รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
ครั้งที่ 8 / ๒๕60
วันพุธที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕60

ห้องประชุมปัญญานุสติ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

๒
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสาธารณสุข จังหวัดกาฬสินธุ์
ครั้งที่ 8 / 2560 ประจําเดือนพฤษภาคม 2560
วันพุธที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมปัญญานุสติ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้เข้าประชุม
1. นพ.พีระ
2. นพ.ไพรัตน์
3. นางวิมลรัตน์
4. นางฉวีวรรณ
5. นายสม
6. นางประณีต
7. นางสายใจ
8. นางสุระภา
9. นางนิศราวรรณ
10. ภก.กฤช
11. นายใจยา
12. นางถมญาณี
13. นางสุพัตรา
14. นายยุทธพล
15. นายสุพิน
16. นางสาวสุภัทรา
17. นพ.นพดล
18. นพ.ศิวบูลย์
19. นพ.วรวิทย์
20. นพ.สุพัฒน์
21. นพ.ไพฑูรย์
22. นพ.สมานมิตร
23. นายวิชัย
24. นพ.พทธรักษ์
25. นพ.ประธาน
26. นพ.พรพัฒน์
27. นพ.ธิติพงศ์
28. นพ.สิริชัย
29. นางสาวรักชนก
30. นางสุภาภรณ์
31. นพ.สัญญา
32. นพ.จารึก

อารีรัตน์
สงคราม
ภูผาสุข
ชมภูเขา
นาสอ้าน
วงศ์สละ
อิ่มแมน
ฆารสว่าง
รักโคตร
โชติการณ์
ศรีโพนทอง
โชติการณ์
ไชยยา
ภูเลื่อน
ภูสง่า
สามัง
แข็งแรง
ชัยสงคราม
เจริญพร
ธาตุเพชร
อุไรชื่น
อัฐนาค
อ่อนสะอาด
ดีสิน
ศรีจุลฮาด
ภูนากลม
มณีวงศ์
นามทรรศนีย์
เจนวิริยะกุล
พรมแพง
สุปัญญาบุตร
ประคํา

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
แทนหัวหน้ากลุ่มงานนิติการ
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ
รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานยาเสพติดและสุขภาพจิต
แทนผู้อํานวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์
แทนผู้อํานวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลยางตลาด
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลกมลาไสย
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลห้วยผึ้ง
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลคําม่วง
แทนผู้อํานวยการโรงพยาบาลห้วยเม็ก
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลท่าคันโท
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลร่องคํา
รักษาการผู้อํานวยการโรงพยาบาลนามน
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสหัสขันธ์
แทนผู้อํานวยการ รพร.กุฉินารายณ์
แทนผู้อํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จ
แทนผู้อํานวยการโรงพยาบาลเขาวง
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลหนองกุงศรี
รักษาการผู้อํานวยการโรงพยาบาลดอนจาน

๓
33. นพ.เมธา
34. นพ.สุรเชษฐ์
35. นายลําพูน
36. นายประสิทธิชัย
37. นายสายัณห์
38. นางอําพร
39. นายสุพรรณ
40. นายศิริศักดิ์
41. นายประสิทธิ์
42. นายอรรคเดช
43. นายสมบูรณ์
44. นายนัฐวุฒิ
45. นายนพรัตน์
46. นายพานิช
47. นายสง่า
48. นายสมพงษ์
49. นายวราวุฒิ
50. นายไพรัตน์
51. นายชยุต
52. นายจักราวุฒิ
53. นายสมชาย
54. นางสิริวรรณ
55. นางณิชมน
56. นายอุทิศ
57. นางสาวนงนุช
58. นางถนอมนวล
59. นายศิริชัย
60. นายธงชัย
61. นายธนาเดช
62. นางศุภกาญจน์
63. นายศิริศักดิ์
64. นายสรรเพชญ์
65. นางกฤษณา
ผู้ไม่เข้าประชุม
1. นพ.สุรพงษ์

ดิเรกโภค
ภูลวรรณ
เสนาวัง
กัลยาสนธิ
ใจทาน
อนุทัย
เขตบรรจง
บุญไชยแสน
สงกันหา
อรรคเศรษฐัง
ไชยศรี
ไผ่ผาด
ไทยแท้
แกมนิล
เพียรภายลุน
ภูผิวฟ้า
ตุลาพัฒน์
คําพรมมา
หิรัญรักษ์
วงษ์ภักดี
ปัสสาจันทร์
ยนตรี
สินสุวงศ์วัฒน์
ปัญญาสิทธิ์
โนนศรีชัย
สายเชื้อ
รินทะราช
ปัญญูรัตน์
อัยวรรณ
หระสิทธิ์
ดลพร
ฟุ้งเฟื่อง
เพียรภายลุน

รักษาการผู้อํานวยการโรงพยาบาลสามชัย
รักษาการผู้อํานวยการโรงพยาบาลฆ้องชัย
สาธารณสุขอําเภอเมืองกาฬสินธุ์
สาธารณสุขอําเภอยางตลาด
สาธารณสุขอําเภอคําม่วง
สาธารณสุขอําเภอกมลาไสย
สาธารณสุขอําเภอหนองกุงศรี
สาธารณสุขอําเภอฆ้องชัย
สาธารณสุขอําเภอนามน
รักษาราชการแทนสาธารณสุขอําเภอดอนจาน
สาธารณสุขอําเภอสหัสขันธ์
สาธารณสุขอําเภอกุฉินารายณ์
สาธารณสุขอําเภอนาคู
แทนสาธารณสุขอําเภอสามชัย
สาธารณสุขอําเภอสมเด็จ
สาธารณสุขอําเภอห้วยผึ้ง
สาธารณสุขอําเภอท่าคันโท
ผู้ช่วยสาธารณสุขอําเภอร่องคํา
แทนสาธารณสุขอําเภอห้วยเม็ก
รักษาราชการแทนสาธารณสุขอําเภอเขาวง
ผู้ช่วยสาธารณสุขอําเภอท่าคันโท
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชํานาญงาน
เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ชํานาญงาน
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ลักษวุธ

รักษาการผู้อํานวยการโรงพยาบาลนาคู

ติดราชการ

๔
เริ่มประชุมเวลา 13.25 น.
วาระก่อนการประชุม
พิธีมอบรางวัลแสดงความชื่นชมยินดีกับบุคลากร/หน่วยงานองค์กรที่มีผลงานดีเด่นระดับต่าง ๆ
เรื่ องที่ 1 มอบโล่ แ ละช่ อดอกไม้แสดงความยินดีกับบุคลากรสาธารณสุ ข คือ นายคงฤทธิ์ วั นจรูญ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ได้รับผลงาน
วิชาการดีเด่นจากเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพผลงานวิชาการและคัดเลือกผลงานวิชาการยอด
เยี่ ย ม กระทรวงสาธารณสุ ข ประจํ า ปี 2559 ซึ่ ง มี ก ารจั ด งานและการมอบรางวั ล โดยท่ า นปลั ด กระทรวง
สาธารณสุข
เรื่องที่ 2 พิธีมอบเกียรติบัตรสําหรับโรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน Dental Safety Goal ระดับ
จังหวัด จากการดําเนินการประเมินของคณะตรวจเยี่ยมโครงการคลินิกทันตกรรมคุณภาพประจําจังหวัดกาฬสินธุ์
จํานวน 3 แห่ง ดังต่อไปนี้
1. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์
2. โรงพยาบาลยางตลาด
3. โรงพยาบาลหนองกุงศรี
เรื่องที่ 3 พิธีมอบรางวัลการประกวดผลงานหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรค และผลงานโรงเรียน
สร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติ ประจําปี 2560 ที่เข้าประกวดตามกําหนดการประกวด
ผลงานหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด และโรงเรียน
สร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติ ประจําปี 2560 ของสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต
7 ขอนแก่น ในวันที่ 9 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น ดังนี้
1. ประเภทหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอด
เลือด ได้แก่ บ้านโนนศรีสวัสดิ์ ต.นาบอน อ.คําม่วง จ.กาฬสินธุ์ รองชนะเลิศอันดับที่ 3 ระดับเขตสุขภาพที่ 7
2. ประเภทโรงเรียนสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติ ได้แก่
โรงเรียน บ้านโนนศรีสวัสดิ์ ต.นาบอน อ.คําม่วง จ.กาฬสินธุ์ รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับเขตสุขภาพที่ 7
3. หน่วยงานดีเด่นในการสนับสนุนการดําเนินงาน หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพลดโรคมะเร็ง
โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด และโรงเรียนสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติ
ปี 2560 ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านนาบอน ต.นาบอน อ.คําม่วง จ.กาฬสินธุ์
เรื่องที่ 4 พิธีมอบเกียรติบัตรสถานที่ทํางาน น่าอยู่ น่าทํางานระดับจังหวัด ปีที่ ๒ ให้แก่หน่วยบริการ
สาธารณสุขที่ผ่านการประเมิน จํานวน ๘ แห่ง ได้แก่ รพ.ยางตลาด เขาวง หนองกุงศรี ห้วยเม็ก ท่าคันโท คําม่วง
รพ.สต.บ้านโนนเขวา และรพ.สต.บ้านปอแดง
เรื่องที่ 5 พิธีมอบเกียรติบัตรและใบประกาศเกียรติคุณให้แก่โรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองปี ๒๕๕๙
จากกรมควบคุมโรค จํานวน ๓ รางวัล ดังนี้
1. โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการจัดบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ระดับ “ดีมาก”
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยในระดับ “เริ่มต้นพัฒนา”
2. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการดําเนินงานประเมินความเสี่ยง
จากการทํางานของบุคลากรในโรงพยาบาลในระดับ ๒ “เริ่มมีการแก้ไขปรับปรุง”
มติทปี่ ระชุม

ขอแสดงความยินดีและชื่นชนกับบุคคล/หน่วยงานที่ได้รับรางวัล

๕
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบและ/หรือถือปฏิบัติ
1. ขอบคุณทีมงาน คปสอ.นามน นําโดยนายแพทย์พรพัฒน์ ภูนากลม ที่จัดงานมหกรรม OV/CCA ใน
พื้นที่อําเภอนามน อําเภอสมเด็จ อําเภอคําม่วง และอําเภอสามชัย ได้เป็นอย่างดี
2. ขอความร่วมมือโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ดูแลการจ่ายค่าตอบแทนแก่บุคลากรจบใหม่
3. การดูแลรักษาความปลอดภัย ขอให้หน่วยบริการทุกแห่งในจังหวัดกาฬสินธุ์ติดตั้ง/ตรวจสอบกล้อง
วงจรปิด ให้พร้อมใช้งานได้ พร้อมทั้งจัดเวรยามดูแลความปลอดภัยสถานที่ราชการอย่างเข้มงวด
4. ขอความร่วมมือหน่วยบริการทุกแห่ง ปลูกต้นไม้ที่มีสีเหลืองให้บานสะพรั่งในช่วงเดือนตุลาคม 2560
รวมทั้งการขอความร่วมมือบุคลากรจัดทําดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพใน
หลวงรัชกาลที่ 9
5. ขอให้หน่วยงานสาธารณสุขทุกแห่งเร่งรัดการบันทึกข้อมูล Happinomitor
6. ขอความร่วมมือ รพช.ทุกแห่งให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณยาเสพติด เพื่อดําเนินงานการรักษา/
บําบัด ผู้ป่วยยาเสพติด
7. ขอความร่วมมือ สสอ.ทุกแห่งประสานกับ อปท.เรื่องการดําเนินงาน Care Plan
8. ให้หน่วยงานสาธารณสุขทุกแห่งส่งผู้เข้าร่วมประชุมที่โรงแรมริมปาว วันที่ 14 มิถุนายน 2560 เรื่อง
หน่วยงานคุณธรรมความโปร่งใส
9. จังหวัดได้จัดทําเรื่องโบกี้รถไฟขับเคลื่อนงานการพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยที่สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดกาฬสินธุ์อยู่โบกี้สังคม (โบกี้เรื่องสุขอนามัย)
10. โครงการกาฬสินธุ์ 3 ดี งบ 30 ล้านที่เป็นข่าว ได้คืนจังหวัดไปแล้วเนื่องจากไม่ใช่ภารกิจหลักของ
หน่วยงาน แต่โครงการกาฬสินธุ์ 3 ดี ในปีงบประมาณ 2560 ภาพรวมการบริหารโครงการให้ดําเนินการต่อไป
11. เรื่องการผ่าตัดผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และศัลยกรรมตกแต่งผู้ที่มีปัญหานิ้วมือ นิ้วเท้าผิดปกติ
ขอความร่วมมือให้โรงพยาบาลทุกแห่งได้จัดระบบ รับ-ส่งผู้ป่วย พร้อมทั้งไม่เก็บค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
12. เรื่องการคัดกรองสุ่มตรวจปัสสาวะนักเรียนในโรงเรียน มอบให้กลุ่มงานยาเสพติดและสุขภาพจิตให้
การสนับสนุนอุปกรณ์ชุดตรวจ
13. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องเห็ดพิษ
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
มติที่ประชุม

รับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามผลการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสาธารณสุข ครั้งทีแ่ ล้ว
3.๑ เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ ฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
กลุ่ ม งานพั ฒ นายุ ท ธศาสตร์ ส าธารณสุ ข ได้ ส่ ง เกณฑ์ ร าคากลางและคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานของระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดสําหรับหน่วยบริการในจังหวัด
กาฬสินธุ์แล้ว
มติที่ประชุม รับทราบ ให้ติดตั้งกล้องวงจรปิดตามเกณฑ์มาตรฐาน และมอบงานพัสดุและงาน ICT ติดต่อ
สอบถาม ICT กระทรวงเพื่อหาทางออกที่เหมาะสมต่อไป เนื่องจากเกณฑ์มาตรฐานของกล้องวงจรปิดมีราคา
ค่อนข้างสูง สวนทางกับงบประมาณที่ใช้ดําเนินการที่มีงบส่วนนี้น้อย

๖
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องนําเสนอเพือ่ พิจารณา
เรื่อง การขออนุมัติจา้ งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ทดแทน
บุคลากรทีล่ าออก และการจ้างเพิ่ม จํานวน 22 อัตรา
1 โรงพยาบาลท่าคันโท ลูกจ้างชั่วคราว รวม 12 อัตรา
1.1 ตําแหน่ง พนักงานจ่ายกลาง
จํานวน 1 อัตรา
1.2 ตําแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
จํานวน 1 อัตรา
1.4 ตําแหน่ง พนักงานประจําห้องยา
จํานวน 1 อัตรา
1.5 ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักกายภาพบําบัด
จํานวน 1 อัตรา
1.6 ตําแหน่ง พนักงานบัตรรายงานโรค
จํานวน 1 อัตรา
1.7 ตําแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
จํานวน 2 อัตรา
1.8 ตําแหน่ง พนักงานธุรการ
จํานวน 1 อัตรา
1.9 ตําแหน่ง พนักงานบริการ
จํานวน 1 อัตรา
1.10 ตําแหน่งพนักงานบริการ (พขร.)
จํานวน 1 อัตรา
1.11 ตําแหน่งเกษตรพื้นฐาน(คนสวน)
จํานวน 1 อัตรา
2. โรงพยาบาลห้วยผึ้ง ปรับลูกจ้างชั่วคราวเป็น พกส. รวม 2 อัตรา
2.1 ตําแหน่ง แพทย์แผนไทย
จํานวน 1 อัตรา
2.2 ตําแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
จํานวน 1 อัตรา
3. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ จ้างลูกจ้างชั่วคราว รวม 8 อัตรา
3.1 ตําแหน่ง นักรังสีการแพทย์
จํานวน 2 อัตรา
3.2 ตําแหน่ง จพ.รังสีการแพทย์
จํานวน 1 อัตรา
3.3 ตําแหน่ง พนักงานรังสีการแพทย์
จํานวน 2 อัตรา
3.4 ตําแหน่ง พนักงานห้องปฏิบัติการ
จํานวน 1 อัตรา
3.5 ตําแหน่ง พนักงานธุรการ
จํานวน 2 อัตรา
* การขออนุมัติจ้างทดแทนและจ้างเพิ่มใหม่ พกส. ข้อ 1 – ข้อ 3 อยู่ภายในกรอบ FTE 2
ไม่เกินร้อยละ 80 ของหน่วยบริการ
หมายเหตุ การขออนุมัติจ้างลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
- กรณีอยู่ในกรอบร้อยละ 80 เป็นอํานาจของคณะกรรมการบริหารอัตรากําลังระดับ
จังหวัดเป็นผู้พิจารณาอนุมัติจ้าง (ประชุมประจําเดือน (กวป.)
- กรณีเกินกรอบร้อยละ 80 ไม่เกินกรอบ ร้อยละ 100 จังหวัดพิจารณาเห็นชอบ ส่ง
เขตสุขภาพ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
- และกรณีเกินกรอบร้อยละ 100 จังหวัดเสนอ เขตสุขภาพพิจารณาให้ความเห็นชอบ
และเขตสุขภาพส่งสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาอนุมัติจ้าง

๗
รายละเอียดบัญชีการขออนุมัตจิ ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราว ประจําเดือน พฤษภาคม 2560
ลําดับที่

ตําแหน่งที่ขอจ้าง

หน่วยงาน สสจ./
สสอ./สอ../รพช

1 ขออนุมัติจ้าง โรงพยาบาลท่าคันโท
1.1 พนักงานจ่ายกลาง
บริการ
1.2 พนักงานช่วยเหลือคนไข้
บริการ
1.3 พนักงานประจําห้องยา
บริการ
1.4 ผู้ช่วยนักกายภาพบําบัด
บริการ
1.5 พนักงานบัตรรายงานโรค
บริการ
1.6 พยาบาลวิชาชีพ
วิชาชีพเฉพาะ
1.7 พนักงานธุรการ
เทคนิค
1.8 พนักงานบริการ
บริการ
1.9 พนักงานเก็บเงิน
บริการ
1.10 พนักงานบริการ(พขร)
บริการ
1.11 พนักงานเกษตรพื้นฐาน(คนสวน) บริการ
2 ขออนุมัติจ้าง โรงพยาบาลห้วยผึ้ง
2.1 แพทย์แผนไทย
วิชาชีพ (ค)
2.2 เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
เทคนิค
3 ขออนุมัติจ้าง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์
3.1 นักรังสีการแพทย์
วิชาชีพเฉพาะ
3.2 เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์
เทคนิค
3.3 พนักงานการแพทย์และรังสีฯ บริการ
3.4 พนักงานห้องปฏิบัติการ
บริการ
3.5 พนักงานธุรการ
เทคนิค

รวมทั้งสิ้น

ขออนุมัติจ้าง
พกส ลจช

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1

1
1

0
0

0
0
0
0
0

2
1
2
1
2

2
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FTE สาย
ปฏิบตั ิงานจริงสนับสนุน
80% 100% วิชาชีพและสนับสนุน

63

46

78

57

54

40

เหตุผลการขอจ้าง

จ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทดแทนลาออก
จ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทดแทนลาออก
จ้างเพิ่มไม่เพียงพอ
จ้างเพิ่มไม่เพียงพอ
จ้างเพิ่มไม่เพียงพอ
เพื่อรองรับการให้บริการผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น

หมายเหตุ

FTE กรอบ 80%
FTE กรอบ 80%
FTE กรอบ 80%
FTE กรอบ 80%
FTE กรอบ 80%
FTE กรอบ 80%
FTE กรอบ 80%

30

38

19

จ้างเพิ่มไม่เพียงพอ
จ้างเพิ่มไม่เพียงพอ
จ้างเพิ่มไม่เพียงพอ
จ้างเพิ่มไม่เพียงพอ

FTE กรอบ 80%
FTE กรอบ 80%
FTE กรอบ 80%
FTE กรอบ 80%

3
3

3
4

2
2

ปรับ ลูกจ้างชั่วคราว เข้าสู่ตําแหน่ง พกส FTE กรอบ 80%
ปรับ ลูกจ้างชั่วคราว เข้าสู่ตําแหน่ง พกส FTE กรอบ 80%

4

4

2
1

126

156

116

68

84

60

ขาดแคลนบุคลากร
ขาดแคลนบุคลากร
ขาดแคลนบุคลากร
ขาดแคลนบุคลากร
ขาดแคลนบุคลากร

FTE กรอบ 80%
FTE กรอบ 80%
FTE กรอบ 80%
FTE กรอบ 80%
FTE กรอบ 80%

ประเด็นเพิ่มเติม
- เอกสารขออนุมัติจัดจ้าง พกส. ของ สสอ.ยางตลาด และ สสอ.กมลาไสย ซึ่งตกหล่น กลุ่มงานทรัพยากร
บุคคลจะดําเนินการตรวจสอบ และขออนุมัติจ้างตามระเบียบต่อไป
มติทปี่ ระชุม

อนุมัติ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
๕.๑ เรื่องจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
๕.๑.1 เรื่องจาก นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ สสจ.กาฬสินธุ์ (นางสาววิมลรัตน์ ภูผาสุข)
เรื่องที่ 1 นายกรัฐมนตรี ฝากประเด็นคําถามให้กบั ประชาชน
1. ท่านคิดว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไปจะได้รัฐบาลที่มีธรรมมาภิบาล หรือไม่
2. หากไม่ได้จะทําอย่างไร
3. การเลือกตั้งเป็นส่วนสําคัญส่วนหนึ่งของประชาธิปไตย แต่การเลือกตั้งเพียงอย่างเดียวไม่คํานึงถึง
เรื่องอนาคตของประเทศ และเรื่องอื่นๆเช่น ประเทศชาติจะมียุทธศาสตร์และการปฏิรูปหรือไม่นั้น ถูกต้องหรือไม่
ถูกต้อง
4. ท่านคิดว่ากลุ่มนักการเมือง ที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมทุกกรณี ควรจะมีโอกาสเข้ามาสู่การเลือกตั้งอีก
หรือไม่ หากเข้ามาได้อีกแล้วจะให้ใครแก้ไข และแก้ไขด้วยวิธีอะไร
ส่งคําตอบและความคิดเห็นได้ที่ศูนย์ดํารงธรรมทุกจังหวัดและให้มหาดไทยรวบรวมนําเรียน นรม.
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ

๘
เรื่องที่ 2 การดูแลความปลอดภัยในพืน้ ทีแ่ ละสถานที่ราชการ
- ให้รณรงค์ภาคเอกชนและประชาชนได้ติดตั้งกล้องวงจรปิด และให้นายอําเภอตรวจสอบกล้องวงจรปิด
ทั้งอําเภอว่ามีกี่จุด ใช้งานได้หรือใช้ไม่ได้ ใช้ไม่ได้ให้รีบแก้ไข
- ให้ทุกส่วนราชการเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนทุกสภาวะอากาศ เช่น อาจมีพื้นที่เสีย่ ง
อุทกภัย หรือดินโคลนถล่ม หากเกิดเหตุการณ์เน้นให้หัวหน้าหน่วย/ส่วนราชการลงพื้นที่ด้วยตนเอง
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ

๕.๒ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
เรื่องที่ 1 ผลการดําเนินงานตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ ปี 2560 ตรวจราชการ/PA
ข้อมูล ณ วันที่ 22 เดือน พฤษภาคม 2560
1. บทสรุปสําหรับผู้บริหาร (Executive summary)
1.1 ตัวชี้วัด ตรวจราชการ คํารับรองของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ กับปลัดกระทรวง
สาธารณสุข จํานวนตัวชี้วัดทั้งหมด 43 ตัว 2 ข้อยังไม่ครบกําหนดส่งผลงาน ยังไม่บันทึก 2 ข้อ
แหล่งข้อมูล HDC สสจ.กาฬสินธุ์ 9 ตัว ผ่านเกณฑ์ 7 ตัว ไม่ผ่านเกณฑ์ 2 ตัว
ทะเบียนราษฎร์/สนย./อื่นๆ 6 ตัว ไตรมาส 2 ยังไม่บันทึก ผ่านเกณฑ์ 2 ตัว ไม่ผ่านเกณฑ์ 1 ตัว
KeyIN Cockpit R7 สสจ.กาฬสิ น ธุ์ 28 ตั ว ผ่ า นเกณฑ์ 23 ตั ว ไม่ ผ่ า นเกณฑ์ 2 ตั ว กํ า ลั ง
ดําเนินการ 3 ตัว
1.2 ตัวชี้วัด PA คํารับรองของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์กับปลัดกระทรวงสาธารณสุข
จํานวนตัวชี้วัดทั้งหมด 28 ตัว
HDC สสจ.กาฬสินธุ์ 11 ตัว ผ่านเกณฑ์ 4 ตัว ไม่ผ่านเกณฑ์ 7 ตัว
ทะเบียนราษฎร์/สนย./อื่นๆ 3 ตัว ผ่านเกณฑ์ 2 ตัว ไม่ผ่านเกณฑ์ 1 ตัว
KeyIN Cockpit R7 สสจ.กาฬสินธุ์ 17 ตัว ไตรมาส 2 ยังไม่บันทึก ผ่านเกณฑ์ 7 ตัว ไม่ผ่าน
เกณฑ์ 7 ตัว กําลังดําเนินการ 3 ตัว
1.1.1 Baseline ตัวชี้วัดที่ผ่านเกณฑ์ ดีเยี่ยม Excellent จํานวน 23 ตัว
1. Moph2/PA ร้อยละของเด็กอายุ 0 – 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย (มากกว่า ร้อยละ 80) ประเทศไทย
ร้อยละ 94.21 เขตสุขภาพที่ 7 ร้อยละ 94.49 จังหวัดกาฬสินธุ์ร้อยละ 94.07
2. Moph5 ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปีฟันดีไม่มีผุ (cavity free) (มากกว่าร้อยละ 52) ประเทศไทย
ร้อยละ 71.05 คน เขตสุขภาพที่ 7ร้อยละ 64.94 จังหวัดกาฬสินธุ์ร้อยละ 70.57
3. Moph6/PA อั ต ราการคลอดมี ชี พ ในหญิ ง อายุ 15-19 ปี (ไม่ เ กิ น 42 ต่ อ หญิ ง 15-19 ปี พั น คน)
ประเทศไทย 17.19 ต่อ ปชก.พันคน เขตสุขภาพที่ 7 17.16 ต่อ ปชก.พันคน จังหวัดกาฬสินธุ์ 16.29 ต่อ
ปชก.พันคน
4. Moph7/PA ร้อยละของตําบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแล ผู้ สูงอายุระยะยาว (Long Term
Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์(ร้อยละ 50) จังหวัดกาฬสินธุ์ร้อยละ 68.57
5. Moph8/PA ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์
(SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง(ร้อยละ 80) จังหวัดกาฬสินธุ์ร้อยละ 100
6. Moph10/PA อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ําของเด็ก อายุน้อยกว่า 15 ปี (< 5.0 ต่อเด็กต่ํากว่า
15 ปีแสนคน) ประเทศไทย 1.51 ต่อแสนคน เขตสุขภาพที่ 7 1.24 ต่อแสนคน จังหวัดกาฬสินธุ์ 0.66 ต่อ
แสนคน

๙
7. Moph11/PA อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน (ปี 60=ไม่เกิน 18 ต่อประชากรแสนคน)
ประเทศไทย 284.36 ต่อแสนคน เขตสุขภาพที่ 7 170.10 ต่อแสนคน จังหวัดกาฬสินธุ์ 7.11 ต่อแสนคน
8. Moph12/PA อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยง ประเทศไทยร้อยละ 1.85 เขตสุขภาพที่
7ร้อยละ 2.55 จังหวัดกาฬสินธุ์ร้อยละ 1.82
9. Moph16 ร้อยละของสถานพยาบาลและสถานประกอบการ เพื่อสุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่
กฎหมายกําหนด เขตสุขภาพที่ 7 ร้อยละ 85.09 จังหวัดกาฬสินธุ์ร้อยละ 90.18
10. คณะ 2 Moph3/PA ร้ อ ยละของผู้ ป่ ว ยเบาหวาน/ความดั น โลหิ ต สู ง ที่ ขึ้ น ทะเบี ย นได้ รั บ การ
ประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) ≥ 80% ประเทศไทยร้อยละ 75.14 เขตสุขภาพที่
7 ร้อยละ 81.12 จังหวัดกาฬสินธุ์ ร้อยละ 89.41
11. คณะ 2 Moph6 อัตราตายทารกแรกเกิด อายุน้อยกว่า/เท่ากับ 28 วัน (≤ 4 : 1,000 การเกิด มี
ชีพ) ประเทศไทยร้อยละ 4.04 เขตสุขภาพที่ 7 ร้อยละ 4.59 จังหวัดกาฬสินธุ์ ร้อยละ 2.26
12. คณะ 2 Moph7 ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่
ได้มาตรฐาน (ร้อยละ 18.5) ประเทศไทยร้อยละ 19.27 เขตสุขภาพที่ 7 ร้อยละ 26.29 จังหวัดกาฬสินธุ์
ร้อยละ 21.97
13. คณะ 2 Moph8/PA อัตราการฆ่าตัวตายสําเร็จ (≤ 6.3 ต่อประชากรแสนคน) จังหวัดกาฬสินธุ์
0.51 ต่อแสนคน
14. คณะ 2 Moph9/PA อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ (ลดลงร้อยละ 28) ประเทศไทย 19.11
ต่อแสนคน เขตสุขภาพที่ 7 21.40 ต่อแสนคน จังหวัดกาฬสินธุ์ 17.97 ต่อแสนคน
15. คณะ 2 Moph14/PA ร้อยละของระบบ ECS คุณภาพในโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป (ร้อยละ
60) จังหวัดกาฬสินธุ์ร้อยละ 100
16. คณะ 2 Moph15 อัตราตายจากการบาดเจ็บ (Trauma) (น้อยกว่า ร้อยละ 1) จังหวัดกาฬสินธุ์
ร้อยละ 0.40
17. คณะ 2 Moph16 ร้อยละสถานพยาบาลที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน HA (ร้อยละ 63) จังหวัด
กาฬสินธุ์ร้อยละ 93.86
18. คณะ 3 Moph1ระดับความสําเร็จของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการระบบการผลิตและพัฒนา
กําลังคนได้ตามเกณฑ์ (ผ่านเกณฑ์ ทั้ง 5 องค์ประกอบที่ระดับคะแนน3) จังหวัดกาฬสินธุ์ร้อยละ 100
19. คณะ 3 Moph2 ร้อยละของหน่วยงานที่มีการนําดัชนีความสุขของคนทํางาน (Happy Work Life
Index)และCore Value“MOPH”ไปใช้ ร้อยละ 50 จังหวัดกาฬสินธุ์ ร้อยละ 100
20. คณะ 4 Moph1 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA
ร้อยละ 85จังหวัดกาฬสินธุ์ ร้อยละ 100
21. คณะ 4 moph2 ร้อยละของการจัดซื้อร่วมของยา เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ และวัสดุ
ทันตกรรม (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20) จังหวัดกาฬสินธุ์ ร้อยละ 47.42
22. คณะ 4 Moph5 ร้อยละหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน (ไม่เกินร้อยละ 8) ยังไม่พบ
โรงพยาบาลที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน
23. คณะ 4 Moph6 ร้อยละผลงานวิจัย/R2Rด้านสุขภาพที่ให้หน่วยงานต่างๆนําไปใช้ประโยชน์ไม่ต่ํา
กว่าร้อยละ 20
PA19 อัตราตายจากโรคมะเร็งตับ ไม่เกิน 23.5 ต่อประชากรแสนคน จังหวัดกาฬสินธุ์ร้อยละ 9.44

๑๐
1.1.2 Good ตัวชี้วัดที่ทําได้ดี ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 จํานวน 3 ตัว
คณะ 2 Moph10.1 ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์ ≥85%
จังหวัดกาฬสินธุ์ ร้อยละ 86.11
คณะ 2 Moph10.2 ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบําบัด ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ ≥85%
จังหวัดกาฬสินธุ์ ร้อยละ 88.52
คณะ 2 Moph10.3ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษาภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ ≥85% ไม่พบ
ผู้ป่วย
1.1.3 OFI เป็ น โอกาสพั ฒ นา ผ่ า นเกณฑ์ ร้ อ ยละ 60 และ severe /Hard ตั ว ชี้ วั ด ที่
ทํายาก และไม่ผ่านเกณฑ์ จํานวน 11 ตัว
คณะ1 moph1 อัตราส่วนการตายมารดาไทย ไม่เกิน 15 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน (ปี 2560 ไม่เกิน 20 ต่อ
แสนเกิดมีชีพ) จังหวัดกาฬสินธุ์ 128.70 ต่อแสนคน
คณะ1 moph3 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วนและส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี (ร้อยละ 51) ประเทศไทย
ร้อยละ 49.59 เขตสุขภาพที่ 7 ร้อยละ 51.46 จังหวัดกาฬสินธุ์ ร้อยละ 46.58
คณะ1 moph4 ร้อยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วน (ร้อยละ 66) ประเทศไทย ร้อยละ 65.45 เขตสุขภาพที่
7 ร้อยละ 68.40 จังหวัดกาฬสินธุ์ ร้อยละ 63.81
คณะ1 moph13 ร้อยละของผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูป มีความปลอดภัย (ร้อยละ 80) จังหวัด
กาฬสินธุ์ ร้อยละ 6.02
คณะ1 Moph14/PA ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน หลังจําหน่ายจากการบําบัดรักษา
(3 month remission rate) (ร้อยละ 92) จังหวัดกาฬสินธุ์ ร้อยละ 90
คณะ1 moph17 ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital
(ร้อยละ 75 ระดับพื้นฐาน) เขตสุขภาพที่ 7 ร้อยละ 98.77 จังหวัดกาฬสินธุ์ ร้อยละ 66.67
คณะ 2 moph2.2/PA ร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดัน โลหิตได้ดี (มากกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ 50) ประเทศไทยร้อยละ 26.60 เขตสุขภาพที่ 7 ร้อยละ 10.14 จังหวัดกาฬสินธุ์ร้อยละ 33.22
คณะ 2 moph2.2/PA ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ําตาล ในเลือดได้ดี (มากกว่าหรือเท่ากับร้อย
ละ 40) ประเทศไทยร้อยละ 16.58 เขตสุขภาพที่ 7 ร้อยละ 7.46 จังหวัดกาฬสินธุ์ร้อยละ 12.39
คณะ 2 moph4/PA อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (น้อยกว่าร้อยละ 7) ประเทศไทยร้อยละ 28.93
เขตสุขภาพที่ 7 ร้อยละ 33.33 จังหวัดกาฬสินธุ์ร้อยละ 24.77
คณะ 2 moph11/PA ร้ อ ยละของผู้ ป่ ว ย CKD ที่ มี อั ต ราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr
≥65%
ประเทศไทยร้อยละ 62.87 เขตสุขภาพที่ 7 ร้อยละ 60.66 จังหวัดกาฬสินธุ์ ร้อยละ 60.70
คณะ 2 moph12 ร้อยละผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจก (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน
(ร้อยละ 80) จังหวัดกาฬสินธุ์ ร้อยละ 62.31
PA5 ร้อยละของตําบลจัดการสุขภาพในการเฝ้าระวัง ป้องกันแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ําดี
(ร้อยละ 80) จังหวัดกาฬสินธุ์ ร้อยละ60
สามารถดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลฉบับเต็มได้ที่
https://drive.google.com/open?id=122r-ABHmXFbzj9IYml2Zd39py8nFGX41S5GEOftbxgA
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ

๑๑
เรื่องที่ 2 ผลการดําเนินงานตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ ปี 2560 ตรวจราชการ/PA/QOF
ข้อมูล ณ วันที่ 22 เดือน พฤษภาคม 2560 (ต่อ)
2. บทสรุปสําหรับผู้บริหาร (Executive summary)
1.3 ตัวชี้วัด QOF 2560 ข้อมูลระหว่างเดือน เมษายน 2559 – มีนาคม 2560 จาก ฐาน HDC สสจ.
กาฬสิ น ธุ์ ซึ่ ง สามารถส่ ง ย้ อ นหลั ง ผลงานจริ ง ของ สปสช.อาจน้ อ ยกว่ า ได้ จํ า นวนตั ว ชี้ วั ด ทั้ ง หมด 11 ตั ว
ประมวลผลได้ตามเงื่อนไข สปสช. 8 ข้อ 3 ข้อที่ไม่สามารถดึงรายงานได้ คือ ตัวชี้วัดส่วนกลาง สปสช. 4 .มะเร็ง
ปากมดลูกต้องใช้ฐาน โปรแกรม pap register 6. Admit Rate 5 โรค ใช้ข้อมูล IP e-claim และตัวชี้วัดเขต 7
ข้อ 4 การตรวจTSH ใช้ข้อมูลสรุปจาก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ภาพรวมจังหวัดผลดังนี้
1.3.1 Baseline ตัวชี้วัดที่ผ่านเกณฑ์ ดีเยี่ยม Excellent จํานวน 4 ตัว
ตัวชี้วัด สปสช.ส่วนกลาง ข้อ 2.1 ร้อยละของประชากรไทยอายุ 35-74 ปี ได้รับการคัด
กรองความดันโลหิตสูงสิทธิ UC,WEL ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 กาฬสินธุ์ดําเนินงานได้ร้อยละ 94.86
ตัวชี้วัดสปสช.เขต7 ตัวชี้วัดที่ 2 อัตราผู้ป่วยโรคความดันโลหิตควบคุมความดันโลหิตได้ดี
สิทธิ UC,WELไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 กาฬสินธุ์ดําเนินงานได้ร้อยละ 59.23 และเดือนเมษายน ร้อยละ 24.01
ตัวชี้วัดสปสช.เขต7 ตัวชี้วัดที่ 3 การบริการเชิงรุกของหน่วยบริการปฐมภูมิ อัตราการเยี่ยม
บ้านที่สําคัญ เยี่ยมบ้าน 5 กลุ่ม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 กาฬสินธุ์ดําเนินงานได้ร้อยละ 85.49 และเดือน
เมษายน ร้อยละ 26.98
ตั ว ชี้ วั ด สปสช.เขต7 ตั ว ชี้ วั ด ที่ 5.2 ร้ อ ยละของการกระตุ้ น พั ฒ นาการเด็ ก ที่ มี ปั ญ หา
พัฒนาการไม่สมวัย และได้รับการกระตุ้นภายใน 1 เดือนมากกว่า ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 กาฬสินธุ์ดําเนินงาน
ได้ร้อยละ 73.11 และเดือนเมษายนร้อยละ 28.78
1.3.2 Good ตัวชี้วัดที่ทําได้ดี ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 จํานวน 2 ตัว
ตัวชี้วัดสปสช.เขต7 ตัวชี้วัดที่ 1 อัตราผู้ป่วยโรคความดันโลหิตควบคุมความดันโลหิตได้ดี
สิ ท ธิ UC,WEL ไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 40 กาฬสิ น ธุ์ ดํ า เนิ น งานได้ ร้ อ ยละ 39.82 และเดื อ นเมษายนร้ อ ยละ
71.96
ตัวชี้วัดสปสช.ส่วนกลาง ข้อ 1.1 ร้อยละของประชากรไทยอายุ 35-74 ปี ได้รับการคัด
กรองเบาหวานสิทธิ UC,WEL ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 กาฬสินธุ์ดําเนินงานได้ร้อยละ 86.42
1.3.3 OFI เป็นโอกาสพัฒนา ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 60 และ severe /Hard ตัวชี้วัดที่ทํายาก
และไม่ผ่านเกณฑ์ จํานวน 2 ตัว
ตัวชี้วัดสปสช.ส่วนกลาง ข้อ 3 ร้อยละของหญิงมีครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกภายใน
12 สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 กาฬสินธุ์ดําเนินงานได้ร้อยละ 48.32 และเดือนเมษายนร้อยละ 1.08
ตัวชี้วัดสปสช.เขต ตัวชี้วัดสปสช.เขต7 ตัวชี้วัดที่ 5.2 ร้อยละของการคัดกรองพัฒนาการ
เด็กพบปัญหาพัฒนาการไม่สมวัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 กาฬสินธุ์ดําเนินงานได้ร้อยละ11.08
ติดตามตรวจสอบผลงานได้ที่ เว็บ http://203.157.186.112/cockpit60/main/index2.php
รายงาน QOF ปี 2561 ที่เมนูกลุ่มรายงาน=> KPI61 QOFปี61_เมย.-กย.60 และ
รายงาน ปี 2560 กลุ่มรายงาน=> KPI61 QOFปี60_ต.ค.59- มี.ค.60
ประเด็นเพิ่มเติม
จากเดือนมิถุนายน 2560 เป็นต้นไป ตัวชี้วัดที่เป็นปัญหาที่ต้องติดตามเร่งรัดจะนําเข้าที่ประชุม กวป.
เดือนละ 1 - 2 ตัว และให้ทกุ อําเภอเตรียมนําเสนอเป็น one page โดยวิธีการจับฉลากเดือนละ 1 – 2 อําเภอ
แต่ทุกอําเภอต้องรายงานเป็น one page ทุกเดือน
มติทปี่ ระชุม
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๑๒
เรื่องที่ 3 การสรุปรายงานผลการนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน จังหวัดกาฬสินธุ์
ครั้งที่ 1 ประจําปีงบประมาณ 2560
ตามที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มีกําหนดการนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน
หน่วยงานสาธารณสุขในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ ๑ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ใน
ระหว่างวันที่ ๒9 มีนาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม ๒๕๖๐ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ได้สรุป
รายงานผลการนิเทศงาน ข้อค้นพบ ปัญหาและข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขตามประเด็น ดังต่อไปนี้
1. สรุปผลการนิเทศงานภาพรวมจังหวัดกาฬสินธุ์ (กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ)
1) ผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการของ คปสอ.
2) ข้อค้นพบ ประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข
2. สรุปผลการนิเทศงานรายตัวชี้วัดตามกรอบประเด็นการนิเทศงานภาพรวมจังหวัด
แบ่งเป็น 5 คณะ ดังนี้ (โดยผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด นําเสนอภาพรวมเป็นรายคณะ ๆละ ไม่เกิน 10 นาที)
- คณะที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย ลดโรคและภัยสุขภาพ ประกอบด้วย
1) ตัวชี้วัด การส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย(กลุ่มงานสร้างเสริมสุขภาพ)
2) ตัวชี้วัด การลดโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหาสําคัญ ประกอบด้วย OV/CCA ,
DM/HT/Stroke, TB, การตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน,การแพทย์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุทางถนน (กลุ่มงานควบคุมโรค)
3) ตัวชี้วัด การคุ้มครองผู้บริโภคและผลิตภัณฑ์สุขภาพ (กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค)
4) ตัวชี้วัด การจัดการขยะมลพิษและสิ่งแวดล้อม (กลุ่มงานอนามัยและสิ่งแวดล้อม)
5) ตัวชี้วัด การบําบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด (กลุ่มงานยาเสพติดและสุขภาพจิต)
- คณะที่ 2 การพัฒนาระบบเครือข่ายบริการสุขภาพ
1) ตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในการจัดบริการของเครือข่ายบริการ
สุขภาพทุกระดับเพื่อตอบสนองกลุ่มวัยและปัญหาของพื้นที่ (ตัวชี้วัด Cockpit สสจ.กส.) ประกอบด้วย
1.1) Service Plan สาขาสูติกรรม
1.2) หมอครอบครัว
1.3) สุขศาลา
2) ตัวชี้วัด Service Plan (การตรวจราชการและ PA กระทรวง)
2.1) สาขา RDU (กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค)
2.2) สาขา แพทย์แผนไทย (กลุ่มงานแพทย์แผนไทยฯ)
2.3) สาขาสุขภาพจิต (กลุ่มงานยาเสพติดและสุขภาพจิต)
- คณะที่ 3 การบริหารทรัพยากรบุคคล (กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล)
1) ค่านิยม MOPHและดัชนีความสุขฯ
- คณะที่ 4 การบริหารจัดการ
1) หน่วยงานผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (กลุ่มงานนิติการ)
2) การพัฒนาระบบสุขภาพอําเภอ DHS (กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ)
3) การจัดการระบบข้อมูลข่าวสารฯ (กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ)
4) การจัดการความรู้ฯ และArea based (กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ)
5) หน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน (กลุ่มงานประกันสุขภาพ)
6) การจัดซื้อยาร่วมของยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค)
- คณะที่ 5 การจัดการระบบสุขภาพชุมชน 3 ดีวิถีกาฬสินธุ์ (กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ)
(เอกสารที่เป็นรายคณะสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์)

๑๓
มติทปี่ ระชุม
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เรื่องที่ 4 งานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ พืน้ ที่ หรือท้องถิ่น
ด้วยการบริหารงบกองทุ นหลัก ประกันสุข ภาพระดั บพื้นที่หรื อท้อ งถิ่น และการดูแลระยะยาวด้ า น
สาธารณสุขสําหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง โดยข้อมูลการดําเนินงาน ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ พบว่า ผลการ
ดําเนินงานบางพื้นที่ ยังต่ํากว่าเป้าหมาย จึงขอความร่วมมือจาก ผู้อํานวยการโรงพยาบาล และสาธารณสุข
อําเภอทุกแห่ง ในการติดตามและเร่งรัดการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่หรือท้องถิ่น และ
การดู แลระยะยาวด้ านสาธารณสุขสํ าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) โดยในเดื อนสิ งหาคม ๒๕๖๐ ทีม
คณะทํางานระดับจังหวัดจะออกติดตามผลการดําเนินงาน และการจัดการบริหารงบประมาณ สําหรับพื้นที่ ที่มี
งบประมาณ เหลือ เกินจํานวนร้อยละ ที่กําหนด (โดยในปี ๒๕๖๐ กําหนดเงินคงเหลือ ไม่เกิน ร้อยละ ๑๐ ของ
งบประมาณ)
รายงานเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปีงบประมาณ 2560
รายอําเภอ จังหวัดกาฬสินธุ์
งบคงเหลือ
อําเภอ
จัง หวัด
งบประมาณรวม
เบิกจ่ายแล้ว
ร้อยละงบคงเหลือ
ณ เม.ย.60
สามชัย
กาฬสินธุ์
1,681,089.07
75,229.63 1,605,859.44
95.52
สหัสขันธ์
กาฬสินธุ์
2,773,919.72
390,033.63 2,383,886.09
85.94
เขาวง
กาฬสินธุ์
2,490,108.03
357,968.88 2,132,139.15
85.62
ดอนจาน
กาฬสินธุ์
2,070,046.18
322,739.93 1,747,306.25
84.41
คํา ม่วง
กาฬสินธุ์
3,720,739.19
609,397.69 3,111,341.50
83.62
สมเด็จ
กาฬสินธุ์
4,072,299.23
757,169.45 3,315,129.78
81.41
ท่า คันโท
กาฬสินธุ์
3,082,513.99
644,798.76 2,437,715.23
79.08
กุฉินารายณ์
กาฬสินธุ์
6,615,548.50 1,402,395.08 5,213,153.42
78.8
ยางตลาด
กาฬสินธุ์
9,427,409.08 2,615,113.80 6,812,295.28
72.26
นามน
กาฬสินธุ์
1,961,002.39
583,355.64 1,377,646.75
70.25
หนองกุงศรี
กาฬสินธุ์
6,338,897.64 2,357,761.30 3,981,136.34
62.8
ฆ้องชัย
กาฬสินธุ์
1,864,933.46
699,989.20 1,164,944.26
62.47
เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
11,085,180.11 4,300,940.58 6,784,239.53
61.2
ห้วยเม็ก
กาฬสินธุ์
3,304,362.27 1,337,448.23 1,966,914.04
59.52
กมลาไสย
กาฬสินธุ์
4,680,747.16 2,043,321.93 2,637,425.23
56.35
ห้วยผึ้ง
กาฬสินธุ์
1,831,749.45
943,888.62
887,860.83
48.47
ร่องคํา
กาฬสินธุ์
816,356.37
528,941.11
287,415.26
35.21
นาคู
กาฬสินธุ์
1,733,204.53 1,355,432.91
377,771.62
21.8

มติทปี่ ระชุม
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เรื่องที่ 5 การดําเนินงานโครงการกาฬสินธุ์คนดี สุขภาพดี รายได้ดี
1. แนวคิดหลักการและความเป็นมา
โครงการกาฬสินธุ์ 3 ดี คือ คนดี สุขภาพดี รายได้ดี เป็นโครงการที่ได้ดําเนินการมาตั้งแต่ปี 2555
ต่อเนื่องมาเป็นเวลา 5 ปี ซึ่งเป็น “เครื่องมือการทํางานแบบบูรณาการที่เอาพื้นที่เป็นตัวตั้ง” ให้ส่วนราชการ
ท้องที่ ท้องถิ่น ภาคประชาชน มีเป้าหมายการทํางานร่วมกัน เพื่อการเป็นเมืองแห่งความสุขหรือ “KALASIN
HAPPINESS MODEL ในปี 2560” โดยกําหนดตัวชี้วัดหลัก 19 ตัวชี้วัด คนดี 6 ตัว สุขภาพดี 6 ตัว รายได้ดี
7 ตัว วัดผลระดับชุมชน เป้าหมาย ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน 1,620 หมู่ ซึ่งเป็นต้นแบบการพัฒนาแบบบูรณาการ
2. กลไกการบริหารและขับเคลื่อนโครงการ
ผู้ว่าจังหวัดแต่งตั้งคณะทํางานบริหารขับเคลื่อนโครงการมอบหมายให้สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
กาฬสิ น ธุ์ เป็ น เลขานุ ก ารโครงการ ขั บ เคลื่ อ นในรู ป แบบคณะกรรมการระดั บ จั ง หวั ด จาก 35 หน่ ว ยงาน
คณะทํางานระดับ อําเภอ และตําบล/ชุมชน โดยใช้พื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นจุดยุทธศาสตร์ใน
การทํางาน ซึ่งแต่ละปีจะมีวาระร่วมกันทั้งจังหวัด และลงนามพันธสัญญา(MOU)ร่วมกันทุกปีทั้งระดับจังหวัด
อําเภอ ตําบล เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในทั้ง 3 หมวด เช่น งดเหล้าในงานศพ ถนนสายบุญ อาหารปลอดภัย

๑๔
โรงเรียนผู้สูงอายุ เป็นต้น การขับเคลื่อนแผนและงบประมาณระดับจังหวัดจะใช้งบพัฒนาจังหวัดหนุนเสริมกับงบ
Function ของหน่วยงาน ระดับตําบลใช้งบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยกระบวน “การแผนชุมชน”
ตอบสนองการบรรลุตัวชี้วัดทั้ง 3 หมวด มีกระบวนการประเมิน ติดตามจากทุกระดับ และสิ้นปีจะมีการรับรอง
ผลการประเมิน มอบรางวัลให้ “ทําให้ท้องถิ่นมีแผนเป้าหมายการทํางานชัดเจนและเกิดการมีส่วนร่วมมาก
ขึ้น”
3. ระบบการสนับสนุนงบประมาณของจังหวัดขับเคลื่อนโครงการ ปี 2555 - 2560 (งบพัฒนา
จังหวัด)
ปี 2555 ไม่มีงบประมาณ แต่ใช้งบปกติของ สสจ.กาฬสินธุ์ 3,000,000 บาท
ปี 2556 งบพัฒนาจังหวัด 27,000,000 บาท จัดสรรให้ 135 ตําบลๆละ 200,000 บาท และ
ขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมทบตําบลละ 200,000 บาท โดยทําแผนชุมชนรองรับมอบ
ตําบลดําเนินการเบิกจ่าย
ปี 2557 -2558 ไม่ได้รับสนับสนุนงบประมาณ แต่ยังมีกระบวนการต่อเนื่องในทุกพื้นที่ และปี
2557จังหวัดให้สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดใช้งบ โครงการ 1 ไร่ 1 แสน 19,000,000 บาทพัฒนา
เครือข่ายปราชญ์ 150 แห่งทั้ง 135 ตําบล 18 อําเภอ และซื้อปัจจัยการผลิตให้ ในปี 2558 จังหวัดตั้งงบ
เหลือจ่ายให้ 3,900,000 บาท เน้นการสร้างแบรนด์และรับรองอาหารปลอดภัย (kalasin Food Safety : KS)
ให้กลุ่มเกษตรกรตามวะระสําคัญของจังหวัด คืออาหารปลอดภัย ตั้งแต่ต้นน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา
ปี 2559 ได้รับสนับสนุนงบประมาณพัฒนาจังหวัด จํานวน 20,000,000 บาท มีกิจกรรมเน้นหนัก
ตามประเด็นวาระจังหวัด คือ โรงเรียนผู้สูงอายุ เยาวชน เกษตรอินทรีย์ และท่องเที่ยว วิถีถิ่น วิถีไทย โดยมอบ
อํานาจให้ หน่วยงานที่เกี่ยวดําเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้
หมวดคนดี มอบ พั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ และศู น ย์ ก ารศึ ก ษาพิ เ ศษ
ดํ า เนิ น การกิ จ กรรม เด็ ก ดี ทู บี นั ม เบอร์ วั น โรงเรี ย นผู้ สู ง อายุ แ ละดู แ ลเด็ ก พิ ก ารทางสมอง งบประมาณ
4,189,600 บาท
หมวดสุขภาพดี มอบ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมสร้างต้นแบบหมู่บ้าน
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรสุขภาพ แบบ Home stay 6 ตําบลให้พัฒนาศักยภาพทีม การจัดการฟาร์มอาหารปลอดภัย
จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ให้ครัวเรือนหมู่บ้าน Home stay จนรับรองมาตรฐาน งบประมาณ 5,000,000 บาท
หมวดรายได้ดี มอบเกษตรเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดซื้อสิ่งสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้กับ
ศูนย์เรียนรู้ (ศูนย์ปราชญ์)เพื่อลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิตและการตลาด งบประมาณ 5,000,000 บาท
หมวดบริหารจัดการ มอบ สนง.จังหวัด ปกครองจังหวัด สสจ.กาฬสินธุ์ ใช้ในการจัดมหกรรม
3 ดีวิถีพอเพียง และการติดตามประเมินผลของคณะทํางานจังหวัด ตําบล งบประมาณ 5,810,000 บาท
ปี 2560 งบพัฒนาจังหวัด 10,000,000 บาท สสจ.กาฬสินธุ์ได้รับมอบอํานาจให้ดําเนินการ การ
บริหารโครงการมีหน่วยงานร่วมได้แก่ เกษตรจังหวัด เกษตรสหกรณ์จังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ กลุ่มงานสร้างเสริมสุขภาพ และกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค จัดงบการกํากับ
ติดตามของจังหวัดอําเภอ 612,000 บาท หมวดคนดี : พัฒนากลุ่มเด็กเยาวชนบีนัมเบอร์วัน 2,653,600
บาทโดยกลุ่มยาเสพติดและสุขภาพจิต หมวดสุขภาพดี : พัฒนาและจัดวัสดุครุภัณฑ์สนับสนุนต่อยอดหมู่บ้าน
ท่องเที่ยวเกษตรเชิงสุขภาพ และศูนย์เรียนรู้ 22 แห่ง เช่น ตู้อบสมุนไพร เตียงนวด งบ 3,841,800 บาท โดย
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ แพทย์แผนไทย หมวดรายได้ดี : งบ2,642,600 บาท พัฒนาศักยภาพกลุ่มและ
จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตรให้ศูนย์เรียนรู้ 6 รายการเพื่อลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มผลผลิต จูงใจให้กลุ่มผลิต
อาหารปลอดภัยตั้งแต่ต้นน้ําโดยมีหน่วยงานเกษตรจังหวัดร่วมเป็นกรรมการจัดซื้อ และการจัดสรรสิ่งสนับสนุนให้
เป็นมติและเกณฑ์ร่วมกันของเครือข่ายปราชญ์ที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งเป็นวิธีการลดปัญหาการใช้สารเคมีของ

๑๕
เกษตรกร โดยพลังกลุ่มอันส่งผลการแก้ไขปัญหาโรคมะเร็ง โรคเบาหวานความดันในระยะยาว รวมทั้งการสร้าง
ความเข้มแข็งของศูนย์เรียนรู้ให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ ถ่ายทอดภูมิปัญญาองค์ความรู้โดยชุมชนเอง
กรณีผลงาน ศูนย์เรียนรู้สวนปันบุญ อ.ฆ้องชัย มีรายได้จากการขายข้าวอินทรีย์แปรรูป 600,000 ขาย
พืชผักอินทรีย์ ตลาดหมู่บ้าน มูลค่าประมาณ 360,000 บาท ออกบูทนิทรรศการ 200,000 บาท ส่ง
ขายห้างแม็คโครกาฬสินธุ์ 100,000 บาท นวด อบ ประคบสมุนไพร บริการสุขภาพ 50 คน 2,500 บาท ค่า
เช่าวัสดุ อุปกรณ์ 2,000 บาท มีคณะมาเรียนรู้ศึกษาดูงานทั้งในชุมชน ต่างจังหวัด จํานวน 50 คณะ มูลค่า
25,000 บาท รวมรายได้ ทั้งหมด 965,500 บาท สมาชิกกลุ่ม 34 คน ตรวจสุขภาพไม่พบสารเคมีในกระแส
เลือด
งบพัฒนากลุ่มจังหวัด เพิม่ เติม ปี 2560 จํานวน 30,000,000 บาท เน้นสร้างเข้มแข็งเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชนปราชญ์กาฬสินธุ์ด้านอาหารปลอดภัย การเพิ่มผลผลิต การจัดกระบวนเรียนรู้ของกลุ่มเครือข่าย
เกษตรกรและประชาชน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ พื้นที่ 22 ศูนย์ ขอยกเลิกโครงการ เนื่องจาก
สสจ.ได้ทําหนังสือหา สตง.และให้ความเห็นว่าไม่ตรงภารกิจ จึงนําเสนอเข้าที่ประชุมจังหวัด ผวจ.ได้มอบให้
เกษตรสหกรณ์จังหวัดเป็นหน่วยดําเนินไปการอบรมกลุ่มเกษตร 7 ล้านบาทและส่งงบประมาณคืน 13 ล้านบาท
4. ข้อสรุปโครงการ 3 ดี
1. โครงการภาพรวมยังต้องดํ าเนินการต่อไป เนื่ องจากเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและเป็น
เครื่องมือการทํางานแบบบูรณาการ เกิดวัฒนธรรมการลงนามความร่วมมือของส่วนราชการท้องถิ่น ระดับจังหวัด
อําเภอ จนถึงตําบล ด้วยเป้าหมายตัวชี้วัดและวาระของพื้นที่ เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ เช่นงด
เหล้าในศพทุกหมู่บ้าน เกิดโรงเรียนผู้สูงอายุทุกตําบล ผู้ป่วยมะเร็ง โรคเบาหวานความดันโลหิตสูงรายใหม่ลดลง
ผลการตรวจสารเคมีในเกษตรกรและพืชผักมีแนวโน้มดีขึ้น รายจ่ายเรื่องอาหารลดลงจากการปลูกอยู่ปลูกกิน
กลุ่มเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจนสามารถส่งขายผลิตภัณฑ์ผักข้าวปลอดสารพิษในห้างขายส่งเช่นห้างแมคโคร
ในการทํางานของส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเป้าหมายและแผนการทํางานที่ชัดเจนและมีส่วน
ร่วมมากขึ้น
2. เรื่ องข้ อร้ องเรียนผ่ านสื่อมวลชนประเด็นความไม่โปร่งใสของโครงการในการจั ดสรรสิ่ง
สนับสนุนด้านการเกษตรให้กลุ่มเครือข่ายปราชญ์ 3 ดี จึงไม่เป็นความจริง อันเกิดจากความไม่เข้าใจวิธีการและ
เจตนารมณ์ของโครงการที่สนับสนุนจัดสรรสิ่งของให้พื้นที่ในเชิงยุทธศาสตร์ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนวัดได้
เนื่องจากข้อจํากัดงบประมาณและสิ่งสนับสนุน ซึ่งคงต้องสร้างความเข้าใจและเปิดโอกาสให้มาร่วมกิจกรรม รับ
ประโยชน์ร่วมในโครงการร่วมสร้างสรรค์งานพัฒนาของจังหวัดทั้งในกลุ่มปราชญ์เดิมและกลุ่มขยาย
5. เรื่องที่ต้องดําเนินการต่อ
ตามกิจกรรมที่มีการประชุมชี้แจงร่วมระหว่างผู้ช่วยสาธารณสุขอําเภอทุกอําเภอ/ผอ.รพ.สต.ที่ตั้งศูนย์
ประธาน อสม.ตําบลที่ตั้งศูนย์คณะกรรมการชมรมปราชญ์กาฬสินธุ์ 3 ดี และประธานศูนย์เรียนรู้ทุกศูนย์ เมื่อ
วันที่ 18 มกราคม 2560 ที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ มีมติและแนวทางดําเนินการเพื่อขอความ
ร่วมมือผู้เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. มอบหมายให้สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ร่วมกับส่วนราชการดําเนินการออกติดตามประเมินผล
ระดับตําบลให้แล้วเสร็จภายใน กรกฎาคม 2560 โดยใช้งบประมาณหมวดบริหารทีมอําเภอที่จัดสรรไปแล้ว
2. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ จะทําวิจัยประเมินผลสรุปภาพรวมโครงการ โดยจะจัดอบรม
ทีมประเมินระดับจังหวัด อําเภอ และตําบล ในเดือน มิถุนายน 2560 และจะประเมินให้แล้วเสร็จภายใน
สิงหาคม 2560
3. การสร้างความเข้าใจเครือข่ายปราชญ์ที่ร่วมโครงการขับเคลื่อนอาหารปลอดภัย จะจัดเวทีเสวนา
สรุปบทเรียนและแผนการขับเคลื่อนอาหารปลอดภัยร่วมกัน โดยกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องใน สสจ. ร่วมกับหน่วยงาน

๑๖
เกษตร เกษตรสหกรณ์ ปศุสัตว์ พัฒนาที่ดิน ในเดือน มิถุนายน 2560 และจัดเวทีเรียนรู้ร่วมกันต่อเนื่องถึง
กรกฎาคม 2560 โดยภาคประชาชน
4. มอบหมายให้สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ แจ้ง รพ.สต.ร่วมกับคณะกรรมการ 3 ดี ระดับตําบล
ดําเนินการติดตามสนับสนุนพื้นที่ตําบลต้นแบบที่ได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ด้านสุขภาพและการ
ผลิตเกษตรปลอดภัย จํานวน 22 ศูนย์
4.1 การใช้ประโยชน์วัสดุ อุปกรณ์ของ สมาชิกของศูนย์ และเครือข่าย การกระจาย ยืมวัสดุ
ปกรณ์ให้กับสุขศาลา รพ.สต.ที่จะจําเป็นต้องใช้อุปกรณ์หรือขาดแคลน ตามเจตนารมณ์โครงการที่ตกลงร่วมกัน
ตอนที่พิจารณาการจัดสรร
4.2 ส่งเสริม สนับสนุน จัดบริการสุขภาพ ร่วมกับศูนย์เรียนรู้เชื่อมกับสุขศาลา สถานบริการเช่น
การอบรมหรือจัดบริการนวด อบ สปา การทําผลิตภัณฑ์สุขภาพ เช่นในบางพื้นที่ ร่วมกับ กศน.จัดอบรม นวดให้
สมาชิกและประชาชน
4.3 ตรวจประเมินสุขภาพสมาชิกกลุ่มของศูนย์ และผลิตภัณฑ์เพื่อรับรองความปลอดภัย
4.4 รายงานผลการดําเนินงาน แจ้ง สสจ.ทุกเดือน จนถึงสิ้นเดือนสิงหาคม 2560
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 6 การประชุมวิชาการนานาชาติ
การประชุมวิชาการนานาชาติ วันที่ 2 – 4 สิงหาคม 2560 เน้นเรื่องผูส้ ูงอายุ ขอความร่วมมือ ดังนี้
1. การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งเป็นผู้บริหารเป็นหลักและได้มีโควตาให้ทุกอําเภอไปแล้ว ให้
ลงทะเบียนภายในวันที่ 12 มิถุนายน 2560 โดยผู้ตรวจราชการจะได้ติดตามตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2560
เป็ น ต้ น ไป ค่ า ลงทะเบี ย น 2,400.- บาท/คน โควตาของ สสอ./ผช.สสอ. ทาง สสจ.จะใช้ ง บกลางในการ
ลงทะเบียนให้ โดยแจ้งรายชื่อมาที่ สสจ. ในส่วนของ ผอ.รพ.ขอให้ใช้เงินบํารุงโรงพยาบาล
2. การนําเสนอผลงานวิชาการ จังหวัดจะจัดประชุมในวันที่ 12 – 13 มิถุนายน 2560 โดยขอให้ผู้ที่
ส่งผลงานเข้าประกวดนําหัวข้อเรื่อง/เนื้อเรื่องที่จะนําเสนอมาเขียนร่วมกัน
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ

5.3 กลุ่มงานอนามัยสิง่ แวดล้อม
เรื่อง ผลการดําเนินงานสถานบริการสาธารณสุขลดโลกร้อน (Green and Clean Hospital) ใน
รพ.สต.ต้นแบบ (รพ.สต.นามล อ.กมลาไสย)
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลนามล ตําบลโคกสมบูรณ์ อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็น
ตัวอย่างสถานบริการที่เป็น Best Practice ด้านการจัดการ GREEN & CLEAN
โดยมีกลยุทธ์ CLEAN ดังนี้
1.เป็นต้นแบบสถานบริการลดปัญหาภาวะโลกร้อน
2.ร่วมกิจกรรมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนในชุมชน
3.ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับทุกภาคีเครือข่าย
4.ลดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากพลังงาน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
5.ประชุมชี้แจงคณะเจ้าหน้าที่ใน รพ.สต.
และมีหลักการ GREEN ดังนี้
1. Garbage การจัดการขยะและการใช้ประโยชน์จากสิ่งเหลือใช้
2. Rest room การจัดการส้วมให้ได้มาตรฐาน HAS
3. Environment การจัดการสิ่งแวดล้อมทีช่ ่วยลดภาวะโลกร้อน

๑๗
4. Nutrition รณรงค์อาหารปลอดสารพิษ ผักพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง
5. Energy ประหยัดพลังงานและมีมาตรการร่วมกัน
ผลการดําเนินงานลดค่าใช้จา่ ยที่เกิดจากพลังงาน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

พร้อมทั้งมีการพัฒนานวัตกรรมการดําเนินงานด้าน GREEN คือ กระถางชีวรักษ์สุขภาพ โดยเป็นการนํา
วัสดุเหลือใช้มาสร้าง โดยมีอุปกรณ์การทําดังนี้ กระดาษ กาว แม่พิมพ์ถังแช่กระดาษ กะละมังใช้คลุกกระดาษกับ
กาว โดยขั้นตอนการทํา คือ ฉีกกระดาษเป็นชิ้นเล็ก แล้วนําไปแช่น้ําในกะละมัง 10 นาที จากนั้นนํากระดาษทํา
ให้หมาดๆแล้วนําไปคลุกกับกาวให้เข้ากัน แล้วขึ้นรูปกับแม่พิมพ์ ตากแดดให้แห้ง นํามาทาสีตามต้องการ เป็นอัน
เสร็จสิ้น สามารถนําไปใช้ประโยชน์ต่างๆได้ เช่น นําไปเป็นกระถางปลูกต้นไม้
ประโยชน์
1. พัฒนาทักษะของกล้ามเนื้อเล็ก มือ ฝ่ามือ นิ้วมือ ในเด็ก
2. ป้องกันภาวะข้อติดในผู้สูงอายุ
3. กระตุ้นการไหลเวียนของเลือดป้องกันอาการชาปลายนิ้วมือ
4. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
5. ใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้
6. อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ

๑๘
5.4 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
เรื่องที่ ๑ โครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง – เพดานโหว่ และความพิการอื่นๆ เพื่อน้อม
สํานึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ด้วยสภากาชาดไทย ได้จัดทําโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง – เพดานโหว่ และความพิการ
อื่นขึ้น และแจ้งกําหนดเวลาดําเนินการ ณ จังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐
๑.๑ กลุ่มเป้าหมาย
- ไม่จํากัดอายุ/สิทธิการรักษา
- ประเภทความพิการ ปากแหว่ง เพดานโหว่ และความพิการทางศัลยศาสตร์ตกแต่งอื่นๆ เช่น
แผลเป็นหดรั้งจากไฟไหม้ น้ําร้อนลวก นิ้วติด นิ้วเกิน
๑.๒ สถานที่ดําเนินการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
๑.๓ กําหนดการ
วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐
- เวลา ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น. ทุกอําเภอส่งต่อกลุ่มเป้าหมาย (พร้อมใบส่งต่อ) ถึง รพ.กาฬสินธุ์ ก่อนเวลา
๐๙.๐๐ น.
- เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. ทําบัตร/ตรวจคัดกรองกลุ่มเป้าหมายเข้าสู่ระบบการผ่าตัดรักษา โดยทีม
แพทย์พยาบาลสภากาชาดไทย
- เวลา ๑๐.๓๐ น. พิธีเปิด โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
วันที่ ๒๐ – ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐
- การผ่าตัดศัลยกรรม / การส่งต่อกลุ่มเป้าหมายกลับบ้าน
๑.๔ การดําเนินการ
๑. กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพได้ทําหนังสือประสานงานขอความร่วมมือสํารวจกลุ่มเป้าหมาย
(ตามหนังสือที่ กส. ๐๐๓๒.๐๐๖/ว.๕๒๔๘ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐)
๒. สรุปจํานวนกลุ่มเป้าหมาย ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ จํานวนรวม ๘๖ คน
- ปากแหว่งและเพดานโหว่ ๑๙ คน
- ปากแหว่ง
๑๔ คน
- เพดานโหว่
๔ คน
- นิ้วติด/นิ้วล็อค/นิ้วเกิน ๓๔ คน
- แผลเป็น
๙ คน
- อื่นๆ
๖ คน
ข้อเสนอ
๑. ข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย สามารถแจ้งเพิ่มเติมได้ถึง ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ทาง Fax ๐๔๓ ๘๑๑๑๖๘ หรือ
E – mail : lekkriang๒๕๙๙@hotmail.com
๒. จัดระบบการส่งต่อกลุ่มเป้าหมายวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ และส่งถึง รพ.กส. ก่อนเวลา ๐๙.๐๐ น.
และการรับส่งกลุ่มเป้าหมายหลังรับการผ่าตัด (วันที่ ๑๙ – ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐)
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ

๑๙
เรื่องที่ ๒ สถานการณ์และความก้าวหน้าการดําเนินการพัฒนาการเด็กสมวัย
กระทรวงสาธารณสุข ได้ดําเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มวัย เริ่มตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึง
วัยผู้สูงอายุ โดยในกลุ่มเด็กปฐมวัยซึ่งเป็นวัยเริ่มต้นของชีวิตมีความจําเป็นต้องได้รับการดูแลและส่งเสริมให้
เจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์และมีคุณภาพโดยใช้การตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็กใน ๔ ช่วงอายุ (๙,๑๘,๓๐ และ
๔๒ เดือน) ซึ่งหากพบสงสัยพัฒนาการไม่สมวัยแล้วได้รับการส่งเสริมกระตุ้นพัฒนาการอย่างเหมาะสม ทันท่วงที
ผลการคัดกรองพัฒนาการเด็กของจังหวัดกาฬสินธุ์ (ตั้งแต่ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐)
เป้าหมายทั้งหมด ๓๒,๗๐๓ คน คัดกรองได้ ๑๔,๕๙๙ คน คิดเป็น ๔๔.๖๔ % (เกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข:
ร้ อ ยละของเด็ ก ๐-๕ ปี ได้ รั บ การคั ด กรองไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ ๙๐) จํ า นวนที่ คั ด กรอง ๑๔,๕๙๙ คน
มีพัฒนาการสมวัยทั้งหมด ๑๓,๙๖๘ คน คิดเป็น ๙๕.๖๘ % (เกณฑ์ร้อยละของเด็ก ๐-๕ ปี มีพัฒนาการสมวัยไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๘๐)
- สงสัยพัฒนาการล่าช้า ๑,๗๕๖ คน คิดเป็น ๑๒.๐๓ % (ร้อยละของเด็กที่สงสัยล่าช้าไม่น้อยกว่า ๒๐)
- ติดตามได้ ๑,๑๕๕ คน คิดเป็น ๖๕.๗๗% (ร้อยละของเด็กที่ได้รับการติดตามใน ๓๐ วันไม่น้อยกว่า ๙๐)
( ส่งต่อ ๑๓ คน / พัฒนาการสมวัย ๑,๑๒๕ คน / ไม่สมวัย ๑๗ คน)
ข้อเสนอ
ขอความร่วมมือให้สถานบริการทุกแห่งติดตามเร่งรัด การคัดกรอง การดําเนินการ การบันทึกข้อมูล
เนื่องจากผลงานยังต่ํากว่าเกณฑ์ที่กระทรวงกําหนด
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ

เรื่องที่ ๓ สถานการณ์และความก้าวหน้าการดําเนินการ LTC
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ตําบลเป้าหมายดําเนินงาน LTC ๙๘ ตําบล สปสช. โอนเงินลงกองทุน Long
Term Care ให้ท้องถิ่น จํานวน ๙๘ ตําบล มีCare Manager ทั้งหมด ๑๑๘ คน(รวมทั้งอยู่ระหว่างการ
อบรม ๔๔ คน)โดยมีสัดส่วน Care Manager ต่อผู้สูงอายุ ๑ : ๔๐ และ อยู่ระหว่างการอบรม Care giver
๑๗ อําเภอ มีอําเภอที่มีจํานวน Care giver ครอบคลุมทุกตําบลแล้ว คือ อ.ร่องคํา (รายละเอียดตามตารางที่
๑)
สําหรับการเบิกจ่ายงบประมาณตําบล LTC จังหวัดกาฬสินธุ์ จํานวนตําบลที่เบิกจ่ายแล้ว ๑๖ แห่ง จาก
ตําบลเป้าหมาย ๓๕ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๗๑ เบิกจ่ายเป็นอันดับที่ ๒ ของเขต (รายละเอียดตามตาราง ที่ ๒)
ตารางที่ ๑ แสดงผลการดําเนินงาน Long Term Care จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐
ปีพ.ศ.ที่ จํานวนตําบล จํานวนผูส้ ูงอายุที่มี จํานวนCare จํานวนCare
Care Plan
ดําเนินการ
ภาวะพึ่งพิง
Manager
giver
จํานวน ร้อยละ
๒๕๕๙
๓๕
๒,๓๒๔
๔๖
๔๖๖
๑,๗๑๕
๗๓.๗๙
๒๕๖๐
๖๓
๒,๔๕๖
๗๒
๕๒๔
๕๑๘
๒๑.๐๙
รวม
๙๘
๔,๗๘๐
๑๑๘
๙๘๐
๒,๒๓๓
๔๖.๗๑

๒๐
ตารางที่ ๒ แสดงผลการดําเนินงาน Long Term Care และการโอนเงินลงศูนย์ฯเพื่อเบิกจ่ายปี ๒๕๖๐
เขตสุขภาพที่ ๗ ร้อยแก่น สารสินธุ์ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐)
จํานวนตําบล
จํานวนตําบล
ร้อยละ
อันดับจังหวัดที่มีการ
ลําดับที่
จังหวัด
เป้าหมาย
ที่เบิกจ่ายแล้ว
เบิกจ่าย เขต๗
๑
๒
๓
๔

กาฬสินธุ์
ขอนแก่น
มหาสารคาม
ร้อยเอ็ด

๓๕
๔๔
๒๖
๔๐

๑๖
๒๓
๑๑
๑๒

๔๕.๗๑
๒
๕๒.๒๗
๑
๔๒.๓๐
๓
๓๐
๔
(ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐)

ข้อเสนอ ขอความร่วมมือให้อําเภอดําเนินการดังนี้
๑. จัดประชุมคณะกรรมการผู้สูงวัยระดับอําเภอ
๒. จัดประชุมชี้แจงคณะอนุกรรมการ LTC ระดับตําบล โดยใช้งบบริหารจัดการกองทุนสุขภาพ ๑๕ %
๓. ให้ทกุ อําเภออบรม Care Giver ๗๐ ชั่วโมง ให้ครอบคลุมทุกตําบลให้เสร็จสิ้นภายใน ๒๐ มิถุนายน
๒๕๖๐
๔. ให้ทกุ ตําบลเป้าหมายจัดทํา Care Plan ให้ครบทุกรายภายใน ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐
๕. ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายผ่านศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
มติทปี่ ระชุม
2560

รับทราบ และเร่งรัด Care Manager จัดทํา Care Plan ให้แล้วเสร็จภายใน 20 มิถุนายน

๕.5 เรื่องจากโรงพยาบาลกาฬสินธุ์
เรื่องที่ 1 กรณีค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลา (OT) ล่าช้า
ได้นําเรื่องและปัญหาเสนอองค์กรแพทย์พิจารณาทบทวนแล้ว กําลังหาแนวทางแก้ไข และนําเข้าองค์กร
แพทย์พิจารณาอีกครั้ง
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 2 OVCCA
หากรายไหนที่อัลตราซาวน์แล้วพบกรณีสงสัย/ผิดปกติ และยังไม่ได้ CT scan ให้ส่งรายชื่อที่ อาจารย์
ถนอมศิลป์ หรืออาจารย์ศิวบูลย์ เพื่อจะได้ประสาน OPD และ Lock ชื่อไว้ที่หน้าห้องตรวจ
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 3 การ consult ของสูตินารีแพทย์
ได้นําเรื่องเรียนผู้บริหารและผ่านองค์กรแพทย์/หัวหน้ากลุม่ งานสูตินารีเวชกรรมแล้ว หากมี feed back
ที่ไม่ดีกลับมาอีกให้แจ้งได้ และจะนําไปติดตามแก้ไขให้อีกครั้ง
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ

๕.6 เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชน
เรื่องที่ 1 การจัดสรรตําแหน่งพยาบาล
- ลง รพช.F3 24 คน ลง รพ.สต. 6 คน ซึ่งถ้าเลือกไม่ได้จะใช้วิธีการจับสลาก อีก 2 คน ลง รพ.เขาวง
- หากมีการลุกจากตําแหน่งจะมีการจัดสรรพยาบาลจบใหม่เข้าไปแทน

๒๑
- เกณฑ์ในการกําหนดเลขที่จะลง โดยพิจารณาที่ FTE ตามเงื่อนไขของกระทรวง ซึ่งได้มีการขยายกรอบ
การจ้างจาก 80% เป็น 100% แล้ว
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 2 นักวิชาการทันตภิบาลของ รพ.สามชัย มีมารายงานตัวหรือไม่
- สหวิชาชีพ จะมารายงานตัวในวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ซึ่งทางกลุ่มงานทรัพยากรจะตรวจสอบให้
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 3 การจัดสรรแพทย์ลงโรงพยาบาลชุมชน สามารถจัดได้ตามที่ต้องการ รพช. F3 ทั้ง 4 แห่งจะ
ได้แพทย์ 10 เดือน ซึ่งจะบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้ในระดับหนึ่ง ส่วน รพช.อื่นๆ จะได้เฉลี่ยกันไป
ซึ่งประกอบไปด้วยแพทย์ที่มาจาก รพ.กาฬสินธุ์ รพ.สมุทรสาคร รพ.พระปกเกล้าเพชรบุรี รพ.อุตรดิตถ์ และรพ.
หัวหิน ซึ่งการจัดสรรจะมีการซ้อนเดือนกัน 1 - 2 เดือน แต่สําหรับ รพช. F3 จะพยายามจัดไม่ให้ซ้อนเดือนกัน
ซึ่งจะเอาแพทย์ของกาฬสินธุ์เป็นหลัก และ ขอนัดประชุม ผอ.รพช.เพื่อชี้แจงการจัดสรรหลังปิดประชุม กวป.
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 4 ความชัดเจนในการจ่ายเงิน ฉ.11 ของ back office
ให้เบิกจ่ายเงินงบประมาณ สสอ.รพ.สต. 4 เดือน และโรงพยาบาล 1 เดือน ให้ดําเนินการทําเรื่องขอเบิก
งบมาที่กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ไม่เกินวันที่ 10 มิถุนายน 2560 โดยการจ่ายให้ขึ้นกับดุลพินิจของผู้บริหาร
โรงพยาบาลและยึดสถานะการเงินของโรงพยาบาล อิงตามระเบียบอย่างรัดกุม ทั้งการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 15
วันทําการ และปฏิบัติงาน 5 ด้าน
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 5 การให้บริการของระบบ CT (การเอกซเรย์) ซึ่งดําเนินการโดยบริษัทเอกชน การอ่านผลช้า
มาก ทําให้เกิดผลเสียกับผู้ป่วยโดยเฉพาะกรณีที่เร่งด่วน ใน Case Elective และ Case Emergency ซึ่งเป็น
Case ที่ขึ้นกับความเป็นไปของผู้ป่วย ซึ่งตามปกติต้องได้ผลภายใน 2 - 3 ชั่วโมง
มติทปี่ ระชุม มอบหมายให้ รพ.กาฬสินธุ์ เร่งดําเนินการแก้ไข โดยกําหนดเงื่อนไขกับทางบริษัทเอกชนให้
ได้ผลภายใน 2 ชั่วโมง
๕.7 เรื่องจากสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
เรื่องที่ 1 การจ่ายเงิน ฉ.11 สําหรับสายวิชาชีพใน รพ.สต.ที่ไม่ใช่ข้าราชการและลูกจ้างประจํา
- ให้ประชุมหารือกันภายใน CUP ให้ CUP สนับสนุน และนําเงินบํารุงของแต่ละ รพ.สต.มาร่วมพิจารณา
เพราะแต่ละแห่งไม่เท่ากัน
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 2 การประกวด รพ.สต.และ สสอ.ดีเด่นระดับจังหวัด ทั้งหมด 5 โซน ผลการคัดเลือกตัวแทน
การประกวด รพ.สต.แจนแลน อําเภอกุฉินารายณ์และตัวแทน สสอ.คือ สสอ.สมเด็จ อําเภอสมเด็จ โดยจะมี
คณะกรรมการประเมิน รพ.สต.ดีเด่นและ สสอ.ดีเด่น คือคณะกรรมการชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทยซึ่งจะ
เดินทางเข้าพักที่จังหวัดกาฬสินธุ์ในวันที่ 25 มิถุนายน 2560 และออกประเมินในวันที่ 26 มิถุนายน 2560 ซึ่ง
กําหนดการช่วงเช้าคือจะเดินทางไปประเมิน รพ.สต.แจนแลน และบ่ายจะเดินทางไป สสอ.สมเด็จ ส่วนสถานที่
รับรองคณะกรรมการฯ อยู่ระหว่างการจัดหาซึ่งจะแจ้งอีกให้ทราบต่อไป
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ

๒๒
เรื่องที่ 3 การสนับสนุนงบประมาณการพัฒนา รพ.สต.ติดดาว แห่งละ 20,000 บาท สามารถใช้ใน
ลักษณะซื้อเครือ่ งมือ ครุภัณฑ์ ได้หรือไม่
- สามารถใช้จา่ ยได้ตามความจําเป็น เนื่องจากเป็นงบจ่ายขาดที่โอนจากงบกลาง UC เข้าเงินบํารุง ใช้
ระเบียบเบิกจ่ายเงินบํารุง
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ

5.8 เรื่องจากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จํากัด
เรื่องที่ 1 ผลการดําเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จํากัด
1. กําไร ณ วันที่ 30 เมษายน 2560
47,138,113.74 บาท
2. ทุนสหกรณ์
1,433,412,363.06 บาท
3. ตั๋วสัญญาใช้เงิน
294,000,000.00 บาท
4. เงินฝากจากสมาชิก
414,704,401.44 บาท
5. ทุนดําเนินการ
4,389,446,786.91 บาท
6. จํานวนสมาชิกสหกรณ์ ณ ปัจจุบันถึงเดือน เมษายน 2560 ดังนี้
สมาชิกสามัญ
สมาชิกสมทบ
2,927 คน
1,003 คน
รวม 3,930 คน
7. จํานวนสมาชิก ฌกส. ณ ปัจจุบันถึงเดือน เมษายน 2560
สมาชิกสามัญ
สมาชิกสมทบ
3,117 คน
3,184 คน
รวม 6,301 คน
เรื่องที่ 2 การประชุมสัญจรประจําปี 2560
สหกรณ์ ฯ กํ า หนดจั ด ประชุ ม สั ญ จรประจํ า ปี 2560 ณ ที่ ตั้ ง ของหน่ ว ยในพื้ น ที่ ทุ ก หน่ ว ย โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อประชุมชี้แจงผลการดําเนินงานสหกรณ์ฯ , รับฟังความคิดเห็นสมาชิกเพื่อการพัฒนาสหกรณ์ฯ
และเลือกตั้งประธานหน่วยและผู้แทนสมาชิกเพื่อเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2560 จึงขอประชาสัมพันธ์
เชิญชวนสมาชิกสหกรณ์ฯ ได้เข้าร่วมการประชุมสัญจร โดยมีกําหนดการประชุมสัญจรประจําปี 2560 ระหว่าง
เดือน มิถุนายน 2560 – กันยายน 2560
สําหรับในเดือน มิถุนายน 2560 ออกสัญจร เวลา 13.30 น. – 16.30 น. ตามวัน และสถานที่ดังนี้
วันเดือนปี
หน่วย
สถานที่
วันที่ 8 มิถุนายน 2560
อําเภอเมือง
ห้องประชุม สสอ.เมือง
วันที่ 13 มิถุนายน 2560
อําเภอคําม่วง
ห้องประชุม รพ.คําม่วง
วันที่ 15 มิถุนายน 2560
อําเภอกมลาไสย
ห้องประชุม รพ.กมลาไสย
วันที่ 20 มิถุนายน 2560
อําเภอห้วยเม็ก
ห้องประชุม รพ.ห้วยเม็ก
วันที่ 22 มิถุนายน 2560
อําเภอห้วยผึ้ง
ห้องประชุม รพ.ห้วยผึ้ง
หมายเหตุ : กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
เรื่องที่ 3 โครงการสัมมนาสมาชิก เรื่อง การบริหารงานสหกรณ์สมาชิกสหกรณ์พร้อมทัศนศึกษา
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ลาวใต้) รอบที่ 5 รอบสุดท้ายวันที่ 3 – 4 มิถุนายน 2560
-รพร.กุฉินารายณ์/สสอ.กุฉินารายณ์/รพ.เขาวง/สสอ.เขาวง/รพ.นาคู/สสอ.นาคู/รพ.ห้วยผึ้ง/สสอ.ห้วยผึ้ง

๒๓
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖
เรื่องอื่น ๆ
เรื่องที่ 1 แนวทางการดําเนินงานและรูปแบบการเบิกจ่ายงบประมาณงบยาเสพติด

๒๔

๒๕

๒๖

แนวทางการติดตามดูแลผูผ้ า่ นการบําบัดฟืน้ ฟู ภายใต้กลไกของกระทรวงสาธารณสุข ปี2560
ระบบสมัครใจ
1. กลุ่มผู้ใช้ ติดตาม 1ครั้งใน 30 วัน
2. กลุ่มผู้เสพ กลุ่มผู้ติด ติดตามอย่างน้อย 4 ครั้ง เป็นเวลา 1 ปี และสุม่ ตรวจปัสสาวะอย่างน้อย 4 ครั้ง
3. กลุ่มที่มีภาวสะฉุกเฉินจากสารกลุ่มแอมเฟตตามีน ฝิ่น เฮโรอีนและกลุ่มเมายาบ้า / ก้าวร้าว ติดตาม
อย่างน้อย 4 ครั้ง เป็นเวลา 1 ปี และสุ่มตรวจปัสสาวะอย่างน้อย 4 ครั้ง
ระบบบังคับบําบัดทั้งแบบควบคุมตัวและไม่ควบคุมตัว
ติดตาม 7 ครั้งในเวลา 1 ปี และสุ่มตรวจปัสสาวะอย่างน้อย 4 ครั้ง
ครั้งที่ 1 หลังการจําหน่าย 2 สัปดาห์ (ตรวจปัสสาวะทุกราย)
ครั้งที่ 2 หลังการจําหน่าย 1 เดือน (พิจารณาสุ่มตรวจปัสสาวะตามความเหมาะสม)
ครั้งที่ 3 หลังการจําหน่าย 2 เดือน (พิจารณาสุ่มตรวจปัสสาวะตามความเหมาะสม)

๒๗
ครั้งที่ 4 หลังการจําหน่าย 3 เดือน (พิจารณาสุ่มตรวจปัสสาวะตามความเหมาะสม)
ครั้งที่ 5 หลังการจําหน่าย 6 เดือน (พิจารณาสุ่มตรวจปัสสาวะตามความเหมาะสม)
ครั้งที่ 6 หลังการจําหน่าย 9 เดือน (พิจารณาสุ่มตรวจปัสสาวะตามความเหมาะสม)
ครั้งที่ 7 หลังการจําหน่าย 12 เดือน (พิจารณาสุ่มตรวจปัสสาวะตามความเหมาะสม)
และบันทึกผลการติดตามผู้ผ่านการบําบัดฟื้นฟูตามแบบ บ108-2557-2558 โดยทําการติดตาม
ผู้ผ่านการบําบัดรักษาในปีงบประมาณที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน
ขั้นตอนการเบิกจ่ายงบบําบัดรักษา เอกสาร /หลักฐานประกอบด้วย
1.บําบัด
1.1 โครงการ
1.2 ตารางการบําบัดของหน่วยงาน
1.3 ใบลงชื่อผู้บําบัดฯ และญาติ
1.4 ใบรายงานผลการตรวจปัสสาวะ
1.5 แบบรายงาน บสต.3
1.6 อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. การติดตาม
2.1 ใบรายงานผลการตรวจปัสสาวะ
2.2 แบบรายงาน บสต.5
2.3 อื่นๆ ที่เกีย่ วข้อง
3. นําส่งทีก่ ลุม่ งานยาเสพติดและสุขภาพจิต สสจ.กาฬสินธุ์ เพื่อตรวจสอบก่อนส่งการเงิน
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 2 ขอเชิญร่วมทําบุญเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี
โรงพยาบาลฆ้องชัย ขอเชิญร่วมทําบุญเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อก่อสร้างต่อเติมอาคารเป็นห้อง
เฝ้าสังเกตอาการผู้ป่วย ในวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น.
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ

ปิดประชุมเวลา 17.40 น.
(ลงชื่อ) กฤษณา เพียรภายลุน ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางกฤษณา เพียรภายลุน)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(ลงชื่อ)

สม นาสอ้าน
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสม นาสอ้าน)
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ

