น.ส.วรรณิศา ตุม่ แขบทอง
น.ส.สวรรยา ภูมพิ นั ธ์
นส.มัณฑนา ตรีภพ
นส.มัณฑนา ตรีภพ
นางประภาภรณ์ ดลโสภณ
นางศรีสุดา เศษฤทธิ์
นางวิชชุนี ละม้ายศรี
นางยุวดี คาดีวี
นางรัตนมาลา ภูชมศรี
นางสาวจริญาภรณ์ บุญรมย์

พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัตกิ าร
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัตกิ าร
นักวิชาการสาธารณสุข
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

พญ.วรารัตน์ ปาจรียานนท์ นายแพทย์
paliative care
สูงอายุ
สูงอายุ

สังกัด
ศูนย์สุขภาพชุมชน โรงพยาบาลหนองกุงศรี
ศูนย์สุขภาพชุมชน โรงพยาบาลหนองกุงศรี
ศูนย์สุขภาพชุมชน โรงพยาบาลนามน
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์
รพ.สต.หนองแสง สสอ.สมเด็จ
รพ.สต.หนองแสง สสอ.สมเด็จ
รพ.สต.หนองแสง สสอ.สมเด็จ
รพ.สต.คาไฮ สสอ.หนองกุงศรี
รพ.สต.คาไฮ สสอ.หนองกุงศรี
รพ.สต.สร้างแก้ว สสอ.สมเด็จ
โรงพยาบาลเขาวง
โรงพยาบาลเขาวง
โรงพยาบาลเขาวง
โรงพยาบาลเขาวง
โรงพยาบาลเขาวง
โรงพยาบาลยางตลาด PCC โคกศรี

นางพัชรี มณีไพโรจน์
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ รพ.สต.โพนทอง สสอ.เมือง
นางทหัยพัชร กลางโนนงิ้ว พยาบาลวิชาชีพชานาญการ รพ.สต.ดงอุดม สสอ.ห้วยึ้ง
นางสุปราการ เสนาวุฒิ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ รพ.สต.กุดครอง สสอ.ดอนจาน

๕
เรื่องที่ 4 มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ การประกวดตาบลจัดการสุขภาพทุกกลุ่มวัยแบบบูรณาการ ปี

๒๕๖๐
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดทาโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
การส่งเสริมสุขภาพด้วยกลไกตาบลจัดการสุขภาพทุกกลุ่มวัยแบบบูรณาการจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยได้จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประกวดตาบลจัดการสุขภาพทุกกลุ่มวัยแบบบูรณาการ ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมทศพร โรงแรมริมปาว อาเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ผ่านมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนัน
ในการนี กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ จึงขอมอบเกียรติบัตรเพื่อเชิดชูเกียรติตาบลจัดการสุขภาพทุกกลุ่มวัย
แบบบูรณาการ ที่มีแนวทางการปฏิบัติที่ดี ดังนี
รางวัลชนะเลิศ จานวน ๑ รางวัล ได้แก่
- ต.กุดจิก
อ.ท่าคันโท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จานวน ๒ รางวัล ได้แก่
- ต.โคกสมบูรณ์
อ.กมลาไสย
- ต.ทุ่งคลอง
อ.คาม่วง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ จานวน ๓ รางวัล ได้แก่
- ต.นามน
อ.นามน
- ต.นิคมห้วยผึง
อ.ห้วยผึง
- ต.จุมจัง
อ.กุฉินารายณ์
รางวัลชมเชย จานวน ๑๒ รางวัล ได้แก่
- ต.อุ่มเม่า
อ.ยางตลาด
- ต.ลาชี
อ.ฆ้องชัย
- ต.หนองสรวง
อ.หนองกุงศรี
- ต.ห้วยเม็ก
อ.ห้วยเม็ก
- ต.คุ้มเก่า
อ.เขาวง
- ต.คาสร้างเที่ยง
อ.สามชัย
- ต.ร่องคา
อ.ร่องคา
- ต.แซงบาดาล
อ.สมเด็จ
- ต.ลาปาว
อ.เมือง
- ต.ดอนจาน
อ.ดอนจาน
- ต.นาคู
อ.นาคู
- ต.โนนแหลมทอง
อ.สหัสขันธ์
เรื่องที่ 5 มอบโล่เกียรติคุณเชิดชูเกียรติ การประกวดโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ระดับประเทศ

ประจาปี ๒๕๖๐ (สุดยอดโรงเรียนเพชร ระดับประเทศ)
ตามที่ โรงเรียนเอกปัญญา อาเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เป็นตัวแทนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับ
เพชร ของเขตสุขภาพที่ ๗ ขอนแก่น ในการเข้าร่วมประกวดโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ระดับประเทศ (สุด
ยอดโรงเรียนเพชร) เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมานัน ซึ่งผลการประกวด โดยกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข ได้ประกาศให้โรงเรียนเอกปัญญา อาเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ

๖
ทังนี เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ ในการพัฒนาเพื่อก้าวสู่
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรของจั งหวัดกาฬสินธุ์ และเขตสุขภาพที่ ๗ ต่อผู้บริหารสาธารณสุขจังหวัด
กาฬสินธุ์ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงขอมอบโล่เกียรติคุณ ดังนี
รางวัลชนะเลิศ การประกวดโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ระดับประเทศ ได้แก่
- โรงเรียนเอกปัญญา อาเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
(รับมอบโดย ดร.รัฐศาสตร์ พานิชย์พงศภัค ผู้อานวยการโรงเรียนเอกปัญญา)
เรื่องที่ 6 มอบใบประกาศเกียรติคุณ ผลการดาเนินงานสุขภาพภาคประชาชน ประจาปีงบประมาณ
2560 ภายใต้การดาเนินงานตามแนวทางและนโยบายของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มีรวบรวมผล
การด าเนิ น งาน ด้ า นข้ อ มู ล รายงาน ด้ า นความทั น เวลาในการส่ ง รายงานและแบบประเมิ น ด้ า นผลงานการ
ดาเนินงานเกี่ยวกับองค์กร อสม. ด้านการดาเนินงานตาบลจัดการสุ ขภาพ อีกทั้งการมีส่วนร่วมผลงานในการ
ประกวดผลการดาเนิ น งานต่างๆ ในระดับเขต/ภาค/กระทรวง หน่ว ยงานที่มีผ ลการดาเนินงานสุ ขภาพภาค
ประชาชน ระดับ ดีเยี่ยม ได้แก่
1. สานักงานสาธารณสุขอาเภอสมเด็จ
2. สานักงานสาธารณสุขอาเภอดอนจาน
มติที่ประชุม

ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับบุคคล/หน่วยงานที่ได้รับรางวัล

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบและ/หรือถือปฏิบัติ
1. ขอบคุณและชื่มชมเจ้าหน้าที่ทุกท่านในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้าท่วมใน 5 อาเภอของจังหวัด
กาฬสินธุ์
2. ขอบคุณทีมงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในเรื่องการประชุมวิชาการสุขภาพนานาชาติ เขตสุขภาพที่ 7
ที่มีความเข้มแข็ง ทุ่มเททางานจนได้รับคาชื่นชมมากมาย อีกทั้งขอบคุณบุคลากรสาธารณสุขทุกท่านในจังหวัด
กาฬสินธุ์ที่ได้ส่งประกวดผลงานวิชาการพร้อมกับได้รับรางวัลผลงานเด่นมากมาย
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
มติที่ประชุม

รับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามผลการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสาธารณสุข ครั้งที่แล้ว
3.๑ ติดตามตัวชี้วัดที่มีผลงานต่ารายอาเภอ
3.1.1 อาเภอคาม่วงนาเสนอผลงานวิชาการที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ Popular volt เรื่อง การพัฒนา
กลวิธีในการประเมินความเสี่ยง การดูแลรักษา การป้องกันความเสี่ยง การคลอดทารกแรกเกิดน้าหนักน้อย
กว่า 2500 กรัม คลินิกฝากครรภ์ โรงพยาบาลคาม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

๗

๘

๙

๑๐

มติที่ประชุม รับทราบ และขอบคุณโรงพยาบาลคาม่วงที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดกาฬสินธุ์ และขอให้ทุก
โรงพยาบาลดูแลเรื่อง low birth weight ด้วย
3.1.2 ผลการสุ่มอาเภอที่ต้องนาเสนอตัวชี้วัดที่มีผลงานต่ารายอาเภอได้แก่ อาเภอร่องคา

๑๑
มติที่ประชุม รับทราบ ทาง คปสอ.ร่องคา ตัวชี้วัดที่มีผลงานต่าเรื่องเด็ก 0 – 5 ปี สูงดีสมส่วน ควรให้ความรู้
แก่ผู้ปกครองผู้ที่ดูแลเด็ก (Literacy) หากผู้ที่ดูแลเด็กมีความรู้ เด็กย่อมได้รับสิ่งที่ดีตามมา
3.2 การทาบัตรพนักงานตาม พ.ร.บ.ยาสูบ 2560
ทาหนังสือแจ้งไปยังพื้นที่เพื่อให้เตรียมบุคลากรที่มีคุณสมบัติทาบัตร พนักงานตาม พ.ร.บ. ยาสูบ 2560
- รอดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบให้เสร็จสิ้นก่อน แล้วจึงจะดาเนินการในเรื่อง
ของบัตรประจาตัวพนักงาน/เจ้าหน้าที่ได้
มติที่ประชุม

รับทราบ

3.3 นาเสนอกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณการบาบัดยาเสพติด ค่าใช้จ่าย LAB เป็นต้น
- วันที่ 1 กันยายน 2560 จะนัดทุกอาเภอมาชี้แจงและดาเนินการจัดทาเอกสารเบิกจ่าย
มติที่ประชุม

รับทราบ

3.4 ระเบียบวินัยข้าราชการ/ลูกจ้างและบุคลากรสาธารณสุข ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
ศึกษาระเบียบวินัยข้าราชการ/ลูกจ้างและบุคลากรสาธารณสุข ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ไม่ว่าจะเสพ
ค้า หรือทั้งเสพทั้งค้ายาเสพติด ว่ามีความผิด/บทลงโทษหรือไม่อย่างไร
กลุ่มงานนิติการ ขอชี้แจงระเบียบแนวทางการดาเนินการทางวินัย กรณีบุคลากรเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพ
ติด ดังนี้
1. สานักงาน ก.พ. ได้วางแนวทางการพิจารณาลักษณะความผิดไว้ 3 ประการ คือ
1.1 เป็ น การกระทาที่ทาให้ เสื่ อ มเสี ยเกีย รติศั กดิ์ข องตาแหน่ งหน้าที่ร าชการโดยพิจารณาจาก
ตาแหน่งหน้าที่ราชการของผู้กระทากับพฤติการณ์ในการกระทาของผู้นั้นประกอบกัน โดยมีแนวคิดที่ว่า ข้าราชการ
สมควรประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่าง เป็นที่ยกย่อง นับถือ ศรัทธาแก่ประชาชน เนื่องจากข้าราชการเป็น
ตัวแทนและเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่ราชการตามนโยบายของรัฐบาล
1.2.เป็นการกระทาที่สังคมรู้สึกรังเกียจหรือเป็นที่รังเกียจของสังคม โดยพิจารณาจากความรู้สึกของ
ประชาชนหรือของข้าราชการทั่วไป
1.3.เป็นการกระทาโดยเจตนา และ
2. ตามหนังสือตอบข้อหารือสานักงาน ก.พ. ที่ นร.0709.1/ป534 ลงวันที่ 21 กันยายน 2543
เรื่อง แนวทางการพิจารณาและลงโทษข้าราชการกระทาผิดวินัย ได้วางหลักไว้ว่า
ข้าราชการพลเรือนสามัญที่กระทาผิดเกี่ยวกับยาเสพติด เป็นกรณีถือได้ว่าเป็นผู้กระทาการอันได้ชื่อว่าเป็น
ผู้ประพฤติชั่ว และโดยที่กรณีของยาบ้า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขอาศัยอานาจตามความในมาตรา8(1)
แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2539) ว่าด้วยเรื่อง ระบุชื่อและประเภทยา
เสพติดให้โทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 กาหนดให้ เบทแอมเฟตามิน (ยาบ้า) เป็นยาเสพ
ติดชนิดร้ายแรงประเภทที่ 1 เช่นเดียวกับเฮโรอิน เมื่อมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องโดยเป็นผู้ เสพหรื อผู้
ครอบครอง ให้ถือเป็นผู้กระทาความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง และต้องถูกลงโทษถึงปลด
ออกหรื อไล่ ออก ส าหรั บ การลดหย่ อนผ่ อนโทษกรณี ความผิ ดวินัยอย่ างร้ายแรงนั้น พระราชบัญญัติระเบี ย บ
ข้าราชการพลเรือนมาตรา 104 วรรคหนึ่ง ได้เปิดโอกาสให้นาเหตุอันควรลดหย่อนมาประกอบการพิจารณาได้ แต่
มิให้ลดโทษลงต่ากว่า ปลดออกจากราชการ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๒
3.5 ผลงาน การเจาะ HbA1c ต่า ทาให้ผลงานไม่ Coverange
วิเคราะห์สถานการณ์การควบคุมระดับนาตาลในเลือดผู้ป่วยเบาหวาน จังหวัดกาฬสินธุ์
ประเด็นปัญหา
จากการถอดบทเรียน Case manager และเก็บข้อมูลจากการออกนิเทศติดตามประเมินการพัฒนา NCD
clinic plus โดยทีม ITCM จังหวัดกาฬสินธุ์พบปัจจัยที่เป็นสาเหตุให้การควบคุมระดับน้าตาลในเลือดผู้ป่วย
เบาหวานไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน ดังนี้
1. การตรวจ HbA1C ในผู้ป่วยเบาหวานไม่ครอบคลุม
1.1 มีค่าใช้จ่ายในการตรวจ
1.2 แนวทางปฏิบัติในการส่งตรวจไม่ชัดเจน
2. บทบาทของ CM ไม่เอื้อต่อการจัดการผู้ป่วยรายกรณีและติดตามประเมินผล
2.1 การแยกกลุ่มดูแลผู้ป่วยให้ชัดเจน
2.2 ปริมาณงาน จานวนผู้ป่วย และจานวนวันที่ให้บริการมีสัดส่วนที่มาก
3. ข้อมูลการตรวจ HbA1C ในผู้ป่วยไม่ตรงกับฐานข้อมูล HDC
3.1 การ Mapping LAB ไม่ตรงรหัส LABFU.LABTEST ก่อนส่งตรวจ
3.2 ไม่ Up-date ข้อมูล LAB ก่อนส่งออก 43 แฟ้ม
3.3 ไม่ Up-date Version โปรแกรมให้เป็นปัจจุบัน
4. แฟ้มสะสม PERSON DEATH CHRONIC และ Type Area ในโครงสร้างมาตรฐานข้อมูลสุขภาพไม่เป็น
ปัจจุบัน
5. ผู้ป่วยขึ้นทะเบียนในแฟ้ม Chronic ไม่เป็นปัจจุบันในทุกสถานบริการ
6. ช่องทางการเข้าถึงแหล่งข้อมูลเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
จากการทบทวน วิเคราะห์ระบบการทางานร่วมกันระหว่างกลุ่มงานควบคุมโรค, คณะกรรมการ NCD
Board, คณะกรรมการ Service plan, ผู้รับผิดชอบงาน NCD และผู้รับผิดชอบข้อมูล NCD ของหน่วยบริการ สรุป
ได้แนวทางการปฏิบัติที่จะทาให้ผู้ป่วยเบาหวานควบคุมระดับน้าตาลในเลือดได้ตามเกณฑ์มาตรฐานคือ
1. หางบประมาณสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตรวจ HbA1C และเป็นมาตรฐานเดียวกัน
2. กาหนดบทบาทของ CM ต่อการจัดการผู้ป่วยรายกรณีและติดตามประเมินผล
2.1 การแยกกลุ่มผู้ป่วยตามระดับน้าตาลให้ชัดเจน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับทีมสหวิชาชีพโดย
เทคนิคการสนทนาสร้างแรงจูงใจ (Motivational Interviewing)
2.2 จัดคลินิก NCD ที่แยกจาก OPD ที่ให้บริการเฉลี่ยไม่เกิน 80 คน : วัน
3. แนวทางปฏิบัติในการตรวจ HbA1C ดังนี้

๑๓
4. จัดทาแฟ้มสะสม PERSON ,DEATH ,Type Area ,Chronic ในโครงสร้างมาตรฐานข้อมูลสุขภาพให้
เป็นปัจจุบันภายในเดือน สิงหาคม-กันยายน ก่อนปีงบประมาณ

5. จัดทาแนวทางปฏิบัติในการส่งตรวจ HbA1C ในผู้ป่วยและก่อนส่งออก 43 แฟ้มให้เป็นปัจจุบันและ
เหมือนกันทุกสถานบริการดังนี้

๑๔
6. จัดทาขั้นตอนการส่งออกข้อมูล 43 แฟ้มเพื่อให้ผู้รับผิดชอบส่งข้อมูลได้ทันเวลา

7. ใช้โปรแกรม JPCheck43 ในการตรวจสอบผู้ป่วยรายใหม่ และขึ้นทะเบียนผู้ป่วยโรคเรื้อรังในแฟ้ม Chronic
ให้เป็นปัจจุบันทุกสถานบริการ (พัฒนาโดยคุณจักรายุทธ ภวภูตานนท์ รพ.กมลาไสย)
8. ใช้โปรแกรม Mini Clinic ในการส่งข้อมูลการรักษา ส่งต่อ ผู้ป่วยที่เป็นปัจจุบัน (พัฒนาโดยคุณวิชัย ผิว
เงิน โรงพยาบาลคาม่วง)
9. ทีม Admin ระดับอาเภอ ควรมีการประชุมก่อนส่งข้อมูลทุกเดือน
ผู้รับผิดชอบข้อมูล : นางทิพาพร ราชาไกร พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้ดาเนินการตามแนวทางการปฏิบัติที่จะทาให้ผู้ป่วยเบาหงานควบคุมระดับน้าตาลใน
เลือดได้ตามเกณฑ์มาตรฐานตามที่เสนอให้พิจารณา
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องนาเสนอเพื่อพิจารณา
เรื่อง การขออนุมัติขออนุมัติลูกจ้างชั่วคราวทดแทนบุคลากรที่ลาออก รวม 2 อัตรา และปรับเข้าสู่
ตาแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จานวน 12 อัตรา รวม 14 อัตรา
1. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ จ้างลูกจ้างชั่วคราว รวม 1 อัตรา ทดแทนลาออก
1. ตาแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
จานวน 1 อัตรา
2. โรงพยาบาลเขาวง จ้างลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 1 อัตรา ทดแทนลาออก
1. ตาแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
จานวน 1 อัตรา
3. โรงพยาบาลคาม่วง ปรับลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนเข้าสู่ตาแหน่ง พกส. จานวน 12 อัตรา
1. ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
จานวน 1 อัตรา
2. ตาแหน่ง พนักงานบริการ (พขร.)
จานวน 1 อัตรา
3. ตาแหน่ง พนักงานบริการ
จานวน 4 อัตรา
4. ตาแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
จานวน 3 อัตรา
5. ตาแหน่ง นักโภชนาการ
จานวน 1 อัตรา
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6. ตาแหน่ง นักกายภาพบาบัด
จานวน 1 อัตรา
7. ตาแหน่ง แพทย์แผนไทย
จานวน 1 อัตรา
* การขออนุมัติจ้างทดแทนและจ้างเพิ่มใหม่ พกส. ข้อ 1 – ข้อ 3 อยู่ภายในกรอบ FTE 2
ไม่เกินร้อยละ 80 ของหน่วยบริการ เป็นการทดแทนบุคลากรที่ลาออก
หมายเหตุ การขออนุมัติจ้างลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานกระทรวงสาธารณสุขให้หน่วยบริการพิจารณา
ดังนี้
1 การเป็นหนี้องค์การเภสัชกรรม จะต้องไม่มีหนี้ค้างชาระก่อน 2 ปีงบประมาณ เช่น ปีงบประมาณ
2560 จะต้องไม่มีหนี้ค้างชาระในปี 2558-2559
2 สถานการณ์เงินบารุง จะต้องไม่ติดวิกฤติระดับ 7 ในไตรมาศที่ 4 ของงบประมาณที่ผ่านมา
3 กรอบอัตรากาลัง FTE โดยระบุจานวนปฏิบัติงานจริง (ใช้กรอบ FTE 2.75)
4 ระบุเหตุผลความจาเป็นประกอบการจ้างงาน และภาระงาน
5 Labour cost ของหน่วยงานไม่ควรเกิน ร้อยละ 55
6 กรณีเกิน FTE 80% ให้จังหวัดเสนอคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล เขตสุภาพที่ 7 พิจารณา
กลั่นกรองการขออนุมัติจ้างงานของสถานบริการ และเสนอผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7
เพื่อพิจารณาการอนุมัติต่อไป
มติที่ประชุม

อนุมัติ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๕.๑ เรื่องจากสานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
๕.๑.๑ เรื่องจากนายแพทย์เชี่ยวชาญ สสจ.กาฬสินธุ์ (นายแพทย์ไพรัตน์ สงคราม)
เรื่องที่ 1 สรุปรายงานสถานการณ์โรค Influenza จังหวัด กาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560
ถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2560
นั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่ 1 มกราคม 2560 ถึ ง วั น ที่ 26 สิ ง หาคม 2560 KALASIN ได้ รั บ รายงานผู้ ป่ ว ยโรค
Influenza จานวนทั้งสิ้น 358 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 34.65 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต
พบผู้ป่วยเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยพบเพศหญิง196 ราย เพศชาย 162 ราย อัตราส่วนเพศหญิงต่อ
เพศชาย เท่ากับ 1.21 : 1
กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ 15 - 24 ปี จานวนผู้ป่วยเท่ากับ 68 ราย รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 10 14 ปี ,45 - 54 ปี ,5 - 9 ปี ,35 - 44 ปี , 55 - 64 ปี , 0 - 4 ปี ,25 - 34 ปี และ 65 ปี ขึ้ น ไป จ านวนผู้ ป่ ว ย
เท่ากับ 67,49,38,35,30, 25, 24 และ 22 ราย ตามลาดับ
จำนวนผู้ป่วยด้ วยโรค Influenza จำแนกตำมกลุ่มอำยุ จังหวัด กำฬสินธุ์ ระหว่ ำงวันที่ 1
มกรำคม 2560 ถึงวันที่ 26 สิงหำคม 2560
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อาชีพที่มีจานวนผู้ป่วยสูงสุดคือนักเรียน จานวนผู้ป่วยเท่ากับ 84 ราย รองลงมาคือ อาชีพงานบ้าน,
อาชีพเกษตร, อาชีพนปค., อาชีพรับจ้าง, อาชีพราชการ, อาชีพอื่นๆ, อาชีพทหาร/ตารวจ, อาชีพนักบวช, อาชีพ
ค้าขาย, อาชีพบุคคลากรสาธารณสุข, อาชีพอาชีพพิเศษ, อาชีพเลี้ยงสัตว์, อาชีพครู, อาชีพประมง, จานวนผู้ป่วย
เท่ากับ 78,74,50,36,19,10,5,1,1,0,0,0,0,0, ราย ตามลาดับ

จำนวนป่ วย(รำย)

จำนวนผู้ป่วยด้ วยโรค Influenza จำแนกตำมอำชีพ จังหวัด กำฬสินธุ์ ระหว่ ำงวันที่ 1 มกรำคม
2560 ถึงวันที่ 26 สิงหำคม 2560
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พบผู้ป่วยในเขตเทศบาลเท่ากับ 307 ราย ในเขตองค์การบริหารตาบลเท่ากับ 51 ราย และไม่ทราบเขต
เท่ากับ 0 ราย พบผู้ป่วยในเขตเทศบาล มากกว่าในเขตองค์การบริหารตาบล โดยผู้ป่วยในเขตเทศบาลเท่ากับ ร้อย
ละ 85.75 ส่วนผู้ป่วยในเขตองค์การบริหารตาบล เท่ากับร้อยละ 14.25
ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาลทั่วไป เท่ากับ 31 ราย โรงพยาบาลชุมชน เท่ากับ 327 ราย
พบผู้ป่วยสูงสุดในเดือน กรกฎาคมจานวนผู้ป่วย เท่ากับ 178 ราย จานวนผู้ป่วยเดือนนี้( สิงหาคม ) น้อย
กว่าเดือนที่แล้ว (กรกฏาคม) จานวนผู้ป่วยเดือนนี้ ( สิงหาคม ) เท่ากับ 106 ราย ส่วนเดือนที่แล้ว (กรกฏาคม )
เท่ากับ 178 ราย โดยมีรายงานผู้ป่วยเดือน มกราคม 4 ราย กุมภาพันธ์ 3 ราย มีนาคม 3 ราย เมษายน 1 ราย
พฤษภาคม 6 ราย มิถุนายน 57 ราย กรกฏาคม 178 ราย สิงหาคม 106 ราย
จำนวนผูป้ ่ วยด้วยโรค Influenza จำแนกรำยเดือน จ.กำฬสิ นธุ์
เปรียบเทียบข้อมูลปี 2560 กับค่ำมัธยฐำน 5 ปี ย้อนหลัง

จำนวนผู้ป่วย(รำย)
200

178

180
160
140
107

120
100
80

57

60
40
20

4

7
3

9
3

5
1

6
1

3

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

3

7

9

Jul

Aug

Sep

2

1

3

Oct

Nov

Dec

0

เดือน

Median

2560

อาเภอที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุ ดคืออาเภอ กมลาไสย อัตราป่วยเท่ากับ 333.70 ต่อ
ประชากรแสนคน รองลงมาคือ อาเภอร่องคา, อาเภอฆ้องชัย, อาเภอนามน, อาเภอกุฉินารายณ์, อาเภอเมือง,
อาเภอห้วยเม็ก, อาเภอคาม่วง, อาเภอดอนจาน, อาเภอยางตลาด, อาเภอสหัสขันธ์ , อาเภอห้วยผึ้ง , อาเภอ
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เขาวง, อาเภอท่าคันโท, อาเภอหนองกุงศรี, อาเภอสมเด็จ, อาเภอนาคู, อาเภอสามชัย, อัตราป่วยเท่ากับ 75.71 ,
75.2 , 25.53 , 20.9 , 16.66 , 13.86 , 13.61 , 7.26 , 6.18 , 4.06 , 3.1 , 2.67 , 2.5 , 1.56 ,
1.49 , 0 , 0 , ราย ตามลาดับ
อัตรำป่ วยต่ อประชำกรแสนคน ด้ วยโรค Influenza จำแนกตำมพื้นที่ จังหวัด กำฬสินธุ์
ระหว่ ำงวันที่ 1 มกรำคม 2560 ถึงวันที่ 26 สิงหำคม 2560
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เรื่องที่ 2 สรุปรายงานสถานการณ์โรค ไข้เลือดออกรวม (26,27,66) จังหวัด กาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่
1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2560
นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2560 KALASIN ได้รับรายงานผู้ป่วยโรค
ไข้เลือดออกรวม(26,27,66) จานวนทั้งสิ้น 473 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 45.78 ต่อประชากรแสนคน ไม่มี
รายงานผู้ป่วยเสียชีวิต
พบผู้ป่วยเพศหญิงมากกว่าเพศชายโดยพบเพศหญิง244 ราย เพศชาย 229 ราย อัตราส่วนเพศหญิงต่อเพศ
ชาย เท่ากับ 1.07 : 1
กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ 15 - 24 ปี จานวนผู้ป่วยเท่ากับ 140 ราย รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 10 14ปี,5 - 9 ปี,25 - 34 ปี,0 - 4 ปี, 45 - 54 ปี, 35 - 44 ปี,55 - 64 ปี และ 65 ปี ขึ้นไป จานวนผู้ป่วย
เท่ากับ 114,84,36,32,24, 24, 10 และ 9 ราย ตามลาดับ
จำนวนผู้ป่วยด้ วยโรค ไข้ เลือดออกรวม(26,27,66) จำแนกตำมกลุ่มอำยุ จังหวัด กำฬสินธุ์
ระหว่ ำงวันที่ 1 มกรำคม 2560 ถึงวันที่ 26 สิงหำคม 2560
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อาชีพที่มีจานวนผู้ป่วยสูงสุดคือนักเรียน จานวนผู้ป่วยเท่ากับ 263 ราย รองลงมาคือ อาชีพนปค., อาชีพ
เกษตร, อาชีพรับจ้าง, อาชีพงานบ้าน, อาชีพค้าขาย, อาชีพราชการ, อาชีพนักบวช, อาชีพบุคคลากรสาธารณสุข,

๑๘
อาชีพอื่นๆ, อาชีพอาชีพพิเศษ, อาชีพเลี้ยงสัตว์, อาชีพครู, อาชีพประมง, อาชีพทหาร/ตารวจ, จานวนผู้ป่วย
เท่ากับ 76,58,49,17,3,3,2,1,1,0,0,0,0,0, ราย ตามลาดับ
จำนวนผู้ป่วยด้ วยโรค ไข้ เลือดออกรวม(26,27,66) จำแนกตำมอำชีพ จังหวัด กำฬสินธุ์
ระหว่ ำงวันที่ 1 มกรำคม 2560 ถึงวันที่ 26 สิงหำคม 2560
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พบผู้ป่วยสูงสุดในเดือน มิถุนายนจานวนผู้ป่วย เท่ากับ 161 ราย จานวนผู้ป่วยเดือนนี้( สิงหาคม ) น้อย
กว่าเดือนที่แล้ว (กรกฏาคม) จานวนผู้ป่วยเดือนนี้ ( สิงหาคม ) เท่ากับ 80 ราย ส่วนเดือนที่แล้ว (กรกฏาคม)
เท่ากับ 143 ราย โดยมีรายงานผู้ป่วยเดือน มกราคม 25 ราย กุมภาพันธ์ 8 ราย มีนาคม 8 ราย เมษายน 10
ราย พฤษภาคม 38 ราย มิถุนายน 161 ราย กรกฏาคม 143 ราย สิงหาคม 80 ราย
จำนวนผูป้ ่ วยด้วยโรค ไข้เลือดออกรวม(26,27,66) จำแนกรำยเดือน จ.กำฬสิ นธุ์
เปรียบเทียบข้อมูลปี 2560175กับค่ำมัธยฐำน 5 ปี ย้อนหลัง
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พบผู้ป่วยในเขตเทศบาลเท่ากับ 339 ราย ในเขตองค์การบริหารตาบลเท่ากับ 127 ราย และไม่ทราบ
เขต เท่ากับ 7 ราย พบผู้ป่วยในเขตเทศบาล มากกว่าในเขตองค์การบริหารตาบล โดยผู้ป่วยในเขตเทศบาลเท่ากับ
ร้อยละ 72.75 ส่วนผู้ป่วยในเขตองค์การบริหารตาบล เท่ากับร้อยละ 27.25
ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาลทั่วไป เท่ากับ 135 ราย โรงพยาบาลชุมชน เท่ากับ 338 ราย
อาเภอที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุดคืออาเภอ ดอนจาน อัตราป่วยเท่ากับ 214.09 ต่อ
ประชากรแสนคน รองลงมาคือ อาเภอกุฉินารายณ์, อาเภอ ฆ้องชัย, อาเภอ กมลาไสย, อาเภอ คาม่วง, อาเภอ นา
มน, อาเภอ ร่องคา, อาเภอ ห้วยเม็ก, อาเภอ ท่าคันโท, อาเภอ เขาวง, อาเภอ เมือง, อาเภอ ห้วยผึ้ง, อาเภอ นาคู,
อาเภอ หนองกุงศรี, อาเภอ สามชัย, อาเภอ ยางตลาด, อาเภอ สมเด็จ, อาเภอ สหัสขันธ์, อัตราป่วยเท่ากับ

๑๙
113.21 , 88.87 , 75.91 , 64.18 , 51.05 , 37.85 , 31.67 , 29.98 , 24.01 , 22.43 ,21.69 ,
20.82 , 20.34 , 19.6 , 19.3 , 17.87 , 10.16 , รายตามลาดับ
อัตรำป่ วยต่ อประชำกรแสนคน ด้ วยโรค ไข้ เลือดออกรวม(26,27,66) จำแนกตำมพื้นที่ จังหวัด
กำฬสินธุ์ ระหว่ ำงวันที่ 1 มกรำคม 2560 ถึงวันที่ 26 สิงหำคม 2560
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๕.๒ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
เรื่องที่ 1 สรุปผลการดาเนินงานตัวชี้วัดการปฏิบัตราชการ ปี 2560 ตรวจราชการ/PA ข้อมูล
ตุลาคม 2559 – กรกฎาคม 2560 ณ วันที่ 22 เดือน สิงหาคม 2560
1.

บทสรุปสาหรับผู้บริหาร (Executive summary)
1.1 ตัว ชี้วัด ตรวจราชการ คารั บรองของนายแพทย์ส าธารณสุ ข จัง หวัด กาฬสิ นธุ์ กับปลั ดกระทรวง
สาธารณสุข จานวนตัวชี้วัดทั้งหมด 43 ตัว 2 ข้อยังไม่ครบกาหนดส่งผลงาน
แหล่งข้อมูล HDC สสจ.กาฬสินธุ์ 19 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 คารับรองของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์กับปลัดกระทรวงสาธารณสุข
จานวนตัวชี้วัดทั้งหมด 28 ตัว
HDC สสจ.กาฬสินธุ์ 11 ตัว ผ่านเกณฑ์ 6 ตัว ไม่ผ่านเกณฑ์ 5 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 จานวน 4 ตัวชี้วัด
1.3.1 ร้อยละ Health Ageing
1.3.2 ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ Green & Clean Hospital
1.3.3 ร้อยละของอาเภอที่มี District Health System (DHS) ที่เชื่อมระบบบริการปฐมภูมิกับชุมชน
และท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ
1.3.4 ร้อยละผลงานวิจัย R2R ด้านสุขภาพที่ให้หน่วยงานต่างๆ นาไปใช้ประโยชน์
1.4 Good ตัวชี้วัดที่ทาได้ดี ผ่านเกณฑ์ จานวน 2 ตัว
ดูรายละเอียดที่เว็บ 203.157.186.112/kps60 ผลงาน ไตรมาสที่ 3

๒๐
1.5 OFI เป็นโอกาสพัฒนา ไม่ผ่านเกณฑ์ ทาได้มากกว่าร้อยละ 60 ของค่าเป้าหมาย และ severe
/Hard ตัวชี้วัดที่ ทายาก และไม่ผ่านเกณฑ์ จานวน 9 ตัว
moph1 อัตราส่วนการตายมารดาไทย ไม่เกิน 15 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน (ปี 2560 ไม่เกิน 20 ต่อแสนเกิดมีชีพ)
จังหวัดกาฬสินธุ์ 37.33 ต่อแสนคน ไม่ผ่าน 2 รพ. รพท.กาฬสินธุ์ (50.43) ตาม่วง (500)
moph3 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วนและส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี (ร้อยละ 51) ประเทศไทย
ร้อยละ 49.26 เขตสุขภาพที่ 7 ร้อยละ 51.40 จังหวัดกาฬสินธุ์ ร้อยละ 49.35) ผ่านเกณฑ์ 7
อาเภอ สูงสุด คือ อ.ท่าคันโท (68.96) ต่าสุด คือ อ.สามชัย (38.35)
moph4 ร้อยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วน (ร้อยละ 66) ประเทศไทยร้อยละ 65.16 เขตสุขภาพที่ 7
ร้อยละ 68.46 จังหวัดกาฬสินธุ์ ร้อยละ 65.34 ผ่านเกณฑ์ 7 อาเภอ สูงสุด คือ อ.กมลาไสย (75.05)
ต่าสุด คือ อ.คาม่วง (51.67)
moph/PA 13 ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล (ร้อยละ 80) จังหวัดกาฬสินธุ์
ไม่ผ่านเกณฑ์ทุกอาเภอ
Moph/PA 32.1 ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้(PA) ร้อยละ 43.36 (เกณฑ์มากกว่าร้อยละ 50)
ประเทศไทยร้อยละ 35.08 เขตสุขภาพที่ 7 ร้อยละ 40.62 จังหวัดกาฬสินธุ์ ร้อยละ 43.46
ผ่านเกณฑ์ 5 อาเภอ คือ สูงสุด อ.สมเด็จ (60.27) ต่าสุดอ.เมือง (29)
Moph/PA 32.2 ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมได้ (เกณฑ์ร้อยละ 40) ประเทศไทยร้อยละ 21.94
เขตสุขภาพที่ 7 ร้อยละ 16.32 จังหวัดกาฬสินธุ์ ร้อยละ 14.96
ผ่าน 1 อาเภอ สูงสุด คือ อ.ฆ้องชัย (45.35) ต่าสุด คือ อ.สามชัย (4.34)
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 59.33 ผ่านเกณฑ์ 2 อาเภอ คือ สูงสุด อ.ร่องคา (79.28)
ต่าสุด อ.ฆ้องชับ (45)
moph/PA 15 อัตราความสาเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้าร้อยละ 58.12
(มากกว่าเกณฑ์ 85) ผ่าน 1 อาเภอ คือ สมเด็จร้อยละ 95.24
moph/PA 47.อัตราตายจากโรคมะเร็งตับ (ต่อแสน) ร้อยละ 25.78 (เกณฑ์มากกว่าร้อยละ 23.5)
จังหวัดกาฬสินธุ์ ร้อยละ 30.15 ผ่านเกณฑ์ 4 อาเภอ คือ สูงสุด อ.เมือง และอ.ห้วยเม็ก (38.99)
ต่าสุด อ.คาม่วง (4.1)
moph/PA 83.1 ร้อยละของหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล สาเหตุการตาย ร้อยละ 29.79
(เกณฑ์น้อยกว่าร้อยละ 25) ผ่านเกณฑ์ 1 อาเภอ ต่าสุด คือ ห้วยผึ้งร้อยละ 12.2
สูงสุด คือ อ.นาคูร้อยละ 40
moph/PA 83.2 ร้อยละของหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล เวชระเบียน ร้อยละ 57.68
(เกณฑ์มากกว่าร้อยละ 80) ไม่ผ่านเกณฑ์ทุกอาเภอ
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 2 สรุปผลการประชุมวิชาการนานาชาติ
สรุปผลการการประชุมวิชาการนานาชาติ เขตสุขภาพที่ 7 “The Second International Conference
on Health 2017 : Health Aging – Anti Aging” เมื่อวันที่ 2 – 4 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมริมปาว อาเภอ
เมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ พอสังเขป ดังนี้
1. จานวนผู้ลงทะเบียนร่ว มประชุมจริง 1,138 คน จากเป้าหมาย 1,000 คน ลงทะเบียนผ่านเว็บ
1,179 คน

๒๑
2. การบรรยายวิชาการ 9 เรื่อง ด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ
ปาฐกถาพิเศษ
- ศาสตร์พระราชาในหลวงรัชกาลที่ 9 คุณูปการต่อการแพทย์และสาธารณสุขไทย ศ.คลินิก นพ.อุดม
คชินทร
บรรยายพิเศษ
- โภชนาการในสูงอายุ ศ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ รศ.ดร.ประไพศรี ศิริจักรวาล
- การดูแลผู้ป่วยAlzheimer ศ.กัมมันต์ พัธุจินดา
- โรคหัวใจในสูงอายุ ศ.ปิยะมิตร ศรีธรา
- ชีวิตออกแบบได้ อ.ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์
- บรรยายพิเศษเรื่อง “Japanese experience for Aged-society” โดย Prof.Munehito Machida:
Kanazawa University, Japan ดาเนินรายการ นพ.คณพล ภูมิรัตนประพิณ
- ช่องว่างบริการสุขภาพผู้สูงอายุไทย : ส่งเสริม ป้องกัน ชะลอภาวะพึ่งพิง รศ.ดร.วรรณภา ศรีธัญรัตน์
- ไขปริศนา สูงอายุ ชะลอโรค ชะลอวัย นพ.บุญชัย อิศราพิสิษฐ์
- สูงอายุอย่างมีคุณค่า “สูงอายุ...แล้วไง?” เศรษฐา ศิระฉายา เต๋า AF อ.สง่า ดามาพงษ์ ดาเนิน
รายการ คุณเรณู มิ่งพันธ์
3. เสนอผลงานวิชาการ 464 เรื่อง จากการส่ง 662 เรื่อง เป้าหมาย 480 เรื่อง (จังหวัดกาฬสินธุ์
132 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 28.45 รองจากจังหวัดมหาสารคาม 153 เรื่อง)
4. ผลการประกวดผลงานวิชาการ จังหวัดขอนแก่น 6 รางวัล ,จังหวัดมหาสารคาม 24 รางวัล ,จังหวัด
ร้อยเอ็ด 5 รางวัล และจังหวัดกาฬสินธุ์ 6 รางวัล จานวนผลงานวิช าการที่ผ่านการคัดเลื อกให้ นาเสนอการ
ประกวดผลงานวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2560 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ จานวน 66 เรื่อง
5. การนาเสนอนิทรรศการ
ประเด็นในการนาเสนอนิทรรศการ
นิทรรศการกลาง : เน้นเชิงนโยบายในการดูแลผู้สูงอายุของเขตสุขภาพที่ 7
นิทรรศการระดับจังหวัด
- กาฬสินธุ์ : การดูแลผู้สูงอายุเขตชุมชนเมือง การแสดงกลองยาวออกกาลังกาย
- ร้อยเอ็ด : การดูแลผู้สูงอายุเขตชนบท การแสดงหมอลากลอน เต้นคองก้า
- มหาสารคาม : การบริหารจัดการการพึ่งตนเองของผู้สูงอายุ (ชมรมผู้สูงอายุ) การแสดงพิณ แคน
ซอ สร้างสุข
- ขอนแก่น : คลินิกบริการผู้สูงอายุในเขตเมือง
6. ปัจจัยความสาเร็จ คือทีมงาน มุ่งมั่น เชื่อมโยง
7. ปัญหาและโอกาสการพัฒนา
- ระบบการลงทะเบียนล่วงหน้า หน้างาน จัดป้ายชื่อ การออกใบเสร็จไปเบิกจ่าย ค่อนข้างล่าช้า
- การบริหารเงินและการจัดการตามแผนเบิกจ่าย และนอกแผนที่ขาดศูนย์กลางการตัดสินใจ
- การจัดบริการต้อนรับรายบุคคล ของทีมวิทยากร VIP
- การจ่ายอาหาร บริการที่รับประทานอาหาร เครื่องดื่ม
- ระยะเวลาการนาเสนอผลงาน การประกวด
ประเด็นเพิ่มเติม จากที่ประชุม
- เสนอให้ตั้งงบค่าใช้จ่าย (งบกลาง) ไว้ที่จังหวัด ซึ่งในที่ประชุมจะพิจารณาในกลุ่มของ สสอ./รพ.สต. ก่อน
หากมีงบเหลือก็จะพิจารณาในกลุ่มของโรงพยาบาลให้ต่อไป

๒๒
มติที่ประชุม

รับทราบ และขอบคุณทีมงานและบุคลากรทุกท่านที่ดาเนินการด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ

5.3 กลุ่มงานประกันสุขภาพ
เรื่องที่ 1 นาเสนอขึ้นทะเบียนรับส่งต่อโรงพยาบาลนาคู
การประเมินขึ้นทะเบียนรับส่งต่อโรงพยาบาลนาคู (ผู้ป่วยใน จานวน 10 เตียง) เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม
2560 ผลการประเมิน : ผ่านแบบมีเงื่อนไข สิ่งที่ต้องปรับปรุง
1. ตารางเวรเภสัชกร จากเดิมถึง 20.00 น. ปรับเปลี่ยน 24 ชม.
2. ตู้เย็นในห้องยาต้องติดเทอร์โมมิเตอร์/บันทึกอุณหภูมิตู้เย็นให้เป็นปัจจุบัน
3. มีอ่างล้างมือชนิดไม่ใช้มือเปิด/ปิด
4. ติดป้ายห้ามบุคคลภายนอกเข้าห้องบัตรให้ชัดเจน
ประเด็นเพิ่มเติม จากที่ประชุม
- โรงพยาบาลนาคู เปิดอาคารผู้ป่วยใน จานวน 10 เตียง และมีแพทย์ไม่เพียงพอต่อการบริการ จึงขอ
ความร่วมมือจากโรงพยาบาลเขาวง ในการส่งแพทย์มาช่วยรักษาผู้ป่วยที่โรงพยาบาลนาคู
- จากกรณีเกิดความเสียหายจากการรักษาพยาบาลสิทธิประกันสังคม ซึ่งไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามมาตรา 41
ของ สปสช. ซึ่งผู้ได้รับความเสียหายได้เ รียกเงินค่าเสียหาย จานวน 400,000.- บาท เบื้องต้นโรงพยาบาลเขาวง
ได้จ่ายไปแล้ว 200,000.- บาท เหลืออีก 200,000.- บาท จึงขอความอนุเคราะห์จากทุกโรงพยาบาล บริจาค
เพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลเขาวงด้วย
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 2 สรุปข้อมูลจัดสรรเงิน OP AE ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ 2560
ประเด็นที่ 1
กองทุน OP-Refer ในจังหวัดกาฬสินธุ์ จานวนเงินเรียกเก็บครั้งที่ 3 จานวนเงิน 9,986,852.00 บาท
แต่มียอดเงินคงเหลือจานวนเงิน 2,535,082.83 บาท ค้างหนี้ 7,451,769.17 บาท
ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
1.1 จัดสรรยอดเงินครั้งที่ 3 จานวนเงิน 2,535,082.83 บาท ยกหนี้ไปปีงบประมาณ 2561 จานวน
เงิน 7,451,769.17 บาท
1.2 จัดสรรยอดเงินครั้งที่ 3 จานวนเงิน 2,535,082.83 บาท ยกยอดหนี้ค้างจ่ายทั้งหมด
มติที่ประชุม

เห็นควรให้ดาเนินการ ดังนี้
1. จัดสรรยอดเงินครั้งที่ 3 จานวนเงิน 2,535,082.83 บาท
2. ยอดหนี้ค้างจ่าย ให้ เชิญผู้อานวยการโรงพยาบาลกาฬสิ นธุ์ โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ ง มา
ประชุมหารือกัน และวางแผนปี 2561
ประเด็นที่ 2
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน OP-Refer ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอเสนอให้ที่ประชุมเห็นชอบการใช้
ใบส่งตัวระหว่างโรงพยาบาลลูกข่าย F3 (เดิม) และ แม่ข่าย (เดิม) จากเดิมที่ไม่ต้องใช้ใบส่งตัว
ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
ให้มีใบส่งตัวระหว่างโรงพยาบาลลูกข่าย (เดิม) และแม่ข่าย (เดิม)
มติที่ประชุม

เห็นชอบ

๒๓
ประเด็นที่ 3
ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารกองทุ น OP-Refer ในจั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์ ขอเสนอรู ป แบบการจั ด สรร
เงินกองทุนฯ ปีงบประมาณ 2561 เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการบริหาร และอยู่ในวงเงินที่จากัด จากเดิมแบบเรียก
เก็บตามอัตราค่าบริการที่คณะกรรมการบริหารกองทุน OP-Refer ในจังหวัดกาฬสินธุ์ กาหนดโดยจัดสรรตามยอด
หนี้ เกิดปัญหาจานวนเงินไม่เพียงพอในการจัดสรร
ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
เปลี่ยนรูปแบบในการจัดสรรเป็นการจัดสรรแบบ Global Budget รายไตรมาส
มติที่ประชุม

เห็นชอบ

ประเด็นที่ 4
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน OP-Refer ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอเสนอให้ที่ประชุมเห็นชอบอัตรา
เรียกเก็บระหว่างหน่วยบริการ ใน กองทุน OP-Refer ในจังหวัดกาฬสินธุ์
ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 รพ.กาฬสินธุ์ (คงเดิม) ตามจ่ายจริงแต่ไม่เกิน 700 บาท
4.2 รพ.ยางตลาด ,กมลาไสย ,สมเด็ จ ,กุ ฉิ น ารายณ์ จากเดิ ม ตามจ่ า ยจริ ง แต่ ไ ม่ เ กิ น 400 บาท
เป็น ตามจ่ายจริงแต่ไม่เกิน 700 บาท
4.3 รพ.อื่นๆ เหมาจ่าย 210 บาทต่อราย
มติที่ประชุม เห็นควรให้ 1. รพ.กาฬสินธุ์ ตามจ่ายจริงแต่ไม่เกิน 800 บาท 2. รพ.ยางตลาด ,กมลาไสย ,
สมเด็จ ,กุฉินารายณ์ จากเดิม ตามจ่ายจริงแต่ไม่เกิน 400 บาท เป็นตามจ่ายจริงแต่ไม่เกิน 700 บาท และ 3. รพ.
อื่นๆ เหมาจ่าย 300 บาทต่อราย โดยเชิญคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้องมาประชุมเพื่อพิจารณา
เรื่องที่ 3 การบริหารงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2561
การดาเนินงานงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน
- ปีงบประมาณ 2559 เร่งรัดให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2560 และไม่สามารถขยาย
เวลาได้
- ปีงบประมาณ 2560 ต้องก่อหนี้ผูกพันภายในวันที่ 30 กันยายน 2560 หากไม่ก่อหนี้ผูกพัน จะ
ไม่สามารถขยายเวลาได้
การจัดสรรงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2561 ดังนี้
- งบ 70% ระดับหน่วยบริการ
- งบ 20% ระดับจังหวัด
- งบ 10% ระดับเขต
(เงื่อนไขของเดิมปี 2560 คือ CUP 90% , จังหวัด 10%)
กาหนดระยะเวลาการดาเนินการจัดทาแผนงบค่าบริการทางการแพทย์
- วันที่ 4 กันยายน 2560 ส่งแผนถึง สสจ. (ครบตามวงเงิน , ถูกต้องตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของ
ประกาศฯ แผนต้องสมบูรณ์เบ็ดเสร็จ)
- วันที่ 5 กันยายน 2560 ประชุมกลั่นกรองแผนฯ ระดับจังหวัด
- วันที่ 8 กันยายน 2560 ส่งแผนให้เขต
- วันที่ 20 กันยายน 2560 ประชุม อปสข.
- วันที่ 22 กันยายน 2560 สปสช.แจ้งโอนเงิน

๒๔
กรอบการจัดสรร ปี 2560 – 2561 (งบจัดสรรผ่าน CUP)
1. งบ OP
- ร้อยละ 60 จัดสรรให้ รพ.
- ร้อยละ 40 จัดสรรให้ รพ.สต.
2. งบ IP
จัดสรรให้ รพ.
3. งบ PP
จัดสรรให้ PCU รพ.และ รพ.สต. ตามประชากร UC
มติที่ประชุม

เห็นควรให้ดาเนินการ ดังนี้
1. งบ 70% ระดับหน่วยบริการ จัดสรรดังนี้
1.1 จัดสรรวงเงินบริการผู้ป่วยใน (IP) ร้อยละ 100 ให้โรงพยาบาล
1.2 จัดสรรวงเงินบริการผู้ป่วยนอก (OP)
- ร้อยละ 60 จัดสรรให้โรงพยาบาล
- ร้อยละ 40 จัดสรรให้ รพ.สต. และ PCU รพ.
1.3 จัดสรรวงเงินบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (PP) ร้อยละ 100 จัดสรรตาม
ความครอบคลุมประชากร UC ทุกหน่วยบริการ
2. งบ 20% ระดับจังหวัด เงื่อนไข ดังนี้
2.1 เน้นโรงพยาบาลชุมชน F3 ที่มีความจาเป็นต้องใช้เครื่องมือ หรือสิ่งก่อสร้าง
2.2 โรงพยาบาล NODE 4 แห่ง
2.3 โรงพยาบาลอื่น ๆ ที่มีความจาเป็น
3. งบ 10% ระดับเขต เน้นโรงพยาบาลชุมชนและ รพ.สต.
3.1 โรงพยาบาลชุมชน สิ่งก่อสร้างทรุดโทรม
3.2 รพ.สต. เน้นให้ปรับปรุงสถานที่ให้บริการ ในสิ่งก่อสร้างที่ทรุดโทรม โดยปรับปรุงใหม่ให้
สะอาด น่าใช้บริการ เช่น ทาสีใหม่ ปรับปรุงห้องน้า ห้องส้วม ซ่อมแซมจุดให้บริการในแผนกต่างๆ
4. ให้ส่งแผนคาของบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ให้กลุ่มงานประกัน
สุขภาพ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ภายในวันที่ 4 กันยายน 2560 และนัดประชุมพิจารณากลั่นกรอง
แผนฯ วันที่ 5 กันยายน 2560 เพื่อส่งให้เขตวันที่ 8 กันยายน 2560
๕.5 เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชน
เรื่อง อาคารผู้ป่วยใน โรงพยาบาลสามชัยที่ได้รับบริจาคจากตุลาการศาลปกครองสูงสุด ปัจจุบันได้ลง
นามสัญญา และตอกเสาเข็มเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะใช้เวลาก่อสร้าง 8 เดือน และจะมีการตั้งเสาเอก เสาโท ในวันที่ 9
กันยายน 2560 จึงขอเชิญบุคลากรสาธารณสุขในจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมงานในวันดังกล่าว
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.6 เรื่องจากสานักงานสาธารณสุขอาเภอ
เรื่อง พยาบาลวิชาชีพหลังเรียนจบพยาบาลเวชปฏิบัติลาออก เพื่อไปสมัครเข้าทางานที่โรงพยาบาล
กรณีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ได้ส่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ เข้า
รับการอบรมพยาบาลเวชปฏิบัติ หลังจากจบการอบรมได้ขอลาออก เพื่อไปสมัครเข้าทางานที่โรงพยาบาล ทาให้
เกิดการขาดแคลนบุคลากร ส่งผลกระทบต่อการบริการประชาชน จะมีแนวทางอย่างไรหรือไม่
ประเด็นเพิ่มเติม จากที่ประชุม
- เป็นสิทธิส่วนบุคคล ไม่สามารถละเมิดได้
- ให้เร่งรัดการจัดสรร/บรรจุ ตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพในพื้นที่ขาดแคลน

๒๕
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.7 เรื่องจากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จากัด
เรื่องที่ 1 ผลการดาเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จากัด
1. กาไร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560
88,138,046.01 บาท
2. ทุนสหกรณ์
1,493,712,655.33 บาท
3. ตั๋วสัญญาใช้เงิน
294,000,000.00 บาท
4. เงินฝากจากสมาชิก
413,991,179.15 บาท
5. ทุนดาเนินการ
4,505,522,312.08 บาท
6. จานวนสมาชิกสหกรณ์ ณ ปัจจุบันถึงเดือน กรกฎาคม 2560 ดังนี้
สมาชิกสามัญ
สมาชิกสมทบ
2,958 คน
1,054 คน
รวม 4,012 คน
7. จานวนสมาชิก ฌกส. ณ ปัจจุบันถึงเดือน กรกฎาคม 2560
สมาชิกสามัญ
สมาชิกสมทบ
3,166 คน
3,166 คน
รวม 6,322 คน
เรื่องที่ 2 การออกหน่วยสัญจรประจาปี 2560 เหลืออีก 2 ครั้ง คือ ที่อาเภอฆ้องชัยและอาเภอนาคู
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖
ไม่มี

เรื่องอื่น ๆ

ปิดประชุมเวลา 17.10 น.
(ลงชื่อ) กฤษณา เพียรภายลุน ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางกฤษณา เพียรภายลุน)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(ลงชื่อ)

สม นาสอ้าน
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสม นาสอ้าน)
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ

