รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
ครั้งที่ 2 / ๒๕61
วันพุธ ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕60

ห้องประชุมปัญญานุสติ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

๒
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสาธารณสุข จังหวัดกาฬสินธุ์
ครั้งที่ 2 / 2561 ประจําเดือนพฤศจิกายน 2560
วันพุธที่ 29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมปัญญานุสติ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้เข้าประชุม
1. นพ.ประวิตร
2. นพ.ไพรัตน์
3. นายสม
4. นางสุระภา
5. นางปราณีต
6. นางสายใจ
7. นายปริญญา
8. นายทวีชัย
9. นางนิศราวรรณ
10. นายณชรต
11. นางสุพัตรา
12. นายยุทธพล
13. นายสุพิน
14. นางสาวสุภัทรา
15. นพ.บรรพจน์
16. นพ.สุพัฒน์
17. นพ.สมานมิตร
18. นพ.วรวิทย์
19. นายสมศักดิ์
20. นพ.สิริชัย
21. นพ.พุทธรักษ์
22. นางเครือใย
23. นพ.พรพัฒน์
24. นพ.วิโรจน์
25. นพ.ไพฑูรย์
26. นพ.สัญญา
27. นางจิรประภา
28. นพ.เมธา
29. นพ.สุรเชษฐ์
30. นพ.สุรพงษ์
31. นางเนาวรัตน์
32. นายสุลักษณ์

ศรีบุญรัตน์
สงคราม
นาสอ้าน
ฆารสว่าง
วงศ์สละ
อิ่มแมน
กองกาย
พละสาร
รักโคตร
เพชรภูกันดาน
ไชยยา
ภูเลื่อน
ภูสง่า
สามัง
สุวรรณชาติ
ธาตุเพชร
อัฐนาค
เจริญพร
แหลมครบุรี
นามทรรศนีย์
ดีสิน
เห็มบาสัตย์
ภูนากลม
กอบางยาง
อุไรชื่น
สุปัญญาบุตร
ประคํา
ดิเรกโภค
ภูลวรรณ
ลักษวุธ
จุฑาสงฆ์
เสนาวุฒิ

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค
แทนหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
แทนหัวหน้ากลุ่มงานนิติการ
หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
แทนหัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ
รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานยาเสพติดและสุขภาพจิต
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลกมลาไสย
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลคําม่วง
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลยางตลาด
แทนผู้อํานวยการโรงพยาบาลห้วยเม็ก
รักษาการผู้อํานวยการ รพร.กุฉินารายณ์
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลท่าคันโท
แทนผู้อํานวยการโรงพยาบาลร่องคํา
รักษาการผู้อํานวยการโรงพยาบาลนามน
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลเขาวง
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลห้วยผึ้ง
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลหนองกุงศรี
แทนผู้อํานวยการโรงพยาบาลดอนจาน
รักษาการผู้อํานวยการโรงพยาบาลสามชัย
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลฆ้องชัย
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลนาคู
แทนสาธารณสุขอําเภอเมืองกาฬสินธุ์
แทนสาธารณสุขอําเภอยางตลาด
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33. นายสายัณห์
34. นายเดชา
35. นายอาทิตย์
36. นางนวลฉวี
37. นายประสิทธิ์
38. นายอรรคเดช
39. นายสมบูรณ์
40. นายกันตภณ
41. นายนพรัตน์
42. นายสง่า
43. นายสมพงษ์
44. นายสมชาย
45. นายไชยา
46. นายชยุต
47. นายจักราวุฒิ
48. นางจุฑามาศ
49. นายเขมรัฐ
50. นางศรินรัตน์
51. นางสาวถนอมนวล
52. นางนงนุช
53. นางขวัญใจฤทัยรัตน์
54. นางทิพาพร
55. นายศัศวัต
56. นายพิทักษ์
57. นางอาภิรมย์
58. นายธงชัย
59. นางเยาวมาลย์
60. นางศุภกาญจน์
61. นายสิทธิชัย
62. นายศิริศักดิ์
63. นายสรรเพชญ์
64. นางกฤษณา
ผู้ไม่เข้าประชุม
1. นางสาววิมลรัตน์
2. นางฉวีวรรณ

ใจทาน
วรสาร
เลิศล้ํา
แฝงเมืองคุก
สงกันหา
อรรคเศรษฐัง
ไชยศรี
ใจศิริ
ไทยแท้
เพียรภายลุน
ภูผิวฟ้า
ปัสสาจันทร์
เวียงนนท์
หิรัญรักษ์
วงษ์ภักดี
วิลาศรี
ทัพธานี
จิตต์ธีรวุฒิ
สายเชื้อ
โนนศรีชัย
ตันตยานนท์
ราชาไกร
ไพรพงษ์
กาญจนศร
ชิณโน
ปัญญูรัตน์
วรรณสินธ์
หระสิทธิ์
วรรณู
ดลพร
ฟุ้งเฟื่อง
เพียรภายลุน

สาธารณสุขอําเภอคําม่วง
แทนสาธารณสุขอําเภอกมลาไสย
แทนสาธารณสุขอําเภอหนองกุงศรี
แทนสาธารณสุขอําเภอฆ้องชัย
สาธารณสุขอําเภอนามน
รักษาราชการแทนสาธารณสุขอําเภอดอนจาน
สาธารณสุขอําเภอสหัสขันธ์
แทนสาธารณสุขอําเภอกุฉินารายณ์
สาธารณสุขอําเภอนาคู
สาธารณสุขอําเภอสมเด็จ
สาธารณสุขอําเภอห้วยผึ้ง
แทนสาธารณสุขอําเภอท่าคันโท
รักษาราชการแทนสาธารณสุขอําเภอร่องคํา
แทนสาธารณสุขอําเภอห้วยเม็ก
สาธารณสุขอําเภอเขาวง
สาธารณสุขอําเภอสามชัย
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
พยาบาลวิชาชีพ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
เภสัชกรชํานาญการ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน
นักวิชาการสาธารณสุข
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ภูผาสุข
ชมภูเขา

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ

ติดราชการ
ติดราชการ

๔
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
วาระก่อนการประชุม
พิธีมอบรางวัลแสดงความชื่นชมยินดีกับหน่วยงานองค์กรที่มีผลงานดีเด่นระดับต่าง ๆ
เรื่องที่ 1 มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี แก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่น รางวัล
หม่ อ มเจ้ า หญิ ง บุ ญ จิ ร าธร (ชุ ม พล) จุ ฑ าธุ ช เมื่ อ วั น ที่ 15 พฤศจิ ก ายน 2560 ณ หอประชุ ม กองทั พ เรื อ
อรุณอัมรินทร์ กรุงเทพมหานคร ได้แก่
- นางมนต์รัตน์ ภูกองชัย ตําแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลหนองกุงศรี
เรื่องที่ 2 มอบใบรับรองมาตรฐานสถานที่ประกอบอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาล
สถานที่ประกอบอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาลของจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานสถานที่
ประกอบอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาล (โรงครัว) ประจําปี 2560 จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จํานวน
14 แห่ง ดังนี้
สถานที่ประกอบอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาลได้มาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร
ระดับ “ดีมาก” ได้แก่ 1. โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
2. โรงพยาบาลยางตลาด
3. โรงพยาบาลท่าคันโท
4. โรงพยาบาลสมเด็จ
ระดับ “ดี” ได้แก่
1. โรงพยาบาลห้วยผึ้ง
2. โรงพยาบาลคําม่วง
3. โรงพยาบาลร่องคํา
4. โรงพยาบาลกมลาไสย
5. โรงพยาบาลนามน
6. โรงพยาบาลห้วยเม็ก
7. โรงพยาบาลหนองกุงศรี
8. โรงพยาบาลสหัสขันธ์
9. โรงพยาบาลเขาวง
10. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์
เรื่องที่ 3 มอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ “สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี” ประจําปี ๒๕๖๐
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ดําเนินโครงการขับเคลื่อนการพัฒนา
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเพื่อก้าวสู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ปี ๒๕๖๐ มีโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร จํานวน ๑ แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา ตําบลธัญญา อําเภอ
กมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้พัฒนาต่อยอดจากการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร เป็น “สถานศึกษา
ปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี” และได้รับรางวัลโล่ดีเด่น ระดับประเทศ ประจําปี ๒๕๖๐ ปีที่ ๑ จากกระทรวง
แรงงาน เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมาแล้วนั้น
ในการนี้ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงขอมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี และโล่รางวัลเชิดชู
เกียรติแก่ โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา ตําบลธัญญา อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ได้รับรางวัลโล่
ดีเด่น ระดับประเทศ “สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี”
(รับมอบโดย ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮง)
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เรื่องที่ 4 มอบเกียรติบัตรโรงเรียนเด็กไทยฟันดีเครือข่ายตําบลกุดโดน อําเภอห้วยเม็ก ที่ผ่านการ
ประเมิ นเครื อข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟั นดี “ระดั บยอดเยี่ยม” เขตสุขภาพที่ 7 ประจําปี 2560 มี โรงเรียนใน
เครือข่าย 5 โรงเรียน ได้แก่
1. โรงเรียนนาค้อวิทยาคม
2. โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์
3. โรงเรียนหนองแวงม่วง
4. โรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคม
5. โรงเรียนหนองปะโอประชาอุทิศ
ตัวแทนผู้รับมอบเกียรติบัตร คือ นายสุนทรา กุลาสา ผู้อํานวยการโรงเรียนนาค้อวิทยาคม
มติทปี่ ระชุม

ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับบุคคล/หน่วยงานที่ได้รับรางวัล

