วาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
ครั้งที่ 10 / ๒๕60
วันพุธ ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕60

ห้องประชุมปัญญานุสติ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

๒

ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสาธารณสุข จังหวัดกาฬสินธุ์
ครั้งที่ 10 / ๒๕60
วันพุธ ที่ 26 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕60 เวลา ๑๓.0๐ น.
ณ ห้องประชุมปัญญานุสติ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
ระเบียบวาระที่ ๑
ระเบียบวาระที่ ๒
ระเบียบวาระที่ ๓
ระเบียบวาระที่ ๔
ระเบียบวาระที่ ๕
ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบและ/หรือถือปฏิบัติ
เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
เรื่องติดตามผลการประชุม หัวหน้าส่วนราชการสาธารณสุข ครั้งที่แล้ว
เรื่องนาเสนอเพื่อพิจารณา
เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เรื่องอื่น ๆ

๓
วาระก่อนการประชุม
พิธีมอบรางวัลแสดงความชื่นชมยินดีกับหน่วยงานองค์กรที่มีผลงานดีเด่นระดับต่าง ๆ
เรื่องที่ 1 พิธีมอบเกียรติบัตร ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการประเมินระบบบริการอนามัย
สิ่งแวดล้อม ประจาปี 2560 จานวน 3 แห่ง ได้แก่
1. เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
2. เทศบาลตาบลสมเด็จ
3. เทศบาลตาบลท่าคันโท
เรื่องที่ 2 มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ คปสอ.กมลาไสยที่ช นะเลิ ศการประกวดตาบลจั ดการ
สุขภาพดีเด่นระดับเขต ในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อนาดีปีงบประมาณ
2560
มติที่ประชุม .....…………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
…………………………………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบและ/หรือถือปฏิบัติ
…………………………………………………...…………………...……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………...………...……………………………………………………………………………………
…………………………………………………...…………………...……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………...………...……………………………………………………………………………………
…………………………………………………...…………………...……………………………………………………………………………………
………………...……………………………..……………………….…………………………………………………...…………………...…………
…………………………………………………...…………………...……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………...………...……………………………………………………………………………………
…………………………………………………...…………………...……………………………………………………………………………………
………………...……………………………..……………………….…………………………………………………...…………………...…………
…………………………………………………...…………………...……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………...………...……………………………………………………………………………………
…………………………………………………...…………………...……………………………………………………………………………………
………………...……………………………..……………………….…………………………………………………...…………………...…………
…………………………………………………...…………………...……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………...………...……………………………………………………………………………………
…………………………………………………...…………………...……………………………………………………………………………………
………………...……………………………..……………………….…………………………………………………...…………………...…………
…………………………………………………...…………………...……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………...………...……………………………………………………………………………………
…………………………………………………...…………………...……………………………………………………………………………………
…………………………………………………...…………………...……………………………………………………………………………………
…………………………………………………...…………………...……………………………………………………………………………………
…………………………………………………...…………………...……………………………………………………………………………………

๔
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสาธารณสุข จังหวัดกาฬสินธุ์
ครั้งที่ 9 / 2560 ประจาเดือนมิถุนายน 2560
วันพฤหัสบดีที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมปัญญานุสติ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้เข้าประชุม
1. นพ.พีระ
2. นางฉวีวรรณ
3. นายสม
4. นางปราณีต
5. นางถนอมนวล
6. นางสาวศุมัญญา
7. นางนิศราวรรณ
8. ภก.กฤช
9. นายใจยา
10. นางถมญาณี
11. นายธนาเดช
12. นายยุทธพล
13. นางสาวกานต์ญาดา
14. นายศัศวัต
15. นพ.ภาคภูมิ
16. นพ.ศิวบูลย์
17. นพ.วรวิทย์
18. นายเชษฐา
19. นพ.ไพฑูรย์
20. นพ.สมานมิตร
21. นางพิสมัย
22. นพ.พุทธรักษ์
23. นพ.ประธาน
24. นางสาวฐิติวรรณ
25. นพ.ธิติพงศ์
26. นายปุณชาติ
27. นางสาวรักชนก
28. นพ.วิโรจน์
29. นพ.สัญญา
30. นพ.จารึก
31. นพ.เมธา
32. นางวรวรรณ

อารีรัตน์
ชมภูเขา
นาสอ้าน
วงศ์สละ
สายเชือ
บุตตะหึงษ์
รักโคตร
โชติการณ์
ศรีโพนทอง
โชติการณ์
อัยวรรณ
ภูเลื่อน
นาชัยเพชร
ไพรพงษ์
มโนสิทธิศักดิ์
ชัยสงคราม
เจริญพร
สารชัย
อุไรชื่น
อัฐนาค
ลุนพรหม
ดีสิน
ศรีจุลฮาด
พลกุล
มณีวงศ์
แผ่นศิลา
เจนวิริยะกุล
กอบางยาง
สุปัญญาบุตร
ประคา
ดิเรกโภค
ภูทะวัง

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
แทนหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค
แทนหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
แทนหัวหน้ากลุ่มงานนิติการ
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ
แทนหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
แทนรักษาการหัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ
แทนรักษาการหัวหน้ากลุ่มงานยาเสพติดและสุขภาพจิต
แทนผู้อานวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์
แทนผู้อานวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการโรงพยาบาลยางตลาด
แทนผู้อานวยการโรงพยาบาลกมลาไสย
ผู้อานวยการโรงพยาบาลห้วยผึง
ผู้อานวยการโรงพยาบาลคาม่วง
แทนผู้อานวยการโรงพยาบาลห้วยเม็ก
ผู้อานวยการโรงพยาบาลท่าคันโท
ผู้อานวยการโรงพยาบาลร่องคา
แทนผู้อานวยการโรงพยาบาลนามน
ผู้อานวยการโรงพยาบาลสหัสขันธ์
แทนผู้อานวยการ รพร.กุฉินารายณ์
แทนผู้อานวยการโรงพยาบาลสมเด็จ
ผู้อานวยการโรงพยาบาลเขาวง
ผู้อานวยการโรงพยาบาลหนองกุงศรี
รักษาการผู้อานวยการโรงพยาบาลดอนจาน
รักษาการผู้อานวยการโรงพยาบาลสามชัย
แทนผู้อานวยการโรงพยาบาลฆ้องชัย

๕
33. นางเนาวรัตน์
34. นายประสิทธิชัย
35. นายสายัณห์
36. นางเบญจมาภรณ์
37. นายสุพรรณ
38. นายศิริศักดิ์
39. นายประสิทธิ์
40. นายสุลักษณ์
41. จ.อ.รัตพงษ์
42. นายนัฐวุฒิ
43. นายนพรัตน์
44. นายสง่า
45. นายชุมพล
46. นายวราวุฒิ
47. นายไชยา
48. นายชยุต
49. นายจักราวุฒิ
50. นายอาทิตย์
51. นางสิริวรรณ
52. นางณิชมน
53. นายอุทิศ
54. นางสาวนงนุช
55. นพ.จารุพล
56. นางทิพาพร
57. นายธงชัย
58. นายธนาเดช
59. นางศุภกาญจน์
60. นายนิรัตน์
61. นางสาววิชิตา
62. นางสาวพิมพ์กนิต
63. นายอิศรา
64. นายศิริศักดิ์
65. นายสรรเพชญ์
ผู้ไม่เข้าประชุม
1. นพ.ไพรัตน์
2. นางวิมลรัตน์
3. นพ.สุรพงษ์
4. นางจุฑามาศ

จุฑาสงฆ์
กัลยาสนธิ
ใจทาน
ศิริโสม
เขตบรรจง
บุญไชยแสน
สงกันหา
เสนาวุฒิ
สินสุวงค์วัฒน์
ไผ่ผาด
ไทยแท้
เพียรภายลุน
แสบงบาล
ตุลาพัฒน์
เวียงนนท์
หิรัญรักษ์
วงษ์ภักดี
เลิศลา
ยนตรี
สินสุวงศ์วัฒน์
ปัญญาสิทธิ์
โนนศรีชัย
ตวงศิริทรัพย์
ราชาไกร
ปัญญูรัตน์
อัยวรรณ
หระสิทธิ์
โมลาขาว
ถิ่นวัน
เพิ่มสิน
ถาวรสวัสดิ์
ดลพร
ฟุ้งเฟื่อง

แทนสาธารณสุขอาเภอเมืองกาฬสินธุ์
สาธารณสุขอาเภอยางตลาด
สาธารณสุขอาเภอคาม่วง
แทนสาธารณสุขอาเภอกมลาไสย
สาธารณสุขอาเภอหนองกุงศรี
สาธารณสุขอาเภอฆ้องชัย
สาธารณสุขอาเภอนามน
แทนสาธารณสุขอาเภอดอนจาน
แทนสาธารณสุขอาเภอสหัสขันธ์
สาธารณสุขอาเภอกุฉินารายณ์
สาธารณสุขอาเภอนาคู
สาธารณสุขอาเภอสมเด็จ
แทนสาธารณสุขอาเภอห้วยผึง
สาธารณสุขอาเภอท่าคันโท
รักษาราชการแทนสาธารณสุขอาเภอร่องคา
แทนสาธารณสุขอาเภอห้วยเม็ก
รักษาราชการแทนสาธารณสุขอาเภอเขาวง
ผู้ช่วยสาธารณสุขอาเภอหนองกุงศรี
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชานาญงาน
เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ชานาญงาน
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นายแพทย์ชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักทรัพยากรบุคคล
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
นักวิชาการสาธารณสุข

สงคราม
ภูผาสุข
ลักษวุธ
วิลาศรี

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
รักษาการผู้อานวยการโรงพยาบาลนาคู
สาธารณสุขอาเภอสามชัย

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

๖
เริ่มประชุมเวลา 13.40 น.
วาระก่อนการประชุม
พิธีมอบรางวัลแสดงความชื่นชมยินดีกับหน่วยงานองค์กรที่มีผลงานดีเด่นระดับต่าง ๆ
เรื่องที่ 1 มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับเจ้าหน้าที่ที่อบรมหลักสูตรการพัฒนาทีมปฏิบัติการฉุกเฉิน
ทางการแพทย์ระดับตติยภูมิ (ทีม MERT) จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่จบหลักสูตร MERT ประเทศไทย และกล่าวความ
ภาคภูมิใจและบทเรียนที่ได้รับจากการอบรม 3 นาที
เรื่องที่ 2 มอบใบประกาศนียบัตร คนดีศรีสาธารณสุข ประเภทเรื่องเล่า ระดับจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจาปี
๒๕๖๐ ในหัวข้อ “มีไมตรีต่อกัน สร้างสรรค์สาธารณสุขไทย เทิดไท้องค์ราชัน” ดังนี
1. นางเพ็ญศรี ปรีดีย์
ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
สังกัด รพร.กุฉินารายณ์
2. นางวิลัยวรรณ แสนปลืม
ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
สังกัด รพท.กาฬสินธุ์
3. นางสุมาลี เขตบรรจง
ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
สังกัด รพ.หนองกุงศรี
4. นางสาวเกศินี วิชาชัย
ตาแหน่ง แพทย์แผนจีน
สังกัด รพ.กมลาไสย
5. นายนิรัตน์ โมลาขาว
ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ สังกัด รพ.ห้วยผึง
เรื่องที่ 3 มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับจิตอาสาชุมชนบ้านหนองอิบุตร อาเภอห้วยผึง เนื่องใน
โอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศการประกวด “โครงการจิตอาสาชุมชนดีเด่น”
มติที่ประชุม

ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับบุคคล/หน่วยงานที่ได้รับรางวัล

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบและ/หรือถือปฏิบัติ
1. ขอบคุณทีมงานการผ่ าตัดผู้ ป่ ว ยปากเหว่ งเพดานโหว่ ทังโรงพยาบาลกาฬสิ นธุ์ สภากาชาดไทย
โรงพยาบาลชุมชน สาธารณสุขอาเภอ ทุกแห่งที่ได้นาผู้ป่วยเป้าหมายเข้ารับบริการสุขภาพได้ตามเป้าหมายที่
ต้องการ
2. ขอขอบคุณและชื่นชมสานักงานสาธารณสุขอาเภอสมเด็จ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลแจน
แลน อาเภอกุฉินารายณ์ ซึ่งเป็นตัวแทนจังหวัดที่เข้ารับการประเมินประกวด สสอ. รพ.สต. ดีเด่นระดับเขต โดยมี
การเตรียมพร้อมเป็นอย่างดี สสอ.สมเด็จมีการพัฒนาระบบสุขภาพอาเภอที่ดี District health board (DHB)
และ รพ.สต.แจนแลน มีนวตกรรมที่ดี
3. ขอบคุณทีมงานผู้จัดงานสัมมนาพัฒนา คุณธรรม จริยธรรม ที่ผ่านมาเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560
ณ โรงแรมริมปาว อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
4. สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ได้เป็นเจ้าสวดอภิธรรมพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ใน
วันที่ 5 สิงหาคม 2560 รอบเวลา 17.00 น. โดยหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ได้โควต้ามา 50 ที่นั่ง
มอบงานบริหารงารทั่วไป ทาหนังสือชีแจงรายละเอียดส่งให้กับโรงพยาบาลชุมชน สาธารณสุขอาเภอทุกแห่ง
ต่อไป
5. ขอความร่ ว มมือ โรงพยาบาลชุมชน สาธารณสุ ขอาเภอ ทุกแห่ งเร่งรัดการลงทะเบียน และจ่าย
ค่าใช้จ่ายสาหรับการลงทะเบียน ในงานการประชุมวิชาการนานาชาติเขตสุขภาพที่ 7
6. ในวัน ที่ 28 กรกฏาคม 2560 จังหวัดกาฬสิ นธุ์จะจัดพิธีเทิดพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ 10
ณ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีกิจกรรม ดังนี

๗
6.1 เดินการกุศลเพื่อหาทุนช่วยเหลือผู้ป่วย โดยโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์เป็น
เจ้าภาพหลัก ขอความร่วมมือประสานแพทย์ พยาบาล มาร่วม และให้จัดจุดรับบริจาคที่จังหวัดช่วงเช้า และจะมี
การเดินจากศาลากลางไปแก่งดอนกลาง
6.2 กิจกรรมเทศมหาชาติรับบริจาคสร้างพระพุทธรูปประจาจังหวัด ณ พุทธมณฑลแก่งดอน
กลาง
6.3 กิจกรรมรับบริจาคเพื่อซือเครื่องมือทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ ให้ รพร.กุฉินารายณ์เตรียมป้ายไวนิลมาร่วมขบวนเดินเทิดพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ 10
6.4 รับบริจาคเพื่อเป็นทุนให้โรงเรียน ICU
ทางจั งหวัดจะทาหนั งสื อแจ้ง ไปยั งโรงพยาบาลสมเด็ จพระยุ พราชกุ ฉิ นารายณ์ต่ อ ไป ทังนี
โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้
7. ขบวนรถไฟพัฒ นาจั งหวัดกาฬสิ นธุ์โ ดย นายสุ วิทย์ คาดี ผู้ ว่าราชการจังหวัดกาฬสิ นธุ์ โบกีงาน
สาธารณสุขได้ให้งานสมุนไพรของโรงพยาบาลกมลาไสยเข้าขบวนการดาเนินงานเรียบร้อย
8. ขอขอบคุณ นายสุวิทย์ คาดี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มีข้อสั่งการให้แขวงการทางให้ดาเนินการ
สร้าง/ปรับปรุงถนนทางเข้าโรงพยาบาลดอนจาน และโรงพยาบาลสามชัย พร้อมทังให้ไฟส่องสว่างตลอดข้างทาง
ถนน
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
มติที่ประชุม

รับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามผลการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสาธารณสุข ครั้งที่แล้ว
เรื่อง ติดตามตัวชี้วัดที่มีผลงานต่ารายอาเภอ
ผลการจับฉลากสุ่มเลือก 2 อาเภอ ได้แก่ อาเภอเขาวง และอาเภอสามชัย
3.1 อาเภอเขาวง มีตัวชีวัดที่มีผลงานไม่ผ่านตามเป้าหมาย ดังนี
ตัวชีวัดที่ 2 ร้อยละของเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วนร้อยละ 66
ตัวชีวัดที่ 4 ร้อยละของหญิงมีครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครังแรกภายใน 12 สัปดาห์ (>ร้อยละ60)
ตัวชีวัดที่ 5 ร้อยละการเยี่ยมบ้านกลุ่มหญิงตังครรภ์ (>ร้อยละ85)
ตัวชีวัดที่ 3.1 ร้อยละของเด็กแรกเกิด 0-5 ได้รับการคัดกรองพัฒนาการเด็ก (>ร้อยละ90)
ตัว ชีวัดที่ 3 อัตราผู้ ป่ ว ยเบาหวานที่ควบคุมระดับนาตาลได้ดี (HbA1C < 7 %) เพิ่มขึน 5% จากปี
2559 หรือ ≥ 40%
ตัวชีวัดที่ 4 อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับความดันได้ดี (BP<140/90 mmHg) เพิ่มขึน
5% จากปี2559 หรือ ≥ 50%
ปัญหาและแนวทางการแก้ไขงานพัฒนาการเด็ก
1. ช่วงแรก คีย์ตามเด็กที่มารับบริการให้ภูมิคุ้มกันและประเมินพัฒนาการจริง เด็กที่อยู่ 42 เดือนจะ
ตามไม่ค่อยได้ ทาให้ผลงานขึนน้อย ช่วงหลัง เน้นการติดตามเด็กให้มากขึนโดยแจ้งให้ อสม. ช่วยติดตามในการ
ประชุม อสม. แต่ละเดือน
2. ผู้รับผิดชอบคลินิกประเมินพัฒนาการกับคนคีย์ข้อมูลเป็นคนละคนกันทาให้การลงข้อมูลผิดพลาด
3 ปัญหาเป้าหมายเพิ่มซึ่งไม่ตรงกับพืนที่

๘
แนวทางแก้ไข นอกจากให้ อสม. ตามแล้ว ต่อไปจะออกไปประเมินในศูนย์เด็กเล็ก ( 30 และ 42 เดือน) และ
ประสานข้อมูลกับคนคีย์ให้มากขึนพร้อมกับการลงตามเด็กที่บ้านของเจ้าหน้าที่
ปัญหาและแนวทางการแก้ไข้ปัญหา DM/HT
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานข้อมูลขาดการติดตามตัวชีวัด
- การคีย์ข้อมูลไม่สมบูรณ์ / ครบถ้วน
- การส่งออกข้อมูลไม่สมบูรณ์
แนวทางการแก้ไขปัญหา
1. มีการติดตามตัวชีวัดระดับจังหวัด
2. ประชุมติดตามตัวชีวัด /วิเคราะห์ปัญหาร่วมกันในภาพ คปสอ.
3. เร่งรัดการคีย์ข้อมูลและส่งออกข้อมูลย้อนหลังตังแต่ เดือนตุลาคม 2559 – ปัจจุบัน
4. นิเทศติดตามผลการดาเนินงาน / ตัวชีวัดก่อนสินปีงบประมาณ
3.2 อาเภอสามชัย
ตัวชีวัดที่ไม่ผ่านเป้าหมายหลักๆคือ ผลงานการคัดกรองผู้ป่วยเบาหวาน – ความดันโลหิตสูงคล้ายๆกับ
พืนที่อาเภอเขาวง โดยมีการทางานจริง แต่บันทึกข้อมูลไม่ทัน ซึ่งตอนนีทีมงานได้เร่งรัดการดาเนินงานอยู่
มติที่ประชุม รับทราบ และมีคาแนะนาจากทางจังหวัด ให้พืนที่ใช้วิธีวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา ( Root
Cause Analysis) เพื่อเข้าใจสาเหตุที่แท้จริงที่ทาให้ผลงานของตัวชีวัดต่า โดยวิเคราะห์เป็นตัวชีวัดไป (ผู้เข้ารับ
บริการ/ประชาชน พฤติกรรมของเขา บุคลากรทางสาธารณสุข ระบบ ICT ทักษะทีมบริการ เป็นต้น) เนื่องจาก
ตัวชีวัดแต่ละตัวมีสาเหตุเชิงลึกที่แตกต่างกัน จะได้กาหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องนาเสนอเพื่อพิจารณา
เรื่อง การขออนุมัติจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ทดแทนบุคลากร
ที่ลาออก และการจ้างเพิ่ม จานวน 36 อัตรา
1 สานักงานสาธารณสุขอาเภอยางตลาด ปรับลูกจ้างชั่วคราว เป็น พกส รวม 23 อัตรา
1.1 ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
จานวน 2 อัตรา
1.2 ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
จานวน 4 อัตรา
1.3 ตาแหน่ง พนักงานธุรการ
จานวน 5 อัตรา
1.4 ตาแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
จานวน 12 อัตรา
2. โรงพยาบาลนาคู ปรับลูกจ้างชั่วคราวเป็น พ.ก.ส รวม 7 อัตรา
2.1 ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
จานวน 4 อัตรา
2.2 ตาแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
จานวน 1 อัตรา
2.3 ตาแหน่ง พนักงานบริการ
จานวน 1 อัตรา
2.4 ตาแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
จานวน 1 อัตรา
3. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ จ้างลูกจ้างชั่วคราว รวม 3 อัตรา
3.1 ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
จานวน 2 อัตรา
3.2 ตาแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
จานวน 1 อัตรา
4. โรงพยาบาลห้วยเม็ก จ้างลูกจ้างชั่วคราวทดแทนลาออก รวม 1 อัตรา
4.1 ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
จานวน 1 อัตรา

๙
5. โรงพยาบาลเขาวง จ้างลูกจ้างชั่วคราวทดแทนลาออก รวม 1 อัตรา
5.1 ตาแหน่ง พนักงานเปล
จานวน 1 อัตรา
6. โรงพยาบาลร่องคา ขอปรับจาก ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน เป็น ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
รวม 1 อัตรา
6.1 ตาแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

จานวน 1 อัตรา

* การขออนุมัติจ้างทดแทนและจ้างเพิ่มใหม่ พกส. ข้อ 1 – ข้อ 3 อยู่ภายในกรอบ FTE 2
ไม่เกินร้อยละ 80 ของหน่วยบริการ
หมายเหตุ การขออนุมัติจ้างลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานกระทรวงสาธารณสุขให้หน่วยบริการพิจารณา
ดังนี
1 การเป็นหนีองค์การเภสัชกรรม จะต้องไม่มีหนีค้างชาระก่อน 2 ปีงบประมาณ เช่น ปีงบประมาณ
2560 จะต้องไม่มีหนีค้างชาระในปี 2558-2559
2 สถานการณ์เงินบารุง จะต้องไม่ติดวิกฤติระดับ 7 ในไตรมาศที่ 4 ของงบประมาณที่ผ่านมา
3 กรอบอัตรากาลัง FTE โดยระบุจานวนปฏิบัติงานจริง (ใช้กรอบ FTE 2.75)
4 ระบุเหตุผลความจาเป็นประกอบการจ้างงาน และภาระงาน
5 Labour cost ของหน่วยงานไม่ควรเกิน ร้อยละ 55
6 กรณีเกิน FTE 80% ให้จังหวัดเสนอคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล เขตสุภาพที่ 7
พิจารณากลั่นกรองการขออนุมัติจ้างงานของสถานบริการ และเสนอผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต
สุขภาพที่ 7 เพื่อพิจารณาการอนุมัติต่อไป
มติที่ประชุม

อนุมัติ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๕.๒ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
เรื่องที่ 1 สรุปผลการดาเนินงานแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วยนอก
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด ได้ดาเนินการงาน การพัฒนาคุณภาพข้อมูลสารสนเทศ เขตสุขภาพที่ 7
ปีงบประมาณ 2560 ซึ่งมี 5 มิติ ดังนี
มิติที่ 1. มิติด้านความถูกต้อง
นาหนักร้อยละ 20
จานวน 2 ตัวชีวัด
มิติที่ 2. มิติด้านความครบถ้วน
นาหนักร้อยละ 20
จานวน 1 ตัวชีวัด
มิติที่ 3. มิติด้านความทันเวลา
นาหนักร้อยละ 20
จานวน 1 ตัวชีวัด
มิติที่ 4. มิติด้านความน่าเชื่อถือ
นาหนักร้อยละ 20
จานวน 3 ตัวชีวัด
มิติที่ 5. มิติด้านการนาไปใช้ประโยชน์
นาหนักร้อยละ 20
จานวน 2 ตัวชีวัด
สรุปผลการดาเนินงาน ในมิติที่ 4 มิติด้านความน่าเชื่อถือ
1. การสุ่มสารวจแฟ้มผู้ป่วยนอก ภาพรวมทาการสุ่มรวม 7,120 แฟ้มบริการ และได้รับการตรวจสอบ
คุณภาพโดยทีม Audit ระดับจังหวัด จานวน 7,120 แฟ้ม คิดเป็น ร้อยละ 100
2. การตรวจสอบแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วยนอก ภาพรวมจังหวัดกาฬสินธุ์ สรุปได้ดังนี
2.1 คุณภาพของการบันทึกเวชระเบียน (A1) จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ ร้อยละ 57.68 ซึ่งเกณฑ์อยู่ที่
ร้อยละ 75
2.2 คุณภาพของการให้รหัสโรค ICD10 (A2) จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ ร้อยละ 54.42 ซึ่งเกณฑ์อยู่ที่
ร้อยละ 75

๑๐
2.3 คุณภาพของการจ่ายยา (A3) จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ ร้อยละ 77.49 ซึ่งเกณฑ์อยู่ที่ ร้อยละ 75
2.4 คุณภาพของการหัตถการ (A3) จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ ร้อยละ 80.24 ซึ่งเกณฑ์อยู่ที่ ร้อยละ 75
3. การตรวจสอบคุณภาพข้อมูลการบันทึกเวชระเบียน (A1) พบว่ามี 1 อาเภอที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75
ตามที่กาหนด
3.1 ระดับน้อยกว่า ร้อยละ 65 จานวน 15 อาเภอ
3.2 ระดับ ร้อยละ 66-74
จานวน 2 อาเภอ (อ.ท่าคันโท และ อ.ยางตลาด)
3.3 ระดับ ร้อยละ 75-84
จานวน 1 อาเภอ (อ.สหัสขันธ์)
3.4 ระดับ ร้อยละ 85 ขึนไป จานวน 0 อาเภอ
4. คุณภาพของการให้รหัสโรค ICD10 (A2) พบว่ามี 2 อาเภอที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 ตามที่กาหนด
4.1 ระดับน้อยกว่า ร้อยละ 65 จานวน 14 อาเภอ
4.2 ระดับ ร้อยละ 66-74
จานวน 2 อาเภอ (อ.สหัสขันธ์ และ อ.ร่องคา)
4.3 ระดับ ร้อยละ 75-84
จานวน 2 อาเภอ (อ.คาม่วง และ อ.ยางตลาด)
4.4 ระดับ ร้อยละ 85 ขึนไป จานวน 0 อาเภอ
5. คุณภาพของการจ่ายยา (A3) พบว่ามี 13 อาเภอที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 ตามที่กาหนด
5.1 ระดับน้อยกว่า ร้อยละ 65 จานวน 3 อาเภอ (อ.ท่าคันโท,อ.สมเด็จ และ อ.ห้วยผึง)
5.2 ระดับ ร้อยละ 66-74
จานวน 4 อาเภอ (อ.เมือง,อ.ห้วยเม็ก,อ.สามชัย,อ.นาคู)
5.3 ระดับ ร้อยละ 75-84
จานวน 5 อาเภอ
5.4 ระดับ ร้อยละ 85 ขึนไป จานวน 6 อาเภอ
6. คุณภาพของการจ่ายหัตถการ (A3) พบว่ามี 15 อาเภอที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 ตามที่กาหนด
6.1 ระดับน้อยกว่า ร้อยละ 65 จานวน 3 อาเภอ (อ.ท่าคันโท,อ.สมเด็จ และ อ.เมือง)
6.2 ระดับ ร้อยละ 66-74
จานวน 1 อาเภอ (อ.คาม่วง)
6.3 ระดับ ร้อยละ 75-84
จานวน 4 อาเภอ
6.4 ระดับ ร้อยละ 85 ขึนไป จานวน 10 อาเภอ
7. การตรวจสอบคุณภาพข้อมูลการบันทึกเวชระเบียน (A1) พบว่ามีสถานบริการที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75
ตามที่กาหนด จานวน 44 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 25.14
8. คุณภาพของการให้รหัสโรค ICD10 (A2) พบว่ามี มีสถานบริการที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 ตามที่กาหนด
จานวน 39 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 22.29
9. คุณภาพของการจ่ายยา (A3) พบว่ามีสถานบริการที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 ตามที่กาหนด จานวน
116 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 66.29
10. คุณภาพของการจ่ายหัตถการ (A3) พบว่ามีสถานบริการที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 ตามที่กาหนด จานวน
128 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 73.14
11. จากการดาเนินตรวจสอบคุณภาพข้อมูลการบันทึกเวชระเบียน ตามเกณฑ์จังหวัด พบว่า มีสถานบริการ
ที่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 75 ของเงื่อนไขทัง 4 ข้อจานวน 11 หน่วยบริการคิดเป็นร้อยละ 6.29
12. จากการดาเนินตรวจสอบคุณภาพข้อมูลการบันทึกเวชระเบียน ตามเกณฑ์ สนย. พบว่า มีสถานบริการที่
ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 75 ของเงื่อนไขทัง 2 ข้อจานวน 15 หน่วยบริการคิดเป็นร้อยละ 8.58

๑๑
ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงาน
1. แบบฟอร์มในการให้บริการผู้ป่วยนอกมีความหลากหลาย และไม่ครอบคลุมตามมาตรฐานที่
สานักนโยบายและยุทธ์ศาสตร์ กาหนด
2. เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการผู้ป่วยนอกขาดความรู้ความเข้าใจในการบันทึกเวชระเบียน
3. เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการผู้ป่วยนอกขาดความรู้ความเข้าใจในการให้รหัสโรคที่ถูกต้อง
4. เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการบันทึกเวชระเบียนไม่ตรงกับการบันทึกลงฐานข้อมูล
5. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในขันตอนการให้บริการ
6. เจ้าหน้าที่ผู้บันทึกเวชระเบียน เขียนเวชระเบียนด้วยลายมือที่ไม่บรรจงและชัดเจน
ข้อเสนอแนะ
1. จัดทาแบบฟอร์มที่มีมาตรฐานตรงตามที่สานักนโยบายและยุทธ์ศาสตร์กาหนด และประกาศใช้
ภายในจังหวัด
2. จัดอบรมฟื้นฟูการให้บริการผู้ป่วยนอก การเขียนเวชระเบียน การตรวจร่างกาย การให้รหัสโรค
3. ให้อาเภอมีการตรวจสอบแฟ้มเวชระเบียน ภายใน CUP ทุกๆ 6 เดือน
4. จัดให้มีการตรวจสอบแฟ้มเวชระเบียน แบบ external audit โดยการสลับอาเภอ ทุก 6 เดือน
5. ควรจัดทา OPD จากการปริน OPD ผ่านโปรแกรม ไม่ควรใช้การเขียนเวชระเบียนด้วยมือ
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่ องที่ 2 กาหนดการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุ ข เขตสุขภาพที่ ๗ รอบที่ ๒ ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๖๐ จังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ – ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐
ด้ว ยกระทรวงสาธารณสุ ข ได้กาหนดแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุ ขในปี งบประมาณ
๒๕๖๐ รอบที่ ๒ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีกาหนดการตรวจฯ ในวันที่ ๗ – ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ดังนี
วันอาทิตย์ ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๐
๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ผู้ทาหน้าที่ตรวจราชการกรมอนามัยและกรมต่างๆ ลงพืนที่เข้าวิเคราะห์ข้อมูล ก่อน
กาหนดการ ตามหัวข้อประเด็นที่รับผิดชอบตามแผนการตรวจราชการตามโครงการ
ที่รับผิดชอบ ในสานักงานสาธารณสุขจังหวัด โดยทางกรมจะทาการประสานกับจังหวัด
ผู้รับผิดชอบและเตรียมเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
๑๖.๔๐ – ๑๗.๓๕ น. ผู้ตรวจราชการและคณะตรวจราชการจากส่วนกลาง ออกเดินทางจากสนามบินดอน
เมืองโดย
สายการบินแอร์เอเชีย ถึงสนามบินจังหวัดขอนแก่น
๑๗.๓๕ – ๑๙.๐๐ น. เดินทางไปกาฬสินธุ์ และเข้าที่พักโรงแรมในจังหวัดกาฬสินธุ์
วันจันทร์ ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐
๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. ผู้ตรวจราชการกระทรวง พร้อมคณะตรวจราชการฯ ประชุมรับฟังการบรรยายสรุปผลการ
ดาเนินงานภาพรวมของจังหวัด ณ ห้องประชุมกัลยาณมิตร สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
(หอประชุมใหม่)
โดยการนาเสนอแผนและความก้าวหน้าการดาเนินงานตามประเด็นการตรวจติดตาม
ประเด็นการตรวจราชการ/PA/ปัญหาสาธารณสุขในพืนที่ และผลการดาเนินงานตาม
ข้อเสนอแนะการจากการตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐
๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. อภิปรายทั่วไป
- ผู้ ตรวจราชการกระทรวง/สาธารณสุ ข นิเ ทศก์ / ผู้ ช่ว ยผู้ ตรวจราชการ ให้ คิดเห็ น /
ข้อเสนอแนะ

๑๒
- คณะผู้ทาหน้าที่ตรวจราชการกรม/สานัก/จังหวัด ซักถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องและให้
ข้อคิดเห็น
๑๑.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. - ออกเดินทางไปตรวจเยี่ยมพืนที่ระดับอาเภอ
- รับประทานอาหารกลางวันในพืนที่ที่ลงตรวจเยี่ยม
๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. ผู้ตรวจราชการ/สาธารณสุขนิเทศก์ พร้อมด้วยผู้แทนคณะที่ ๑-๕ ตรวจเยี่ยมพืนที่
จานวน ๒ ทีม
ทีมที่ ๑ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพร้อมคณะตรวจราชการ ตรวจเยี่ยมพืนที่
- คปสอ ห้วยผึง
- รพ.สต ไค้นุ่น
- สุขศาลา บ้านไค้นุ่น หมู่ที่ ๑๑
ทีมที่ ๒ สาธารณสุขนิเทศก์ พร้อมคณะตรวจราชการ ตรวจเยี่ยมพืนที่
- คปสอ.หนองกุงศรี
- รพ.สต.คาไฮ
- สุขศาลา บ้านคาไฮ หมู่ที่ ๘
หมายเหตุ : การนาเสนอภาพรวม คปสอ และของ รพ.สต. รวมทังศสมช.(ถ้ามี) ดาเนินการนาเสนอรวมที่ รพ.
พร้อมกันแห่งเดียวเท่านันเพื่อลดระยะเวลา โดยภาพรวม คปสอ.ไม่เกิน ๒๐ นาที รพ.สต. ไม่เกิน ๑๕ นาที ศสมช.
ไม่เกิน ๑๐ นาที
๑๔.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. อภิปรายทั่วไป
- ผู้ ตรวจราชการกระทรวง/สาธารณสุ ข นิเ ทศก์/ ผู้ ช่ว ยผู้ ตรวจราชการ ให้ คิดเห็ น /
ข้อเสนอแนะ
- คณะผู้ทาหน้าที่ตรวจราชการกรม/สานัก/จังหวัด ซักถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องและให้
ข้อคิดเห็น
๑๔.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. ลงตรวจเยี่ยมพืนที่ แต่ละแห่งตามหมายกาหนดการ
๑๗.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. เดินทางเข้าที่พักโรงแรมในจังหวัดกาฬสินธุ์
วันอังคาร ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ผู้ทาหน้าที่ตรวจราชการกรมอนามัยและกรมต่างๆ ลงพืนที่เข้าวิเคราะห์ข้อมูล (ต่อ)
กรณีเก็บข้อมูลยังไม่ครบถ้วน หรือ ทีมผู้ ทาหน้าที่ตรวจราชการกรม/สานัก/จังหวัด
วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ตามหั ว ข้ อ ประเด็ น การตรวจราชการที่ รั บ ผิ ด ชอบ ในส านั ก งาน
สาธารณสุ ข จั ง หวั ด /โรงพยาบาล โดยสาธารณสุ ข จั ง หวัด เตรี ยมผู้ รั บ ผิ ด ชอบและ
เอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อรับการตรวจราชการแยกรายคณะ ดังนี
- คณะที่ ๑ : การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
ห้องประชุมห้องปัญญานุสติ ชัน ๒ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
- คณะที่ ๒ : การพัฒนาระบบบริการ
ห้องประชุมเปรื่อง อนุชวานิช โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
- คณะที่ ๓ : การบริหารทรัพยากรมนุษย์
ห้องประชุมกลุ่มงาน คบ. สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
- คณะที่ ๔ : การบริหารจัดการ
ห้องประชุมห้องประชุมคอคพิท สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

๑๓
- คณะที่ ๕ : การตรวจราชการแบบบูรณาการ
ห้องประชุมห้องประชุมไกล่เกลี่ย สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
หมายเหตุ

ประธาน/เลขาคณะ : ประสานตรงผู้ประสานงานจังหวัด นางนาทิพย์ สีก่า นักวิชาการ
สาธารณสุ ขช านาญการ ส านักงานสาธารณสุ ขจังหวัด กาฬสิ นธุ์ เพื่ออานวยความ
สะดวกในการจัดประชุม และแจ้งจานวนผู้เข้าร่วมประชุมรายคณะ เบอร์โทรศัพท์
๐๙๑ ๐๖๐ ๖๐๑๕ Email : namthip๙๗๕.sk@gmail.com

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
ประเด็น

ผู้ตรวจราชการ และ สาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพที่ ๗ ตรวจเยี่ยมเชิงบริหารเฉพาะ
สาคัญ และเป็นการเยี่ยมเสริมพลังให้ขวัญและกาลังใจแก่พืนที่
ทีมที่ ๑ ผตร.พืนที่ คปสอ.สามชัย
ทีมที่ ๒ สธน.พืนที่ คปสอ.กุฉินารายณ์

๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

การประชุมรายคณะของผู้ทาหน้าที่ตรวจราชการกรม/สานัก/จังหวัด วิเคราะห์ข้อมูล
ตามหัวข้อประเด็นการตรวจราชการที่รับผิดชอบ ในสานักงานสาธารณสุขจังหวัด/
โรงพยาบาล โดยห้องที่จัดเตรียมไว้ในช่วงเช้า ซึ่งคณะกรรมการอานวยการและทีม
เลขานุการเข้าร่วมประชุม แยกตามรายคณะ เพื่อติดตามกากับ และสนับสนุนข้อมูล
แก่ผู้นิเทศ ตามความเหมาะสม รวมทังเตรียมรูปแบบการนาเสนอของรายคณะในวัน
สุดท้ายของการตรวจราชการ โดยกาหนดรูปแบบให้เป็นการนาเสนอในลักษณะ
การอภิปรายกลุ่ม มีจุดเน้นดังนี้
เสนอตัวชีวัดเป็นภาพรวมทังหมดของแต่ละคณะ ตัวใดผ่าน/ไม่ผ่านเกณฑ์
วิเคราะห์ สั งเคราะห์ Root cause analysis (RCA) เฉพาะประเด็นที่ยังไม่ ผ่ า น
เกณฑ์ (หากคณะใดมีจานวนหลายประเด็น เลื อกประเด็นสาคัญมาทาการ RCA ๒-๓
ประเด็น และหากคณะใดมีประเด็นตัวชีวัดจานวนน้อย ให้ RCA ในการนาเสนอทุก
ประเด็น
กลุ่มผู้อภิปราย ควรประกอบไปด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ/ประธานประจาคณะเพื่อวิพากษ์
ในด้านนโยบายของประเด็นที่เป็นปัญหา Modulator/เลขาคณะ และผู้รับผิดชอบ
ประเด็นตัวชีวัดที่เป็นปัญหานันๆ เพื่อร่วมกัน RCA และเสนอแนวทางแก้ไขในประเด็น
นันๆ เป็นเชิงวิชาการ

๑๖.๓๐ – ๑๗.๐๐ น.

เดินทางเข้าที่พักโรงแรมในจังหวัดกาฬสินธุ์

วันพุธ ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. - สรุปผลการตรวจราชการเป็นรายคณะ โดย ประธานคณะหรือตัวแทน คณะ ๑–๕
- ผู้ตรวจราชการ/สาธารณสุขนิเทศก์ มอบแนวทาง/ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะการในการ
พัฒนา/
แก้ไขปัญหาการดาเนินงานสาธารณสุข ณ ณ ห้องประชุมกัลยาณมิตร สาธารณสุข
จังหวัดกาฬสินธุ์ (หอประชุมใหม่)
๑๓.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.

เดินทางไปสนามบินจังหวัดขอนแก่น

๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น.

เดิ น ทางกลั บ กรุ ง เทพฯ โดยสายการบิ น แอร์ เ อเชี ย ถึ ง ท่ า อากาศดอนเมื อ งโดย
สวัสดิภาพ

๑๔
รายละเอียดแนวทางการตรวจราชการและข้อกาหนดสาหรับคณะตรวจราชการเขตสุขภาพที่ ๗
๑. ผู้รับการตรวจราชการ
- สานักงานสาธารณสุขจังหวัด โดยนาเสนอข้อมูลทั่วไป สถานะสุขภาพ ทรัพยากรสาธารณสุข และ
แผนการดาเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการ คารับรองการปฏิบัติราชการ ปี ๒๕๖๐ และแก้ไขปัญหา
สุขภาพที่สาคัญในภาพรวมจังหวัด วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ปัญหา (Based Line & Evidence based) ระดับจังหวัด
เปรียบเทียบระดับประเทศรายปี (ย้อนหลัง ๓-๕ ปี) มาตรการสาคัญ และความก้าวหน้าผลการดาเนินงานรายไตรมาส
(Small Success) โดยผู้นิเทศใช้ข้อมูลสาหรับจัดทา บทสรุปสาหรับผู้บริหาร (Executive Summary) ในวันที่ ๒
ของการตรวจราชการ และ ตก. ๑ ภายใน
๓ วัน หลังการตรวจราชการเสร็จสินในแต่ละจังหวัด ดังนี
จังหวัดมหาสารคาม การรวบรวมข้อมูล โดยดึงยอดจากฐานข้อมูลต่างๆ ภายในวันที่ ๑ กรกฎาคม
๒๕๖๐ แต่เนื่องจากมีตัวชีวัดบางตัวยังไม่ถึงรอบรายงาน IPD จะได้ข้อมูลสินสุดเพียงแค่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เท่านัน (ในกรณีนีขอให้รายงานในแบบรายงาน โดยแจ้งท้ายประเด็นผลงานหรือตารางแสดงผลงานของตัวชีวัด
นันๆ ด้วยว่า ข้อมูลสินสุด ณ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐) และขอให้ส่ งผลงาน IPD ข้อมูลสินสุด ๓๐ มิถุนายน
๒๕๖๐ ในภายหลัง (ดังนันจะเลื่อนระยะเวลาส่ง ตก. ๑ ของผู้นิเทศในส่วนของจังหวัดมหาสารคามเป็นหลังจาก
ได้รับข้อมูล โดยดึงยอดจากฐานข้อมูลต่างๆ ภายในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เพื่อให้ได้ข้อมูลสิ้นสุด ณ ๓๐
มิถุนายน ๒๕๖๐ ไตรมาส ๓ รอบ ๙ เดือน ที่สมบูรณ์)
จังหวัดร้อยเอ็ด รวบรวมข้อมูลสินสุด ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ไตรมาส ๓ รอบ ๙ เดือน
จังหวัดกาฬสินธุ์ รวบรวมข้อมูลสินสุด ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ไตรมาส ๓ รอบ ๙ เดือน
จังหวัดขอนแก่น รวบรวมข้อมูลสินสุด ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ไตรมาส ๓ รอบ ๙ เดือน
ทังสามจังหวัดดึงยอดจากฐานข้อมูลต่างๆ ภายในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เพื่อให้ได้ข้อมูลสินสุด ณวันที่
๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ไตรมาส ๓ รอบ ๙ เดือน ที่สมบูรณ์)
- โรงพยาบาลจังหวัด โดยนาเสนอการขับเคลื่อน Service Plan ของ รพศ./รพท.สู่เครือข่ายของจังหวัด
ในทุกระดับ อย่ า งไร้ ร อยต่ อ Provincial Seamless Service Networks และประเด็น การบริห ารจั ด การของ
หน่วยบริการ (ระบบธรรมาภิบาลและคุณภาพการบริห ารจัดการภาครัฐ ITA การบริหารจัดการด้านยาและ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ การเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน การบริหาร
จัดการด้านการเงิน การคลังการพัฒนางานวิจัยและองค์ความรู้ด้านสุขภาพ)
รพช./สสอ. นาเสนอผลการดาเนินงานภาพรวม คปสอ.
๑) ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสุขภาพ การให้บริการ งาน P&P, FCT, LTC, PCC, EOC
๒) การบริหารจัดการในภาพรวมของ คปสอ. (โครงสร้างการดาเนินงาน การจัดทาแผนงานและแผน
เงิน การกากับติดตามงาน และระบบสนับสนุนการดาเนินงาน รพ.สต.)
๓) ปัญหาสุขภาพที่สาคัญในภาพรวม คปสอ. และแผน/ผลการดาเนินการแก้ไขปัญหา
๔) การพัฒนาระบบบริการของหน่วยบริการใน คปสอ. (Service Plan)
๕) การขับเคลื่อนงานสุขภาพระดับอาเภอแบบมีส่วนร่วมจากภาคส่วนในพืนที่ โดยใช้กลไก DHS
๖) การบริหารจัดการของหน่วยบริการ (ระบบธรรมาภิบาลและคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ITA
การบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ การเข้าถึง
บริ การการแพทย์ ฉุกเฉิน การบริ ห ารจั ดการด้านการเงิน การคลั งการพัฒ นางานวิจัยและองค์ความรู้ด้าน
สุขภาพ)
๗) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (การผลิตและพัฒนากาลังคนด้านสุขภาพ การเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการกาลังคน การพัฒนาเครือข่ายกาลังคนด้านสุขภาพ)
-

๑๕
๘) งานคุณภาพ งาน Innovation
๙) ปัญหาอุปสรรค และสิ่งที่ต้องการสนับสนุน
รพ.สต. นาเสนอผลการดาเนินงานงาน
๑) นาเสนอผลการดาเนินงานปฐมภูมิและการดาเนินงานส่งเสริมป้องกันโรคในระดับตาบลลงสู่
หมู่บ้าน/ชุมชน
๒) การจัดบริการเฉพาะงาน Services ในระดับ รพ.สต. งาน FCT, PCC, Home visit, LTC, Home
Health Care, Home Beds, Best Practice, Innovation
๓) ปัญหาอุปสรรค และสิ่งต้องการสนับสนุน
-

๒. ผู้ ต รวจราชการกรม/ส านั ก /จั ง หวั ด สามารถเดิ น ทางลงพื นที่ ใ นการเก็ บ ข้ อ มู ล และวิ เคราะห์ ง านก่ อน
กาหนดการได้เนื่องจากความยากง่ายแต่ละโครงการมีความแตกต่างกัน โดยแจ้งผู้ประสานงานจังหวัดของแต่ละ
จังหวัด
การสรุปของผู้ทาหน้าที่ตรวจราชการ มี ๒ ส่วน
- Exit Conference (ผลงาน/Best Practice/OFI)
๑) ผู้ตรวจราชการ/สาธารณสุขนิเทศก์ นาสรุปผลการตรวจราชการ
๒) ตัวแทน คณะ ๑–๕ (ประธาน/รองประธาน/เลขา/ผู้ช่วยเลขา) เป็นคนนาเสนอสรุป
เป็นภาพรวมรายคณะ ผู้ที่ทาหน้าที่ตรวจราชการอาจเพิ่มเติมในรายละเอียดได้
- การจัดทาสรุปผลการตรวจราชการ (Paper Work)
คณะทางานทัง ๕ คณะทารายงานบทสรุปสาหรับผู้บริหาร ( Executive Summary) ทาเป็นเอกสาร
One page รายประเด็นการตรวจเป็นภาพรวมคณะ (สรุปเฉพาะประเด็นสาคัญที่ตรวจพบทังในเชิงที่เป็นปัญหาและ
ที่ต้องการให้จังหวัดพัฒนา รวมทังข้อเสนอแนะสาคัญที่จังหวัดสามารถนาไปดาเนินการได้เหมาะสมตามบริบท
ของพื นที่ ตามแบบฟอร์ ม ที่ ก าหนด) และ File ใช้ Font TH SarabunI PSK ขนาดอั ก ษร ๑๖ ส่ งให้ Focal Point
(ประธาน/เลขา) และทีมเลขานุการคณะอานวยการรวบรวมเป็นรูปเล่ม เพื่อเสนอจังหวัดในวันประชุมสรุปผล
ผ่าน Email: laphatrada.๑๔@gmail.com รายละเอียดดังต่อไปนี้
รายงานบทสรุ ป ส าหรั บ ผู้ บ ริ ห าร ( Executive Summary) ก าหนดส่ ง วั น ที่ ๒ ของการตรวจ
ราชการ ภายในเวลา ๑๕.๐๐ น.
รายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด (ตก. ๑) ส่งทีมเลขานุการคณะอานวยการหลั งจาก
ตรวจราชการจังหวัดนันเสร็จสิน ภายใน ๓ วัน
รายงานการตรวจราชการระดับเขต (ตก. ๒) ส่งทีมเลขานุการคณะอานวยการหลังจากตรวจ
ราชการทัง ๔ จังหวัดเสร็จสิน ภายในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐
๓. การประสานการเดินทางและที่พัก
กรุณาแจ้ง ภายใน ๑ สัปดาห์ ก่อนลงพืนที่ตรวจราชการแต่ละจังหวัด เพื่อสะดวกในการประสานและ
เตรี ย มการล่ ว งหน้ า โดยแจ้ งผ่ าน นส.ลภัส รดา สระดอกบัว เบอร์โ ทร : ๐๘๔ ๘๖๓ ๐๙๖๘ หรือผู้
ประสานจังหวัดของแต่ละจังหวัด (ดังแสดงในตารางท้ายเอกสารนี)
- ประสานการเดินทางโดยมีร ถรั บ -สนามบิน ตามเวลาที่กาหนด (แจ้งเวลาให้ทราบก่อนเดินทาง ๑
สัปดาห์)
- โรงแรมที่พัก : โรงแรมตักศิลาแกรนด์ (จังหวัดมหาสารคาม)/ โรงแรมแคบปิตอล (จังหวัดร้อยเอ็ด)/
โรงแรมริมปาว (จังหวัดกาฬสินธุ์)/ โรงแรมเจริญธานี (จังหวัดขอนแก่น) หรือตามอัธยาศัย

๑๖
๔. ขอสิ่งสนับสนุนจากจังหวัด สาหรับการตรวจราชการรอบที่ ๒/๒๕๖๐ ดังนี
- ขอรถรับส่งตามกาหนดการ (Confirm ให้ทราบอีกครังหลังจากประสานงานผู้นิเทศครบถ้วนแล้ว)
- วันที่ ๑ ของการตรวจราชการขอให้สารวจรายชื่อผู้เข้ารับการประชุมรายคณะเพื่ออานวยความสะดวก
เรื่องอาหารว่าง อาหารกลางวัน หรืออาหารเย็น พร้อมส่งรายชื่อคณะผู้ติดตามของจังหวัดและคณะผู้นิเทศก์ ของ
ทีม ๑ ผตร. และทีม ๒ สธน. ให้ผู้ประสานสานักงานสาธารณสุขจังหวัดเป็นผู้ตรวจสอบความเรียบร้อยของ
รายชื่อ) รวมทังจัดรถบริการสาหรับลงพืนที่แก่คณะผู้นิเทศ และคณะผู้ติดตามของจังหวัด ตามความเหมาะสม
ของจานวนทังทีม ๑ และทีม ๒
- คอมพิวเตอร์และเครื่อง Printer อย่างละ ๑ เครื่อง และกระดาษ ๑ รีม ไว้หลังห้องประชุมทังของ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด และโรงพยาบาลในวันที่มีการดาเนินการประชุม
- ขอสนับสนุนเครื่อง Printer ๑ เครื่อง ลง Driver Printer ให้เรียบร้อย และกระดาษ ๑ รีม ไว้ที่โรงแรม
ที่คณะเลขาฯ พัก เพื่อความสะดวกในการสรุปข้อมูล
- วันสุดท้ายของการตรวจราชการ เวลา ๐๖.๐๐ น. ขอให้ผู้ประสานจังหวัดส่งคนมารับเอกสารเพื่อนาไป
เข้าเล่ม สาหรับแจกในที่ประชุมให้ทันเวลา ๘.๐๐ น.
๕. การประสานงาน
ผูป
้ ระสานงาน
ส่วนกลาง
ผูป
้ ระสานงาน
จังหวัด

๑

นส.ลภัสรดา สระดอกบัว

สานักตรวจและ
๐๘๔
ประเมินผล
ดร.รัชนีวิภา จิตรากุล
สสจ.มหาสารคาม
๐๘๑
นางสุจิตรา ปัญญาดิลก
สสจ.ร้อยเอ็ด
๐๘๙
นางนาทิพย์ สีกา
สสจ.กาฬสินธุ์
๐๙๑
ดร.นพพร การถัก
สสจ.ขอนแก่น
๐๘๖
นางทัศนีย์ รอดชมภู
ศูนย์อนามัยที ๗
๐๘๙
ดร.พชรวรรณ คูสกุลรัตน์
สสจ.มหาสารคาม
๐๘๙
นางสุดาจันทร์ วัชรกิตติ
สสจ.ร้อยเอ็ด
๐๘๔
นางรุ่งนภา ปัญญาเดชากุล สนง.เขตสุขภาพที ๗ ๐๘๕
นางสุภาภรณ์ ลมูลศิลป์
ศูนย์อนามัยที ๗
๐๘๙

๑
๒
๓
๔
ผูป
้ ระสานงาน คณะ
หรือ
คณะ
เลขานุการ
คณะ
รายคณะ
คณะ
คณะ

๑
๒
๓
๔
๕

มติที่ประชุม

รับทราบ

๘๖๓ ๐๙๖๘

laphatrada.๑๔@gmail.com

๖๗๐
๘๖๒
๐๖๐
๖๔๖
๗๑๑
๙๔๔
๖๐๐
๔๑๑
๙๔๐

rutchaneevipa@yahoo.com
slimcat๐๓.๓๐@gmail.com

๗๔๖๒
๑๗๖๗
๖๐๑๕
๒๒๘๖
๒๐๗๕
๒๕๑๐
๕๕๖๕
๖๖๙๕
๒๘๙๓

namthip๙๗๕.sk@gmail.com

noknopporn๒๐๑๒@gmail.com
tassanee.r@anamai.mail.go.th
qualitymsk๑@gmail.com

sudachun๑๐๑@yahoo.com
rungnapasohia@gmail.com
lamoonsil@gmail.com

เรื่องที่ 3 การลงทะเบียนประชุมวิชาการนานาชาติ
การลงทะเบียนประชุมวิชาการนานาชาติ วันที่ 2 – 4 สิงหาคม 2560 ขยายระยะเวลาการลงทะเบียน
ผลงาน ไปจนถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ลงทะเบียนร่วมประชุม ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 /ชาระเงินไม่
เกิน วันที่ 15 กรกฎาคม 2560 แจ้งผลการคัดเลือกผลงาน ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2560
สรุปจานวนการลงทะเบียน ผู้นาเสนอผลงาน แยกรายจังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 7

๑๗

จานวนผู้ลงทะเบียนผู้นาเสนอผลงาน 353 คน แยกตามรายอาเภอในจังหวัดกาฬสินธุ์
อาเภอ
จานวน
อาเภอ
กมลาไสย
23 เมือง
รพ.กาฬสินธุ์
72 ยางตลาด
กุฉินารายณ์
13 ร่องคา
เขาวง
3 สมเด็จ
คาม่วง
22 สสจ.กาฬสินธุ์
ฆ้องชัย
17 สหัสขันธ์
ดอนจาน
3 สามชัย
ท่าคันโท
4 หนองกุงศรี
นาคู
13 ห้วยผึง
นามน
20 ห้วยเม็ก
รวมทั้งหมด 353 คน

จานวน
21
23
18
22
8
1
12
21
11
26

ข้อเสนอ : ให้แต่ละอาเภออนุมัติงบประมาณและให้บุคลากรลงทะเบียนตามโควต้า
มติที่ประชุม รับทราบ ให้หน่วยงานสาธารณสุขทุกแห่งเร่งรัดดาเนินการส่งรายชื่อผู้ที่จะลงทะเบียนตาม
โควต้าที่ได้รับมา พร้อมทังขอความร่วมมือในการชาระค่าใช้จ่ายการลงทะเบียน
เรื่องที่ 4 การจัดกิจกรรม Open House ตามโครงการกาฬสินธุ์คนดี สุขภาพดี รายได้ดี
จั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์ ไ ด้ อ นุ มั ติ โ ครงการกาฬสิ น ธุ์ ค นดี สุ ข ภาพดี รายได้ ดี Kalasin Happiness Model
ปีงบประมาณ 2560 มีการสนับสนุนชมรมปราชญ์กาฬสินธุ์ ๓ ดี ในการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ต้นแบบที่ประยุกต์
การใช้ภูมิปัญญาชุมชนในการดูแลสุขภาพ จานวน ๒๒ ศูนย์ โดยสนับสนุนด้านวัสดุ อุปกรณ์ และการจัดกระบวน
การเรียนรู้คาราวานปราชญ์เพื่อช่วยเพื่อน ซึ่งทุกศูนย์ ได้มีการดาเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องจนเกิดผลงานเป็น
รูปธรรม และกิจกรรมสุดท้าย ตามแผนงานโครงการ ที่จะดาเนินการคือ การจัดกิจกรรม Open House จานวน

๑๘
๖ ครัง มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ศูนย์เรียนรู้ให้ระดับพืนที่ทราบผลการดาเนินงาน และร่วมใช้
ประโยชน์ด้านอุปกรณ์ และต่อยอดกิจกรรมด้านสุขภาพและการน้อมนาศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติในระดับ
พืนที่
การจัดกิจกรรม Open House ตามโครงการจัดเป็น ๖ ครังๆ ละ ๑๒๐ คน แต่ละครังระยะเวลา ๒ วัน
รูปแบบการจัดงานเน้นจัดแบบเรียบง่าย ผู้ร่วมกิจกรรม ชุมชน ได้ประโยชน์ ไม่เน้นพิ ธีการ ประดับประดา โดย
เน้นกิจกรรม สาธิต เยี่ยมกิจกรรม ในหน้างาน แปลงจริง โดยจัดกลุ่มศูนย์เรียนรู้ ที่พืนที่ใกล้กัน สะดวกในการ
เดินทางและบริหารจัดการ เป็น ๖ กลุ่มๆ ละ ๓ - ๔ แห่ง แต่ละกลุ่มเลือกศูนย์ฯ ที่จะเป็นพืนที่หลัก ที่จะร่วมกัน
จัดกิจกรรม ๑ จุด
จากการประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ประธาน/สมาชิก
ศูนย์เรียนรู้ ผู้ช่วยสาธารณสุขอาเภอหรือผู้รับผิดชอบงานกาฬสินธุ์ 3 ดี ระดับอาเภอ ผู้อานวยการโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบลหรื อผู้รับ ผิดชอบงานกาฬสิ นธุ์ 3 ดี ในเขตที่ตังศูนย์ฯ และผู้ รับผิดชอบงานบูรณาการ
โครงการ 3 ดี จากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง มีมติการจัดแบ่งกลุ่มศูนย์ปราชญ์เป็น 6 กลุ่ม ดังนี
จุดที่ สถานที่จัด Open House
ศูนย์ปราชญ์ที่เข้าร่วมในกลุ่ม
วันที่จัดกิจกรรม
1 ศูนย์ปราชญ์สุขภาพโนนนาจาน 1. ศูนย์ปราชญ์ ต.โนนนาจาน อ.นาคู
6 – 7 กรกฎาคม
2. ศูนย์ปราชญ์ ต.หนองห้าง อ.กุฉินารายณ์
2560
3. ศูนย์ปราชญ์ ต.นิคมห้วยผึง อ.ห้วยผึง
4. ศูนย์ปราชญ์ ต.กุดสิมคุ้มใหม่ อ.เขาวง
2 ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจ
1. ศูนย์ปราชญ์ ต.เนินยาง อ.คาม่วง
11 – 12
พอเพียง ต.เนินยาง
2. ศูนย์ปราชญ์ ต.นาบอน อ.คาม่วง
กรกฎาคม 2560
3. ศูนย์ปราชญ์ ต.หนองช้าง อ.สามชัย
3 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 1. ศูนย์ปราชญ์ ต.หนองสรวง อ.หนองกุงศรี
14 – 15
หนองสรวง
2. ศูนย์ปราชญ์ ต.ท่าคันโท อ.ท่าคันโท
กรกฎาคม 2560
3. ศูนย์ปราชญ์ ต.ทรายทอง อ.ห้วยเม็ก
4 ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ กาสิน 1. ศูนย์ปราชญ์ ต.ธัญญา อ.กมลาไสย
18 – 19
2. ศูนย์ปราชญ์ ต.เจ้าท่า อ.กมลาไสย
กรกฎาคม 2560
3. ศูนย์ปราชญ์ ต.เหล่าอ้อย อ.ร่องคา
4. ศูนย์ปราชญ์ ต.นาจาปา อ.ดอนจาน
5 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 1. ศูนย์ปราชญ์ ต.หมูม่น อ.สมเด็จ
20 – 21
ต.หมูม่น
2. ศูนย์ปราชญ์ ต.ยอดแกง อ.นามน
กรกฎาคม 2560
3. ศูนย์ปราชญ์ ต.โนนนาเกลียง อ.สหัสขันธ์
4. ศูนย์ปราชญ์ ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธ์
5. ศูนย์ปราชญ์ ต.โนนแหลมทอง อ.สหัสขันธ์
6 ศูนย์วิสาหกิจชุมชนปันบุญ
1. ศูนย์ปราชญ์ ต.ฆ้องชัยพัฒนา อ.ฆ้องชัย
8 - 9 สิงหาคม
2. ศูนย์ปราชญ์ ต.นาดี อ.ยางตลาด
2560
3. ศูนย์ปราชญ์ ต.ห้วยโพธิ์ อ.เมือง
รูปแบบการจัดกิจกรรม
วันแรก เป็นการจัดกิจกรรมร่วมกันทุกศูนย์ ในกลุ่มที่จัดไว้ ใช้สถานที่คือ ศูนย์ที่เป็นตัวแทนกลุ่ม
เป้าหมายจุดละ120 คน ส่วนศูนย์ฯ ที่เข้าร่วมกิจกรรม ให้จัดแสดงผลผลิต ผลิตภัณฑ์ กิจกรรมเด่น ร่วมด้วย
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โดยเชิญนายอาเภอในพืนที่จัดกิจกรรมเป็นประธาน เชิญส่วนราชการ คณะกรรมการ 3 ดี ระดับอาเภอร่วม
กิจกรรมด้วย
วันที่สอง แต่ละศูนย์แยกจัด ที่ศูนย์แต่ละศูนย์ กลุ่มเป้าหมายจุดละ 40 คน โดยเชิญผู้บริหารท้องถิ่น
ผู้นาชุมชน ส่วนราชการในพืนที่ ประธาน อสม.ทุกหมู่บ้านในพืนที่ ร่วมกิจกรรม
โดยขอความร่วมมือ สสอ./รพ.สต. ในพืนที่เป็นพี่เลียง ให้คาปรึกษา และประสานการจัดกิจกรรม
(ร่าง) กาหนดการจัดงาน ให้ทีมพี่เลียงอาเภอ และตาบล ปรับใช้ตามศักยภาพพืนที่กาหนดการตามร่าง
(ร่าง) กาหนดการกิจกรรม Open House
วันที่ 6 – 9 สิงหาคม พ.ศ. 2560
วันแรก ของกิจกรรม (รวมศูนย์เรียนรู้ในกลุ่ม จัดงานที่จุดรวม)
เวลา
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
08.00 - 09.30 น. หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการอาเภอ พี่เลียง
พี่เลียงอาเภอ
อาเภอ ตาบล ตัวแทนศูนย์ปราชญ์ในกลุ่ม ประชาชน
ตาบล
ลงทะเบียน
09.30 – 10.30 น. พิธีเปิด โดยนายอาเภอ ในพืนที่จัดกิจกรรม
พี่เลียงอาเภอ
กล่าวรายงานโดย สาธารณสุขอาเภอ
10.30 - 12.00 น. ประธานศูนย์เรียนรู้ สรุปกิจกรรมกลุ่ม และนาเยี่ยมชม กิจกรรม ศูนย์เรียนรู้ใน
กรรม ฐานเรียนรู้ต่างๆ ผลผลิต ผลิตภัณฑ์ ของศูนย์เรียนรู้ในกลุ่ม กลุ่ม
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.30 น. เวทีระดมสมอง ความต้องการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อเป็นข้อมูลใน พี่เลียงจังหวัด
การทาแผนยุทธศาสตร์สุขภาพ จังหวัดกาฬสินธุ์
อาเภอ ตาบล
15.30 – 16.30 น. สรุปบทเรียน
วันที่สอง ของกิจกรรม(แยกจัดกิจรรม ของแต่ละศูนย์เรียนรู้) รูปแบบตามความพร้อมของทีมงาน
08.00 - 09.30 น. หัวหน้าส่วนราชการอาเภอ ตาบล พี่เลียงอาเภอ ตาบล ผู้บริหาร พี่เลียงอาเภอ
ท้องถิ่น ผู้นาชุมชน สมาชิกศูนย์ปราชญ์ในพืนที่ ประชาชน
ตาบล
ลงทะเบียน
09.30 – 10.30 น. พิธีเปิด โดยนายอาเภอ หรือสาธารณสุขอาเภอ หรือผู้บริหาร
พี่เลียงอาเภอ
ท้องถิ่น ในพืนที่จัดกิจกรรม
ตาบล
กล่าวรายงานโดย สาธารณสุขอาเภอ ผู้บริหารท้องถิ่น ผอ.รพ.สต.
(แล้วแต่กรณี)
10.30 - 12.00 น. ประธานศูนย์เรียนรู้ สรุปกิจกรรมกลุ่ม และเยี่ยมชม กิจกรรม
ศูนย์เรียนรู้ใน
กรรม ฐานเรียนรู้ต่างๆ แปลงสาธิต ผลผลิต ผลิตภัณฑ์ ของศูนย์ กลุ่ม
เรียนรู้
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.30 น. เวทีระดมสมอง ความต้องการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อเป็นข้อมูลใน พี่เลียงอาเภอ
การทาแผนยุทธศาสตร์สุขภาพ จังหวัดกาฬสินธุ์
ตาบล
15.30 – 16.30 น. สรุปบทเรียน
หมายเหตุ รับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30 น. และ 15.30 น. ของทุกวัน

๒๐
มติที่ประชุม รับทราบ ให้สานักงานสาธารณสุขอาเภอทุกแห่งดาเนินการเตรียมการ ประสานงานกับพืนที่
และผู้ทเี่ กี่ยวข้องดาเนินการต่อไป
5.3 กลุ่มงานยาเสพติดและสุขภาพจิต
เรื่อง พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 มีผลบังคับใช้ในวันที่ 4 กรกฎาคม
2560 เป็นต้นไป

๒๑

มาตรา ๔๓ เมื่อรัฐมนตรีโดยคาแนะนาของคณะกรรมการประกาศให้สถานที่สาธารณะ สถานที่ทางาน
หรือยานพาหนะใด เป็นเขตปลอดบุหรี่ ให้ผู้ดาเนินการจัดให้สถานที่หรือยานพาหนะ ดังกล่าวมีสภาพและ
ลักษณะ ดังต่อไปนี
(๑) มีเครื่องหมายแสดงไว้ให้เห็นได้โดยชัดเจนว่าเป็นเขตปลอดบุหรี่
(๒) ปราศจากอุปกรณ์หรือสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับการสูบบุหรี่
(๓) มีสภาพและลักษณะอื่นใดตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดโดยคาแนะนาของคณะกรรมการ
มาตรา ๖๘ ปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
มาตรา ๔๔ ในกรณีที่เขตปลอดบุหรี่ใดมีประกาศกาหนดเขตสูบบุหรี่ตามมาตรา ๔๑วรรคสอง
ผู้ดาเนินการอาจจัดให้มีเขตสูบบุหรี่ได้ โดยต้องมีสภาพและลักษณะ ดังต่อไปนี
(๑) มีเครื่องหมายติดแสดงไว้ให้เห็นได้โดยชัดเจนว่าเป็นเขตสูบบุหรี่
(๒) ไม่อยู่ในบริเวณทางเข้าออกของสถานที่หรือยานพาหนะนันหรือในบริเวณอื่นใด อันเปิดเผยเห็นได้
ชัด
(๓) มีพืนที่เป็นสัดส่วนชัดเจน โดยคานึงถึงการระบายอากาศที่เหมาะสม และไม่มีลักษณะที่อาจ
ก่อให้เกิดความเดือดร้อนราคาญแก่ผู้อื่น
(๔) แสดงสื่อรณรงค์เพื่อการลด ละ เลิกการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบตามที่รัฐมนตรีประกาศ กาหนด
โดยคาแนะนาของคณะกรรมการ
มาตรา ๖๘ ปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
มาตรา ๔๕ เครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ตามมาตรา ๔๓ (๑) หรือเขตสูบบุหรี่ตามมาตรา ๔๔ (๑) ที่
ผู้ดาเนินการจัดให้มี ต้องเป็นไปตามลักษณะและวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดโดยคาแนะนาของ
คณะกรรมการ
มาตรา ๖๙ ปรับไม่เกินห้าพันบาท
มาตรา ๔๖ ให้ผู้ดาเนินการมีหน้าที่ประชาสัมพันธ์หรือแจ้งเตือนว่าสถานที่นันเป็น เขตปลอดบุหรี่ และ
ควบคุมดูแล ห้ามปราม หรือดาเนินการอื่นใด เพื่อไม่ให้มีการสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่
มาตรา ๖๙ ปรับไม่เกินสามพันบาท

๒๒

7 องค์ประกอบการดาเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่
**เป้าหมายเพิ่มเติมอีก ๑๒ อาเภอ จานวน ๒๘ โรงเรียน นักเรียน ๑,๔๐๐ คน
**จากเดิมที่ดาเนินการแล้ว ๑๘ อาเภอ จานวน ๒๔ โรงเรียน นักเรียน ๑,๒๐๐ คน
สิ่งที่จะขอความร่วมมือ
๑. จังหวัดจะทาหนังสือขออนุญาตใช้ห้องประชุมจาก โรงพยาบาลในพืนที่
๒. จังหวัดจะทาหนังสือขอความร่วมมือจากผู้รับผิดชอบงานจากอาเภอเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง
โรงเรียนปลอดบุหรี่
มติที่ประชุม รับทราบ ให้โรงพยาบาลและสานักงานสาธารณสุขอาเภอทุกแห่งจัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
พร้อมทังบันทึกภาพกิจกรรมส่งกลุ่มงานยาเสพติดและสุขภาพจิต
5.4 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
เรื่อง โครงการประชุมสัมมนาวิชาการการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล ระดับเขต
สุขภาพที่ 7 ประจาปีงบประมาณ 2560

๑.บทสรุปผู้บริหาร
ชื่อโครงการ : ประชุมสัมมนาวิชาการการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล ระดับเขตสุขภาพที่ ๗
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ระยะเวลาจัดงาน : ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐
สถานที่ : ห้องประชุมทศพร โรงแรมริมปาว จังหวัดกาฬสินธุ์
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

๒๓
สรุปผลการคัดเลือกการนาเสนอผลงานคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาล เขตสุขภาพที่ ๗
๑. ประเภท เรื่องเล่า “มีไมตรีต่อกัน สร้างสรรค์สาธารณสุขไทย เทิดไท้องค์ราชัน”
ประเภท
ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ ๑
รองชนะเลิศอันดับ ๒
รองชนะเลิศอันดับ ๓

ชื่อ – สกุล
นางสาวธนาพร สองเมือง
นางสาวพรธิภา วินทะไชย
นางเพ็ญศรี ปรีดีย์
นายสุนิตย์ สุวรรณมิตร

ตาแหน่ง
ทันตแพทย์ชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน

สังกัด
รพ.มัญจาคีรี สสจ.ขอนแก่น
รพ.โพนทอง สสจ.ร้อยเอ็ด
รพร.กุฉินารายณ์ สสจ.กาฬสินธุ์
รพ.มหาสารคาม สสจ.
มหาสารคาม

๒. ประเภท คนดีศรีสาธารณสุข กลุ่มลูกจ้างฯ/พนักงานราชการ/พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ประเภท
ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ ๑
รองชนะเลิศอันดับ ๒
รองชนะเลิศอันดับ ๓

ชื่อ – สกุล
นายชม ศรีรัง
นางสุนิดา คอนสูงเนิน
นายวิจิตร วิชพล
นายวิชัย ผิวเงิน

ตาแหน่ง
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ส.๒
นักโภชนาการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

สังกัด
รพ.แกดา สสจ.มหาสารคาม
รพ.ชุมแพ สสจ.ขอนแก่น
รพ.ร้อยเอ็ด สสจ.ร้อยเอ็ด
รพ.คาม่วง สสจ.กาฬสินธุ์

๓. ประเภท คนดีศรีสาธารณสุข กลุ่มข้าราชการ
ประเภท
ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ ๑
รองชนะเลิศอันดับ ๒
รองชนะเลิศอันดับ ๓

ชื่อ – สกุล
นายปรีชา ชาดง
นพ.วันชัย อัตถากร
น.ส.กุลนันท์ อัฐนาค
นายปรีชา ชินคาหาร

ตาแหน่ง
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ
สาธารณสุขอาเภอบ้านฝาง

สังกัด
รพ.กุดรัง สสจ.มหาสารคาม
รพ.ร้อยเอ็ด สสจ.ร้อยเอ็ด
รพ.กาฬสินธุ์ สสจ.กาฬสินธุ์
สสอ.บ้านฝาง สสจ.ขอนแก่น

๔. ประเภท หน่วยงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
ลาดับ
ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ ๑
รองชนะเลิศอันดับ ๒
รองชนะเลิศอันดับ ๓

ชื่อหน่วยงาน
โรงพยาบาลขอนแก่น
โรงพยาบาลกันทรวิชัย
โรงพยาบาลคาม่วง
สานักงานสาธารณสุขอาเภอธวัชบุรี

สังกัด
สสจ.ขอนแก่น
สสจ.มหาสารคาม
สสจ.กาฬสินธุ์
สสจ.ร้อยเอ็ด

๕. ประเภทผลงาน การกล่าวสุนทรพจน์
๕.๑ นางสาวพัชรี ธาตุบุรมย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดขอนแก่น
๕.๒ นายจัตุรงค์ ลาศรีทัศน์
วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
๕.๓ นางสาวปาริฉัตร ไขศรี
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

๒. ผลการประเมินความพึงพอใจ
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป พบว่า ผู้เข้าร่วมสัมมนาที่ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ ทังสินจานวน
๓๘๖ ราย ประกอบด้วย เพศหญิง (๒๖๙ คน) คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๖๙ และเพศชาย (๑๑๗ คน) คิดเป็นร้อย
ละ ๓๐.๓๑ กลุ่มตัวอย่างมีอายุ ๓๖-๔๕ ปี มากที่สุด รองลงมา อายุ ๔๖-๕๕ ปี คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๕๑ และ

๒๔
๓๙.๑๔ ตามลาดับ ด้านการศึกษา พบว่า ระดับปริญญาตรีมากที่สุด รองลงมาสูงกว่าระดับปริญญาตรี คิดเป็น
ร้ อ ยละ ๕๐.๔๔ และ ๒๐.๐๑ ตามล าดั บ ต าแหน่ ง พยาบาลวิ ช าชี พ มากที่ สุ ด รองลงมานั ก วิ ช าการ
สาธารณสุข คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๒๓ และ ๒๖.๘๗ ตามลาดับ
ส่วนที่ ๒ ระดับความพึงพอใจในการเข้าร่วมสัมมนาวิชาการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมฯ ปี ๒๕๖๐ (๓
ด้าน ได้แก่ ด้านวิทยากร ด้านสถานที่/ระยะเวลา/อาหาร และด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่) พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีความพึงพอใจในภาพรวมการจัดสัมมนาฯ อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๒๗ รองลงมา
ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๒๑ รายละเอียดตามตารางที่ ๑
ตารางที่ ๑ จานวนร้อยละความพึงพอใจในภาพรวมของการจัดสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมฯ ปี ๒๕๖๐
ระดับความพึงพอใจ
จานวน
ร้อยละ
มากที่สุด
๒๗๙
๗๒.๒๗
มาก
๗๘
๒๐.๒๑
ปานกลาง
๒๒
๕.๗๐
น้อย
๗
๑.๘๒
น้อยที่สุด
ค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ ๔.๔๖
ตารางที่ ๒ ร้อยละความพึงพอใจด้านวิทยากร
ระดับความพึงพอใจ (จานวน (คน)/ร้อยละ)
ประเด็นความคิดเห็น
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
ด้านวิทยากร
๑. การเตรียมความพร้อมของวิทยากรในการสัมมนา ๒๑๖/
๙๖/
๖๐/
๑๔/
วิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถานศึกษา
๕๕.๙๖ ๒๔.๘๗ ๑๕.๕๔ ๓.๖๓
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานดีเด่นด้าน
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
๒. การใช้ภาษาของวิทยากรเหมาะสมและเข้าใจง่าย
๑๘๙/
๑๓๗/
๕๓/
๗/
๔๘.๙๖ ๓๕.๕๐ ๑๓.๗๓ ๑.๘๑
๓. การตอบคาถามของวิทยากรร่วมสัมมนาแม่นยา
๑๑๖/
๑๕๙/
๘๘/
๑๔/
๙/
ตรงประเด็น นาไปปรับประยุกต์ใช้ได้จริง
๓๐.๐๕ ๔๑.๒๐ ๒๒.๘๐ ๓.๖๓
๒.๓๒
๔. สื่อ/เอกสารที่ใช้ในการสัมมนามีความเหมาะสม
๖๔/
๘๗/
๑๙๘/
๓๐/
๗/
เข้าใจง่าย สื่อสารได้ตรงประเด็น
๑๖.๕๙ ๒๒.๕๔ ๕๑.๒๙ ๗.๗๗
๑.๘๑
จากตารางที่ ๒ ร้อยละความพึงพอใจด้านวิทยากร พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อ
การเตรียมความพร้อมของวิทยากรในการสัมมนาวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถานศึกษา องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุ ณธรรมจริยธรรมและการใช้ภาษาของวิทยากรเหมาะสมและ
เข้าใจง่าย อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๙๖ และ ๔๘.๙๖ ในส่วนการตอบคาถามของวิทยากรร่วม
สัมมนาแม่นยา ตรงประเด็น นาไปปรับประยุกต์ใช้ได้จริง อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๒๐ และสื่อ/
เอกสารที่ใช้ในการสัมมนามีความเหมาะสม เข้าใจง่าย สื่อสารตรงประเด็น อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อย
ละ ๕๑.๒๙

๒๕
ตารางที่ ๓ ร้อยละความพึงพอใจด้านสถานที่/ระยะเวลา/อาหาร
ระดับความพึงพอใจ (จานวน (คน)/ร้อยละ)
ประเด็นความคิดเห็น
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
ด้านสถานที่/ระยะเวลา/อาหาร
๑. สถานที่จัดสัมมนามีความเหมาะสม
๓๐๗/
๖๕/
๑๔/
๗๙.๕๓ ๑๖.๘๔ ๓.๖๓
๒. ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
๒๙๘/
๗๙/
๙/
๗๗.๒๐ ๒๐.๔๗ ๒.๓๓
๓. ระยะเวลาที่จัดสัมมนาเหมาะสม
๓๔๕/
๒๙/
๑๐/
๒/
๘๙.๓๘ ๗.๕๑
๒.๖๐
๐.๕๑
๔. การจัดอาหารและอาหารว่างมีความเหมาะสม
๓๐๘/
๕๔/
๑๙/
๕/
๗๙.๘๐ ๑๓.๙๙ ๔.๙๒
๑.๒๙
จากตารางที่ ๓ ร้อยละความพึงพอใจด้านสถานที่/ระยะเวลา/อาหาร พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
ระดับความพึงพอใจในระดับมากที่สุดในทุกประเด็นความคิดเห็น โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อ
ระยะเวลาที่จัดสัมมนาเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๓๘ รองลงมาสถานที่จัดสัมมนามี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๕๓ การจัดอาหารและอาหารว่างมีความเหมาะสมอยู่
ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๘๐ และความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์อยู่ในระดับมากที่สุด คิด
เป็นร้อยละ ๗๗.๒๐
ตารางที่ ๔ ร้อยละความพึงพอใจด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่
ระดับความพึงพอใจ (จานวน (คน)/ร้อยละ)
ประเด็นความคิดเห็น
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่
๑. การประสานงานของเจ้าหน้าที่ในการจัดสัมมนา
๒๗๑/
๖๘/
๓๖/
๑๑/
และการชีแจงแผนผังบริเวณจัดงานสัมมนา
๗๐.๒๑ ๑๗.๖๒ ๙.๓๓
๒.๘๔
๒. การอานวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ในการจัด
๒๕๗/
๗๙/
๓๔/
๑๑/
๕/
สัมมนาและการจัดบูธนิทรรศการ
๖๖.๕๙ ๒๐.๔๗ ๘.๘๑
๒.๘๔
๑.๓๐
๓. การให้คาแนะนาหรือตอบข้อซักถามของ
๒๕๖/
๘๖/
๓๒/
๘/
๔/
เจ้าหน้าที่ที่จัดสัมมนา
๖๖.๓๒ ๒๒.๒๘ ๘.๓๐
๒.๐๗
๑.๐๓
๔. การอานวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่/การ
๒๔๖/
๗๑/
๖๒/
๗/
ลงทะเบียน/การบริการอาหารกลางวัน อาหารว่าง
๖๓.๗๓ ๑๘.๓๙ ๑๖.๐๖ ๑.๘๑
และเครื่องดื่ม
จากตารางที่ ๔ ร้อยละความพึงพอใจด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
ความพึงพอใจในระดับมากที่สุดในทุกประเด็นความคิดเห็น โดยการประสานงานของเจ้าหน้าที่ในการจัดสัมมนา
และการชีแจงแผนผังบริเวณจัดงานสัมมนา คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๒๑ การอานวยความสะดวกของเจ้ าหน้าที่ใน
การจัดสัมมนาและการจัดบูธนิทรรศการ คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๕๙ การให้คาแนะนาหรือตอบข้อซักถามของ
เจ้าหน้าที่ที่จัดสัมมนา คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๓๒ และการอานวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่/การลงทะเบียน/การ
บริการอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๗๓

๒๖
ข้อเสนอแนะด้านการบริการทางวิชาการ
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่หลากหลายมุมมอง หลากหลายทัศนะ โดยเฉพาะมีการนาเสนอผลการ
ดาเนินงานการพัฒนาองค์กรด้วยระบบธรรมาภิบาลจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีประสบการณ์ ทาให้
มองเห็นโอกาสพัฒนาขององค์กรเพิ่มขึน
แต่ละจังหวัดในเขตสุขภาพที่ ๗ มีการจัดบูธนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ดีมาก แต่หากเป็นไป
ได้ครังต่อไป ควรมีการประกวดบูธนิทรรศการร่วมด้วย โดยให้ผู้มาร่วมงานลงคะแนนเพื่อกระตุ้นให้ ผู้มาร่วม
งานได้มีส่วนร่วมและเข้ามาเรียนรู้เนือหาในบูธนิทรรศการเพิ่มมากขึน
การปาฐกถาพิเศษเนือหาบรรยายกระชับ ได้ประโยชน์ ใช้เวลาเหมาะสม
การจัดห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้เหมาะสม กว้างขวาง พิธีกรดาเนินรายการได้กระชับ ไม่เสียเวลา
คณะกรรมการมาจากหลากหลายภาคส่วน ทาให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลายมุม เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก
กระทรวงสาธารณสุขควรมีการขับเคลื่อนระบบการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ที่เข้มแข็งและมีคณะทางานที่เข้มแข็งอย่างนี ต่อไป
สานักงานเขตสุขภาพที่ ๗ ควรมีการสรุปและถอดบทเรียนแนวทางการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลเพื่อเป็นแบบอย่างในการดาเนินงานด้านนีเพิ่มเติม ต่อไป
ข้อเสนอแนะด้านการบริหารจัดการ
สถานที่จัดงานสะดวก กว้างขวาง และอาหารอร่อย
มีเจ้าหน้าที่ดูแลและตอบข้อซักถาม/อธิบายแผนผังบริเวณจัดงาน ผู้เข้าร่วมประชุมฯสามารถแยก
ห้องและรับประทานอาหารได้อย่างสะดวก
การประสานงานต่างๆ ทาได้ดี เครื่องเสียงดีมาก พิธีการกระชับ น่าติดตามตลอดงาน
พิธีการมอบธง ทาได้อลังการน่าประทับใจ
บริเวณจัดอาหารกลางวันชันล่าง คับแคบ อากาศไม่ระบายเท่าที่ควร
การกาหนดพืนที่ในการจัดบูธนิทรรศการเหมาะมาก อยู่โซนเดียวกันทุกจังหวัด ทาให้เดินชมได้
สะดวก
การจัดเวทีกลางและจุดบันทึกภาพ (๒ จุด) จัดได้สวยงามมาก
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.5 กลุ่มงานควบคุมโรค
เรื่อง ความก้าวหน้าการดาเนินงานตามโครงการกาจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้าดี
ถวายเป็นพระราชกุศล ฯ ปีงบประมาณ 2560 จังหวัดกาฬสินธุ์ (ตุลาคม 2559 – มิถุนายน 2560)
การคัดกรองมะเร็งท่อน้าดีด้วยการอัลตร้าซาวด์
เป้าหมายการตรวจคัดกรองจานวน 6,000 ราย จังหวัดกาฬสินธุ์มีผลการดาเนินงานจาแนกตาม
หน่วยบริการที่มีการลงทะเบียนและสัมภาษณ์ความเสี่ยงเป็นครั้งแรก จานวน 3,799 ราย สงสัยเป็นมะเร็ง
ท่อนาดีจานวน 70 ราย โดยมีรายละเอียดผลการดาเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายดังนี
อาเภอ เป้าหมาย
1.กมลาไสย
2.นามน

436
206

ผลงานอัลตร้าซาวด์
โดยอาเภอ
ไปต่างอาเภอ/
จัดระบบ
กิจกรรมสัญจร
837
363

ร้อยละ
191.97
176.21

หมายเหตุ

๒๗
อาเภอ เป้าหมาย

ผลงานอัลตร้าซาวด์
โดยอาเภอ
ไปต่างอาเภอ/
จัดระบบ
กิจกรรมสัญจร
389
904
282
318
123
310

3.คาม่วง
4.ยางตลาด
5.ห้วยเม็ก
6.สมเด็จ
7.สามชัย
8.หนองกุงศรี
9.สหัสขันธ์

289
816
302
373
151
392
257

102

10.ท่าคันโท
11.ดอนจาน
12.ฆ้องชัย
13.ร่องคา

217
151
167

80
31

14.เขาวง
15.นาคู

228

16.เมือง
กาฬสินธุ์
17.กุฉินารายณ์
18.ห้วยผึง
รวม

101

16
5

210
892

39*

624
187
6,000

3,799

ร้อยละ

หมายเหตุ

134.60 รวมผลงานจากกิจกรรมสัญจรที่ อ.นามน
110.78
93.38
85.25 รวมผลงานจากกิจกรรมสัญจรที่ อ.นามน
81.46 ผลงานจากกิจกรรมสัญจรที่ อ.นามน
79.08
ยังไม่นับผลงานเดือน มิ.ย. มีปญ
ั หาเรื่อง
39.69
บันทึกข้อมูล
36.87
20.53
9.58 ผู้ป่วยนัดหมายโดย รพ.กมลาไสย โดย
อ.ฆ้องชัย, อ.ร่องคา แพทย์พร้อม
4.95
ดาเนินการในเดือน กรกฎาคม
0.00 อ.เขาวง,อ.นาคู ลงทะเบียนอาสาสมัคร
เรียบร้อยแล้ว แพทย์พร้อมดาเนินการใน
0.00
เดือน กรกฎาคม
39 รายจากกิจกรรมสัญจรโดยเทศบาล
4.37
เมืองกาฬสินธุ์ร่วมกับรังสีแพทย์ รพ.
0.00 กาฬสินธุ์ แต่ทัง 3 อาเภอยังไม่ได้จัด
0.00 กระบวนการดาเนินงานในระดับอาเภอ
63.32

ที่มา : https://cloud.cascap.in.th/project84/
รายงานข้อ ค. จาแนกตามหน่วยบริการ ที่ลงทะเบียนครังแรก (CCA-01 และเอกสารรักษาความลับ) เมื่อวันที่ 24
มิถุนายน 2560

การดาเนินการในกลุ่มสงสัยมะเร็งท่อน้าดี
ปีงบประมาณ 2559 คัดกรองกลุ่มเสี่ยงด้วยการอัลตร้าซาวด์ จานวน 6,703 ราย พบผู้สงสัยเป็น
มะเร็งท่อนาดี จานวน 248 ราย (3.7%)
ปีงบประมาณ 2560 คัดกรองกลุ่มเสี่ยงด้วยการอัลตร้าซาวด์ จานวน 3,799 ราย พบผู้สงสัยเป็น
มะเร็งท่อนาดี จานวน 70 ราย (2%) ( ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2560)
รวมจานวนผู้สงสัยเป็นมะเร็งท่อนาดีจานวน 318 ราย โดยข้อมูลผู้สงสัยเป็นมะเร็งท่อนาดีทังหมดได้ถูก
ส่งให้กับหน่วยงานเจ้าของข้อมูล(ซึ่งเป็นเพียงผู้เดียวที่สามารถทราบได้ว่าผู้สงสัยมะเร็งท่อนาดีเป็นใคร) เพื่อได้
ติดตามและแนะนากลุ่มสงสัยเป็นมะเร็งท่อนาดี เข้ารับการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม ด้วยกระบวนการทา CTScan ที่
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ โดยใช้วิธีการนัดหมายคิวตรวจ CTScan และระบบส่งต่อผู้สงสัยเป็นมะเร็งท่อนาดี ใน
รูปแบบช่องทางด่วน ซึ่งมีผู้สงสัยมะเร็งท่อนาดีเข้ารับบริการแล้ว โดยในส่วนของการบันทึกข้อมูลผู้ได้รับการ
วินิจฉัยตามแบบฟอร์ม CCA02.1 (แบบฟอร์มของ CASCAP) อยู่ระหว่างดาเนินการเรื่องการบันทึกข้อมูลใน
ระบบ Cloud.cascap ทังนีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึนในการบริการ CTScan บริหารจัดการด้วยงบค่าบริการผู้ป่วยนอก
ทั่วไปแบบบัญชีเสมือน (Virtual account)

๒๘
การตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับ ในตาบลต้นแบบ 5 แห่ง
จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ดาเนินการตรวจคัดกรองผู้ติดเชือพยาธิใบไม้ตับ (Opisthorchis viverini) ในตาบล
ต้นแบบครบทัง 5 ตาบลเป้าหมายตาบลละ 905 ราย ในกลุ่มผู้ติดเชือได้ให้การรักษาผู้ติดเชือด้วยยา
praziquantel พร้อมจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ครบทุกราย เป็นเพียงจังหวัดเดียวในเขตบริการ
สุขภาพที่ 7 ที่ดาเนินการได้ครบทุกตาบลเป้าหมายและดาเนินกิจกรรมครบขันตอนคือ คัดกรองฯ รักษา และ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยมีรายละเอียดการคัดกรองผู้ติดเชือพยาธิใบไม้ตับ ดังนี
ลาดับ
อาเภอ / ตาบล
หน่วยบริการ
จานวนตรวจ (ราย) ติดเชื้อ OV (ราย)
1 นามน / ยอดแกง
รพ.สต.บ้านศรีพฒ
ั นา
905
378 (41.8%)
2 เมืองกาฬสินธุ์ / กลางหมืน รพ.สต.บ้านนาบุน้
905
333 (36.8%)
3 กมลาไสย / หลักเมือง
รพ.สต.บ้านบึง
908
11 (1.2%)
4 สหัสขันธ์ / สหัสขันธ์
รพ.สต.บ้านคาลือชา
948
99 (10.4%)
5 ฆ้องชัย / ฆ้องชัยพัฒนา
รพ.สต.บ้านโนนเขวา
940
100 (10.6%)
รวม
4,606
921(19.9%)
ที่มา : https://cloud.cascap.in.th/project84/report#table_secshow1 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2560
มติที่ประชุม รับทราบ ความก้าวหน้าผลการดาเนินงานในส่วนของการทาอัลตร้าซาวด์ที่ยังเหลือ 3 อาเภอ ที่
ยังไม่มีผลงาน มอบหมายให้กลุ่มงานควบคุมโรคทาหนังสือเร่งรัด เพื่อให้จัดกระบวนการให้เป็นไปตามเป้าหมาย
5.6 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
เรื่อง การนิเทศติดตามงานตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ด้านการคัดกรองและส่งเสริม
พัฒนาการเด็กและการดาเนินงานดูแลระยะยาวผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง(Long Term Care)
สืบเนื่องจากการนิเทศงานการดาเนินงานในพืนที่ และติดตามผ่านระบบฐานข้อมูลมาตรฐาน (HDC) พบว่า
การดาเนินงานอนามัยแม่และเด็ก ด้านการคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่
กาหนด อาจทาให้เด็กที่สงสัยพัฒนาการล่าช้า ไม่ได้รับการกระตุ้น ส่งเสริมพัฒนาการให้สมวัยอย่างทันท่วงที และ
พบว่าการบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูลสุขภาพยังไม่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผลงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
และจากการติดตามการดาเนินงาน กองทุนระบบการดูแลระยะยาวผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care) ใน
ตาบลเป้าหมาย พบว่าในบางตาบลยังไม่ได้ดาเนินการจัดทาแผนการดูแลเฉพาะราย (care plan) ทาให้ยังไม่สามารถ
เบิก-จ่าย งบประมาณจากกองทุนได้ นัน
จากสภาพปัญหาดังกล่าว สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงได้จัดทีมที่มีความเชี่ยวชาญด้านพัฒนา
ทักษะการประเมินพัฒนาการเด็ก/การบันทึกข้อมูล และการจัดทาแผนการดูแลเฉพาะราย (care plan) ลงพืนที่เพื่อ
หาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา (Root cause) และแนวทางแก้ไขปัญหาในพืนที่ สรุปผลการนิเทศติดตามงานดังกล่าว
รายละเอียดดังนี
๑. การคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
โอกาสพัฒนา
แนวทางปรับปรุงแก้ไข
(ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง)
๑.ด้านทักษะการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยตาม ๑.พัฒนาบุคลากรที่ยังไม่ผ่านการอบรมใช้เครื่องมือ
เครื่องมือ DSPM
DSPM และเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ประเมินพัฒนาการ
- เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบบางแห่งยังไม่ผ่านการ
เด็กในหน่วยบริการเพิ่มเติม โดย จัดอบรมเชิง
อบรมการใช้เครื่องมือ DSPM
ปฏิบัติการเป็นกลุ่มขนาดเล็ก เนื่องจากต้องฝึก

๒๙
โอกาสพัฒนา
(ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง)
- ความละเอียดในการใช้เครื่องมือDSPM ทาให้
ข้อมูลเด็กที่สงสัยล่าช้าต่ากว่าเกณฑ์
- เจ้าหน้าที่ที่มีองค์ความรู้ด้านการใช้เครื่องมือ
DSPM มีจานวนไม่เพียงพอต่อการบริการ
๒. ด้านการบันทึกข้อมูล (ความเข้าใจคลาดเคลื่อนใน
การบันทึกข้อมูล)
- บันทึกข้อมูลการคัดกรองเด็กปฐมวัยอายุครบ ๘
๑๘ ๓๐ ๔๒ เดือน การบันทึกไม่อยู่ในช่วงภายใน ๓๐
วัน
- การลงรหัสตามผลการคัดกรองไม่ถูกต้องและไม่
ครบถ้วน กรณีสมวัย สงสัยล่าช้าและล่าช้าส่งต่อ
- การบันทึกการติดตามกระตุ้นพัฒนาการในกรณี
สงสัยล่าช้าไม่อยู่ในระยะเวลาที่กาหนดหลังการคัด
กรอง ๓๐ วัน
-ประชากรในฐานข้อมูล กับHDC ไม่ตรงกัน
เด็กกลุ่มเป้าหมายบางรายอยู่นอกเขตพืนที่รับผิดชอบ
-การส่งข้อมูล ไม่มีการตรวจสอบข้อมูลที่ส่งออก
มาว่ามี Record ทีบันทึกผ่านโปรแกรมพืนฐานถูก
ส่งออกมาหรือไม่

แนวทางปรับปรุงแก้ไข
ปฏิบัติการใช้เครื่องมืออย่างละเอียด
๒.สร้างความเข้าใจในการบันทึกข้อมูลที่ถูกต้อง
ตรงกัน เพื่อที่จะได้ทาการบันทึกข้อมูลในระบบให้
ถูกต้องและทันท่วงที
๓.ตรวจสอบห้วงเวลาในการบันทึกตามกลุ่มอายุของ
กลุ่มเป้าหมาย
๔.กรณีเด็กอยู่นอกพืนที่ให้จัดทาทะเบียนรับรองการที่
เด็กอยู่นอกพืนที่จริง โดยมีผู้นาชุมชนรับรอง
๕. ปรับฐานข้อมูลเป้าหมายให้ตรงกัน มีการติดตาม
ตรวจสอบร่วมกัน ประสานข้อมูลทังหน่วยบริการลัผู้
ดูแลข้อมูลHDC จังหวัด
๖.ทาการตรวจText File ที่ส่งออกโปรแกรมว่า
จานวนตรงกับที่บันทึกหรือไม่
๗. จัดทีมนิเทศติดตามอีก ๘ อาเภอที่เหลือเพื่อให้เกิด
ความสมบูรณ์ของการดาเนินงาน ดังกาหนดการ
ที่แนบ

๒. การดาเนินงานดูแลระยะยาวผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง(Long Term Care)
การดาเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ได้มี วัตถุประสงค์ให้ผู้สูงอายุได้รับ
การดู แ ลด้ ว ยแผนการดู แ ลรายบุ ค คล อย่ า งเหมาะสม ครอบคลุ ม และสอดคล้ อ งกั บ ปั ญ หาสุ ข ภาพ โดยมี
งบประมาณจากกองทุน LTC จากอปท. รองรับการจัดบริการดูแลจากการดาเนินงานพบว่ามีพืนที่ ยังไม่สามารถ
ดาเนินการได้เป้าหมายทันเวลา สานักงานสาธารณสุ ขจั งหวัดกาฬสิ นธุ์จึงกาหนดแผนออกดาเนินการนิ เทศ
ติดตาม เพื่อสร้างความเข้าใจ ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือให้การดาเนินงานบรรลุเป้าหมาย ซึ่งได้ดาเนินการไป
แล้ว คือ อาเภอกมลาไสย สหัสขันธ์ เมือง นามน ห้วยเม็ก คาม่วง กุฉินารายณ์ เขาวง ตามสรุปดังนี
ด้านกระบวนการดาเนินงาน
ปัญหา : ยังไม่เข้าใจระบบการบริหารจัดการ ขันตอนการทางาน และยังไม่ได้ดาเนินการจั ดทาแผนดูแล
ผู้สูงอายุรายบุคคล (care plan) ได้ครอบคลุม
แนวทางแก้ไข : ให้ Aging Manager หรือ Camanager ในพืนที่นาร่องปี ๒๕๕๙ ร่วมประชุมชีแจง
สร้างความเข้าใจขันตอนการดาเนินงานLTC เป็นพี่เลียงสนับสนุน Care Manager ในการวางแผนการจัดทา
care plan ให้ครอบคลุม ให้มีแผนการจัดประชุมเสนอ Care Plan ต่อคณะอนุกรรมการกองทุน LTC เพื่อการ
อนุมัติ Care Plan พร้อมไปกับ การจัดตังศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และคนพิการ เพื่อรองรับ
การโอนเงิน เตรียมการเบิกจ่ายให้ Care Giver โดยการประสานให้ภาค อปท.เป็นผู้ดาเนินการ
ด้านการพัฒนาคน
ปัญหา : ขาดงบประมาณอบรม Care Giver ซึ่งมีไม่เพียงพอต่อกลุ่มผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแล

๓๐
แนวทางแก้ไข : .ให้ Aging Manager ทัง รพ. และ สสอ. มีบทบาทร่วมกันในการจัดทาแผนงานโครงการ
อบรม Care Giver ครอบคลุมทุกตาบลเป้าหมาย รวมทังตาบลที่เตรียมเข้าร่วมโครงการฯ ในปี ๒๕๖๑ โดยใช้
งบประมาณจากเงินบารุง รพ. เงินที่ได้รับสนับสนุนจากศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น และจัดทาโครงการอบรมฯ
เสนอโครงการขออนุมัติงบประมาณจากสานักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
ปั ญ หา : Care Manager ยั ง ไม่ ค รอบคลุ ม กลุ่ ม ผู้ สู ง อายุ ที่ ต้ อ งได้ รั บ การดู แ ล จากการย้ า ยสถานที่
ปฏิบัติงาน
แนวทางแก้ไข : ให้อาเภอสารวจจานวนความต้องการอบรมทดแทน ในพืนที่ที่ Care Manager ย้ายและ
สารวจตาบลที่เตรียมเข้าร่วมโครงการในปี ๒๕๖๑ ส่งจังหวัด เพื่อเสนอเข้ารับการอบรมของศูนย์อนามัยรุ่นต่อไป
และในกรณีโยกย้าย ขอให้ Care Manager ได้มอบส่งต่อการดาเนินงานLTC ให้ผู้รับผิดชอบ
ด้านการบันทึกข้อมูลการคัดกรอง ประเมินสุขภาพผู้สูงอายุ
ปัญหา : ผู้บันทึกข้อมูลยังไม่เข้าใจเทคนิควิธีการบันทึกการประเมินและคัดกรองผู้สูงอายุในระบบ HDC
ทาให้ผลงานประเมิน/คัดกรอง ในระบบ HDC ต่า
แนวทางแก้ไข : ให้บุคลากรจากงาน IT กลุ่มงานแผนและยุทธศาสตร์ ได้ทาความเข้าใจการบันทึกและ
ลงรหัส Special PP ที่ถูกต้อง และให้ผู้รับผิดชอบการบันทึกข้อมูลของพืนที่บริหารจัดการเวลาการบันทึกข้อมูล
ในระบบให้ทันเวลาครบทัง ๑๐ ด้าน

๓๑

๓๒
กาหนดการนิเทศติดตามการส่งเสริมพัฒนาการเด็กและ กองทุน Long Term Care
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จังหวัดกาฬสินธุ์
ลาดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

อาเภอ
ท่าคันโท
หนองกุงศรี
สามชัย
สมเด็จ
นาคู
ห้วยผึง
ฆ้องชัย
ดอนจาน

วันทีอ่ อกนิเทศ
๖ กรกฏาคม ๒๕๖๐
๖ กรกฏาคม ๒๕๖๐
๗ กรกฏาคม ๒๕๖๐
๗ กรกฏาคม ๒๕๖๐
๑๑ กรกฏาคม ๒๕๖๐
๑๑ กรกฏาคม ๒๕๖๐
๑๒กรกฏาคม ๒๕๖๐
๑๒กรกฏาคม ๒๕๖๐

เวลา
เวลา
เวลา
เวลา
เวลา
เวลา
เวลา
เวลา
เวลา

๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น.
๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น.
๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.
๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น.
๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.
๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น.
๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.
๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น.

ทีมนิเทศติดตาม
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑

นพ.ไพรัตน์ สงคราม
นางสาววิมลรัตน์ ภูผาสุข
นางสุพตั รา ไชยยา
นายธนาเดช อัยวรรณ
นายพิทักษ์ กาญจนศร
นายคงฤทธิ์ วันจรูญ
นางสาวแอนนา แสบงบาล
นางขวัญใจฤทัยรัตน์ ตันตยานนท์
นายรัฐพงศ์ นิลแก้ว
นางสาววิภาวี เหล่าจตุรพิศ
นางอรดี วงศ์พน
ิ ิจ
นางเลยนภา โคตรแสนเมือง
นางธัญพิมล พลเยียม
นางอรุณวรรณ แสงฤทธิ์
นางประนอม โพธิ์ทอง
นางสาวกัณฐ์ภรณ์ สัวสาแดง
นางอมรพันธ์ แข็งแรง
นางรุ่งรัชฏา อันสงคราม
นางทัศพร มงคลสินธุ์
นางขนบพร นามโยธา
นางสุจิตรา นันสถิตย์

มติที่ประชุม รับทราบ ให้ สสอ.ทุกแห่งชีแจง รพ.สต. ในการบันทึกข้อมูลเมื่อได้ดาเนินการ LTC แล้ว พร้อม
ทังเป็นทีมติดตามให้คาแนะนา รพ.สต. ในการบันทึกข้อมูลให้บรรลุเป้าหมาย
5.7 กลุ่มงานประกันสุขภาพ
เรื่องที่ 1 สรุปค่ายา กรณีส่งต่อผู้ป่วยไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดกาฬสินธุ์
รพช
1. รพ.นำมน
2. รพ.กมลำไสย
3. รพ.ร่องคำ
4. รพ.กุฉินำรำยณ์
5. รพ.เขำวง
6. รพ.ยำงตลำด
7. รพ.ห้วยเม็ก
8. รพ.สหัสขันธ์
9. รพ.คำม่วง
10. รพ.ท่ำคันโท
11. รพ.หนองกุงศรี
12. รพ.สมเด็จ
13. รพ.ห้วยผึ้ง
14. รพดอนจำน
เดือนเมษำยน 60
รวม

มติที่ประชุม

จำนวนทีเ่ รียกเก็บ
177,955.00
108,325.00
55,062.00
76,237.00
150,436.00
197,186.00
115,580.00
171,365.00
299,872.00
77,914.00
172,055.00
122,319.00
109,450.00
0.00
1,833,756.00

สรุปค่ำยำ กรณีส่งต่อผู้ปว่ ยไปรักษำต่อทีโ่ รงพยำบำลชุมชนในจังหวัดกำฬสินธุ์
ปีงบประมำณ 2559
ปีงบประมำณ 2560
จำนวนเงินทีค่ ้ำงจ่ำย
จำนวนเงินที่
จำนวนเงินที่
จำนวน
จำนวนเงินทีค่ ้ำง
ปี 59 - 60
คงเหลือ ค่ำยำส่งคืน
จำนวนทีเ่ รียกเก็บ
คงเหลือ ค่ำยำส่งคืน
จ่ำย
ค้ำงจ่ำย
เงินทีจ่ ำ่ ย
จ่ำย
177,955.00 7,041.00 170,914.00
18,548.00
18,548.00
18,548.00
189,462.00
108,325.00
108,325.00
75,192.00
75,192.00
75,192.00
183,517.00
55,062.00
55,062.00
51,732.00
51,732.00
51,732.00
106,794.00
76,237.00
76,237.00
17,716.00
17,716.00
17,716.00
93,953.00
150,436.00
150,436.00
98,370.00
98,370.00
98,370.00
248,806.00
197,186.00 7,980.00 189,206.00
83,265.00
83,265.00
83,265.00
272,471.00
115,580.00
115,580.00
40,564.00
40,564.00
40,564.00
156,144.00
171,365.00
171,365.00
109,954.00
109,954.00
109,954.00
281,319.00
299,872.00 27,861.00 272,011.00
123,906.00
123,906.00
123,906.00
395,917.00
77,914.00
77,914.00
69,163.00
69,163.00
69,163.00
147,077.00
172,055.00
172,055.00
51,154.00
51,154.00
51,154.00
223,209.00
122,319.00
122,319.00
59,443.00
59,443.00
59,443.00
181,762.00
109,450.00
109,450.00
5,040.00
5,040.00
5,040.00
114,490.00
0.00
0.00
231.00
231.00
231.00
231.00
291,636.00
291,636.00
291,636.00
1,833,756.00 42,882.00 1,790,874.00 1,095,914.00
1,095,914.00
1,095,914.00 2,886,788.00

รับทราบ

๓๓
เรื่องที่ 2 สรุปรายการโอนเงินค่าบริ การทางการแพทย์ผู้ป่วยบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า (ผู้ป่วย
นอก) ปีงบประมาณ 2559
สรุปรำยกำรโอนเงินค่ำบริกำรทำงกำรแพทย์ผู้ปว่ ยบัตรประกันสุขภำพถ้วนหน้ำ (ผู้ปว่ ยนอก) ปีงบประมำณ 2559
กรณีส่งต่อ อุบตั ิเหตุ/ฉุกเฉิน ให้หน่วยบริกำรในจังหวัดกำฬสินธุ์
งบประมำณ
25,000,000.00 บำท
จัดสรรเงิน VA
สปสช โอน
รวมจัดสรรครั้งที่ 1-6
หนี้เรียกเก็บครั้ง
ส่วนเกิน
ลำดับ หน่วยบริกำรทีร่ บั รักษำ
ครั้งที่ 4
ครั้งที่ 5
ครั้งที่ 6/2559
โรงพยำบำล
6/2559
(ค้ำงจ่ำย)
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 1
โรงพยำบำลชุมชน
(ปรับเกลี่ ย)
กำฬสินธุ์
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
1 โรงพยำบำลกำฬสินธุ์ 6,652,777.00 8,252,859.00 391,457.00 4,706,166.00 634,150.00 7,820,173.00 2,128,793.00 5,691,380.00 22,766,202.00
2 โรงพยำบำลนำมน
8,820.00
1,680.00
11,760.00
210.00
8,400.00
2,287.00
6,113.00
24,757.00
3 โรงพยำบำลกมลำไสย
22,442.00
47,704.00
5,930.00
17,770.00 8,214.00
21,231.00
5,779.00
15,452.00
107,839.00
4 โรงพยำบำลร่องคำ
2,671.00
2,730.00
330.00
5,731.00
5 โรงพยำบำลเขำวง
3,772.00
6,066.00
788.00
30,710.00
2,520.00
3,094.00
842.00
2,252.00
44,698.00
6 โรงพยำบำลยำงตลำด
86,213.00
85,186.00
1,532.00
71,156.00
294.00
67,086.00
18,262.00
48,824.00
262,643.00
7 โรงพยำบำลห้วยเม็ก
51,865.00
1,680.00
420.00
1,260.00
343.00
917.00
54,308.00
8 โรงพยำบำลสหัสขันธ์
11,450.00
10,400.00
1,470.00
400.00
1,070.00
22,250.00
9 โรงพยำบำลคำม่วง
41,924.00
1,680.00
5,460.00
10,838.00
2,950.00
7,888.00
52,014.00
10 โรงพยำบำลท่ำคันโท
10,871.00
1,050.00
840.00
4,885.00
1,050.00
286.00
764.00
17,932.00
11 โรงพยำบำลหนองกุงศรี
90,501.00
28,472.00
2,100.00
11,910.00
420.00
5,670.00
1,543.00
4,127.00
134,946.00
12 โรงพยำบำลสมเด็จ
101,963.00
51,537.00
5,648.00
18,491.00
2,701.00
14,258.00
3,881.00
10,377.00
184,221.00
13 โรงพยำบำลห้วยผึ้ง
11,935.00
21,254.00
2,520.00
6,256.00
6,510.00
8,820.00
2,401.00
6,419.00
50,876.00
14 รพร.กุฉินำรำยณ์
100,597.00 436,148.00
3,157.00 365,791.00 14,930.00
77,893.00
21,204.00
56,689.00
941,827.00
15 โรงพยำบำลดอนจำน
10,400.00
98,170.00 118,230.00
378,210.00 102,956.00 275,254.00
329,756.00
ยอดกำรจัดสรร
7,199,381.00 9,053,756.00 533,882.00 5,251,105.00 669,949.00 8,419,453.00 2,291,927.00 6,127,526.00 22,766,202.00 2,233,798.00
กันเงินไว้ทโี่ รงพยำบำลกำฬสินธุ์คงเหลือจำกจ่ำยเงินครั้งที่ 3
8,212,981.00
ยอดเงินกันคงเหลือ
ยอดเงินทัง้ หมดทีใ่ ช้ในกำรจัดสรร
25,000,000

เอกสารประกอบ : หนังสือแจ้งการจัดสรรครังที่ 4 – 6 ตามเอกสารแนบท้ายภาคผนวกหน้าที่ 68 - 76
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 3 สรุปข้อมูลกองทุนผู้ป่วยนอก (OP-Refer) ในจังหวัดกาฬสินธุ์ แบบบัญชีเสมือน Virtual
Account 2560 จานวนเงินรวม 28,000,000.- บาท
สรุปข้อมูลกองทุนผูป้ ว่ ยนอก (OP-Refer) ในจังหวัดกำฬสินธุ์ แบบบัญชีเสมือน Virtual Account 2560 จำนวนเงินรวม 28,000,000 บำท
ลำดับ หน่วยบริกำรทีร่ บ
ั รักษำ
A

B

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

โรงพยำบำลกำฬสินธุ์
โรงพยำบำลนำมน
โรงพยำบำลกมลำไสย
โรงพยำบำลร่องคำ
โรงพยำบำลเขำวง
โรงพยำบำลยำงตลำด
โรงพยำบำลห้วยเม็ก
โรงพยำบำลสหัสขันธ์
โรงพยำบำลคำม่วง
โรงพยำบำลท่ำคันโท
โรงพยำบำลหนองกุงศรี
โรงพยำบำลสมเด็จ
โรงพยำบำลห้วยผึ้ง
โรงพยำบำลกุฉินำรำยณ์
โรงพยำบำลนำคู
โรงพยำบำลฆ้องชัย
โรงพยำบำลดอนจำน
โรงพยำบำลสำมชัย
ยอดกำรจัดสรร

จัดสรรครั้งที่ 1
(ต.ค.59-ม.ค.60)

ก.พ.

C

D

4,604,457.00 3,527,413.00
6,720.00
1,470.00
299,732.00
4,947.00
2,520.00
82,537.00
154,980.00
97,865.00
16,121.00
4,200.00
3,194.00
3,780.00
420.00
318,990.00
151,200.00
2,520.00
1,050.00
12,810.00
4,680.00
27,762.00
26,181.00
14,280.00
138,920.00
73,433.00
1,470.00
1,470.00
1,932.00
123,690.00
50,610.00
5,744,185.00 4,017,169.00

รำยละเอียดในกำรจัดสรรครั้งที่ 2
มี.ค.
เม.ย.
E

F

พ.ค
G

2,392,868.00 2,360,981.00 3,255,994.00
3,150.00
2,730.00
2,310.00
759,679.00
7,876.00
3,861.00
1,260.00
840.00
840.00
70,980.00 129,323.00
45,150.00
65,197.00
32,978.00
39,642.00
3,194.00
1,680.00
840.00
1,260.00
1,260.00
39,270.00
90,300.00
84,210.00
2,100.00
1,260.00
1,470.00
3,360.00
210.00
9,690.00
13,022.00
27,920.00
8,137.00
1,890.00
6,090.00
3,360.00
71,666.00
71,836.00
46,150.00
420.00
2,100.00
2,730.00
1,050.00
1,050.00
90,090.00
36,750.00
30,270.00
3,520,456.00 2,773,504.00 3,536,334.00

ที่มา: โปรแกรมบริหารจัดการกองทุน Virtual Account จัง หวัดกาฬสินธุ์ 13/06/2560

รวมจัดสรรครั้งที่ 2 เบิกซ้ำซ้อน
ยังไม่หกั เบิกซ้ำ
ครัง้ ที่ 1
H (D:G)

11,537,256.00
9,660.00
776,363.00
2,940.00
400,433.00
153,938.00
8,908.00
2,940.00
364,980.00
5,880.00
17,940.00
75,260.00
11,340.00
263,085.00
3,990.00
4,830.00
207,720.00
13,847,463.00

จัดสรครั้งที2่

I

J

11,537,256.00
9,660.00
776,363.00
2,940.00
400,433.00
153,938.00
8,908.00
2,940.00
364,980.00
5,880.00
2,310.00
15,630.00
75,260.00
11,340.00
263,085.00
3,990.00
4,830.00
207,720.00
13,845,153.00
เงินกองทุนทัง้ หมด
จ่ำยครั้งที่ 1+2
คงเหลือ

รวมจัดสรร
K= C+J

16,141,713.00
16,380.00
1,076,095.00
5,460.00
482,970.00
251,803.00
13,108.00
6,720.00
683,970.00
8,400.00
28,440.00
103,022.00
25,620.00
402,005.00
5,460.00
6,762.00
331,410.00
19,589,338.00
28,000,000.00
19,589,338.00
8,410,662.00

๓๔
สรุปรำยกำรโอนเงินค่ำบริกำรทำงกำรแพทย์ผู้ปว่ ยบัตรประกันสุขภำพถ้วนหน้ำ (ผู้ปว่ ยนอก) ประเภท "ข้อมูลพึงรับ " ประจำปี 2560
หน่วย
ลำดั บ
บริกำร
1 กาฬสินธุ์

ค่ ำรักษำพยำบำลตำมจริง

78
4,058
26

43,206.00
2,818,753.00
21,437.00

5 เขาวง
6 ยางตลาด

2,169
700

1,187,121.00
423,767.00

7 ห้วยเม็ก
8 สหัสขันธ์
9 คาม่วง

47
32
3,257

30,949.00
24,193.00
1,995,113.00

10 ท่าคันโท
11 หนองกุงศรี
12 สมเด็จ

40
115
311

13,105.00
68,646.00
183,750.00

13 ห้วยผึง้
14 กุฉนิ ารายณ์

123
679

38,262.00
1,747,752.00

26
33
1,564

7,510.00
7,738.00
356,148.00

รวม

รวม

-

เบิกตำมมติ บอร์ด VA

จำนวนรำย ตรวจพิเศษ ค่ ำตรวจพิเศษ

28,892 18,587,729.00 5,181,000.00 23,768,729.00

2 นามน
3 กมลาไสย
4 ร่องคา

15 นาคู
16 ฆ้องชัย
17 ดอนจาน

ปฎิเสธกำรจ่ำย

จำนวนรำย ค่ ำรักษำพยำบลำ ค่ ำตรวจพิเศษ

430 190,091.00

รวม

ค่ ำรักษำพยำบำล

CT

MRI

ตรวจพิเศษอืน่

57,050.00 247,141.00 11,038,613.00 2,103,150.00 140,200.00 2,859,750.00 16,141,713.00 67.91

43,206.00
2,818,753.00
21,437.00

72
-

14,452.00
-

-

14,452.00
-

16,380.00
1,076,095.00
5,460.00

-

-

1,187,121.00
497,767.00

107
2

65,999.00
1,534.00

-

65,999.00
1,534.00

482,970.00
177,803.00

-

-

-

30,949.00
24,193.00
1,995,113.00

-

-

-

13,105.00
68,646.00
183,750.00

-

34,350.00

38,262.00
1,782,102.00

-

1,500.00

7,510.00
7,738.00
357,648.00

-

74,000.00

42,150 27,555,179.00 5,290,850.00 32,846,029.00

-

-

-

13,108.00
6,720.00
683,970.00

-

1
1

210.00
40.00

-

210.00
40.00

8,400.00
28,440.00
92,622.00

-

5

1,990.00

-

1,990.00

25,620.00
290,675.00

-

618 274,316.00

%

รวม

-

-

74,000.00

10,400.00

84,330.00 13,300.00

5,460.00
6,762.00
329,910.00

-

-

16,380.00 37.91
1,076,095.00 38.18
5,460.00 25.47
482,970.00 40.68
251,803.00 50.59

-

13,108.00 42.35
6,720.00 27.78
683,970.00 34.28

-

8,400.00 64.10
28,440.00 41.43
103,022.00 56.07

13,700.00

25,620.00 66.96
402,005.00 22.56

1,500.00

5,460.00 72.70
6,762.00 87.39
331,410.00 92.66

57,050.00 331,366.00 14,289,008.00 2,187,480.00 163,900.00 2,948,950.00 19,589,338.00

ทีม่ า: โปรแกรมบริหารจัดการกองทุน Virtual Account จังหวัดกาฬสินธุ์ 13/06/2560

สรุปรำยกำรโอนเงินค่ำบริกำรทำงกำรแพทย์ผู้ปว่ ยบัตรประกันสุขภำพถ้วนหน้ำ (ผู้ปว่ ยนอก) ประเภท "ข้อมูลพึงจ่ำย " ประจำปี 2560
ค่ ำรักษำพยำบำลตำมจริง
หน่วย
ลำดั บ
บริกำร จำนวนรำย ค่ ำรักษำพยำบลำ ค่ ำตรวจพิเศษ

ปฎิเสธกำรจ่ำย
รวม

เบิกตำมมติ บอร์ด VA

จำนวนรำย ตรวจพิเศษ ค่ ำตรวจพิเศษ

1 กาฬสินธุ์
2 นามน

2,004
1,425

642,218.00
848,614.00

288,150.00
217,250.00

930,368.00
1,065,864.00

2
-

350.00
-

3 กมลาไสย
4 ร่องคา
5 เขาวง

1,854
886
1,366

1,190,106.00
533,867.00
1,435,599.00

435,600.00
92,349.00
178,750.00

1,625,706.00
626,216.00
1,614,349.00

147
5

53,780.00
1,990.00

6
7
8
9

2,329
2,123
2,174
2,955

1,348,404.00
1,371,997.00
1,574,392.00
1,960,810.00

524,091.00
444,810.00
341,350.00
567,900.00

1,872,495.00
1,816,807.00
1,915,742.00
2,528,710.00

54 9,336.00
3 1,150.00
223 119,295.00

10 ท่าคันโท
11 หนองกุงศรี
12 สมเด็จ

2,077
2,676
2,316

1,116,423.00
1,732,265.00
1,490,586.00

311,500.00
388,850.00
452,900.00

1,427,923.00
2,121,115.00
1,943,486.00

1

700.00
-

-

13 ห้วยผึง้
14 กุฉนิ ารายณ์
15 นาคู

1,263
2,113
3,164

1,086,508.00
1,245,077.00
2,301,756.00

175,750.00
322,900.00
126,900.00

1,262,258.00
1,567,977.00
2,428,656.00

113

67,694.00

-

ยางตลาด
ห้วยเม็ก
สหัสขันธ์
คาม่วง

16 ฆ้องชัย
17 ดอนจาน
18 สามชัย
รวม

4,261 3,006,096.00 122,450.00 3,128,546.00
3,016 2,119,371.00 152,350.00 2,271,721.00
4,148 2,551,090.00 147,000.00 2,698,090.00
42,150 27,555,179.00 5,290,850.00 32,846,029.00

-

40 9,906.00
30 10,115.00
618.00 274,316.00

-

รวม

ค่ ำรักษำพยำบำล

CT

MRI

ตรวจพิเศษอืน่

รวม

350.00
-

509,320.00
528,326.00

- 140,200.00
103,850.00
-

147,950.00
113,400.00

797,470.00 85.72
745,576.00 69.95

98,030.00
1,990.00

641,950.00
329,265.00
542,471.00

160,250.00
34,750.00
105,870.00

-

231,100.00
57,600.00
104,600.00

1,033,300.00 63.56
421,615.00 67.33
752,941.00 46.64

1,700.00 11,036.00
3,300.00 4,450.00
7,800.00 127,095.00

785,793.00
769,125.00
937,381.00
1,104,535.00

277,200.00
205,300.00
183,950.00
249,650.00

-

229,650.00
236,300.00
159,150.00
305,050.00

1,292,643.00
1,210,725.00
1,280,481.00
1,659,235.00

700.00
-

635,164.00
1,068,029.00
859,319.00

100,900.00
142,050.00
213,150.00

10,400.00

210,600.00
246,800.00
239,750.00

946,664.00 66.30
1,456,879.00 68.68
1,322,619.00 68.05

67,694.00

443,300.00
799,521.00
895,027.00

78,600.00
78,500.00
72,160.00

13,300.00
-

110,650.00
231,100.00
83,350.00

632,550.00 50.11
1,122,421.00 71.58
1,050,537.00 43.26

44,250.00
-

69.03
66.64
66.84
65.62

9,906.00 1,200,340.00
56,850.00
65,600.00 1,322,790.00 42.28
10,115.00 1,197,045.00
63,200.00
89,150.00 1,349,395.00 59.40
1,043,097.00
61,250.00
87,150.00 1,191,497.00 44.16
57,050.00 331,366.00 14,289,008.00 2,187,480.00 163,900.00 2,948,950.00 19,589,338.00

ทีม่ า: โปรแกรมบริหารจัดการกองทุน Virtual Account จังหวัดกาฬสินธุ์ 13/06/2560

มติที่ประชุม

%

รับทราบ และมอบหมายให้กลุ่มงานประกันสุขภาพ ดาเนินการดังนี
1. จัดสรรเงินครังที่ 2/2560 จานวนเงิน 13,845,153.00 บาท
2. จัดสรรเงินค่าจ้างนักเรียนทุน ปีงบประมาณ 2560 (ให้ยืม) จานวนเงิน 6,016,240.00
บาท
3. ยอดคงเหลือหลังจากการจัดสรรครังที่ 2/2560 จานวนเงิน 2,394,422.00 บาท
4. แจ้งยอดการจัดสรร (1+2) ให้สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น
ดาเนินการโอนเงินให้หน่วยบริการต่อไป

๓๕
5.8 กลุ่มงานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
เรื่องที่ 1 นาเสนอผลการดาเนินงานสถานบริการสาธารณสุขลดโรคร้อน โรงพยาบาลคาม่วง
(นาเสนอเป็น power point)

๓๖

มติที่ประชุม

ขอชื่นชมและขอบคุณทีมงานโรงพยาบาลคาม่วง ที่นาเสนอผลงานดีๆ เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน

๓๗
เรื่องที่ 2 สรุปผลการประเมิน EHA
ที่
1
2

4
4
5
6
7
8

9
10

11
12

13
14
15
16
17
18
19

สรุปผลกำรประเมิน EHA กำรพัฒนำระบบบริกำรอนำมัยสิง่ แวดล้อม จังหวัดกำฬสินธุ์ ปี 2560
คะแนน
คะแนน
หน่วยงำน
ประเมิน EHA ด้ำน
ผลประเมิน
คะแนน
Core Team ประเมิน %
EHA 1001 การจัดการสุขาภิบาลอาหารใน
เทศบาลตาบลกมลาไสย อาเภอกมลาไสย
72.86
97.16 ผ่านระดับพืน้ ฐาน
3
สถานทีจ่ าหน่ายอาหารและสะสมอาหาร
EHA 4001 การจัดการมูลฝอยทัว่ ไป
73.69
55 ไม่ผ่าน
1
เทศบาลตาบลหลักเมือง อาเภอกมลาไสย EHA 1001 การจัดการสุขาภิบาลอาหาร
73.69
7.9 ไม่ผ่าน
1
ในสถานทีจ่ าหน่ายอาหารและสะสมอาหาร
EHA 1001 การจัดการสุขาภิบาลอาหาร
80
57.5 ไม่ผ่าน
1
เทศบาลตาบลธัญญา อาเภอกมลาไสย ในสถานทีจ่ าหน่ายอาหารและสะสมอาหาร
EHA 4001 การจัดการมูลฝอยทัว่ ไป
80
52.87 ไม่ผ่าน
1
อบต.โพนงาม อาเภอกมลาไสย
ผ่านระดับพืน้ ฐาน
EHA 4001 การจัดการมูลฝอยทัว่ ไป
78.55
78.8
3
(ประเมินเฉพาะระดับจังหวัด)
(เกียรติบัตรจากจังหวัด)
อบต.เจ้าท่า อาเภอกมลาไสย
ผ่านระดับเกียรติบัตร
EHA 4001 การจัดการมูลฝอยทัว่ ไป
87.47
88.5
5
(ประเมินเฉพาะระดับจังหวัด)
(เกียรติบัตรจากจังหวัด)
EHA 1002 การจัดการสุขาภิบาลอาหารใน
72.35
69 ผ่านระดับพืน้ ฐาน
3
เทศบาลตาบลห้วยผึ้ง อาเภอห้วยผึ้ง ตลาด
EHA 4001 การจัดการมูลฝอยทัว่ ไป
72.35
69 ผ่านระดับพืน้ ฐาน
3
EHA 1001 การจัดการสุขาภิบาลอาหารใน
เทศบาลตาบลคาบง อาเภอห้วยผึ้ง
78.44
85 ผ่านระดับพืน้ ฐาน
3
สถานทีจ่ าหน่ายอาหารและสะสมอาหาร
EHA 2001 การจัดการคุณภาพน้า
87.98
- รอผลจากคณะกรรมการประเมินระดับอาเภอ
เทศบาลตาบลภูปอ
EHA 4003 การจัดการมูลฝอยทีเ่ ป็นมลพิษ
87.98
- รอผลจากคณะกรรมการประเมินระดับอาเภอ
หรืออันตรายจากชุมชน
EHA 1003 การจัดการสุขาภิบาลอาหารใน
88.02
- รอผลจากคณะกรรมการประเมินระดับอาเภอ
เทศบาลตาบลหลุบ อาเภอเมือง
การจาหน่ายอาหารในทีท่ างสาธารณะ
EHA 4001 การจัดการมูลฝอยทัว่ ไป
88.02
- รอผลจากคณะกรรมการประเมินระดับอาเภอ
EHA 1001 การจัดการสุขาภิบาลอาหารใน
เทศบาลตาบลเหนือ อาเภอเมือง
83.93
- รอผลจากคณะกรรมการประเมินระดับอาเภอ
สถานทีจ่ าหน่ายอาหารและสะสมอาหาร
EHA 2002 การจัดการคุณภาพน้าประปา
91.31
- รอผลจากคณะกรรมการประเมินระดับอาเภอ
เทศบาลตาบลสมเด็จ อาเภอสมเด็จ
EHA 4002 การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
91.31
- รอผลจากคณะกรรมการประเมินระดับอาเภอ
เทศบาลตาบลโนนบุรี อาเภอสหัสขันธ์ EHA 4001 การจัดการมูลฝอยทัว่ ไป
78.8
- รอผลจากคณะกรรมการประเมินระดับอาเภอ
EHA 2000 การจัดการคุณภาพน้าบริโภค
75.09
- รอผลจากคณะกรรมการประเมินระดับอาเภอ
เทศบาลตาบลหัวนาคา อาเภอยางตลาด EHA 4001 การจัดการมูลฝอยทัว่ ไป
75.09
- รอผลจากคณะกรรมการประเมินระดับอาเภอ
EHA 4002 การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
75.09
- รอผลจากคณะกรรมการประเมินระดับอาเภอ
อบต.สาราญใต้ อาเภอสามชัย
EHA 9001 การออกข้อกาหนดท้องถิ่น
74.55
- รอผลจากคณะกรรมการประเมินระดับอาเภอ
เทศบาลตาบลหนองกุงศรี
EHA 4001 การจัดการมูลฝอยทัว่ ไป
83.33
75 ผ่านระดับพืน้ ฐาน
3
เทศบาลตาบลหนองหิน อ.หนองกุงศรี EHA 4001 การจัดการมูลฝอยทัว่ ไป
77.86
97.5 ผ่านระดับพืน้ ฐาน
3
EHA 2001 การจัดการคุณภาพน้า
77.06
70 ผ่านระดับพืน้ ฐาน
3
เทศบาลตาบลดงมูล อ.หนองกุงศรี
EHA 4001 การจัดการมูลฝอยทัว่ ไป
77.06
54 ไม่ผ่าน
1
เทศบาลตาบลหนองใหญ่ อ.หนองกุงศรี EHA 4001 การจัดการมูลฝอยทัว่ ไป
74.05
92 ผ่านระดับพืน้ ฐาน
3
EHA 2001 การจัดการคุณภาพน้า
90.12
87.5 เกียรติบัตร
5
เทศบาลตาบลท่าคันโท อ.ท่าคันโท
EHA 4001 การจัดการมูลฝอยทัว่ ไป
90.12
78.25 ผ่านระดับพืน้ ฐาน
3

๓๘
มติที่ประชุม รับทราบ ขอบคุณทีมงานและขอชื่นชมหน่วยงานที่ผ่านการประเมิน สาหรับหน่วยงานที่ไม่ผ่าน
การประเมิน ขอให้เร่งรัดดาเนินการประเมิน EHA ให้ผ่านเกณฑ์ต่อไป
5.9 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
เรื่อง สรุปผลการส่งประเมินตนเองตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว 5 ดาว 5 ดี ปี 2560
สรุปผลการส่ งประเมินตนเองตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว 5 ดาว 5 ดี ปี 2560
ลาดับ

อาเภอ

ส่ งผลSA รพ.สต.ที่ ผลการประเมิน รพ.
ส่ งผลSA รพ.สต. ผลการประเมิน SA รพ. รวมผ่ าน
รพ.สต.
รพ.สต.
รพ.สต.
พัฒนาปกติ (แห่ ง) สต.พัฒนาปกติ (แห่ ง) เกณฑ์ ท้งั
จะติดดาว ร้ อยละ จะติดดาวปี 60 (แห่ ง) สต.ทีจ่ ะติดดาวปี 60
ร้ อยละ
ทั้งหมด
พัฒนาปกติ
ปี 60
อาเภอ (แห่ ง)
ส่ งผลSA ร้ อยละ ผ่ านเกณฑ์ ร้ อยละ
ส่ งผลSA ร้ อยละ ผ่ านเกณฑ์ ร้ อยละ

คะแนนรายหมวดผ่าน
แต่คะแนนรวมไม่ผา่ น

1 อ.เมือง

21

11

52.38

10

90.91

6

60.00

10

1

10

1

0.00

7

33.33

3

2 อ.ยางตลาด

17

7

41.18

7

100.00

0

0.00

10

0

0

0

0.00

0

0.00

4

3 อ.กุฉินารายณ์

17

11

64.71

10

90.91

6

60.00

6

0

0

0

0.00

6

35.29

1

4 อ.กมลาไสย

10

6

60.00

6

100.00

2

33.33

4

4

100

1

25.00

3

30.00

1

5 อ.ดอนจาน

6

3

50.00

3

100

0

0.00

3

3

100

0

0.00

0

0.00

0

6 อ.ห้วยเม็ก

9

2

22.22

2

100

0

0.00

7

7

100

0

0.00

0

0.00

0

7 อ.คาม่วง

6

6

100.00

6

100

2

33.33

0

0

0

0

0.00

2

33.33

3

8 อ.ฆ้องชัย
9 อ.ห้วยผึ้ง

7

1

14.29

1

100

1

100.00

6

0

0

0

0.00

1

14.29

0

5

1

20.00

1

100

0

0.00

4

0

0

0

0.00

0

0.00

1

10 อ.สมเด็จ

9

3

33.33

3

100

3

100.00

6

6

100

1

16.67

4

44.44

1

11 อ.ท่าคันโท

7

1

14.29

1

100

1

100.00

6

6

100

5

0.00

6

85.71

0

12 อ.ร่ องคา
13 อ.หนองกุงศรี

2

1

50.00

1

100

1

100.00

1

0

0

0

0.00

1

50.00

0

9

6

66.67

6

100

3

50.00

3

0

0

0

0.00

3

33.33

0

14 อ.สามชัย

5

1

20.00

1

100

0

0.00

4

4

100

1

0.00

1

20.00

1

15 อ.สหัสขันธ์

8

1

12.50

1

100

1

100.00

7

7

100

0

0.00

1

12.50

5

16 อ.นามน

6

2

33.33

2

100

1

50.00

4

0

0

0

0.00

1

16.67

0

17 อ.เขาวง
18 อ.นาคู

5

1

20.00

1

100

0

0.00

4

4

100

0

0.00

0

0.00

2

7

3

42.86

3

100

2

66.67

4

0

0

0

0.00

2

28.57

0

รวม

156

67

42.95

65

97.01

29

44.62

89

42

47.19

9

21.43

38

24.36

22

มติที่ประชุม รับทราบ ขอกาหนดเกณฑ์การประเมิน รพ.สต.ติดดาว 5 ดาว 5 ดี ปี 2560 เพิ่มเติม โดยเป็น
ข้อตกลงยอมรับร่วมกันของ สสอ.ทุกแห่งที่เลือก KPI ที่ 40 คือ ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์

๓๙
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน (18.5%) พร้อมดาเนินการตามแผนกิจกรรมพัฒนาต่อไป ให้
หน่วยงานสาธารณสุขทุกแห่งเร่งรัดส่งการประเมินตนเองมายังกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
5.10 กลุ่มงานบริหารทั่วไป
เรื่องที่ 1 สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2560 สานักงานสาธารณสุขอาเภอ
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

สรุปกำรเบิกจ่ำยงบประมำณปี 2560 สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอ
สสอ.
รับจัดสรร(บาท)
เบิกจ่าย (บาท)
คงเหลือ (บาท)
สหัสขันธ์
313,400
244,453
68,947
กุฉินารายณ์
448,000
339,730
108,270
หนองกุงศรี
356,300
263,383
92,917
นามน
297,100
216,536
80,564
สสอ.เมือง
449,300
325,296
124,004
เขาวง
321,300
232,466
88,834
สมเด็จ
333,900
222,046
111,854
ท่าคันโท
362,900
240,647
122,253
ร่องคา
244,100
161,280
82,820
คาม่วง
334,500
220,506
113,994
ยางตลาด
412,400
271,702
140,698
นาคู
351,000
224,738
126,262
สามชัย
321,300
200,665
120,635
กมลาไสย
326,600
192,548
134,052
ดอนจาน
267,200
156,525
110,675
ห้วยเม็ก
328,600
168,724
159,876
ห้วยผึ้ง
293,600
127,541
166,059
ฆ้องชัย
289,000
66,860
222,140
รวม
6,050,500
3,875,646
2,174,854

ร้อยละเบิกจ่าย
78
76
74
73
72
72
67
66
66
66
66
64
62
59
59
51
43
23
64

มติที่ประชุม รับทราบ และขอให้ สสอ.ทุกแห่งเร่งรัดการดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ พร้อมส่งเอกสาร
หลักฐานการเบิกจ่ายงบประมาณภายในวันที่ 15 กรกฏาคม 2560
เรื่องที่ 2 การโอนเงินค่าตอบแทน ฉบับที่ 11 งวดที่ 2 ได้โอนเงินไปยังหน่วยบริการทุกแห่งเรียบร้อย
แล้ว โดย รพ.สต.ทุกแห่งจะได้ 8 เดือน และโรงพยาบาลชุมชน ได้ 2 เดือน
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.11 เรื่องจากโรงพยาบาลกาฬสินธุ์
เรื่อง การคัดกรอง CT Scan (OV/CCA) โรงพยาบาลกาฬสินธุ์จะเร่งรัดการดาเนินการคัดกรอง
OV/CCA
มติที่ประชุม รับทราบ มอบหมายให้กลุ่มงานควบคุมโรคทาหนังสือส่ง โรงพยาบาลกาฬสินธุ์เรื่องเร่งรัดการ
คัดกรอง CT Scan ให้เร็วขึน
๕.12 เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชน
เรื่อง การขอรับสนับสนุนเครื่องมือตรวจปัสสาวะนักเรียน จากสานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
มติที่ประชุม รับทราบ มอบหมายให้กลุ่มงานยาเสพติดและสุขภาพจิตสารวจพืนที่ที่ต้องการรับการสนับสนุน
ชุดตรวจ พร้อมทังจัดซือชุดตรวจปัสสาวะสนับสนุนพืนที่

๔๐
๕.13 เรื่องจากสานักงานสาธารณสุขอาเภอ
เรื่องที่ 1 งบลงทุน ปี 2561 ทีห่ ายไป
มติที่ประชุม งบลงทุนปี 2561 ที่หายไปนัน ได้นาไปสนับสนุนงานสมุนไพรและงาน PCC ซึ่งมีการชีแจง
แล้ว
เรื่องที่ 2.ระเบียบการใช้รถยนต์ส่วนกลาง
มติที่ประชุม มอบหมายให้กลุ่มงานนิติการและงานพัสดุ หาระเบียบการใช้รถยนต์ราชการมาตอบในการ
ประชุม กวป. ครังต่อไป
เรื่องที่ 3 การจ่ายเงินเดือนพยาบาลที่เป็นบุคลากรจบใหม่
การจ่ายเงินเดือนพยาบาลที่เป็นบุคลากรจบใหม่ ให้ยึดระเบียบเดิม คือ หากเป็นลูกจ้างชั่วคราวให้รับ
เงินเดือน 11230 บาท หากเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ให้รับเงินเดือน 15960 บาท และการขึน
เงินเดือนจะมีการขึนทุกปีที่ 4 – 6 % ของเงินเดือน โดยมีการขึนเพียงปีละ 1 ครัง
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.14 เรื่องจากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จากัด
เรื่องที่ 1 ผลการดาเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จากัด
1. กาไร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560
60,969,607.15
2. ทุนสหกรณ์
1,454,830,506.47
3. ตั๋วสัญญาใช้เงิน
294,000,000.00
4. เงินฝากจากสมาชิก
408,531,250.43
5. ทุนดาเนินการ
4,418,708,088.70
6. จานวนสมาชิกสหกรณ์ ณ ปัจจุบันถึงเดือน พฤษภาคม 2560 ดังนี
สมาชิกสามัญ
สมาชิกสมทบ
2,929 คน
1,000 คน
รวม 3,929 คน
7. จานวนสมาชิก ฌกส. ณ ปัจจุบันถึงเดือน พฤษภาคม 2560
สมาชิกสามัญ
สมาชิกสมทบ
3,134 คน
3,175 คน
รวม 6,309 คน

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

เรื่องที่ 2 ตารางออกหน่วยสัญจรประจาปี 2560 ดังนี
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

วันทีเ่ ดือนปี
หน่วยอาเภอทีอ่ อก
8 มิถุนายน 2560
อ.เมือง
13 มิถุนายน 2560
อ.คาม่วง
15 มิถุนายน 2560
อ.กมลาไสย
20 มิถุนายน 2560
อ.ห้วยเม็ก
22 มิถุนายน 2560
อ.ห้วยผึง
6 กรกฎาคม 2560
อ.ร่องคา
11 กรกฎาคม 2560
อ.หนองกุงศรี
13 กรกฎาคม 2560
อ.สมเด็จ
19 กรกฎาคม 2560
อ.ท่าคันโท
20 กรกฎาคม 2560
อ.เขาวง

ลาดับที่
วันทีเ่ ดือนปี
11 25 กรกฎาคม 2560
12
8 สิงหาคม 2560
13
10 สิงหาคม 2560
14
15 สิงหาคม 2560
15
17 สิงหาคม 2560
16
22 สิงหาคม 2560
17
24 สิงหาคม 2560
18
12 กันยายน 2560
19
14 กันยายน 2560

หน่วยอาเภอทีอ่ อก
อ.สหัสขันธ์
อ.ยางตลาด
อ.กุฉินารายณ์
อ.นามน
สสจ.กาฬสินธุ์
อ.ดอนจาน
อ.สามชัย
อ.ฆ้องชัย
อ.นาคู

๔๑
เรื่องที่ 3 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) เปิดรับ
สมัครวาระพิเศษ 2 เดือนเท่านั้น
ตารางการรับสมัครสมาชิก
วาระ
พิเศษ

วันที่รับสมัคร

ค่าสมัคร

ค่าบารุงรายปี

เงินสงเคราะห์
ล่วงหน้า

1

6 – 20 กรกฎาคม
2560
6 – 20 สิงหาคม
2560

20 บาท

20 บาท

4,000 บาท

สมาชิกภาพสมบูรณ์
ในวันที่ 1 ของเดือนที่
ครบ 365 วัน
1 กรกฎาคม 2561

20 บาท

20 บาท

4,000 บาท

1 สิงหาคม 2561

2

ตารางเงินค่าสมัครและเงินบริจาคตามระเบียบ “กองทุนเงินบริจาคเพื่อความมั่นคง” ที่สมาคมจัดตังขึนและ
ดาเนินการตามระเบียบที่สมาคมกาหนด
เงิน
สงเคราะห์+
เงินบารุง
เงิ น บริ จ าคในรอบ
สมัครวาระพิเศษ
เงินค่าสมัคร + เงิน
บารุง + เงิน
สงเคราะห์ล่วงหน้า
ในรอบสมัครวาระ
พิเศษ
รวม

อายุของสมาชิก ณ วันสมัครและจานวนเงินบริจาคเข้ากองทุนโดยสมัครใจ

4,000.00

อายุ 58

อายุ 59

อายุ 60

อายุ 61

อายุ 62

อายุ 63

7,658.50

อายุ 64 –
70
11,312.50 15,023.50 18,793.50 22,113.50 24,513.50

3,916.00
4,040.00

4,040.00

4,040.00

4,040.00

4,040.00

4,040.00

4,040.00

7,956.00

11,698.50

15,352.50

19,063.50

22,833.50

26,153.50

28,553.50

หมายเหตุ : กรณีเสียชีวิตก่อนวันที่สมาชิกภาพสมบูรณ์ ด้วยการเสียชีวิตทุกกรณี สสธท. จะคืนเงินบารุงรายปี
เงินสงเคราะห์ล่วงหน้าและเงินบริจาคเพื่อความมั่นคงให้ทายาทครบตามจานวน
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖
ไม่มี

เรื่องอื่น ๆ

ปิดประชุมเวลา 17.40 น.
(ลงชื่อ) สรรเพชญ์ ฟุ้งเฟื่อง
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายสรรเพชญ์ ฟุ้งเฟื่อง)
นักวิชาการสาธารณสุข
(ลงชื่อ)

สม นาสอ้าน
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสม นาสอ้าน)
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ

๔๒
มติที่ประชุม .....…………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
…………………………………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามผลการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสาธารณสุข ครั้งที่แล้ว
3.๑ ติดตามตัวชี้วัดที่มีผลงานต่ารายอาเภอ
มติที่ประชุม .....…………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
…………………………………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
3.2 การร่วมเดินทางไปเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 (กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป)
จัดทาหนังสือชีแจงรายละเอียดการร่วมเดินทางไปเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมพระบรมศพ ในหลวงรัชกาล
ที่ 9 ในวันที่ 5 สิงหาคม 2560 รอบเวลา 17.00 น. ณ สนามหลวง ให้กับ โรงพยาบาลชุมชน สานักงาน
สาธารณสุขอาเภอทุกแห่ง
มติที่ประชุม .....…………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
…………………………………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
3.3 การบริจาคเงินซื้ออุปกรณ์ ครุภัณฑ์การแพทย์ ให้โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์
ให้ ท าหนั ง สื อ แจ้ ง ไปยั ง โรงพยาบาลสมเด็ จ พระยุ พ ราชกุ ฉิ น ารายณ์ แ จ้ ง รายละเอี ย ดเข้ า ร่ ว มงาน
เทิดพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ 10 ณ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 และให้จัดทา
ป้ายเชิญชวน โต๊ะรับบริจาค และนิทรรศการ
มติที่ประชุม .....…………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
…………………………………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
3.4 เร่งรัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้าดี (กลุ่มงานควบคุมโรค)
ให้ทาหนังสือไปยังหน่วยงานสาธารณสุข 3 อาเภอ ที่ยังไม่มีผลงานความก้าวหน้าผลการดาเนินงานใน
ส่วนของการทาอัลตร้าซาวด์
- กลุ่มงานควบคุมโรค ได้ดาเนินการแล้ว
มติที่ประชุม .....…………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
…………………………………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
3.5 การจัดสรรเงิน UC (กลุ่มงานประกันสุขภาพ)
จัดสรรเงิน/แจ้งยอดการจัดสรร ให้สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น ดาเนินการ
โอนเงินให้หน่วยบริการต่อไป
- กลุ่มงานประกันสุขภาพ ได้จัดสรรเงินค่าบริการทางการแพทย์ (ผู้ป่วยนอก) กรณีส่งต่ออุบัติเหตุ/
ฉุ ก เฉิ น ภายในจั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์ (Vertual Account) ครั งที่ 2/2560 ประจ าปี 2560 จ านวนเงิ น
19,861,393.00 บาท และแจ้งสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น ดาเนินการโอนให้
หน่วยบริการแล้ว รายละเอียดตามหนังสือ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ กส 0032.005/501/
ว 8274 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 (แนบท้ายภาคผนวก หน้าที่ 55 - 56)
มติที่ประชุม .....…………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
…………………………………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………

๔๓
3.6 พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และชุดตรวจปัสสาวะ (กลุ่มงานยาเสพติดและสุขภาพจิต)
3.6.1 เปรียบเทียบ พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 และ พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์
ยาสูบ พ.ศ. 2560
ตารางเปรียบเทียบ พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ๒๕๓๕ และ พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ๒๕๖๐
พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์
ยาสูบ ๒๕๓๕ พ.ร.บ.
คุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบ
บุหรี่ ๒๕๓๕
(เก่า)
อายุของผู้ซื้อ/ *ห้ามขาย/ให้ผลิตภัณฑ์
ขายผลิตภัณฑ์ ยาสูบแก่บุคคลอายุต่ากว่า
ยาสูบ
๑๘ ปี
(ม. ๔)

บทลงโทษ

พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
๒๕๖๐

(ใหม่)
จ่าคุก ๑ เดือน - ห้ามขาย/ให้ แก่บุคคลอายุต่ากว่า
หรือปรับไม่เกิน ๒๐ ปี (-แสดงบัตร)
๒,๐๐๐ บาท
- ห้ามใช้/จ้าง/วานให้บุคคลอายุต่า
หรือทั้ง จ/ป
กว่า ๑๘ ปี ขาย (ม. ๒๖)

บทลงโทษ

จ่าคุก ๓ เดือน
หรือปรับไม่
เกิน ๓๐,๐๐๐
บาท หรือ ทั้ง
จ/ป
สถานทีห้าม ไม่มี
-ห้ามขายในวัด สถานบริการสธ.
ปรับไม่เกิน
ขายผลิตภัณฑ์
ศึกษา สวนสาธารณะ สถานทีอืนฯ ๔๐,๐๐๐
ยาสูบ
(ม.๒๙)
บาท
ห้ามแสดง
ไม่มี
*ห้ามผู้ขายปลีก แสดง ในทีขาย
(๑)ปรับไม่เกิน
ผลิตภัณฑ์
*ห้ามแสดงชือ/ราคา
๔๐,๐๐๐
ยาสูบ
*แสดงสือรณรงค์ลด/ละ/เลิก (ม.๓๖) บาท
ณ จุดขาย
(๒-๓)ปรับไม่
เกิน ๕,๐๐๐
บาท
ห้ามแบ่งขาย ไม่มี
*ห้ามขายยาสูบ/บุหรีทีบรรจุต่ากว่า ปรับไม่เกิน
ผลิตภัณฑ์
๒๐ มวน/ซอง
๔๐,๐๐๐
ยาสูบ
*ห้ามแบ่งขายบุหรีฯ (ม.๓๙)
บาท
สภาพและ
รมต.เป็นผู้ก่าหนด
จ่าคุก ๑ เดือน *มีเครืองหมายชัดเจน
ปรับไม่เกิน
ลักษณะ
ลักษณะและมาตรฐานของ หรือปรับไม่เกิน *ไม่มีสิงอ่านวยความสะดวกฯ (ม.
๕๐,๐๐๐
เขตปลอด
เขตฯ
๒,๐๐๐ บาท
๔๓)
บาท
บุหรี
หรือทั้ง จ/ป
สภาพและ
รมต.เป็นผู้ก่าหนด
ปรับไม่เกิน
*มีเครืองหมายชัดเจน
ปรับไม่เกิน
ลักษณะ
ลักษณะและมาตรฐานของ ๒๐,๐๐๐ บาท *ไม่อยู่บริเวณทางเข้า-ออก
๕๐,๐๐๐
เขตสูบบุหรี เขตฯ
*ไม่เกิดความเดือดร้อนร่าคาญ
บาท
*แสดงสือรณรงค์ลด/ละ/เลิก (ม.๔๔)
หน้าทีของ
ไม่มี
*ให้ผู้ด่าเนินการ ปชส. ควบคุม/ห้าม ปรับไม่เกิน
ผู้ด่าเนินการ
ปรามหรือสิงอืนใด เพือไม่ให้มีการ
๓,๐๐๐ บาท
สูบบุหรีบริเวณนั้น (ม.๔๖)

๔๔
3.6.2 ให้กลุ่มงานสารวจพืนที่ที่ต้องการรับการสนับสนุนชุดตรวจ พร้อมทังจัดซือชุดตรวจ
ปัสสาวะสนับสนุนพืนที่
- อยู่ระหว่างดาเนินการ
มติที่ประชุม .....…………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
…………………………………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
3.7 ระเบียบการใช้รถยนต์ราชการ
กลุ่มงานนิติการชีแจงระเบียบการใช้รถราชการ ตามประเด็นดังนี
การอนุญาตให้ใช้รถราชการ
ตามระเบี ย บส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยการใช้ ร ถราชการ พ.ศ. 2523 และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2538 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2541
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2545
1. การใช้รถราชการของส่วนภูมิภาค
ในการอนุมัติ อนุญาต การใช้รถราชการ เป็นอานาจของหัวหน้าส่วนราชการ ในราชการบริหารงานส่วน
ภูมิภาค หมายถึง ผู้ว่าราชการจังหวัด แต่เนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบอานาจให้ นายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้อานวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ผู้อานวยการโรงพยาบาลชุมชน เป็นผู้มีอานาจ
การอนุมัติ อนุญาต การใช้รถราชการ ทังในและนอกเขตจังหวัด ตามคาสั่ง จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ ๑๙๗๗ /๒๕๖๐
เรื่อง การมอบอานาจของผู้ว่าราชการกาฬสินธุ์ ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้า
ส่วนราชการประจาจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าหน่วยงาน และนายอาเภอ ปฏิบัติราชการแทน และ
ระเบียบสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบารุงรถ
ส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ. 2526 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2526 อนุญาตให้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
กาฬสินธุ์ ผู้อานวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ผู้อานวยการโรงพยาบาลชุมชน สาธารณสุขอาเภอ และหัวหน้า
สถานีอนามัย อนุญาต ให้ใช้รถไปราชการเป็นส่วนรวมของหน่วยงานในสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข
ทั่วราชอาณาจักร (อนุญาตให้ใช้รถราชการเท่านัน)
2. การเก็บรักษา
การเก็บรักษารถส่วนกลาง ให้อยู่ในความครอบคลุมและรับผิดชอบของส่วนราชการ โดยเก็บรักษาใน
สถานที่เก็บหรือบริเวณของส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจจากหัวหน้าส่วนราชการ จะพิจารณาอนุญาต ให้นารถไป
เก็บรักษาที่อื่นเป็นการชั่วคราวหรือครังคราว ได้ในกรณีต่อไปนี
1. ส่วนราชการไม่มีสถานทีเ่ ก็บรักษาปลอดภัยเพียงพอ
2. มีราชการจาเป็นและเร่งด่วนหรือการปฏิบัติราชการลับ
ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเก็บรักษารถส่วนกลาง จัดทารายงานขออนุญาต พร้อมด้วยเหตุผลและ
ความจาเป็นและรายละเอียดของสถานที่ที่จะนารถส่วนกลางไปเก็บรักษา ซึ่งแสดงให้เห็ นได้อย่างชัดเจนว่ามี
ความปลอดภัยเพียงพอ เสนอประกอบการพิจารณาของผู้มีอานาจอนุญาตด้วยทุกครัง
เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ให้ส่วนราชการรายงานผู้รักษาการตามระเบียบและสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ทราบ
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายภาคผนวก หน้าที่ 57 - 61 )
มติที่ประชุม .....…………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
…………………………………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………

๔๕
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องนาเสนอเพื่อพิจารณา
เรื่อง การขออนุมัติขออนุมัติลูกจ้างชั่วคราวทดแทนบุคลากรที่ลาออก จานวน 6 อัตรา และการขอ
อนุมัติปรับลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนเข้าสู่ตาแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จานวน 15 อัตรา รวม
21 อัตรา
1 สานักงานสาธารณสุขอาเภอท่าคันโท ขอจ้างลูกจ้างชั่วคราว รวม 1 อัตรา ทดแทนลาออก
1.1 ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
จานวน 1 อัตรา
2. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ จ้างลูกจ้างชั่วคราว รวม 3 อัตรา ทดแทนลาออก
2.1 ตาแหน่ง พนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
จานวน 1 อัตรา
2.2 ตาแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
จานวน 1 อัตรา
2.3 ตาแหน่ง พนักงานบริการ (พขร.)
จานวน 1 อัตรา
3. โรงพยาบาลห้วยเม็ก จ้างลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา ทดแทนลาออก
3.1 ตาแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์
จานวน 1 อัตรา
4. โรงพยาบาลคาม่วง ขอจ้างลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา ทดแทนลาออก
4.1 ตาแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์
จานวน 1 อัตรา
5. โรงพยาบาลเขาวง ขอปรับลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนเข้าสู่ตาแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
จานวน 7 อัตรา
5.1 ตาแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
จานวน 3 อัตรา
5.2 ตาแหน่ง พนักงานบัตรรายงานโรค
จานวน 1 อัตรา
5.3 ตาแหน่ง พนักงานเปล
จานวน 1 อัตรา
5.4 ตาแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร
จานวน 1 อัตรา
5.5 ตาแหน่ง พนักงานเกษตรพืนฐาน
จานวน 1 อัตรา
6. โรงพยาบาลนามน ขอปรับลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนเข้าสู่ตาแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
จานวน 8 อัตรา
6.1 ตาแหน่ง นักกายภาพบาบัด
จานวน 2 อัตรา
6.2 ตาแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์
จานวน 1 อัตรา
6.3 ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
จานวน 4 อัตรา
6.4 ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
จานวน 1 อัตรา
* การขออนุมัติจ้างทดแทนและจ้างเพิ่มใหม่ พกส. ข้อ 1 – ข้อ 6 อยู่ภายในกรอบ FTE 2
ไม่เกินร้อยละ 80 ของหน่วยบริการ เป็นการทดแทนบุคลากรที่ลาออก
หมายเหตุ การขออนุมัติจ้างลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานกระทรวงสาธารณสุขให้หน่วยบริการพิจารณา
ดังนี
1. การเป็นหนีองค์การเภสัชกรรม จะต้องไม่มีหนีค้างชาระก่อน 2 ปีงบประมาณ เช่น ปีงบประมาณ
2560 จะต้องไม่มีหนีค้างชาระในปี 2558-2559
2. สถานการณ์เงินบารุง จะต้องไม่ติดวิกฤติระดับ 7 ในไตรมาศที่ 4 ของงบประมาณที่ผ่านมา
3. กรอบอัตรากาลัง FTE โดยระบุจานวนปฏิบัติงานจริง (ใช้กรอบ FTE 2.75)
4. ระบุเหตุผลความจาเป็นประกอบการจ้างงาน และภาระงาน
5. Labour cost ของหน่วยงานไม่ควรเกิน ร้อยละ 55

๔๖
6. กรณีเกิน FTE 80% ให้จังหวัดเสนอคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล เขตสุภาพที่ 7 พิจารณา
กลั่นกรองการขออนุมัติจ้างงานของสถานบริการ และเสนอผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7
เพื่อพิจารณาการอนุมัติต่อไป
มติที่ประชุม .....…………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
…………………………………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๕.๑ เรื่องจากสานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
๕.๑.๑ เรื่องจากนายแพทย์เชี่ยวชาญ สสจ.กาฬสินธุ์ (นายแพทย์ไพรัตน์ สงคราม)
…………………………………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
…………………………………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
…………………………………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
…………………………………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
…………………………………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
…………………………………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
…………………………………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
มติที่ประชุม .....…………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
…………………………………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
๕.๑.๒ เรื่องจาก นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ สสจ.กาฬสินธุ์ (นางสาววิมลรัตน์ ภูผาสุข)
…………………………………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
…………………………………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
…………………………………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
…………………………………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
…………………………………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
…………………………………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
มติที่ประชุม .....…………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
…………………………………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
๕.๑.๓ เรื่องจาก นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ สสจ.กาฬสินธุ์ (นางฉวีวรรณ ชมภูเขา)
…………………………………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
…………………………………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
…………………………………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
…………………………………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
…………………………………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
…………………………………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
มติที่ประชุม .....…………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
…………………………………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………

๔๗
๕.๒ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
เรื่ อ งที่ 1 การประเมิ น ผลค ารั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการและประเมิ น เชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ ห น่ ว ยงาน
สาธารณสุขในสังกัด สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ รอบที่ ๒ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐
1) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กาหนดให้มีการติดตามประเมินผลคารับรองการปฏิบัติ
ราชการและประเมินผลเชิงยุทธศาสตร์ หน่วยงานในสังกัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ รอบที่ 2
ปีงบประมาณ 2560 ในระหว่างวันที่ 15 - 25 สิงหาคม 2560 เพื่อให้การติดตามประเมินผลดังกล่าว เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลสัมฤทธิ์ จึงขอให้ท่านดาเนินการ ดังนี
1. แจ้งให้ทีมประเมินผลเชิงยุทธศาสตร์ (SAT อาเภอ) ดาเนินการประเมินตนเองตามเครื่องมือ
ที่จังหวัดกาหนด และส่งผลการประเมินให้จังหวัด ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2560 เพื่อให้ทีมประเมินระดับ
จังหวัดใช้เป็นข้อมูลพืนฐานในการติดตามประเมินตัวชีวัดที่รับผิดชอบ
2. ส่งข้อมูลผลการประเมินตนเองของตัวชีวัดการจัดการสุขภาพตามกลุ่ มวัย (ตัวชีวัดที่ 1)
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการสุ่มประเมินพืนที่ในระดับตาบล โดยให้ส่งข้อมูลให้ผู้รับผิดชอบงานของกลุ่มงานส่งเสริม
สุขภาพ สสจ.กาฬสินธุ์ ภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2560 หากอาเภอใดไม่ส่งข้อมูลผลการประเมินภายใน กาหนด
ดังกล่าว จังหวัดจะสุ่มพืนที่ระดับตาบลเพื่อดาเนินการประเมินต่อไป
3. ขอให้ตรวจสอบรายชื่อหมู่บ้านต้นแบบสุขภาพดีวิถีธรรมในเขตรับผิดชอบของ รพ./รพ.สต.
แห่งละ 1 หมู่บ้าน โดยจะใช้หมู่บ้านต้นแบบของตาบลที่สุ่มประเมินได้จากข้อ 2 เป็นตัวแทนการประเมิน อาเภอ
ละ 1 หมู่บ้าน หากพบข้อผิดพลาดให้แก้ไขข้อมูลส่ง สสจ.กาฬสินธุ์ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560
4. แจ้งผู้รับผิดชอบตัวชีวัดและผู้เกี่ยวข้องใน คปสอ. จัดเตรียมข้อมูลเพื่อใช้ในการประเมิน
ระดั บ จั ง หวั ด ตามเครื่ อ งมื อ ที่ ก าหนดให้ โดยให้ ใ ช้ ข้ อ มู ล ตั ด ยอดผลงาน ณ วั น ที่ 31 กรกฎาคม 2560
ดาวน์โหลดเครื่องมือประเมินและเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่เว็บไซต์ สสจ.กาฬสินธุ์ และจัดส่งข้อมูลผลการประเมิน
ตนเองได้ที่ระบบ UPCOCKPIT หรืออีเมล์ nsk518@yahoo.co.th
5. ขอเชิญผู้ช่วยสาธารณสุขอาเภอและ/หรือผู้รับผิดชอบงานประเมินผลของ คปสอ.ๆละ 2 คน
เข้าร่วมประชุมรับฟังการชีแจงแนวทางการประเมิน ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมปัญญานุสติ
2) แนวทางการประเมิน ผลคารั บรองการปฏิบัติราชการและประเมินผลเชิงยุทธศาสตร์ฯ รอบที่ 2
ปีงบประมาณ 2560 มีรายละเอียดดังต่อไปนี
2.1) ขอบเขต/พืนที่ประเมิน
ระดับอาเภอ ประเมินตนเอง ในระดับตาบลและหมู่บ้าน/ชุมชน ทุกแห่ง ในเขตรับผิดชอบ
(ตามจานวนเป้าหมายของแต่ละตัวชีวัดที่กาหนดไว้)
ระดับจังหวัด ประเมินเชิงยุทธศาสตร์ ระดับ คปสอ. 18 แห่ง สุ่มประเมินอาเภอละ ๑ ตาบล
รวม 18 ตาบลๆ ละ 1 หมู่บ้าน
เกณฑ์และเงื่อนไขในการสุ่มประเมินระดับตาบลและหมู่บ้าน คือ
1) ตาบลที่นามาสุ่มจับสลาก ต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน ตัวชีวัดที่ ๑ “ตาบลจัดการสุขภาพกลุ่ม
วัย” โดยอาเภอส่งข้อมูลประเมินตนเอง (ตามแบบฟอร์มเครื่องมือประเมิน)
2) หมู่บ้านที่ใช้ในการประเมิน ให้ใช้บัญชีรายชื่อ “หมู่บ้านต้นแบบสุขภาพดีวิถีธรรม” ของ
รพ./รพ.สต.เป้าหมายแห่งละ ๑ หมู่บ้าน รวม ๑๗๖ หมู่บ้าน โดยมีเงื่อนไขในการคัดเลื อก คือ เป็นหมู่บ้าน
รับผิดชอบของสถานบริการ ในตาบลที่สุ่มประเมินได้ ในข้อ ๑ (ตรวจสอบรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ สสจ.กส.)
2.2) ทีมประเมิน
ระดับอาเภอ ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับอาเภอ (ผอ.รพ./สสอ./ผช.สสอ.) และผู้รับผิดชอบ
เป้าประสงค์ในระดับอาเภอ/ตาบล
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ระดั บจั งหวัด ประกอบด้ว ยผู้ จัดการเป้าประสงค์ หั ว หน้ากลุ่ มงานและผู้ รับผิ ดชอบตัว ชีวัด
ใน สสจ.กาฬสินธุ์ การแบ่งทีมประเมิน เป็น 2 ทีม โดยมี สสจ.โซน เป็นประธานการประเมิน ในพืนที่ คปสอ.
ในเขตรับผิดชอบ โดยกาหนดประเมินวันละ 2 อาเภอ ตามโปรแกรมดังนี
วันเดือนปี
15 ส.ค. 2560
16 ส.ค. 2560
17 ส.ค. 2560
18 ส.ค. 2560
21 ส.ค. 2560
22 ส.ค. 2560
23 ส.ค. 2560
24 ส.ค. 2560
25 ส.ค. 2560

ทีม 1 /คปสอ.
กมลาไสย
ยางตลาด
สหัสขันธ์
หนองกุงศรี
เมือง
ห้วยเม็ก
ดอนจาน
ร่องคา
ท่าคันโท

ประธาน (สสจ.โซน)
นพ.ไพรัตน์ สงคราม
นพ.ไพรัตน์ สงคราม
ผอ.รพ.กาฬสินธุ์
นพ.ไพรัตน์ สงคราม
นพ.พีระ อารีรัตน์
นพ.ไพรัตน์ สงคราม
ผอ.รพ.กาฬสินธุ์
นพ.ไพรัตน์ สงคราม
นพ.ไพรัตน์ สงคราม

ทีม 2 /คปสอ.
ห้วยผึง
นามน
นาคู
สมเด็จ
เขาวง
สามชัย
ฆ้องชัย
คาม่วง
กุฉินารายณ์

ประธาน (สสจ.โซน)
นส.วิมลรัตน์ ภูผาสุข
นางฉวีวรรณ ชมภูเขา
นส.วิมลรัตน์ ภูผาสุข
นางฉวีวรรณ ชมภูเขา
นส.วิมลรัตน์ ภูผาสุข
นางฉวีวรรณ ชมภูเขา
นพ.ไพรัตน์ สงคราม
นางฉวีวรรณ ชมภูเขา
นส.วิมลรัตน์ ภูผาสุข

* สาหรับรายชื่อหมู่บ้าน/ตาบลที่จะสุ่มประเมินจะแจ้งให้ทราบหลังจากที่อาเภอส่งข้อมูลประเมินตนเองแล้ว
2.3) รูปแบบการประเมิน
ระดับ อาเภอ/ตาบล/ชุ มชน ให้ ทุกอาเภอ แต่งตังทีมติดตามประเมินผลระดับ อาเภอ เพื่ อ
ดาเนินการประเมินตนเอง โดยใช้เครื่องมือประเมินผลยุทธศาสตร์ของทุกเป้าประสงค์ และนาเสนอสรุปผลการ
ประเมิน ในเวทีระดับตาบลและระดับ คปสอ. จัดทาสรุปรายงานการประเมินผลและภาพกิจกรรมการออก
ประเมิน เพื่อรายงานให้ผู้บริหารระดับอาเภอและจังหวัดทราบ ดังนี
- ส่งรายงานผลการประเมินให้ สสจ.กาฬสินธุ์ ตามรูปแบบและระยะเวลาที่กาหนด
- รวบรวมส่งรายงานประเมินผลตนเอง (Self Assessment) เป็นภาพรวมระดับ คปสอ. ส่งให้
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ เป็นอิเลคทรอนิกส์ไฟล์ (ภายในวันที่ ๑0 สิงหาคม ๒๕๖๐)
ระดับจังหวัด เป็นการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการและ
การประเมินเชิงยุทธศาสตร์ ตรวจประเมินผล โดยทีมประเมินยุทธศาสตร์ระดับจังหวัด (SAT)
กาหนดการและขั้นตอนการประเมินผลยุทธศาสตร์ ดังนี
ภาคเช้า ประเมินผลการดาเนินงานในระดับตาบลและชุมชน
- สถานที่รับการประเมิน คือ สุขศาลาต้นแบบของหมู่บ้านที่ได้รับการคัดเลือก
- ผู้รับการประเมิน คือ กลุ่มเป้าหมายตามที่เป้าประสงค์กาหนด ตามขันตอน ดังนี
1. ประธานคณะกรรมการประเมินพบปะแนะนาทีมประเมินและชีแจงวัตถุประสงค์การ
ประเมิน
2. แบ่งกลุ่มรายเป้าประสงค์ เพื่อสัมภาษณ์และเก็บข้อมูลที่เ กี่ยวข้อง ตามเครื่องมือที่กาหนด
(โดยไม่ต้องมีการนาเสนอ)
ภาคบ่าย ประเมินผลการดาเนินงาน ในระดับ คปสอ.
- สถานที่รับการประเมิน คือ โรงพยาบาลหรือสานักงานสาธารณสุขอาเภอ
- ผู้รับการประเมิน คือ ผู้บริหาร คณะกรรมการ คปสอ. ผู้จัดการเป้าประสงค์ ผู้รับผิดชอบ
ตัวชีวัด และคณะกรรมการ DHS ระดับอาเภอ มีขันตอนดังนี
1. คปสอ.กล่าวต้อนรับ และนาเสนอผลการดาเนินงานภาพรวม (ไม่เกิน 20 นาที)
2. ประธานคณะกรรมการประเมิน พบปะ แนะนาทีมประเมินและชีแจงวัตถุประสงค์
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3. ทีมประเมินแบ่งกลุ่มย่อยรายเป้าประสงค์ ตรวจประเมินรายตัวชีวัดตามกรอบการประเมิน
คารับรองการปฏิบัติราชการฯ ปี 2560 ทัง 5 เป้าประสงค์ เพื่อสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบงานและตรวจเอกสาร
หลั กฐานประกอบ (ยกเว้น ตัว ชีวัด ตามพั นธกิจ ของ คปสอ. จะใช้ข้อมูล จากระบบรายงานในระดับจั ง หวั ด
ประกอบการประเมิน)
4. เมื่อเสร็จสินกระบวนการประเมินผลในกลุ่มย่อย จะไม่มีการสรุปผลการประเมินให้ คปสอ.
ทราบ แต่จะแจ้งผลการประเมินภายหลังจากการประชุมสรุปผลฯของคณะกรรมการฯระดับจังหวัด
5. ประธานคณะกรรมการ มอบหมายให้ คณะกรรมการประเมิน สรุปผลของแต่ละ คปสอ.
โดยสรุปภาพรวมรายเป้าประสงค์ ในประเด็น ข้อค้นพบ ปัจจัยความสาเร็จ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะและ
โอกาสพัฒนา เพื่อให้เลขาฯทีมประเมินรายงานผลการประเมินในเบืองต้น เสนอผู้บริหารรับทราบ ตามลาดับ
2.4 เครื่องมือการประเมิน (รายละเอียดแบบฟอร์ม ดาวน์โหลดที่เวปไซต์ สสจ.กาฬสินธุ์)
1) คู่มือกรอบการประเมินคารับรองผลการปฏิบัติราชการ สสจ.กาฬสินธุ์ ได้แจ้งให้ทุก คปสอ.
สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารได้ที่เวปไซต์ สสจ.กาฬสินธุ์ เรียบร้อยแล้ว
๒) แบบสรุปผลการประเมินคารับรองการปฏิบัติราชการฯ ของ คปสอ. แจ้งให้ คปสอ.ทุกแห่ง
จัดทาเอกสารสรุปผลการประเมินฯ ตามแบบฟอร์มที่กาหนด โดยขอให้ส่งอิเลคทรอนิกส์ไฟล์ ให้จังหวัด ภายหลัง
จากประเมินตนเอง ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2560
๓) เครื่องมือประเมิน Checklist รายเป้าประสงค์ โดยให้ทุกกลุ่มงานดาเนินการตรวจสอบ
และทบทวนรายละเอียดเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินของแต่ละเป้าประสงค์ หากมีการแก้ไขปรับปรุง ให้จัดส่ง
รายละเอียดที่ถูกต้องให้กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ ภายในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560
๔) แบบรายงานผลการประเมินคารับรองการปฏิบัติราชการและประเมินเชิงยุทธศาสตร์
เป็นแบบประเมินที่ใช้ในการสรุปข้อมูลสถานการณ์ ข้อค้นพบ ประเด็น ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะแนว
ทางแก้ไ ข โดยให้ ผู้ รั บ ผิ ดชอบตัว ชีวั ด เป็นผู้ ส รุปผลการประเมิน ให้ แล้ ว เสร็จในแต่ล ะวั น ที่มี ก ารประเมิ น
ส่งเอกสารให้เลขาฯ ทีมประเมิน เพื่อรวบรวมข้อมูล เสนอ ผู้บริหารทุกระดับรับทราบตามลาดับ (ให้สาเนา
เอกสารเก็บไว้ 1 ชุด เพื่อใช้ในการจัดทาแบบสรุปภาพรวมรายเป้าประสงค์ต่อไป)
๕) แบบสรุปรายงานผลการประเมินรายเป้าประสงค์ ภาพรวมจังหวัด ขอให้ผู้รับผิดชอบงาน
จัดทาเอกสารฯ สรุปผลการประเมินภาพรวมจังหวัดรายเป้าประสงค์ ส่งให้กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ ภายหลัง
จากการประเมินแล้วเสร็จ
๖) แบบสรุปรายงานผลการประเมินภาพรวม คปสอ. กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ รวบรวม
ข้อมูลผลการประเมินยุทธศาสตร์ คปสอ.จากทีมประเมิน เพื่อจัดทาสรุปรายงานผลการประเมินฉบับสมบูรณ์
เสนอต่อผู้บริหารทุกระดับ รับทราบต่อไป
2.5 เกณฑ์การให้คะแนนผลการประเมิน
๑) จาแนกการประเมิน เป็น 2 ส่วน คือ
- ส่วนที่ ๑ ตัวชีวัดเป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์ จานวน 9 ตัวชีวัด
- ส่วนที่ ๒ ตัวชีวัดตามพันธกิจ ของ คปสอ. จานวน 6 ตัวชีวัด
๒) ขอบเขตการประเมิน ๔ มิติ คือ
- มิติที่ ๑ ด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ
- มิติที่ ๒ ด้านคุณภาพการให้บริการ
- มิติที่ ๓ ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
- มิติที่ ๔ ด้านการพัฒนาองค์กร
๓) ผลการประเมินนามาวิเคราะห์เป็นค่าร้อยละ จัดระดับการประเมินเป็น 5 ระดับ คือ
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- ระดับดีเยี่ยม
คะแนนร้อยละ 9๐ - ๑๐๐
- ระดับดีมาก
คะแนนร้อยละ 8๐ - 8๙
- ระดับดี
คะแนนร้อยละ 7๐ - 7๙
- ระดับพอใช้
คะแนนร้อยละ 6๐ - 6๙
- ระดับต้องปรับปรุง
คะแนนต่ากว่าร้อยละ ๖๐
๔) สรุปผลการประเมินได้คะแนนแล้ว นามาจัดกลุ่มการให้คะแนนเป็น 3 กลุ่ม โดยพิจารณา
จากค่าคะแนนผลงานของหน่วยงาน (ค่าร้อยละเฉลี่ยภาพรวมทุกมิติ) ระดับ คปสอ./รพ./สสอ. ดังนี
- กลุ่ม A หน่วยงานที่มีคะแนนมากกว่าคะแนนค่าเฉลี่ยภาพรวมของจังหวัด
- กลุ่ม B หน่วยงานที่มีคะแนนเท่ากับคะแนนค่าเฉลี่ยภาพรวมของจังหวัด (±1S.D.)
- กลุ่ม C หน่วยงานที่มีคะแนนน้อยกว่าคะแนนค่าเฉลี่ยภาพรวมของจังหวัด
๕) การตรวจสอบผลการประเมิน เมื่อดาเนินการประเมินเสร็จสิน คณะทางานได้จัดทาคะแนน
ผลการประเมินเรียบร้อยแล้ว ให้จัดเวทีนาเสนอผลการประเมิน เพื่อชีแจงผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องในทุกระดับ
รับทราบและเปิดโอกาสให้อาเภอตรวจสอบและยืนยันข้อมูลผลการประเมินร่วมด้วยก่อนการตัดสินผลคะแนน
2.6) การนาไปใช้ประโยชน์
๑) ใช้คะแนนผลการประเมินเป็นข้อมูล เพื่อประกอบการพิจารณาความดีความชอบในการ
เลื่อนขันเงินเดือนของผู้บริหาร ตามพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๗๖ ทังนี หน่วยงาน
จะต้องมีระดับคะแนน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 จึงจะได้พิจารณาคะแนน ในการเลื่อนเงินเดือน
๒) ใช้ประโยชน์ เพื่อการปรับปรุงพัฒนา ตัวชีวัดเป้าประสงค์ที่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย
ประกอบการจัดทาแผนยุทธศาสตร์สุขภาพระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ 2561 - 2565)
มติที่ประชุม .....…………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
…………………………………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
เรื่องที่ 2 สรุปผลการดาเนินงานตัวชี้วัดการปฏิบัตราชการ ปี 2560 ตรวจราชการ/PAข้อมูล ตุลาคม
2559 – มิถุนายน 2560 ณ วันที่ 21 เดือน กรกฎาคม 2560
1. บทสรุปสาหรับผู้บริหาร (Executive summary)
1.1 ตัวชีวัด ตรวจราชการ คารับรองของนายแพทย์สาธารณสุ ขจังหวัดกาฬสินธุ์ กับปลัดกระทรวง
สาธารณสุข จานวนตัวชีวัดทังหมด 43 ตัว 2 ข้อยังไม่ครบกาหนดส่งผลงาน ยังไม่บันทึก 2 ข้อ
แหล่งข้อมูล HDC สสจ.กาฬสินธุ์ 9 ตัว ผ่านเกณฑ์ 5 ตัว ไม่ผ่านเกณฑ์ 4 ตัว
ทะเบียนราษฎร์/สนย./อื่นๆ 6 ตัว ผ่านเกณฑ์ 5 ตัว ไม่ผ่านเกณฑ์ 1 ตัว
KeyIN Cockpit R7 สสจ.กาฬสินธุ์ 28 ตัว ผ่านเกณฑ์ 19 ตัว ไม่ผ่านเกณฑ์ 4 ตัว ยังบันทึกไม่
ครบ 5 ตัว (Service plan)
1.2 ตัวชีวัด PA คารับรองของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์กับปลัดกระทรวงสาธารณสุข
จานวนตัวชีวัดทังหมด 28 ตัว
HDC สสจ.กาฬสินธุ์ 11 ตัว ผ่านเกณฑ์ 8 ตัว ไม่ผ่านเกณฑ์ 3 ตัว
ทะเบียนราษฎร์/สนย./อื่นๆ 3 ตัว ผ่านเกณฑ์ 2 ตัว ไม่ผ่านเกณฑ์ 1 ตัว
KeyIN Cockpit R7 สสจ.กาฬสินธุ์ 17 ไม่ผ่านเกณฑ์ 2 ตัว
1.3 Baseline ตัวชี้วัดที่ผ่านเกณฑ์ ดีเยี่ยม Excellent จานวน 30 ตัวชี้วัด
ดูรายละเอียดที่เว็บ 203.157.186.112/kps60 ผลงาน ไตรมาสที่ 3
1.4 Good ตัวชี้วัดที่ทาได้ดี ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 จานวน 2 ตัว
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Moph/PA 32.1 ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้ (PA) ร้อยละ 40.91 (เกณฑ์มากกว่าร้อยละ 50)
ผ่านเกณฑ์ 4 อาเภอ คือ ห้วยเม็ก (57.67) สหัสขันธ์ (57) หนองกุงศรี (52.49) สมเด็จ (54.6)
Moph/PA 49 ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของeGFR<4 ml/min/1.73m2/yr ร้อยละ 59.51
(เกณฑ์มากกว่าร้อยละ 65) ผ่านเกณฑ์ 4 อาเภอ คือ ร่องคา (82.24) หนองกุงศรี (68.22)
1.5 OFI เป็นโอกาสพัฒนา ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 60 และ severe /Hard ตัวชี้วัดที่ทายาก และไม่
ผ่านเกณฑ์ จานวน 8 ตัว
moph1 อัตราส่วนการตายมารดาไทย ไม่เกิน 15 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน (ปี 2560 ไม่เกิน 20 ต่อแสนเกิดมี
ชีพ) จังหวัดกาฬสินธุ์ 37.33 ต่อแสนคน ไม่ผ่าน 2 รพ. รพท.กาฬสินธุ์ (50.43) คาม่วง (500)
moph3 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วนและส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี (ร้อยละ 51) ประเทศไทย
ร้อยละ 49.59 เขตสุขภาพที่ 7 ร้อยละ 51.46 จังหวัดกาฬสินธุ์ ร้อยละ 46.89) ผ่านเกณฑ์ 2
อาเภอ คือ ท่าคันโท (63.36) ดอนจาน (59.7)
moph4 ร้อยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วน (ร้อยละ 66) ประเทศไทยร้อยละ 65.45 เขตสุขภาพที่ 7 ร้อย
ละ 68.40 จังหวัดกาฬสินธุ์ ร้อยละ 64.68 ผ่านเกณฑ์ 6 อาเภอ คือ อาเภอเมือง (69.25) นามน (74.21)
กุฉินารายณ์ (67.47) ท่าคันโท (67.33) สามชัย (68.50) ดอนจาน (72.92)
moph/PA 13 ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล (ร้อยละ 80) จังหวัดกาฬสินธุ์
ไม่ผ่านเกณฑ์ทุกอาเภอ
Moph/PA 14 ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมได้ร้อยละ 14.43 (เกณฑ์ร้อยละ 40)
ผ่าน 1 อาเภอ คือ ฆ้องชัย 44.99
moph/PA 15 อัตราความสาเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซาร้อยละ 58.12
(มากกว่าเกณฑ์ 85) ผ่าน 1 อาเภอ คือ สมเด็จร้อยละ 95.24
moph/PA 47.อัตราตายจากโรคมะเร็งตับ (ต่อแสน) ร้อยละ 25.78 (เกณฑ์มากกว่าร้อยละ 23.5)
ผ่าน 6 อาเภอ กุฉินารายณ์ (6.9) คาม่วง (4.1) หนองกุงศรี (13.47) ห้วยผึง (3.27)
นาคู (19.13) ดอนจาน (19.32)
moph/PA 83.1 ร้อยละของหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล สาเหตุการตาย ร้อยละ 29.78 (เกณฑ์
น้อยกว่าร้อยละ 25) ผ่าน 1 อาเภอ คือ ห้วยผึง ร้อยละ 12.2
moph/PA 83.2 ร้อยละของหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล เวชระเบียน ร้อยละ 8.43 (เกณฑ์
มากกว่าร้อยละ 80) ไม่ผ่านเกณฑ์ทุกอาเภอ (รายละเอียดตามตารางแนบท้ายภาคผนวก หน้าที่ 62)
มติที่ประชุม .....…………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
…………………………………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
5.3 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
เรื่อง สรุปผลการดาเนินการการคัดกรองพัฒนาการเด็กตามกลุ่มอายุ specialpp ช่วงรณรงค์
1. คัดกรอง ประเทศร้อยละ 70.95 เขตสุขภาพที่ 7 ร้อยละ 92.28 จังหวัดกาฬสินธุ์ร้อยละ 93.17
สูงสุดอาเภอฆ้องชัย ร้อยละ 100 ต่าสุดอาเภอร่องคา ร้อยละ 66.67
2. พบสงสัยล่าช้า ประเทศร้อยละ 21.25 เขตสุขภาพที่ 7 ร้อยละ 29.83 จังหวัดกาฬสินธุ์ร้อยละ
28.88 สูงสุดอาเภอร่องคา ร้อยละ 50 ต่าสุดอาเภอสามชัย ร้อยละ 12.66
3. การบันทึก Social risk ประเทศร้อยละ 67.61 เขตสุขภาพที่ 7 ร้อยละ 86.66 จังหวัดกาฬสินธุ์
ร้อยละ 93.17 สูงสุดอาเภอกมลาไสย ห้วยเม็ก ท่าคันโท ร้อยละ 100 ต่าสุดอาเภอคาม่วง ร้อยละ
67.13
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4. เปรียบเทียบร้อยละของเด็กที่มีพัฒนาการสมวัย จาแนกตาม Social Risk (ผู้ปกครอง) ประเทศ/
เขตสุขภาพ/จังหวัด/รายอาเภอ
4.1 ระดับประเทศ เด็กสมวัยเมื่ออาศัยอยู่กับแต่ละบุคลใกล้เคียงกัน
เด็กสมวัยมากที่สุดอาศัยอยู่กับพ่อแม่ร้อยละ 68.31 รองลงมาอยู่กับปู่ย่าตายายร้อยละ
67.21
อาศัยอยู่กับแม่ 66.62 อยู่กับพ่อ 63.95 และอาศัยอยู่กับญาติ 62.31
4.2 ระดับเขต เด็กสมวัยเมื่ออาศัยอยู่กับแต่ละบุคลใกล้เคียงกัน
เด็กสมวัยมากที่สุดอาศัยอยู่กับพ่อ 73.11 รองลงมาอยู่กับพ่อแม่ร้อยละ 71.29
อาศัยอยู่กับแม่ 71.21 อยู่กับปู่ย่าตายายร้อยละ 70.42 และอาศัยอยู่กับญาติ 66.67
4.3 จังหวัดกาฬสินธุ์ เด็กสมวัยเมื่ออาศัยอยู่กับแต่ละบุคลใกล้เคียงกัน
เด็กสมวัยมากที่สุดอาศัยอยู่กับพ่อ 78.57 รองลงมาอยู่กับปู่ย่าตายายร้อยละ 72.42
อยู่กับพ่อแม่ร้อยละ 70.18 อาศัยอยู่กับแม่ 69.60 และอาศัยอยู่กับญาติ 53.33
5. ปัญหาและอุปสรรค ในการบันทึกรายงาน
5.1 ประชากรซาซ้อน เกิดเป้าหมายที่มากกว่าความเป็นจริง แต่สามารถให้บริการได้
เฉพาะเด็กที่อาศัยอยู่จริง
5.2 บันทึก Social risk on เว็บ HDC ลืมกดบันทึก เมื่อ HDC
ประมวลผลทุกวันก็ไม่พบข้อมูลความเสี่ยง
5.3 ระบบการสมัครสมาชิก ยังไม่ทันใจผู้สมัครใช้งาน ต้องแจ้ง ข้อมูลเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน กับ
Admin จังหวัด จึงจะสมัครเข้าระบบได้ หาก Admin พิมพ์ชื่อ – สกุลผิดก็ไม่สามารถสมัครได้
6. แนวทางแก้ไข
6.1 กระทรวงจัดทาระบบตรวจสอบความซาซ้อน ประชากร ในเว็บไซด์ รายงาน EH เอ๊ะ!
(http://203.157.186.112/eh) เพื่อแสดงรายชื่อ ประชากรให้หน่วยบริการตรวจสอบแก้ไข
6.2 กระทรวง ชีแจง แนวทางการบันทึก พร้อม สไลด์ภาพการบันทึกรายงาน Social risk
6.3 จัดทาระบบรายงานตัวชีวัดจาก HDC (http://203.157.186.112/cockpit60) เพื่อติดตาม
รายชื่อเด็กที่ซาซ้อน และเก็บตกผลงานที่ให้บริการไม่ตรงช่วงเวลาที่กาหนด
***สามารถตรวจสอบและปรับปรุงผลงานให้อยู่ในระหว่างช่วงรณรงค์ ได้ถึง 30 กรกฎาคม 2560
(รายละเอียดตามตารางแนบท้ายภาคผนวก หน้าที่ 63 - 66)
มติที่ประชุม .....…………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
…………………………………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
๕.4 เรื่องจากโรงพยาบาลกาฬสินธุ์
…………………………………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
…………………………………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
…………………………………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
…………………………………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
…………………………………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
มติที่ประชุม .....…………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
…………………………………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
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๕.5 เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชน
เรื่อง ติดตามความคืบหน้าผลการจัดทาคาสั่งจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (รพร.กุฉินารายณ์)
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ ได้ส่งผลการคัดเลือกสรรหาบุคคลเข้าสู่ตาแหน่งพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข ประจาปี 2560 เพื่อจัดทาคาสั่งจ้าง จานวน 2 รอบ คือ รอบที่ 1 วันที่ 20 มีนาคม
2560 จานวน 13 อัตรา และรอบที่ 2 วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 จานวน 2 อัตรา รวมทังสิน 15 อัตรา
จึงขอติดตามความคืบหน้าผลการจัดทาคาสั่งจ้างดังกล่าว (เอกสารแนบท้ายภาคผนวก หน้าที่ 67 – 72)
มติที่ประชุม .....…………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
…………………………………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
๕.6 เรื่องจากสานักงานสาธารณสุขอาเภอ
…………………………………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
…………………………………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
…………………………………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
มติที่ประชุม .....…………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
…………………………………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
5.7 เรื่องจากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จากัด
เรื่องที่ ผลการดาเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จากัด
1. กาไร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560
74,604,681.27 บาท
2. ทุนสหกรณ์
1,474,144,010.59 บาท
3. ตั๋วสัญญาใช้เงิน
294,000,000.00 บาท
4. เงินฝากจากสมาชิก
411,423,775.14 บาท
5. ทุนดาเนินการ
4,469,497,022.22 บาท
6. จานวนสมาชิกสหกรณ์ ณ ปัจจุบันถึงเดือน มิถุนายน 2560 ดังนี
สมาชิกสามัญ
สมาชิกสมทบ
2,934 คน
1,014 คน
รวม 3,948 คน
7. จานวนสมาชิก ฌกส. ณ ปัจจุบันถึงเดือน มิถุนายน 2560
สมาชิกสามัญ
สมาชิกสมทบ
3,152 คน
3,170 คน
รวม 6,322 คน
มติที่ประชุม .....…………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
…………………………………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
ระเบียบวาระที่ ๖
เรื่องอื่น ๆ
…………………………………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
…………………………………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
…………………………………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
มติที่ประชุม .....…………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………

๕๔

ภาคผนวก

๕๕

๕๖

๕๗

๕๘

๕๙

๖๐

๖๑

๖๒
สรุป 9 ตัวชวี้ ดั ตรวจราชการ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสนิ ธุท์ ไี่ ม่ผา่ นเกณฑ์ และ ตัวชวี้ ดั ทีส่ าคัญไม่ผา่ นรายอาเภอ (ข้อมูล ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2560)
ชอื่ ตัวชวี้ ดั ทีไ่ ม่ผา่ นเกณฑ์
เกณฑ์ กาฬสนิ ธุ ์ เมือง นามน กมลาไสย ร่องคา กุฉนิ ารายณ์ เขาวง ยางตลาด ห้วยเม็ก สหัสขันธ์
่
ี
2. อัตราสวนการตายมารดาไทยไม่เกิน 15 ต่อการเกิดมีชพแสนคน(ต่อแสน)
15 37.77 50.43 0
0
0
0
0
0
0
0
4. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมสว่ น และสว่ นสูงเฉลีย่ ทีอ่ ายุ 5 ปี
51 46.89 49 47.77 50.11 31.42
47.4 39.77 42.74 49.18 41.87
6.ร้อยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมสว่ น
66 65.76 67.13 74.21 77.96 51.89
66.93 65.39
63.7 65.41 63.62
15.อัตราความสาเร็จการรักษาผูป่้ วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็ นซ้า (PA)
85 58.12 23.64 75 46.67 75
66.67 50 66.67 80.95
20
32.1ร้อยละของผูป่้ วยโรคความดันโลหิตสูงทีค่ วบคุมได้ (PA)
50 40.91 25.35 34.06 48.86 45.02
34.71 38.29 41.15 57.67
57
32.2ร้อยละของผูป่้ วยโรคเบาหวานทีค่ วบคุมได้ (PA)
40 14.43 14.34 7.25 22.69 20.27
14.81 13.6 13.91 6.51
6.88
้ างสมเหตุสมผล (PA)
36.ร้อยละของโรงพยาบาลทีใ่ ชยาอย่
80
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
47.อัตราตายจากโรคมะเร็งตับ(ต่อแสน) (PA)
23.5 25.78 33.52 30.01 24.39 24.29
6.9 31.8 38.62 35.09 44.32
49.ร้อยละของผูป่้ วย CKD ทีม่ อี ัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr (PA)
65 59.51 54.17 55.97 64.06 82.24
59.67 48.85 58.34 54.65 49.86
83.1ร้อยละของหน่วยบริการทีผ่ า่ นเกณฑ์คณุ ภาพข้อมูล สาเหตุการตาย (PA) 80 29.79 0 0
0
0
0
0
0
0
0
83.2ร้อยละของหน่วยบริการทีผ่ า่ นเกณฑ์คณุ ภาพข้อมูล เวชระเบียน (PA)
80 8.43 0 0
0 33.33
0
0 22.22
0 44.44

สรุป 9 ตัวชวี้ ดั ตรวจราชการ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสนิ ธุท์ ไี่ ม่ผา่ นเกณฑ์ และ ตัวชวี้ ดั ทีส่ าคัญไม่ผา่ นรายอาเภอ (ข้อมูล ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2560)
ชอื่ ตัวชวี้ ดั ทีไ่ ม่ผา่ นเกณฑ์
เกณฑ์ กาฬสนิ ธุ ์ คาม่วง ท่าคันโท หนองกุงศรี สมเด็จ ห้วยผึง้ สามชยั นาคู ดอนจาน ฆ้องชยั
2. อัตราสว่ นการตายมารดาไทยไม่เกิน 15 ต่อการเกิดมีชพี แสนคน(ต่อแสน)
15 37.77 500
0
0
0
0
0 0
0
0
่
่
4. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมสวน และสวนสูงเฉลีย่ ทีอ่ ายุ 5 ปี
51 46.89 49.17 63.38
49.26 42.08 46.04 39.97 42.76 60.02 43.26
6.ร้อยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมสว่ น
66 65.76 63.49 73.94
60.28 44.11 60.39 70.19 63.2 64.66 59.57
15.อัตราความสาเร็จการรักษาผูป่้ วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็ นซ้า (PA)
85 58.12 58.82 77.27
60 95.24 42.86
0 0
0 71.43
32.1ร้อยละของผูป่้ วยโรคความดันโลหิตสูงทีค่ วบคุมได้ (PA)
50 40.91 33.73 37.66
52.49 54.6 45.37 28.85 38.25 42.6 43.59
32.2ร้อยละของผูป่้ วยโรคเบาหวานทีค่ วบคุมได้ (PA)
40 14.43 16.51
10.1
17.03 14.2 3.38 4.35 8.1 18.48 44.99
้
36.ร้อยละของโรงพยาบาลทีใ่ ชยาอย่างสมเหตุสมผล (PA)
80
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
47.อัตราตายจากโรคมะเร็งตับ(ต่อแสน) (PA)
23.5 25.78 4.1 23.77
13.47 32.06 3.27 35.08 19.13 19.32 25.78
49.ร้อยละของผูป่้ วย CKD ทีม่ อี ัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr (PA)
65 59.51 61.21 64.04
68.22 59.9 63.85 64.29 51.14 58.44 42.37
83.1ร้อยละของหน่วยบริการทีผ่ า่ นเกณฑ์คณุ ภาพข้อมูล สาเหตุการตาย (PA) 80 29.79
0
0
0
0
0
0 0
0
0
83.2ร้อยละของหน่วยบริการทีผ่ า่ นเกณฑ์คณุ ภาพข้อมูล เวชระเบียน (PA)
80 8.43 12.5
12.5
0
0
0 16.67 12.5 14.29 12.5

0

20

40

60

80

100

120

84.31

93.07

96.57

88.33

100.00

92.28

ผลการดาเนินการการคัดกรองพัฒนาการเด็ กตามกลุ่มอายุ
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23
2560
18.00 .
85.82

93.17
28.88
ิ ธุ์
กาฬสน

95.83
31.27
ร ้อยเอ็ด

33.52
มหาสารคาม

ิ ธุป
หมายเหตุ
เทียบผลงานกับจังหวัดอืน
่ เมือ
่ วาน แต่กาฬสน
์ ระมวลวันนีก
้ อ
่ น แต่person ยังไม่ประมวล
ี ดง คือ อาเภอทีม
ตัวอักษร/ตัวเลขสแ
่ ค
ี า่ ตา่ กว่า เขตสุขภาพที่ 7
แหล่งข ้อมูล เว็บ hdc on cloud ksn.hdc.moph.go.th/hdc
2.อธิบาย หากอิงเกณฑ์ %คัดกรอง ไม่เน ้น แต่ก็ให ้ครอบคลุมมากทีส
่ ด
ุ

ั ล่าชา้ %สงสย
ั ล่าชา้
หน่วยบริการ เป้ าหมาย คัดกรอง
%คัดกรอง สงสย
ประเทศ
172,759 122,570
70.95
26,049
21.25
เขต7
14,576 13,451
92.28
4,012
29.83
ขอนแก่น
5,155
4,777
92.67
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ผลการดาเนินการการคัดกรองพั ฒนาการเด็กตามกลุม
่ อายุ specialpp ชว่ งรณรงค์
ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2560 เวลา 18.00 น.
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ผลการผลการคัดกรอง Social Risk พัฒนาการเด็ ก
ตามกลุ่มอายุ specialpp ชว่ งรณรงค์
18.00 .
2560
23
web : https://hdcservice.moph.go.th
100.00

79.80

86.66

67.61

่ น แต่person ยังไม่ประมวล
้ อ
์ ระมวลวันนีก
่ วาน แต่กาฬสินธุป
่ เมือ
เทียบผลงานกับจังหวัดอืน
หมายเหตุ
ี า่ ตา่ กว่า เขตสุขภาพที่ 7
่ ค
ตัวอักษร/ตัวเลขสีแดง คือ อาเภอทีม
แหล่งข ้อมูล เว็บ hdc on cloud ksn.hdc.moph.go.th/hdc
ุ
่ ด
2.อธิบาย หากอิงเกณฑ์ %คัดกรอง ไม่เน ้น แต่ก็ให ้ครอบคลุมมากทีส

่ ง
่ ง %ความเสีย
หน่วยบริการ เป้ าหมาย ความเสีย
67.61
180,798 122,236
ประเทศ
86.66
15,644 13,557
เขต7
79.80
4,334
5,431
ขอนแก่น
86.65
2,409
2,780
มหาสารคาม
89.53
3,429
3,830
ร ้อยเอ็ด
93.17
2853
3062
กาฬสินธุ์
100.00
275
275
กมลาไสย
100.00
153
153
ห ้วยเม็ก
100.00
150
150
ท่าคันโท
99.36
469
472
ยางตลาด
99.07
106
107
ฆ ้องชัย
98.80
413
418
เมืองกาฬสินธุ์
98.51
132
134
ห ้วยผึง้
97.50
117
120
นาคู
96.25
154
160
นามน
95.81
366
382
ิ ารายณ์
กุฉน
95.51
85
89
ดอนจาน
94.81
219
231
หนองกุงศรี
91.45
139
152
สหัสขันธ์
90.94
261
287
สมเด็จ
82.86
29
35
ร่องคา
82.35
98
119
เขาวง
72.82
75
103
สามชัย
67.13
145
216
คาม่วง
94.81

่ อายุ specialpp ช่วงรณรงค์
ผลการดาเนินผลการคัดกรองSocial Riskพั ฒนาการเด็กตามกลุม
ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2560 เวลา 18.00 น.

๖๔
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82.35

82.86

90.94

91.45

หมายเหตุ
เทียบผลงานกับจังหวัดอืน่ เมือ่ วาน แต่กาฬสนิ ธุป์ ระมวลวันนีก้ อ่ น แต่person ยังไม่ประมวล
ตัวอักษร/ตัวเลขสแี ดง คือ อาเภอทีม่ คี า่ ตา่ กว่า เขตสุขภาพที่ 7
แหล่งข ้อมูล เว็บ hdc on cloud ksn.hdc.moph.go.th/hdc

หน่วยบริการ อาศยั อยู่กับพ่อแม่ อาศยั อยู่กับพ่อ อาศยั อยู่กับแม่ อาศยั อยู่กับปู่ ย่า ตา ยาย อาศยั อยู่กับญาติ อาศยั อยู่กับผูอื้ น่ ทีไ่ ม่ใชญ่ าติ
ประเทศ
68.31
63.95
66.62
67.21
62.31
60.61
เขต7
71.29
73.11
71.21
70.42
66.67
55.56
ขอนแก่น
74.53
82.50
74.19
72.57
59.26
42.86
มหาสารคาม
67.15
56.25
69.42
66.18
73.68
100.00
ร้อยเอ็ด
70.18
65.71
69.63
69.55
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กาฬสนิ ธุ์
70.88
78.57
69.60
72.42
53.33
100.00
เมืองกาฬสนิ ธุ์
76.14
100.00
72.41
70.43
นามน
72.63
100.00
80.00
71.05
100.00
กมลาไสย
69.23
83.33
82.72
ร่องคา
47.83
กุฉนิ ารายณ์
71.86
50.00
70.45
68.47
100.00
เขาวง
66.67
70.59
82.61
100.00
ยางตลาด
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83.33
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71.69
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100.00
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68.35
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64.58
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65.96
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0

20

40

60

80

100

120
66.62

68.31

ประเทศ

71.21

เขต

42.86

74.19

74.53

อาศัยอยู่กับพ่อแม่
อาศัยอยู่กับแม่

ขอนแก่น

100
67.15

69.42

มหาสารคาม

100
70.88

กาฬสนิ ธุ์

69.6
0

อาศัยอยู่กับพ่อ
อาศัยอยู่กับปู่ ย่า ตา ยาย

ร้อยเอ็ด

70.18

55.56

71.29

60.61

ผลการผลการคัดกรอง Social Risk พัฒนาการเด็ ก
ตามกลุ่มอายุ specialpp ชว่ งรณรงค์
2
2560 18.00 .
web : https://hdcservice.moph.go.th

69.63

เปรียบเทียบร้อยละของเด็กทีม่ พี ัฒนาการสมวัย จาแนกตาม Social Risk (ผูปกครอง)
้
ประเทศ/เขตสุขภาพ/จังหวัด/รายอาเภอ
ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2560 เวลา 18.00 น.

๖๕

พ่อแม่

พ่อ

แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย

่ าติ
ญาติ ผู ้อืน่ ที่ไม่ใชญ

หมายเหตุ
เทียบผลงานกับจังหวัดอืน่ เมือ่ วาน แต่กาฬสนิ ธุป์ ระมวลวันนีก้ อ่ น แต่person ยังไม่ประมวล
ตัวอักษร/ตัวเลขสแี ดง คือ อาเภอทีม่ คี า่ ตา่ กว่า เขตสุขภาพที่ 7
แหล่งข ้อมูล เว็บ hdc on cloud ksn.hdc.moph.go.th/hdc
้ 20% แต่ตวั สแี ดงๆทาไว ้ว่าถา้ เมือ่ ไร อิงกลุม่ คือ ตา่ กว่าเขต
2.อธิบาย หากอิงเกณฑ์ %คัดกรอง ไม่เน้น แต่ก็ให ้ครอบคลุมมากทีส่ ดุ (80%) %สงสยั ล่าชา》
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ผลการผลการคัดกรอง Social Risk พัฒนาการเด็ก ตามกลุ่มอายุ specialpp ช่วงรณรงค์
23
2560 18.00 . web : https://hdcservice.moph.go.th

อาศยั อยู่กับ
เมืองกาฬสนิ ธุ์ นามน กมลาไสย ร่องคา กุฉนิ ารายณ์เขาวง ยางตลาด ห ้วยเม็ก สหัสขันธ์ คาม่วง ท่าคันโท หนองกุงศรี สมเด็จ
ห ้วยผึง้
สามชยั
นาคู
ดอนจาน ฆ ้องชยั
กาฬสนิ ธุ์
พ่อแม่
76.14 72.63 69.23 47.83 71.86 66.67 70.50 64.36 59.34 70.45
70.21
73.17
68.35
66.67
82.35
79.37
81.82
73.75
70.88
พ่อ
100.00 100.00
50.00
83.33 100.00
100.00
75.00
50.00 100.00
100.00
100.00
100.00
78.57
แม่
72.41 80.00 83.33
70.45 70.59 68.57 64.71 71.43 69.23
84.62
71.43
61.11
66.67
75.00
66.67
66.67
69.6
ปู่ ย่า ตา ยาย
70.43 71.05 82.72
68.47 82.61 71.69 87.50 78.05 68.29
61.54
72.50
66.25
64.58
92.31
65.96
77.78
75.00
72.42
ญาติ
100.00
100.00 100.00
100.00
75.00
53.33
่ าติ
ผูอื้ น่ ทีไ่ ม่ใชญ
100.00
100
%บันทึกความเสยี่ ง
98.80 96.25 100.00 82.86 95.81 82.35 99.36 100.00 91.45 67.13 100.00
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รอ้ ยละของเด็กทีม่ พี ฒ
ั นาการสมวัย จาแนกตาม Social Risk (ผูปกครอง)
้
รายอาเภอ
ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2560 เวลา 18.00 น.
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