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบและ/หรือถือปฏิบตั ิ
1. ขอแสดงความเสียใจกับการเสียชีวิตของนายแพทย์ธิติพงษ์ มณีวงศ์ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสหัสขันธ์
และขอขอบคุณความทุ่มเทในการทํางานของท่านตลอดระยะเวลา 18 ปี ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยขอให้ทุกท่านยืน
สงบนิ่ง เพื่อแสดงความอาลัย
2. การประชุม คปสอ.ขอให้มีการบรรจุวาระการประชุมของคณะกรรมการบริหารหน่วยบริการสุขภาพทุก
แห่งในหัวข้อ (1) การติดตามความก้าวหน้างบลงทุน (2) การบริหารการเงินการคลังของหน่วยบริการ (3) การ
พัฒนาระบบหน่วยบริการ
3. เรื่องแจ้งจากการประชุมกรมการจังหวัดกาฬสินธุ์
3.1 ศาลากลางจ้งหวัดกาฬสินธุ์ ได้ย้ายไปที่ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์แล้ว ซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนบายพาส
หัวคู อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
3.2 วันที่ 22 ธันวาคม 2560 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จะเสด็จมา
เปิดศูนย์เพื่อนใจ To Be Number 1 ณ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ในวโรกาสนี้จะมีการทูลเกล้าถวายเงิน 30,000
บาท ประมาณ 20 ราย พร้อมประทานเข็มที่ระลึก และวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ประชุมเตรียมการรับเสด็จ
ณ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุม
3.3 ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ RE Branding สินค้าการเกษตรของจังหวัดกาฬสินธุ์ คือ KALASIN
Green Market โชว์สัญลักษณ์ที่จะรับรองเน้นเรื่องเกษตรอินทรีย์ หลักเศรษฐกิจพอเพียง และมีการประกวดการ
ออกแบบมาสคอต
3.4 ประชาสัมพันธ์การแต่งกาย ผลิดเสื้อ KALASIN Green Market มาให้บุคลากรสวมใส่ในวันพุธ
และสวมใส่ชุดพื้นเมือง (ภูไท) ทุกวันศุกร์
3.5 วันที่ 9 ธันวาคม 2560 จัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากลประเทศไทย ที่สนามหน้าศาลา
กลางจังหวัดกาฬสินธุ์ และหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
3.6 ตลาดสดน่าซื้อ ต้องสะอาด และมีการประเมินให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
3.7 จะมีการสํารวจร่องรอยการเสด็จพระราชดําเนินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ว่า
เคยเสด็จไปอําเภอไหนบ้าง มีหลักฐานใดบ้าง เช่น ภาพถ่าย ซึ่งจะมีการรวบรวมอัญเชิญมาไว้ที่ศาลากลางจังหวัด
กาฬสินธุ์หลังใหม่ต่อไป
4. วันที่ 4 ธันวาคม 2560 ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และผู้บริหารระดับสูง
กระทรวงสาธารณสุ ข เยี่ ย มติ ด ตามฟั ง ผลการขั บ เคลื่ อ นแผนยุ ท ธศาสตร์ ช าติ 20 ปี (ด้ า นสาธารณสุ ข )

๖
ปี ง บประมาณ 2560 และทิ ศ ทางการขั บ เคลื่ อ นงานตาม PA ของปี ง บประมาณ 2561 เขตสุ ข ภาพที่ 7
ณ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด และ รพ.สต.อุ่มเม่า ตําบลเหล่าหลวง อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
5. แผนดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการปี 2561
ยุทธศาสตร์ เขตสุขภาพที่ 7
Vision
ประชาชนชาวร้อยแก่นสารสินธุ์ มีสุขภาพดี ด้วยการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ
Goal
ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน
Mission
1. บริหารจัดการเขตสุขภาพด้วยภาวะการนําเชิงยุทธศาสตร์ กํากับ ติดตาม และ
ประเมินผล รวมทั้งการบริหารจัดการความรู้อย่างมีประสิทธิผล
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งระบบบริหารสุขภาพแบบบูรณาการองค์รวม และต่อเนื่อง
อย่างมีมาตรฐาน คุณภาพ และไร้รอยต่อ ตั้งแต่ระดับปฐมภูมิจนถึงศูนย์ความเป็นเลิศ
ประชาชนเข้าถึงและพึงพอใจ
3. พัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมสุขภาพ อย่างสอดคล้องกับปัญหาสุขภาพ
ของพื้นที่และประเทศสื่อสาร ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ

๗

๘

6. การตรวจราชการรอบที่ 1 วันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2561 พื้นที่ตรวจราชการ อําเภอ
ท่าคันโท และอําเภอหนองกุงศรี
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
มติที่ประชุม

รับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามผลการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสาธารณสุข ครั้งทีแ่ ล้ว
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องนําเสนอเพือ่ พิจารณา
เรื่องที่ 1 การขออนุมตั ิขออนุมัติจา้ งลูกจ้างชั่วคราวทดแทนลาออก จํานวน 7 อัตรา และขออนุมัติ
ปรับเข้าสูต่ ําแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จํานวน 2 อัตรา รวมทั้งสิ้น 9 อัตรา
1. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ จ้างลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) รวม 4 อัตรา
1. ตําแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
จํานวน 1 อัตรา ทดแทน พกส. ลาออก

๙
2. ตําแหน่ง ผูช้ ่วยนักกายภาพ
3. ตําแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
4. ตําแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

จํานวน 1 อัตรา ทดแทน ลจช. ลาออก
จํานวน 1 อัตรา ทดแทน พกส. ลาออก
จํานวน 1 อัตรา ทดแทน ลจช. ลาออก

2. โรงพยาบาลฆ้องชัย จ้างลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) 1 อัตรา
ทดแทน ลจช.ลาออก
1. ตําแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
3. โรงพยาบาลดอนจาน จ้างลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) 1 อัตรา
1. ตําแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ทดแทน ลจช.ลาออก
4. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอฆ้องชัย จ้างลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) 1 อัตรา
1. ตําแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล ทดแทน พกส.ลาออก
5. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอฆ้องชัย จ้างลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) 2 อัตรา
1. ตําแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
ปรับ ลจช. เข้าสู่ พกส.
2. ตําแหน่ง นักโภชนาการ
ปรับ ลจช. เข้าสู่ พกส.
* การขออนุมัติจ้างทดแทนและจ้างเพิ่มใหม่ พกส. ข้อ 1 – ข้อ 5 อยู่ภายในกรอบ FTE 2.75
ไม่เกินร้อยละ 80 ของหน่วยบริการ เป็นการทดแทนบุคลากรที่ลาออก และลาออกเนือ่ งจากอายุครบ 60 ปี
หมายเหตุ การขออนุมัติจ้างลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานกระทรวงสาธารณสุขให้หน่วยบริการพิจารณา
ดังนี้
1. การเป็นหนี้องค์การเภสัชกรรม จะต้องไม่มีหนี้ค้างชําระก่อน 2 ปีงบประมาณ เช่น ปีงบประมาณ
2560 จะต้องไม่มีหนี้ค้างชําระในปี 2558 - 2559
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 ในส่วนของหน่วยงานที่สงสัยตกหล่น กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลจะตรวจสอบอีกครั้ง และ
ต่อไปจะขออนุมัติให้เป็นเดือนต่อเดือน
เรื่องที่ 2 การติดตาม PA
1. แนวทางและแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2561
มีรูปแบบดังนี้
 กรอบประเด็นการตรวจราชการ
 ตัวชี้วัดรายคณะ
 แนวทางการนําเสนอรับตรวจราชการ
 การเตรียมการของจังหวัดและพื้นที่ตรวจรับระดับอําเภอ
 ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

๑๐

๑๑

หมายเหตุ : พืน้ ทีต่ รวจราชการรอบที่ 1/2561 : อําเภอหนองกุงศรี อําเภอท่าคันโท
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ และถือปฏิบัติ

๑๒
2. งานพัฒนาการเด็ก 2560 และสถานการณ์ของมารดาตาย 2560

กระบวนการ/มาตรการ
1. ส่งเสริมบทบาทพ่อแม่หรือผู้ปกครองในการเลี้ยงดูเด็กที่ถูกต้องเหมาะสม
2. การพัฒนาระบบบริการและกลไกในการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
-พัฒนาระบบเฝ้าระวัง คัดกรอง และการเข้าถึงระบบบริการอย่างครอบคลุมเท่าเทียม ด้วยเครื่องมือที่
เหมาะสม เช่น DSPM/DAIM
3. บูรณาการและสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กแบบองค์รวม
-สร้างพื้นที่ต้นแบบ “ลานเล่นตามรอยพระยุคคลบาท”เพื่อการพัฒนาเด็กองค์รวมอย่างมีส่วนร่วมทั้งจากภาครัฐ
เอกชน และประชาสังคม
- พัฒนาศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ ,ศูนย์เด็กเล็กปลอดภัย ปลอดโรค ,สิ่งแวดล้อมดี

๑๓

ปัจจัยเสี่ยง (RCA)
1. การประชาสัมพันธ์ไม่ครอบคลุม ไม่สามารถเข้าถึงผู้รับบริการ
2. การค้นหาหญิงตั้งครรภ์รายใหม่ในพื้นที่ยงั ไม่เข้มแข็ง (เชิงรุก)
3. หญิงตั้งครรภ์ไม่เห็นความสําคัญของการฝากครรภ์
4. ครอบครัวยังไม่ตระหนักเห็นความสําคัญของการฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์
5. ทักษะความรู้ของการฝากครรภ์ของเจ้าหน้าที่ยังไม่ครอบคลุมความเสี่ยง
6. หญิงตั้งครรภ์ไม่สามารถประเมินตนเองในภาวะเจ็บครรภ์คลอด
7. ประสิทธิภาพในการส่งต่อระบบ Fast track
แนวทางการดําเนินงาน
กลยุทธ์ พัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ บุคลากร และหุ้นส่วนสุขภาพทุกระดับ
1. MCH BOARD
2. เฝ้าระวังความเสี่ยงของแม่และเด็ก
3. มหัศจรรย์ 1000 แรกของชีวิต
4. การใช้คู่มือ DSPM/ DAIM/ CPG
5. เพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
กลยุทธ์ พัฒนาระบบบริการงานอนามัยแม่และเด็กทุกระดับที่มีคุณภาพ
1. พัฒนาห้องคลอดคุณภาพ / N-ICU
2. พัฒนาระบบการฝากครรภ์คุณภาพ
3. พัฒนาโรงเรียนพ่อแม่คุณภาพทุกระดับ
4. พัฒนา WCC คุณภาพ ทุกระดับ
5. พัฒนาระบบการเฝ้าระวังความเสี่ยงในสตรีตั้งครรภ์และทารกแรกเกิด
6. พัฒนาระบบส่งต่อที่มีคุณภาพ
7. พัฒนาโปรแกรมการบันทึกข้อมูล

๑๔
กลยุทธ์ เพิ่มศักยภาพหุ้นส่วนสุขภาพในการดําเนินงานตําบลจัดการงานอนามัยแม่และเด็ก
1. สร้างการมีส่วนร่วม/ความตระหนัก แก่ ชุมชน/หุ้นส่วนสุขภาพการเฝ้าระวัง ดังนี้
- เพิ่มช่องทางการเข้าถึงยาเสริม “ธาตุเหล็ก ไอโอดีน โฟเลต” และโภชนาการ
- องค์ความรู้งานอนามัยแม่และเด็กใน “หญิงไทยแก้มแดง”
- ค้นหาคูส่ มรส/หญิงตั้งครรภ์รายใหม่ ฝากครรภ์เร็ว
- เฝ้าระวังภาวะผิดปกติ/ความเสี่ยงในสตรีและเด็กปฐมวัย
- เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กตามวัย /การใช้สมุดสีชมพูของกรมอนามัย
2. ส่งเสริมการใช้ค่ากลางฯ ในกองทุนสุขภาพระดับท้องถิ่น
3. สนับสนุนให้ อปท. พัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน/ตําบลไอโอดีน ,ตําบลนมแม่ ,ศูนย์เรียนรู้การ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กในชุมชน
4. กําหนดมาตรการ/กติกาชุมชน ที่เกี่ยวข้อง
กลยุทธ์ เสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในกลุ่มสตรีและผูด้ ูแลเด็กปฐมวัย
1. สร้างสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้พัฒนาการเด็ก โดยการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. ยกย่องเชิดชูบุคคล ,ครอบครัว ,ชุมชน/หมู่บ้าน ,ตําบล ต้นแบบ
3. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM ,นวัตกรรม ,R2R ,วิจัย
4. เพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร งานอนามัยแม่และเด็กทุกระดับ
ภารกิจเร่งดําเนินการ ธ.ค.60-ม.ค.61
- คืนกลับข้อมูล /กําหนดเป็นวาระอําเภอ
- ขับเคลื่อน “มหัศจรรย์ 1000 วันแรกของชีวิต
- ประชุม MCH BOARD
- ทบทวนประสิทธิภาพระบบ Fast track
- ทบทวนระบบบริการ คลินกิ หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงสูง (High Risk Clinic)
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ และมีข้อสั่งการ ดังนี้
การลดปัญหาการตายของมารดาและทารก
1. มอบ MCH Board ไปวิเคราะห์ความเสี่ยงและแก้ไขปัญหาเชิงระบบตั้งแต่ต้นน้ํา กลางน้ํา

ปลายน้ํา
ต้นน้ํา :
การฝากครรภ์คุณภาพ การพัฒนาศักยภาพ รพ.สต. การวิเคราะห์ความเสี่ยง
กลางน้ํา :
- การพัฒนา score hight list และทําระบบเฝ้าระวัง ส่งต่อให้ชัดเจน โดยหา
เกณฑ์ในการกําหนดเป็น model ของกาฬสินธุ์ เช่น ระยะทางของการ refer
- การซักซ้อมวางระบบการตัดสินใจของหัวหน้าห้องคลอดกับแพทย์และแม่ข่าย
ปลายน้ํา :
- คุณภาพห้องคลอด ระบบส่งต่อเร็ว ปลอดภัย
- การรายงานและขอคําปรึกษาตรงกรณี case เสี่ยงสูงระหว่างผู้อํานวยการ
โรงพยาบาลชุมชนกับแม่ข่ายโรงพยาบาลกาฬสินธุ์
2. มอบหมายกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ดําเนินการและติดตามรายงานผลความก้าวหน้า

๑๕
3. การดําเนินงาน service plan สาขา RDU และเป้าหมายปี 2561

๑๖

ปัจจัยเสี่ยง (RCA)
1. บุคลากรขาดความเข้าใจในการลงรหัสโรคที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะในส่วนของ AD
2. IT ข้อมูลที่ใช้ในการติดตามตัวชี้วัดจากสถานพยาบาลยังส่งเข้า HDC ส่วนกลางไม่สมบูรณ์
3. การสนับสนุนการใช้สมุนไพรทางเลือกยังไม่ทั่วถึง
4. การกํากับ ติดตาม ผลงาน/การสะท้อนข้อมูลยังไม่ชัดเจนในบางพื้นที่
มาตรการ
1. การลงเยี่ยม นิเทศ หน้างาน/ประชุมชี้แจง ผู้เกี่ยวข้องในส่วนการลงรหัสโรค
2. ประชุมทีม IT สสจ. เพื่อรับทราบปัญหาและดําเนินการแก้ไข
3. สนับสนุนการใช้สมุนไพรทางเลือกในทุกอําเภอ
4. มีการกํากับ ติดตาม ในการประชุมผู้บริหาร

๑๗
การพัฒนาระบบบริการให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Service Plan : RDU)
แผนพัฒนา ธค. – มค 61
1. จัดประชุมการลงวินิจฉัยใน 2 โรค (เป้าหมายผู้บันทึกข้อมูล รพ.สต.)
2. CPG/GL ATB 4 โรค (รพ. และ รพ.สต)
3. สะท้อนกลับผลลัพธ์ RUA ในระดับรพ./รพ.สต./หน่วยบริการปฐมภูมิ ทุกเดือน
4. รณรงค์สร้างความตระหนักรู้ในการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างต่อเนื่อง
5. บูรณาการกับ Service plan สาขาอื่น ในการกํากับติดตามตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ และมีข้อสั่งการ ดังนี้
1. การสื่อสารทําความเข้าใจระดับผู้ปฏิบัติถึง รพ.สต. ให้เข้าใจว่า RDU คืออะไร และจะทํา
อย่างไร โดยให้สาธารณสุขอําเภอ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการสื่อสารดังกล่าว
2. จัดทํา CPG เพื่อลดการใช้ยาใน 2 โรค คือ อุจจาระร่วง และ URI ถึงระดับ รพ.สต.
3. มอบหมายให้ทุก คปสอ.ไปกําหนดรูปแบบการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล (RDU) เชิงระบบ
ตั้งแต่การพัฒนาคน สร้างความเข้าใจ การเบิกจ่ายยา การใช้ยาทดแทนด้วยสมุนไพร การบันทึกข้อมูลรหัสโรคให้
ถูกต้อง การายงาน การติดตามผล
4. มอบหมายกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ดําเนินการและติดตามรายงานผลความก้าวหน้า

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
๕.๑ เรื่องจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
๕.๑.๑ เรื่องจากนายแพทย์เชี่ยวชาญ สสจ.กาฬสินธุ์ (นายแพทย์ไพรัตน์ สงคราม)
เรื่องที่ 1 สรุปประชุมผ่าน VDO conference และข้อสั่งการ PCC
ด้ ว ย กระทรวงสาธารณสุ ข ได้ จั ด ประชุ ม ผ่ า น VDO conference เมื่ อ วั น ที่ 17 พ.ย. 2560 เวลา
13.30 – 16.30 น. เพื่อสื่อสารนโยบายเรื่อง การพัฒนาคลินิกหมอครอบครัว (PCC) มีประเด็นสําคัญดังนี้
1. ในปีงบประมาณ 2560 PCC ที่ได้รับการลงทะเบี ยนทั้งหมด 585 ทีม ไม่ผ่ านเกณฑ์อยู่ 21 ทีม
(ไม่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว) โดยใช้ทีมเป็นตัวคํานวณและตัดสิน จะได้รับงบประมาณที่แตกต่างกัน
2. เป้าหมายและงบประมาณที่ได้รับในปี 2561 จากสํานักงบประมาณ จํานวน 240 ล้านบาท จาก
จํานวนบริการ OP Visit ที่เพิ่มขึ้น 652,173 ครั้ง ที่ให้บริการโดยคลินิกหมอครอบครัว
3. เกณฑ์ในการจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข ในปี 61 ที่สําคัญ
3.1.จํานวนประชากร ตามเกณฑ์ที่ กําหนด คือ 8,000 – 12,000 คน
3.2. บุคลากร 3 วิชาชีพหลัก คือ 1. แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 2. พยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว/
พยาบาลเวชปฏิ บั ติ / พยาบาลวิ ช าชี พ 1: 2,500 (4 คน) อย่ า งน้ อ ย 50 % 3. นั ก วิ ช าการ/จพ.สาธารณสุข
1: 2,500 (4 คน) อย่างน้อย 50 %
4. ทีมที่ลงทะเบียน เขตสุขภาพที่ 7 จํานวน 44 ทีมครอบคลุมประชากร 435,787 คน ผ่านเกณฑ์
จํานวน 20 ทีม ผ่านเกณฑ์แบบมีเงื่อนไข จํานวน 22 ทีม ไม่ผ่านเกณฑ์ จํานวน 2 ทีม
5. จัดสรรเงินร้อยละ 20 ตามผลงานบริการที่เพิ่มขึ้นข้อมูลในฐานข้อมูลที่มีอยู่แล้ว (43 แฟ้ม) : ร้อยละ
20 จ่ายตามจํานวน visit ของงานบริการที่เพิ่มจากบริการปกติโดยคลินิกหมอครอบครัว เทียบกับเป้าหมายจํานวน
Visit ที่เพิ่มขึ้น : ผลงานบริการ กลุ่มเป้าหมาย คือ OPD Case , Community , การส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมโรค
และภัยสุขภาพ เป็นต้น (สามารถ Key ข้อมูลย้อนหลังได้)
ข้อพิจารณา ประชาสัมพันธ์
1. การจัดอบรมระยะสั้น 4 เดือน แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

๑๘
2. การประชุ ม ประชาวิ จ ารณ์ ร่ า ง พรบ.PCC โดยจั ด ขึ้ น ในวั น ที่ 4 ธั น วาคม 2560 ณ อิ ม แพค
เมืองทองธานี จํานวน กลุ่มเป้าหมาย 500 คน (ผู้บริหาร ผู้แทนวิชาชีพ/ผู้ปฏิบัติ (จังหวัดละ 4 คน นพ.สสจ./
สสอ./PCU ของ รพ./รพ.สต./ผู้ แ ทนภาคี เ ครื อ ข่ า ย/เอกชน และผู้ แ ทนกองทุ น 6 กองทุ น เช่ น สปสช.
กรมบัญชีกลาง)
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 2 แผนการบริหารจัดการเจ้าหนี้ Planfin ปีงบประมาณ 2561

๑๙

มติทปี่ ระชุม

รับทราบ

๕.๒ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
เรื่องที่ 1 สรุปผลการบันทึกข้อมูลผลการดําเนินการการคัดกรองพัฒนาการเด็กตามกลุ่มอายุ
specialpp เดือนตุลาคม 2560
1. คัดกรอง ประเทศร้อยละ 49.57 เขตสุขภาพที่ 7 ร้อยละ 55.45 จังหวัดกาฬสินธุ์ร้อยละ 43.92
สูงสุดอําเภอยางตลาด ร้อยละ 64.64 ต่ําสุดอําเภอกุฉินารายณ์ ร้อยละ 12.50
2. พบสงสั ยล่ า ช้ า ประเทศร้ อ ยละ 18.44 เขตสุ ขภาพที่ 7 ร้อ ยละ 27.82 จั งหวัดกาฬสินธุ์ ร้อยละ
27.79 สูงสุดอําเภอท่าคันโท ร้อยละ 38.33 ต่ําสุดอําเภอสามชัย ร้อยละ 11.11
3. ติดตามได้ ประเทศร้อยละ 28.68 เขตสุขภาพที่ 7 ร้อยละ 42.43 จังหวัดกาฬสินธุ์ร้อยละ 37.25
สูงสุดอําเภอนามน ร้อยละ 85.71 ติดตามไม่ได้ อ.สหัสขันธ์ ดอนจาน หนองกุงศรี ร่องคํา เขาวง สามชัย
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ

๒๐
เรื่องที่ 2 สรุปผลการบันทึกข้อมูลผลการดําเนินงานความครอบคลุมของเด็กอายุครบ 1 ปี และ 3 ปีที่
ได้รับวัคซีน โปลิโอ3, MMR1, MMR2 จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2561 ไตรมาสที่ 1
1. วัคซีน OPV3 ประเทศร้อยละ 81.49 เขตสุขภาพที่ 7 ร้อยละ 84.29 จังหวัดกาฬสินธุ์ร้อยละ85.73
ผ่ า นเกณฑ์ ม ากกว่ า ร้ อ ยละ 90 มี 4 อํ า เภอคื อ ฆ้ อ งชั ย ห้ ว ยผึ้ ง คํ า ม่ ว ง เมื อ งกาฬสิ น ธุ์ สู ง สุ ด อํ า เภอ
ฆ้องชัยร้อยละ 96.88 ต่ําสุดอําเภอท่าคันโท ร้อยละ 72.94
2. วั ค ซี น MMR1 ประเทศร้ อ ยละ 73.08 เขตสุ ข ภาพที่ 7 ร้ อ ยละ 77.29 จั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์ ร้ อ ยละ
77.86 ไม่มีอําเภอที่ผ่านเกณฑ์มากกว่าร้อยละ 95 สูงสุดอําเภอฆ้องชัย ร้อยละ 92.00 ต่ําสุดอําเภอท่าคันโท
ร้อยละ 58.82
3. วัคซีน MMR2 ประเทศร้อยละ 73.88 เขตสุขภาพที่ 7 ร้อยละ 75.43 จังหวัดกาฬสินธุ์ร้อยละ77.49
ไม่ มี อํ า เภอที่ ผ่ า นเกณฑ์ ม ากกว่ า ร้ อ ยละ 95 สู ง สุ ด อํ า เภอฆ้ อ งชั ย ร้ อ ยละ 89.80 ต่ํ า สุ ด อํ า เภอร่ อ งคํ า
ร้อยละ 64.52
กระทรวงจะติดตามรายงาน ไตรมาสที่เดือน กุมภาพันธ์ 2561 ขอให้ทุกแห่งเร่งดําเนินการ ให้ครบตาม
เกณฑ์ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560
หมายเหตุ
1. สามารถติดตามรายชื่อเด็กที่ยังไม่ได้รับบริการได้ที่
http://203.157.186.113/cockpit60/main/login.php
2. เนื่องจากรายงาน HDC ปี 2560 หยุดประมวลผลแล้ว แต่ Big data กระทรวงทําการ ดึงข้อมูลทุก
สัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของเดือน ขอให้ทุกหน่วยบริการ ติดตามเด็กที่ยังไม่ได้รับบริการ นัดมารับวัคซีนที่ขาดให้ครบ
ตามเกณฑ์ และบันทึกรายงาน HIS และส่ง HDC on cloud
3. เนื่ อ งจากกระทรวงได้ มี ก ารให้ โรงพยาบาลสมั ค รเข้ า ใช้ บริ ก าร smart health ID ซึ่ ง ผู้ ป่ ว ย/
ประชาชน จะสามารถดูการรักษาพยาบาลได้ ผ่าน Application ซึ่งอยู่ในช่วงวิจัย และให้โรงพยาบาลสมัครเข้า
ร่วมระบบ Smart Health ID กระทรวงจะสํารวจและจัดอบรมอีกครั้งในปี 2561 จึงขอให้ผู้ให้บริการ ผู้บันทึก
ข้อมูล และจัดส่งรายงานตรวจสอบการรักษา และการบริการให้ถูกต้อง และตรงตามความเป็นจริง
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 3 สรุปการถ่วงน้ําหนักตามกรอบคํารับรองปฏิบตั ิราชการ จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2561
ประเด็นการประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการ
มิตทิ ี่ 1 มิตดิ า้ นประสิทธิผลตามแผนการปฏิบตั ริ าชการ
ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละของหมู่บ้านต้นแบบ ที่มีระดับ
ความสําเร็จในการจัดการสุขภาพชุมชนเข้มแข็งให้ชุมชน
พึ่งตนเองด้านสุขภาพ ด้วยวิถีชุมชน
ตัวชี้วัดที่ ๖ ค่าถ่วงน้ําหนักในการบรรลุตัวชี้วัดตามพันธกิจ
คปสอ.
มิตทิ ี่ 2 มิติดา้ นคุณภาพการให้บริการ
ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความสําเร็จของเครือข่ายบริการสุขภาพ
มีการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ โรคปอดบวมในเด็ก
(Pneumonia) และโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)

จํานวน
ตัวชี้วดั
2

น้ําหนัก (ร้อยละ)
ปี 2561
20
8
12

1

10

๒๑
ประเด็นการประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการ
มิตทิ ี่ 3 มิตดิ า้ นประสิทธิภาพของการปฏิบตั ิราชการ
ตัวชี้วัดที่ 1. ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานให้
ประชาชนทุกกลุ่มวัย มีสุขภาพที่ดี ลดการป่วยและตายก่อนวัย
อันควร
- จัดการกลุ่มวัย
- จัดการโรคและภัยสุขภาพ
- คุ้มครองผู้บริโภค
-การจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี
- Area Based (ปี 2561 ไปรวมกับจัดการความรู้ /KM)
- EOC
มิตทิ ี่ 4 มิตดิ า้ นการพัฒนาองค์กร
ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความสําเร็จของหน่วยงานในการ
บริหารจัดการให้บุคลากรด้านสาธารณสุขเป็นคน ดี เก่ง มี
ความสุข บนฐานค่านิยมองค์กร
ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความสําเร็จของระบบบริหารจัดการที่มี
ความเป็นเลิศ ทันสมัย
- การดําเนินงานด้าน ITA
- การดําเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.)
- การพัฒนาคุณภาพข้อมูล
- การจัดการองค์ความรู้ของหน่วยบริการและภาคี
เครือข่าย
- การเพิ่มรายได้
รวม

จํานวน
ตัวชี้วดั
1

น้ําหนัก (ร้อยละ)
ปี 2561
43
12
20
5
3
3
27

2

5
22
4
5
๕
3
5
100

6

ตัวชี้วดั ตามภารกิจ คปสอ.
ตัวชีว้ ัด

น้ําหนัก

รพ.

สสอ.

1.การคักรองพัฒนาการเด็ก (การแก้ไขพัฒนาการล่าช้า)

10





2.อัตรามารดาตาย

12





3.เด็กวัยเรียนสูงดี สมส่วน

7





4.ท้องก่อนวัย (15 – 19 ปี)

10





5. การควบคุบระดับน้ําตาล (DMวัดร้อยละการเจาะ A1C )

10





กลุ่มงาน

กลุ่มวัย
ส่งเสริมสุขภาพ

ควบคุมโรค

๒๒
ตัวชีว้ ัด

น้ําหนัก

รพ.

สสอ.

9





ควบคุมโรค

7. RDU

7





คุ้มครองผู้บริโภคฯ

8. ร้อยละผู้ป่วยนอกได้รับ
บริการการแพทย์แผนไทยฯ

9





แพทย์แผนไทยฯ

9. CKD
- ระดับ 1 - 2 วัด รพ.สต.
- ระดับ 3 - 4 วัด รพ.

10





ควบคุมโรค

10.คุณภาพข้อมูล

9





- ยุทธศาสตร์ฯ /
- ประกันสุขภาพ

11.สาเหตุการตาย

7





ยุทธศาสตร์ฯ

6.ความครอบคลุม EPI เด็ก 0 - 5 ปี

กลุ่มงาน

ด้านบริการ

ด้านบริหาร

มติทปี่ ระชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 4 การจัดสรรงบประมาณและแผนงานโครงการรองรับสําหรับ คปสอ.
ตามที่ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ได้แจ้งงบประมาณจัดสรรประจําปี ๒๕๖๑ กรอบวงเงิน
งบประมาณ และแนวทางการบริหารแผนงาน/โครงการ ไปยัง รพ./สสอ. และ คปสอ.ทุกแห่ง โดยกําหนดให้จัดทํา
แผนงาน/โครงการ เพื่ อ เสนอขออนุ มั ติ ต่ อ นายแพทย์ ส าธารณสุ ข จั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์ ภายในวั น ที่
๒๘ พฤศจิ ก ายน ๒๕๖๐ ไปแล้ ว นั้ น จึ ง ขอให้ ท่ า นเร่ ง รั ด การดํ า เนิ น การดั ง กล่ า ว ให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในเดื อ น
พฤศจิกายน ๒๕๖๐
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 5 ร่าง กําหนดการตรวจราชการปี 2561

มติทปี่ ระชุม

รับทราบ

๒๓
5.3 กลุ่มงานยาเสพติดและสุขภาพจิต
เรื่อง ขอเชิญชวนสมัครเป็นสมาชิกนิตยสาร TO BE NUMBER ONE
ขอเชิญชวนโรงพยาบาลทั่วไป ,โรงพยาบาลชุมชน ,สํานักงานสาธารณสุขอําเภอและโรงพยาบาลส่งเสริม
สุ ข ภาพตํ า บลทุ ก แห่ ง สมั ค รเป็ น สมาชิ ก นิ ต ยสาร TO BE NUMBER ONE รายปี ถ าวร ปี ล ะ ๓๐๐ บาท
จะได้รับนิตยสาร ๔ เล่ม โดยนิตยสารออกเป็นราย ๓ เดือน ทั้งนี้ หน่วยงานสามารถดําเนินการขออนุมัติจัดซื้อตาม
ระเบียบของทางราชการได้ และขอให้ส่งใบสมัครสมาชิกนิตยสาร TO BE NUMBER ONE พร้อมชําระเงิน ๓๐๐
บาท ภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เพื่อจะได้รวบรวมขึ้นทูลเกล้าถวายทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี ในวันศุกร์ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ

5.4 กลุ่มงานควบคุมโรค
เรื่องที่ 1 การดําเนินงานวัณโรคจังหวัดกาฬสินธุ์

๒๔

มติทปี่ ระชุม

รับทราบ

เรื่ อ งที่ 2 มาตรการและแนวทางการดํา เนิ น งานเพื่อ การบรรลุผ ลสํา เร็ จ ในการดูแ ลรัก ษาผู้ป่วย
วัณโรคปอดรายใหม่ ประจําปีงบประมาณ 2561
ตาม มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 12 กันยายน 2560 เห็นชอบในหลักการแผนปฏิบัติการระดับชาติด้านการ
ต่อต้านวัณโรค พ.ศ.2560 – 2564 โดยมีเป้าประสงค์ คือ “ลดอัตราอุบัติการณ์ของวัณโรคลงร้อยละ 12.5 ต่อ
ปี จาก 171 ต่อประชากร 100,000 คน ในปี พ.ศ.2557 ให้เหลือ 88 ต่อประชากร 100,000 คน เมื่อสิ้นปี
พ.ศ.2564” ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ยุติวัณโรค (The End TB Strategy) โดยองค์การอนามัยโลก ที่มุ่งยุติวัณ
โรคให้สําเร็จภายใน 20 ปี ที่อุบัติการณ์วัณโรคไม่เกิน 10 ต่อประชากร 100,000 คน
เพื่อให้การขับเคลื่อนการดําเนินงานวัณโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กระทรวงสาธารณสุขจึงกําหนด
ตัวชี้วัดอัตราความสําเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ เป็นตัวชี้วัดภายใต้คํารับรองปฎิบัติราชการของ
กระทรวงสาธารณสุข (Performance agreement : PA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่
2 บริการเป็นเลิศ (Service Excellence) แผนงานที่ 4 การพัฒนาตามโครงการพระราชดําริและพื้นที่เฉพาะ
กระทรวงสาธารณสุข ได้พิจารณาแล้วเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย และมีความ
สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับที่กําหนดไว้ จึงขอให้หน่วยงานในสังกัดทุกแห่งดําเนินการตามมาตรการและแนว
ทางการดําเนินงานเพื่อการบรรลุผลสําเร็จตามคํารับรองปฏิบัติราชการของกระทรวงสาธารณสุข ตัวชี้วัดอัตรา
ความสําเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้
1. ให้ สํ า นั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด ทุ ก แห่ ง ตั้ ง “ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารยุ ติ วั ณ โรคแห่ ง ชาติ (National
Opereration Center for TB : NOC-TB” ภายใต้ระบบบัญชาการเหตุการณ์ในภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข โดย
วางแผนระบบการค้นหาและดูแลรักษาผู้ป่วยตลอดจนการกํากับติดตามผลการรักษาผู้ป่วยวัณโรคโดยเชื่อมโยง
ระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผู้ป่วยวัณโรครายบุคคล (TBCM) ให้เป็นปัจจุบัน โดยมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็น
ผู้อํานวยการ “ศูนย์ปฏิบัติการยุติวัณโรคแห่งชาติ (National Operation Center for TB : NOC-TB)”
2. ใช้กลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอําเภอ (พชอ.) ในการสนับสนุนการ
ดําเนินงานของทุกภาคส่วนในพื้นที่

๒๕
3. จัดระบบและรายงานข้อมูลการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ที่ขึ้นทะเบียนรักษาในไตรมาสที่
1 ของปีงบประมาณ 2561 ในพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบเป็นรายบุคคล โดยจะต้องมีระบบจัดเก็บและรายงาน
ข้อมูลผู้ป่วย สามารถติดตามผลการรักษาของผู้ป่วยวัณโรค ในภาพรวมรายอําเภอและรายจังหวัด โดยมีนายแพทย์
เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน (ผชช.ว.) เป็นผู้จัดการดูแลระบบดังกล่าว และสรุปผลข้อมูลนําเสนอในการประชุม
ผ่านระบบ VDO Conference ตามช่วงระยะเวลาที่กําหนด
4. โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชน แต่งตั้งทีมสหวิชาชีพเพื่อดูแลรักษาร่วมกับ
เครือข่ายในพื้นที่ โดยผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง (Patient Centered Care) และสนับสนุนการรักษาด้วยการกินยาแบบ
มีพี่เลี้ยง มีกระบวนการให้การปรึกษา การส่งเสริมด้านโภชนาการ การช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจและสังคม และจัด
ให้มีผู้จัดการผู้ป่วยแต่ละราย (case manager) ที่พร้อมให้การดูแล ติดตามอาการผู้ป่วยได้ทุกวัน
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 3 รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังการจัดการลด
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจและหลอดเลือดสมอง และสร้างเครือข่ายบริการทุกระดับ ปีงบประมาณ
2560
จากการทบทวนกระบวนการดําเนินงานลดเสี่ยง ลดโรคและภัยสุขภาพจากโรคเบาหวาน ความดันโลหิต
สูง ปี 2559 ถึงปี 2560 ของจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยคณะกรรมการ NCD Board คณะกรรมการ Service plan
ระดับจังหวัดและกลุ่มงานควบคุมโรค ได้ทบทวน ติดตาม วิเคราะห์ ประมวลผล และสังเคราะห์ เมื่อดําเนินงาน
ตามโครงการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังการจัดการลดโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง หัวใจและหลอดเลือดสมอง
และสร้างเครือข่ายบริการทุกระดับ ปีงบประมาณ 2560 พบประเด็นความเสี่ยงต่อการทําให้การขับเคลื่อน
นโยบายหรือการดําเนินงานไม่ประสบความสําเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด ดังนี้
1. Case Manager ของโรงพยาบาลที่ ป ฏิ บั ติ ง านที่ NCD Clinic ทํ า หน้ า ที่ เ ป็ น ทั้ ง System Manager
ระดับอําเภอและงานโรคอื่นๆ ส่งผลต่อความเข้มข้นในการให้บริการผู้ป่วย DM HT ในสถานบริการ และการสร้าง
เสริมสุขภาพในชุมชน
2. จากการมุ่งเน้นคุณภาพการจัดบริการในปี 2560 จึงให้ใช้ผล HbA1C ประเมินผลการควบคุมน้ําตาล
ในเลือดของผู้ป่วย DM ซึ่งจะส่งผลต่อค่าใช้จ่ายการตรวจ ซึ่งผู้ป่วยที่ได้รับบริการมีเพียงบางส่วนยังไม่ครอบคลุม
จํานวนผู้ป่วยทั้งหมด
3. ทีมสุขภาพขาดทักษะในการสื่อสารให้ผู้ป่วยนําไปสู่กระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และขาดระบบ
การติดตามประเมินผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพทั้งกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มป่วย
4. การบันทึกข้อมูล 43 แฟ้ม ของพื้นที่ยังดําเนินการไม่ได้คุณภาพ (ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาระบบการบริหาร และจัดการคลินิกบริการ นําไปสู่การลดเสี่ยง ลดป่วย ลดตาย และลด
ภาวะแทรกซ้อนอันเกิดจากโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจและหลอดเลือดสมอง
2. เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ ให้นํามาใช้ในการประมวลผล เผยแพร่ข้อมูลได้อย่างมีระบบ และใช้
ในการเฝ้าระวังและจัดการโรคได้
3. เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรในด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวาน
4. บูรณาการการดําเนินงานร่วมกับเครือข่าย ให้เกิดการมรส่วนร่วมในการบริหารจัดการโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรังในพื้นที่

๒๖
กระบวนการดําเนินงาน
1. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ และคลินิกบริการ
2. การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
ผลลัพธ์การดําเนินงาน
จากการดํ า เนิ น งานด้ า นการบริ ห ารจั ด การ และคลิ นิ ก บริ ก าร การพั ฒ นาด้ า นระบบข้ อ มู ล สารสนเทศ
การบูรณาการงานร่วมกับภาคีเครือข่าย และการขับเคลื่อนพัฒนางานคลินิก NCD คุณภาพ มีผลการดําเนินงาน
ดังนี้
ตารางที่ 1 สรุปผลการประเมินรับรองคลินิก NCD Clinic Plus จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2560
โรงพยาบาล

ระดับของโรงพยาบาล
(A,S,M1,M2,F1,F2,F
3)

ส่วนที่ 1
(50)

1
กาฬสินธุ์
S
47.65
2
ยางตลาด
M2
48.47
2
สมเด็จ
M2
44.80
4
กุฉินารายณ์
M2
43.37
5
กมลาไสย
F1
49.58
6
หนองกุงศรี
F2
48.98
7
ห้วยเม็ก
F2
46.33
8
ร่องคํา
F2
48.98
9
ท่าคันโท
F2
49.18
10 ห้วยผึ้ง
F2
46.33
11 เขาวง
F2
43.27
13 สหัสขันธ์
F2
43.27
15 นาคู
F3
43.78
16 ฆ้องชัย
F3
42.55
12 นามน
F2
43.47
14 คําม่วง
F2
47.96
17 ดอนจาน
F3
38.06
18 สามชัย
F3
37.9
หมายเหตุ : ส่วนที่ 2 ข้อมูลจาก HDC วันที่ 31 สิงหาคม 2560

คะแนนการประเมิน
ส่วนที่ 2
รวม
(50)
(100 คะแนน)

29.60
27.20
30.60
30.60
30.80
36.40
37.60
34.60
31.40
34.40
28.40
32.40
31.80
32.80
31.60
25.40
24.40
22.60

77.25
75.67
75.40
73.97
80.38
85.38
83.93
83.58
80.58
80.73
71.67
75.67
75.58
75.35
75.07
73.36
66.46
60.50

ระดับ

ดี
ดี
ดี
ดี
ดีมาก
ดีเด่น
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
พื้นฐาน
พื้นฐาน

ประเด็นที่ได้จากการติดตามประเมินกระบวนการพัฒนาคุณภาพ NCD clinic plus
เกณฑ์
ทิศทาง และนโยบาย

ประเด็นทีด่ าํ เนินกิจกรรมได้ดี
ประเด็นทีต่ ้องพัฒนา
บุคลากร สถานที่ และสิ่งแวดล้อม ที่
NCD board ประกอบด้วยภาคี
เครือข่าย ใน และ/หรือ นอกกระทรวง เหมาะสม เพียงพอ และเอื้อต่อการเข้าถึง
การบริการ และ ติดตามความก้าวหน้า
สาธารณสุขภายในอําเภอ
และทิศทางการดําเนินงานให้บรรลุ
เป้าประสงค์ NCD Clinic Plus

๒๗
เกณฑ์
ระบบสารสนเทศ

ประเด็นทีด่ าํ เนินกิจกรรมได้ดี
ระบบทะเบียนข้อมูลการให้บริการที่
สมบูรณ์ ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และ
จั ด เก็ บ ในระบบคอมพิ ว เตอร์ หรื อ
เอกสาร
ก า ร ป รั บ ร ะ บ บ แ ล ะ การวินิจฉัยลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่และ
กระบวนการบริการ
แจ้ ง ผลการวิ นิ จ ฉั ย แก่ ส ถานบริ ก าร
เครือข่ายที่ส่งมา

ประเด็นทีต่ ้องพัฒนา
การรายงานข้ อ มู ล ที่ ถู ก ต้ อ ง ครบถ้ ว น
และตรงเวลา ให้ ผู้ บ ริ ห ารใช้ ใ นการ
ตัดสินใจเชิงนโยบาย
ระบบการส่งต่อ ระบบการดูแลสุขภาพที่
บ้าน (Home health care) เพื่อให้
ผู้รับบริการได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง
และเข้าถึงบริการได้ง่าย
สื่อ และ/หรือ เครื่องมือที่ช่วยสนับสนุน
การจัดการตนเองของผู้รับบริการ

มี ร ะบบสนั บ สนุ น การ การจัดบริการเพื่อส่งเสริมความรู้
จัดการตนเอง
ทักษะทีจ่ ําเป็นต่อการตัดสินใจ และ
การจัดการตนเอง รวมถึงการวางแผน
ดูแลตนเองได้อย่างต่อเนื่อง ร่วมกับทีม
สหวิชาชีพ
ร ะ บ บ ส นั บ ส นุ น ก า ร แนวทางปฏิบัติในการป้องกันควบคุม Chronic Case Conference / KM เพื่อ
ตั ด สิ น ใจ (ในการดู แ ล โรคไม่ติดต่อ ที่จัดทําขึ้นตามแนวทาง แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแล และจัดการโรค
ป้องกันและจัดการโรค) ปฏิบัติระดับประเทศ
จัดบริการเชื่อมโยงชุมชน ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การดู แ ลติ ด ตาม สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยน
ระดับน้ําตาลในเลือด การวัดความดัน เรียนรู้แนวทางการดูแลตนเองของ กลุ่ม
โลหิ ต และปั จ จั ย เสี่ ย งหลั ก / ปั จ จั ย ชมรม ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อในชุมชน
เสี่ยงร่วม ด้วยตนเอง ในกลุ่มเสี่ยง กลุ่ม
เสี่ยงสูง และกลุ่มป่วย โดยการมีส่วน
ร่วมของอสม.
จุดอ่อนที่ควรพัฒนามากที่สุดคือ ระบบสนับสนุนการจัดการตนเอง และ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (ในการ
ดูแลป้องกันและจัดการโรค)
ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดบริการ ปี 2560
แผนภูมิ 1 ร้อยละของประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูง
(> ร้อยละ 90)

Screen DM
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Sreen HT

รวม

สหัสขันธ์

นาคู

กุฉินารายณ์

เขาวง

กมลาไสย

ร่องคํา

สามชัย

นามน

สมเด็จ

ห้ วยผึ ้ง

ยางตลาด

คําม่วง

ดอนจาน

ท่าคันโท

เมือง

หนองกุงศรี

ฆ้ องชัย

ห้ วยเม็ก

100
95
90
85
80
75

๒๘
แผนภูมิ 2 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ จากกลุ่มเสี่ยง ปีงบประมาณ 2560 (ไม่เกินร้อยละ 2.4)

new DM
1.75
1

รวม

ร่ องคํา

0.74 0.59

สหัสขันธ์

ท่าคันโท

กมลาไสย

ห้ วยเม็ก

ยางตลาด

กุฉินารายณ์

สมเด็จ

นาคู

1.66 1.54 1.51
1.35 1.28 1.11
1.03

ฆ้ องชัย

1.98

หนองกุงศรี

สามชัย

คําม่วง

เขาวง

2.96 2.78
2.49 2.43

นามน

ดอนจาน

เมืองกาฬสินธุ์

4
3
2
1
0

3.67 3.45

new DM
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แผนภู มิ 3 อั ต ราผู้ ป่ ว ยเบาหวาน และความดั น โลหิ ต สู ง ที่ ขึ้ น ทะเบี ย นและมารั บ การรั ก ษาในเขตพื้ น ที่
รับผิดชอบ ≥ ร้อยละ 90
100
80
60
40
20
0

DM

50.54

รวม

สามชัย

นามน

กมลาไสย

ฆ้ องชัย

สมเด็จ

ยางตลาด

คําม่วง

เขาวง

ดอนจาน

ร่ องคํา

เมือง

นาคู

ท่าคันโท

สหัสขันธ์

หนองกุงศรี

ห้ วยเม็ก

กุฉินารายณ์

ห้ วยผึ ้ง

58.66

HT

หมายเหตุ : ข้อมูลจาก HDC วันที่ 31 สิงหาคม 256
แผนภูมิ 4 ร้อยละของผูป้ ่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ําตาลได้ด(ี HbA1C < 7%) ร้อยละ 40
73.79 72.53

63.82 65.95 62.51
53.74

49.19

71.52

35.55

41.15
28.84

ตรวจ HbA1C

หมายเหตุ : ข้อมูลจาก HDC วันที่ 31 สิงหาคม 2560

HbA1C<7%

รวม

สามชัย

ห้ วยเม็ก

สหัสขันธ์

นาคู

ห้ วยผึ ้ง

13.39
11.72 10.11 8.44
8.27 7.15 6.579.01
4.25

ท่าคันโท

เขาวง

ยางตลาด

กุฉินารายณ์

สมเด็จ

เมือง

คําม่วง

หนองกุงศรี

18.43 16.86 16.8 16.44 15.2414.99
14.26 13.62

ดอนจาน

ร่ องคํา

กมลาไสย

23.98 22.28

59.09

58.69

56.36

นามน

45.05

73.06

70.68
59.84 61.83

ฆ้ องชัย

80
70
60
50
40
30
20
10
0

๒๙
แผนภูมิ 5 อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจไขมันและมี LDL < 100 mg/dl ≥ ร้อยละ 60

ห้ วยผึ ้ง

นาคู

สหัสขันธ์

กมลาไสย

คําม่วง

นามน

ยางตลาด

ดอนจาน

ท่าคันโท

สมเด็จ

ร่องคํา

ฆ้ องชัย

กุฉินารายณ์

หนองกุงศรี

เมือง

เขาวง

ห้ วยเม็ก

สามชัย

รวม

44.71

60
40
20
0

LDL<100 mg/dl
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แผนภูมิ 6 อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจ Retinal exam และComplete Foot exam ≥ ร้อยละ
60
100
80

63.34

60.5

60
40
20

Eye

รวม

สามชัย

เมือง

ยางตลาด

เขาวง

นาคู

คําม่วง

ฆ้ องชัย

ร่ องคํา

ห้ วยผึ ้ง

กุฉินารายณ์

หนองกุงศรี

ห้ วยเม็ก

กมลาไสย

สหัสขันธ์

ดอนจาน

สมเด็จ

ท่าคันโท

นามน

0

Foot
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แผนภูมิ 7 อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่มีความดันโลหิตน้อยกว่า 140/90 mmHg ≥ ร้อยละ 60
100

81.82

80
60
40
20

BP<140/90mmHg
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รวม

เขาวง

เมือง

กุฉินารายณ์

คําม่วง

ฆ้ องชัย

สามชัย

ยางตลาด

กมลาไสย

นามน

ท่าคันโท

นาคู

ร่ องคํา

ห้ วยผึ ้ง

ห้ วยเม็ก

สหัสขันธ์

ดอนจาน

หนองกุงศรี

สมเด็จ

0

๓๐
แผนภูมิ 8 อัตราการเกิดภาวะ Hypoglycemia ในผู้ป่วย DM ≤ ร้อยละ 2
4

3.26

3

1.99

2

1 1.01

1
รวม

เขาวง

ยางตลาด

ดอนจาน

นามน

ห้ วยเม็ก

ร่ องคํา

กมลาไสย

คําม่วง

สมเด็จ

สหัสขันธ์

เมือง

ฆ้ องชัย

ท่าคันโท

นาคู

หนองกุงศรี

กุฉินารายณ์

ห้ วยผึ ้ง

สามชัย

0

Hypoglycemia
หมายเหตุ : ข้อมูลจาก HDC วันที่ 31 สิงหาคม 2560
แผนภูมิ 9 อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ลดลง ≤ ร้อยละ 5 และ ความดันโลหิตสูงลดลง ≤ ร้อยละ 2.5
55.19
45.83

44.37

36.60

new DM

new HT
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แผนภูมิ 10 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดี (<140/90 mmHg) ≥ ร้อยละ
50
80

61.41

60

45.18
32.07

40
20

BP<140/90mmHg
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รวม

เมือง

สามชัย

นามน

กุฉินารายณ์

คําม่วง

ท่าคันโท

เขาวง

ดอนจาน

ยางตลาด

ฆ้ องชัย

ห้ วยผึ ้ง

นาคู

ร่ องคํา

หนองกุงศรี

กมลาไสย

ห้ วยเม็ก

สหัสขันธ์

สมเด็จ

0

๓๑
แผนภูมิ 11 อัตราผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงที่ได้รับการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางไต ≥ ร้อยละ
80
80 74.4367.0966.29

58.25
51.5150.72
45.9945.1644.9844.0242.58
40.9740.7739.5839.27
30.2828.9

60
40

46.27

13.48

20

รวม

นามน

กุฉินารายณ์

สมเด็จ

ห้ วยผึ ้ง

กมลาไสย

ร่องคํา

เขาวง

หนองกุงศรี

เมือง

สามชัย

นาคู

ท่าคันโท

ฆ้ องชัย

ดอนจาน

สหัสขันธ์

ยางตลาด

ห้ วยเม็ก

คําม่วง

0

CKD
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แผนภูมิ 12 อัตราผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงได้รับการประเมินความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด
(CVD) ≥ ร้อยละ 80
100

95.21 94.99

95

93.4 93.34 92.79 92.62
91.92

91.13 90.89

90

90.01 89.27 89.17 89.08 89

90.49
88.1

86.52 86.26
83.54

85
80

รวม

ฆ้ องชัย

ยางตลาด

นามน

สามชัย

เขาวง

คําม่วง

กมลาไสย

ร่ องคํา

นาคู

เมือง

ท่าคันโท

สหัสขันธ์

สมเด็จ

ดอนจาน

หนองกุงศรี

กุฉินารายณ์

ห้ วยผึ ้ง

ห้ วยเม็ก

75

CVD
หมายเหตุ : ข้อมูลจาก HDC วันที่ 31 สิงหาคม 2560
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะและแนวทางในการแก้ไขปัญหาการดําเนินงาน
ปัญหา/อุปสรรค
- ความตระหนัก และความ
ต่อเนื่องของการจัดการตนเองของ
กลุ่มป่วย กลุม่ เสี่ยงในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
- ขาดระบบการติดตามอย่าง
เข้มข้นประเมินผลการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพทั้งกลุ่มปกติ
เสี่ยง และป่วยในชุมชน

แนวทางแก้ไข
- สอดแทรกรูปแบบการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพที่น่าสนใจ เข้ากับ
บริบทของตัวประชาชน
- ติดตาม ประเมินผลการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง
เข้มข้น

ข้อเสนอแนะ
- เชื่อมโยงระบบการทํางาน
ร่วมกับชุมชน
- เชื่อมโยงข้อมูลในการดูแล
ผู้ป่วย DM HT สู่ชุมชนโดย
ขับเคลื่อนผ่าน DHS

๓๒
ปัญหา/อุปสรรค
- จํานวนเครื่องถ่ายภาพจอ
ประสาทตาที่ใช้หมุนเวียน 4
เครื่องไม่เพียงพอต่อระยะเวลาที่
จํากัด

- Case Manager (CM) ทําหน้าที่
ทั้ง System Manager ระดับ
อําเภอและงานโรคอื่นๆที่เกีย่ วข้อง
ส่งผลต่อความเข้มข้นในการ
ให้บริการผู้ป่วย DM HT ในสถาน
บริการ และการสร้างเสริมสุขภาพ
ในชุมชน
- ทีมสุขภาพขาดทักษะในการ
สื่อสารให้ผู้ป่วยนําไปสู่
กระบวนการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม
- ระบบข้อมูลจากฐานข้อมูล 43
แฟ้ม ยังไม่สอดคล้องกับ HDC
ของ สนย.
- ข้อมูลประชากรที่ไม่เป็นปัจจุบัน.

แนวทางแก้ไข
- เพิ่มจํานวนเครื่องถ่ายภาพจอ
ประสาทตา
- พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการ
อ่านผลการคัดกรองจอประสาทตา
และการใช้กล้อง Fundus camera
- ออกคัดกรองเชิงรุกในพื้นที่และ
หน่วยบริการ
- จัดซื้อ จัดจ้างเครื่องมือที่ทันสมัย
สะดวก ง่ายต่อการใช้งาน และไม่
เกิดผลกระทบต่อตัวผู้ป่วย
- เพิ่มบุคลากรด้านการดําเนินงาน
NCD (case manager)
- บูรณางานร่วมกับทีมสหวิชาชีพ โดย
กําหนดบทบาท หน้าที่ที่ชัดเจน
- หน่วยบริการกําหนดหน้าที่เฉพาะ
คลินิกให้กับ Case manager

ข้อเสนอแนะ
- เพิ่มพยาบาลเวชฯ ตา ในการ
ดูแลการคัดกรอง
ภาวะแทรกซ้อนทางตา โดย
ดําเนินงานร่วมกับแพทย์และ
CM NCD
- สร้างความเชื่อมั่นในการตรวจ
ให้ประชาชนได้เห็น และได้รบั
ประโยชน์จากการตรวจ
- จัดทําหลักสูตรในการสร้าง
System Manager ระดับ
อําเภอละ 2 คน ในการบริหาร
จัดการระบบงาน NCD ในส่วน
ของ รพ. และ คปสอ.

- การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทักษะ
ในการสื่อสารให้ผู้ป่วยนําไปสู่
กระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

- NCD Board ร่วมกับ IT Board
ระดับจังหวัด ตรวจสอบข้อมูลราย
ตัวชี้วัดจากฐาน 43 แฟ้ม และ HDC
สนย. ตั้งแต่ระดับจังหวัด อําเภอ รพ.
สต. เพื่อวิเคราะห์ Gap และควรมี
การติดตามผ่านกวป.ทุกเดือน
- จัดตั้งศูนย์ข้อมูลระดับอําเภอให้
ครอบคลุม และมีการติดตามข้อมูล
HDC ผ่าน คปสอ.อย่างต่อเนื่อง
- หางบประมาณสนับสนุนค่าใช้จ่าย
- จากการมุ่งเน้นคุณภาพการ
จัดบริการในปี 2560 จึงให้ใช้ผล ในการตรวจ HbA1C และเป็น
HbA1C ซึ่งมีคา่ ใช้จ่ายการตรวจ มาตรฐานเดียวกัน
รวมถึงผลงานที่ต่ําใน 3 เดือนแรก - จัดทําแนวทางปฏิบัติในการตรวจ
HbA1C
เนื่องจากจํานวนผู้ป่วยที่ได้รับ
- จัดทําแนวทางปฏิบัติในการส่งตรวจ
บริการมีเพียงบางส่วนยังไม่
HbA1C ในผู้ปว่ ยและส่งออก 43
ครอบคลุมจํานวนผู้ป่วยทั้งหมด
แฟ้มให้เป็นปัจจุบัน

- มีการทบทวน ปรับปรุง
ทะเบียนข้อมูลผู้ป่วยให้
ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันเสมอ
เดือนละ ๑ ครัง้ และผลักดันให้
การเกิดการจัดระบบการคืน
ข้อมูลสู่หน่วยบริการของผู้ป่วย

- เสนอเป็นนโยบาย และจัดทํา
แนวทางการตรวจ HbA1C
ระดับจังหวัดเพื่อให้เกิดความ
คุ้มทุนในการจัดบริการที่เป็น
มาตรฐานและมาตรการ
เดียวกัน

๓๓
ปัจจัยความสําเร็จ/ข้อค้นพบในการดําเนินงาน
1. มีแนวโน้มที่ดีขึ้นในส่วนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ และจัดระบบบริการ
ด้านสุขภาพลดโรคและภัยจากโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
2. มีการจัดระบบเชื่อมโยงกับ รพ.สต. โดยใช้ CPG เพื่อเป็นแนวทางเดียวกัน ในทุกหน่วยบริการ
3. ทีมงาน NCD (Case manager, สหวิชาชีพ) ที่ประจําหน่วยบริการและในพื้นที่ มีความเข้มแข็งในการ
ทํางานเป็นทีม ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ให้ความสําคัญในการทํางานเชิงรุก เชิงรับอย่างเต็มที่ สามารถเข้าใจ
และเข้าถึงผู้ป่วย/กลุ่มเสี่ยงได้เป็นรายกรณี ร่วมกับทีม อสม. ทีมจิตอาสา
4. ทีม ITCM (Case manager และทีมแอดมิน) จากพื้นที่ มีส่วนร่วมเป็นอย่างมากในการวางแผนการ
ดํ าเนิ นงานร่ วมกับคณะกรรมการจังหวั ด และมีส่วนช่วยในการขั บเคลื่อนการดูแ ลรั กษาผู้ป่ว ยโรคเบาหวาน
ความดันโลหิตสูง
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ

5.5 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
เรื่องที่ 1 รายงานสถานการณ์การดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสําหรับผูส้ ูงอายุทมี่ ีภาวะพึง่ พิง
(Long Term Care : LTC)
จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ดําเนินโครงการพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุด้านสาธารณสุข สําหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พึ่ ง พิ ง ตั้ ง แต่ ปี 2559 โดยนํ า ร่ อ ง 22 อปท. และในปลายปี 2559 สมั ค รเข้ า ร่ ว มเพิ่ ม อี ก 13 อปท.
โดยในปี 2560 ได้มี อปท.สมัครเข้าร่วม จํานวน 93 แห่ง ปี 2561 สมัครเข้าร่วม 13 แห่งและยังคงเหลือที่ยัง
ไม่สมัคร 9 แห่ง จากจํานวน อปท.ทั้งหมด 150 แห่ง (สปสช.อยู่ระหว่างการโอนเงินลงกองทุน LTC อปท. จํานวน
14 แห่ง)
1. การเบิกจ่าย LTC ปี 2559 (เป้าหมายทุกแห่ง) ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
อปท.ยังไม่เบิกจ่าย
จังหวัด
อปท.เข้า เบิกจ่ายแล้ว ยังไม่เบิกจ่าย %เบิกจ่าย
(แห่ง)
(แห่ง)
(จ.กาฬสินธุ์)
ร่วม (แห่ง)
กาฬสินธุ์
35
31
4
88.57 1.ทต.โพนทอง อ.เมือง
ขอนแก่น
44
28
16
63.64 2.ทต.นามน อ.นามน
มหาสารคาม
26
18
8
69.23 3.ทต.หนองใหญ่ อ.หนองกุงศรี
ร้อยเอ็ด
40
34
6
85.00 4.ทต.หนองสรวง อ.หนองกุงศรี
145
111
34
76.55
ปัญหา
1. Care Manager ไม่จัดทํา Care Plan เนื่องจากมีภาระงานจํานวนมาก
2. Care Plan ไม่ได้รับการอนุมัติจากคณะอนุกรรมการกองทุน LTC
3. อปท.ไม่มีความมั่นใจในการดําเนินงาน
การแก้ไขปัญหา
ข้ อ 1 และ 2 ได้ ส่ ง บุ ค ลากรทั้ ง จาก รพ.สต.และ อปท.เข้ า รั บ การอบรมหลั ก สู ต ร Care Manager
ซึ่ ง จั ด อบรมโดยศู น ย์ อ นามั ย ที่ 7 ขอนแก่ น ร่ ว มกั บ วิ ท ยาลั ย พยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่ น 2 รุ่ น เดื อ น
พฤศจิกายนและธันวาคม 2560
ข้อ 3 สปสช.ได้จัดประชุม work shop ทั้ง 4 พื้นที่ เมื่อวันที่ 2 พย. 2560 กําหนดให้โอนเงินให้แล้ว
เสร็จภายใน ธันวาคม 2560

๓๔
2. การเบิกจ่าย LTC ปี 2560 (เป้าหมายทุกแห่ง)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
จังหวัด
อปท.ที่เข้าร่วม
เบิกจ่ายแล้ว
ยังไม่เบิกจ่าย
%เบิกจ่าย
กาฬสินธุ์
79
31
48
39.24
ขอนแก่น
76
12
64
15.79
มหาสารคาม
35
9
26
25.71
ร้อยเอ็ด
45
14
31
31.11
235
66
169
28.09
ปัญหา/อุปสรรค
1. Care Manager ย้ายไปบรรจุรับราชการ
2. อปท.ยังไม่จัดประชุมคณะอนุกรรมการกองทุน LTCเพื่อนําเสนอ Care Plan
3. อปท.ไม่มีความมั่นใจในการดําเนินงาน
การแก้ไขปัญหา
ข้อ 1 ได้ส่งบุคลากรจากรพ.สต. เข้ารับการอบรมหลักสูตร Care Manager เพื่อทดแทน ซึ่งจัดอบรมโดย
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่นร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น 2 รุ่น เดือน พย.และธค. 2560
ข้อ 2 และ 3 สปสช.จะจัดประชุม work shop ทุกพื้นที่ ที่ยังไม่โอนเงินลงสู่ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ ในวันที่ 28 พย. 2560 ณ ชาร์ลองบูทรีค อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ และจะตกลงระยะเวลาโอนเงินให้
แล้วเสร็จในที่ประชุม
3. รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ปี
2561
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

อําเภอ
กุฉินารายณ์
กุฉินารายณ์
สมด็จ
สมด็จ
สมด็จ
หนองกุงศรี
หนองกุงศรี
หนองกุงศรี
ยางตลาด
ยางตลาด
สหัสขันธ์
สหัสขันธ์
เมือง
เมือง

อปท
ทต.จุมจัง
อบต.สมสะอาด
อบต.ศรีสมด็จ
ทต.แซงบาดาล
อบต.หมูม่น
ทต.คําก้าว
ทต.ดงมูล
อบต.โคกเครือ
ทต.หัวนาคํา
ทต.หัวนาคํา
ทต.โนนน้ําเกลี้ยง
ทต.โนนแหลมทอง
ทต.ภูดิน
ทต.ภูปอ
รวม

รพ.สต.
จุมจัง
หนองบัวทอง
หนองแสง
บาก
หมูม่น
หนองใหญ่
ภูฮัง
ห้วยยางดง
หัวนาคํา
ดงบัง
โนนน้ําเกลี้ยง
โนนแหลมทอง
เหล่าหลวง
หนองแวงใหญ่

ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
(คน)
64
52
19
32
54
44
53
45
95
108
25
23
12
11
637

๓๕
4. รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ยังไม่สมัครเข้าร่วมโครงการ Long Term Care
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

อําเภอ
ยางตลาด
ยางตลาด
ยางตลาด
ยางตลาด
ยางตลาด
ยางตลาด
ยางตลาด
ยางตลาด
สมเด็จ
สมเด็จ

อปท
อบต.นาเชือก
อบต.เว่อ
ทต.เขาพระนอน
ทต.บัวบาน
ทต.บัวบาน
อบต.ดอนสมบูรณ์
ทต.โนนสูง
ทต.อุ่มเม่า
ทต.ผาเสวย
ทต.ผาเสวย

รพ.สต.
นาเชือก
ห้วยเตย
พุทธรักษา
โคกใหญ่
ตูม
ดอนยานาง
โนนสูง
โคกศรี
ขมิ้น
กอก

ผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง
(คน)
11
56
33
33
83
59
149
*
*
*

การพัฒนาบุคลากร
1. Care Manager : ได้ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตร Care Manager เพื่อทดแทน และเพิ่มใน
พื้นที่ใหม่ให้ครอบคลุมรพ.สต.ทุกแห่ง จํานวน 58 คน
2. Care Giver : ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่นสนับสนุนงบประมาณ ปี 2560 สําหรับอบรมผู้ดูแล
ผู้สูงอายุในพื้นที่ใหม่และพื้นที่ที่ยังไม่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ จํานวนเงิน 164,400 บาท
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ และขอความร่วมมือพื้นทิอําเภอยางตลาด/สมเด็จ สมัครเข้าร่วมโครงการ

๕.6 เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชน
เรื่องที่ 1 อํานาจการอนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจ้างพัสดุในรายการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม)
อํานาจในการอนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจ้างพัสดุในรายการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน
(งบค่าเสื่อม) ในรายการพัสดุของ รพ.สต. ในวงเงินที่ไม่เกิน 5 ล้านบาท เป็นอํานาจของ ผอ.รพช.หรือนายอําเภอ
- ผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบให้เป็นอํานาจของนายอําเภอ
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 2 การจัดตั้งชมรมกีฬาเพือ่ ขอรับเงินสนับสนุนการจัดงานกีฬาสาธารณสุข
ในการขอรับเงินสนับสนุนการจัดงานกีฬาสาธารณสุขจากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
(120,000.- บาท) ต้องทําเป็นหนังสือลายลักษณ์อักษรในนามชมรมกีฬาเพื่อขอรับการสนับสนุน
- ให้ขอสนับสนุนในนาม ชมรมกีฬาสัมพันธ์ผู้อํานวยการโรงพยาบาลชุมชน หรือชมรมกีฬาอื่น ตามที่
เห็นสมควร
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ

๕.7 เรื่องจากสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
เรื่อง การพัฒนาคุณภาพชีวติ ระดับอําเภอ
กระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยหน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนาและ
ขับเคลื่อนการดูแลชีวิตความเป็นอยู่และสุขภาพของประชาชนในอําเภอ โดยใช้คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๓๖
ระดับอําเภอเป็นผู้ขับเคลื่อน เป็นมิติใหม่ของการปฏิรูปสู่ Thailand 4.0 และการสร้างความร่วมมือให้บรรลุ
ยุทธศาสตร์ชาติในหลายๆ ด้าน โดยมีสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและสํานักงานกองทุนสร้างเสริม
สุขภาพให้การสนับสนุน ซึ่งโดยหลักการของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอที่สําคัญนั้น เป็นการ
สร้างความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนในอําเภอในการดูแลสุขภาวะทาง กาย จิต และ
สังคม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
ซึ่งในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่และสุขภาพของประชาชนในอําเภอ โดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับอําเภอเป็นผู้ขับเคลื่อน ด้วยการบูรณาการเป้าหมาย ทิศทาง และยุทธศาสตร์ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
ของรัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนอย่างเป็นองค์รวม อย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในแต่ละอําเภอ โดยใช้
พื้นที่เป็นฐานและประชาชนเป็นศูนย์กลาง เป็นกลไกการทํางานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน ตามแนวคิด
“คนไทย ใส่ใจดูแลกัน” เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต และลดความเหลื่อมล้ําของประชาชนนับเป็นนิติใหม่ของการปฏิรูป
ที่มีความเชื่อมโยง ผสมผสานการดูแลความเป็นอยู่ และการดูแลสุขภาพของประชาชน ที่สร้างเสริมให้บุคคล
ครอบครัว และชุมชน มีความเป็นอยู่ทางสังคม มีสุขภาวะทางกาย จิตที่ดี เกิดความยั่งยืนสืบไป เป็นการปฏิรูปการ
แก้ไขปัญหาประชาชนที่ดี ที่จะส่งผลต่อความสุขกาย สุขใจของประชาชน หลักการสําคัญ คนอําเภอเดียวกันไม่
ทอดทิ้งกัน/คนไทยใส่ใจดูแลกัน (Thailand Caring Society) จึงกําหนดให้มีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ พ.ศ. 2560
ระดับประเทศ กําหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ ซึ่งมีปลัดกระทรวง
มหาดไทย เป็นประธานกรรมการ และปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นรองประธานกรรมการ
ระดับอําเภอ กําหนดให้ในแต่ละอําเภอของทุกจังหวัดเว้นแต่กรุงเทพมหานครมีคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ระดับอําเภอ (พชอ.) จํานวนไม่เกิน 21 คน ประกอบด้วย ผู้แทนภาครัฐ จํานวนไม่เกิน 6 คน ผู้แทน
ภาคเอกชน จํานวนไม่เกิน 6 คน และผู้แทนภาคประชาชนในอําเภอ จํานวนไม่เกิน 7 คน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็นที่ปรึกษา มีนายอําเภอเป็นประธานกรรมการ และสาธารณสุขอําเภอเป็นเลขานุการ
มีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดแผนงานและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในอําเภอ และดําเนินการ
ให้เกิดการขับเคลื่อนตามแผนงานดังกล่าว โดยบูรณาการและระดมทรัพยากรที่มีอยู่ในอําเภอทั้งจากภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชน
กําหนดให้สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ เป็นสํานักงานเลขานุการของ พชอ. รับผิดชอบงานธุรการ และมี
อํ า นาจหน้ า ที่ เ ป็ น หน่ ว ยงานกลางในการจัด ทํ า แผนงานและยุ ท ธศาสตร์ ใ นการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ในอํ าเภอ
ตลอดจนเป็นหน่วยงานประสานงานในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงานและยุทธศาสตร์
ดังกล่าว
กระทรวงสาธารณสุขกําหนดพัฒนาศักยภาพทีมเลขานุการ ซึ่งประกอบด้วย สาธารณสุขอําเภอ/ผู้ช่วย
สาธารณสุขอําเภอ/ผู้รับผิดชอบงาน DHS ของโรงพยาบาลชุมชน และปลัดอําเภอ จากจังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัด
ร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุมในวันที่ 20 – 21 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมวีวิช จังหวัดขอนแก่น
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ

5.8 เรื่องแจ้งด้วยเอกสาร
เรื่องที่ 1 แจ้งเข้าร่วมประชุมรับฟังผลการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข)
ปีงบประมาณ 2560 และทิศทางการขับเคลื่อนงาน ตาม PA ของเขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ 2561
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้กําหนดจัดการประชุมรับฟังผลการ
ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) ปีงบประมาณ 2560 และทิศทางการขับเคลื่อนงานตาม
PA ของปีงบประมาณ 2561 เขตสุขภาพที่ 7 โดยประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ
ผู้บริหารระดับสูง กระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ณ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด และ รพ.สต.อุ่มเม่า ต.

๓๗
เหล่าหลวง อ.เกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้เข้าร่วมประชุมระดับจังหวัด ประกอบด้วย นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดทุกแห่งในเขตสุขภาพที่ 7/ผชชว./นักวิชาการเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา/หัวหน้ากลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง/ผอ.
รพ.กาฬสินธุ์/รอง ผอ.รพ.กาฬสินธุ์/ตัวแทนผู้อํานวยการโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดละ 5 คน/สาธารณสุขอําเภอ
ทุกแห่ง/ตัวแทน จาก รพ.สต. จังหวัดละ 4 คน
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 2 ขอความร่วมมือบรรจุวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยบริการสุขภาพทุกแห่ง
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แจ้งขอความร่วมมือหน่วยบริการทุกแห่ง ให้มีการบรรจุวาระการ
ประชุมของคณะกรรมการบริหารหน่วยบริการสุขภาพทุกแห่งในหัวข้อ ดังนี้ 1. การติดตามความก้าวหน้างบลงทุน
2. การบริหารการเงินการคลังของหน่วยบริการ 3. การพัฒนาระบบหน่วยบริการ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอให้หน่วยบริการทุกแห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ โรงพยาบาล
ชุ มชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล ประชุ ม ติดตามความก้าวหน้า ผลการดําเนินงาน ปั ญ หา และ
อุปสรรค ตามประเด็น 3 หัวข้อข้างต้น และส่งรายงานการประชุมดังกล่าวเสนอสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด โดย
ส่ งมายัง กลุ่ มงานพั ฒนายุ ทธศาสตร์ สาธารณสุข ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป เพื่อรวบรวมข้อมู ลรายงาน
สํานักงานเขตสุขภาพต่อไป
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ

5.9 เรื่องจากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จํากัด
1. ผลการดําเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จํากัด
1. กําไร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560
127,418,253.46 บาท
2. ทุนสหกรณ์
1,555,558,262.78 บาท
3. ตั๋วสัญญาใช้เงิน
294,000,000.00 บาท
4. เงินฝากจากสมาชิก
438,881,270.70 บาท
5. ทุนดําเนินการ
4,712,718,026.81 บาท
2. จํานวนสมาชิกสหกรณ์ ณ ปัจจุบนั ถึงเดือน ตุลาคม 2560 ดังนี้
สมาชิกสามัญ
สมาชิกสมทบ
3,015 คน
1,102 คน
รวม 4,117 คน
จํานวนสมาชิก ฌกส. ณ ปัจจุบันถึงเดือน ตุลาคม 2560
สมาชิกสามัญ
สมาชิกสมทบ
3,219 คน
3,187 คน
รวม 6,407 คน
3. เชิญประชุมประธานหน่วย ประจําปี 2560 เพื่อร่างงบประมาณในวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน
2560 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จํากัด
4. เชิญประชุมกรรมการเลือกตั้งสหกรณ์ฯ ในวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมสหกรณ์
ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จํากัด
5. การสรรหากรรมการดําเนินการ
- ล่วงหน้า วันที่ 15 - 16 ธันวาคม 2560 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จํากัด เวลา
09.00 น. – 15.00 น.
- สรรหาจริง วันที่ 19 ธันวาคม 2560 ณ เขตเลือกตั้งทุกเขต เวลา 12.00 – 15.00 น.

๓๘
6. แจ้งสํารวจของชําร่วย ประจําปี 2560 ได้แก่
1. เสื้อแจ็คเก็ต (สีขาว GRAND SPORT)
2. กระเป๋าล้อลาก
3. เงินสด จํานวน 600 บาท
หมายเหตุ : ของชําร่วยทุกชิ้นมูลค่าไม่เกิน 600 บาท
7. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จํากัด ขยายเปิดรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ระหว่างวันที่
1 - 15 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ในวันทําการ ณ สํานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
กาฬสินธุ์ จํากัด
8. การรีเงินกู้พิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกเงินกู้เพื่อการศึกษาและสวัสดิการ และเงินกู้ฉุกเฉิน
ประจําเดือนพฤศจิกายน 2560 เป็นวันที่ 27 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2560
9. ประกาศหยุดกรณีพเิ ศษในวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เนื่องด้วยคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออม
ทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จํากัด ประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์และ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย จํากัด
10. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จํากัด ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ทุกประเภทจากเดิม 6.75
บาท เป็น 6.50 บาท มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560
11. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อดํารงตําแหน่งผู้จัดการ ได้แก่ นางสาวสุมนตรา ทองทวี
ลําดับสํารอง
สํารองลําดับที่ 1
นายปรีชา
ถีสูงเนิน
สํารองลําดับที่ 2
นางสาวสุทธิศิริ
อิ่มเจริญ
12. กําหนดการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2560 วันที่ 23 มกราคม 2561 ณ โรงแรมริมปาว
ห้องทศพร อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่น ๆ

ไม่มี
ปิดประชุมเวลา 16.20 น.
(ลงชื่อ) กฤษณา เพียรภายลุน ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางกฤษณา เพียรภายลุน)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(ลงชื่อ)

สม นาสอ้าน
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสม นาสอ้าน)
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ

