วาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
ครั้งที่ 9 / ๒๕60
วันพฤหัสบดี ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕60

ห้องประชุมปัญญานุสติ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

๒

ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสาธารณสุข จังหวัดกาฬสินธุ์
ครั้งที่ 9 / ๒๕60
วันพฤหัสบดี ที่ 29 เดือน มิถุนายน 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 มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับเจ้าหน้าที่ที่อบรมหลักสูตรการพัฒนาทีมปฏิบัติการฉุกเฉิน
ทางการแพทย์ระดับตติยภูมิ (ทีม MERT) จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่จบหลักสูตร MERT ประเทศไทย และกล่าวความ
ภาคภูมิใจและบทเรียนที่ได้รับจากการอบรม 3 นาที
เรื่องที่ 2 มอบใบประกาศนียบัตร คนดีศรีสาธารณสุข ประเภทเรื่องเล่า ระดับจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจาปี
๒๕๖๐ ในหัวข้อ “มีไมตรีต่อกัน สร้างสรรค์สาธารณสุขไทย เทิดไท้องค์ราชัน” ดังนี้
1. นางเพ็ญศรี ปรีดีย์
ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
สังกัด รพร.กุฉินารายณ์
2. นางวิลัยวรรณ แสนปลื้ม
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.ห้วยผึ้ง
เรื่องที่ 3 มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับจิตอาสาชุมชนบ้านหนองอิบุตร อาเภอห้วยผึ้ง เนื่องในโอกาส
ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศการประกวด “โครงการจิตอาสาชุมชนดีเด่น”
มติที่ประชุม .....…………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
…………………………………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบและ/หรือถือปฏิบัติ
…………………………………………………...…………………...………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………...………...……………………………………………………………………………………
…………………………………………………...…………………...………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………...………...……………………………………………………………………………………
…………………………………………………...…………………...………………………………………………………………………………………
……………...……………………………..……………………….…………………………………………………...…………………...……………
………………………………………………...…………………...…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………...………...……………………………………………………………………………………
…………………………………………………...…………………...………………………………………………………………………………………
……………...……………………………..……………………….…………………………………………………...…………………...……………
………………………………………………...…………………...…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………...………...……………………………………………………………………………………
…………………………………………………...…………………...………………………………………………………………………………………
……………...……………………………..……………………….…………………………………………………...…………………...……………
………………………………………………...…………………...…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………...………...……………………………………………………………………………………
…………………………………………………...…………………...………………………………………………………………………………………
……………...……………………………..……………………….…………………………………………………...…………………...……………
………………………………………………...…………………...…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………...………...……………………………………………………………………………………

๔
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสาธารณสุข จังหวัดกาฬสินธุ์
ครั้งที่ 8 / 2560 ประจาเดือนพฤษภาคม 2560
วันพุธที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมปัญญานุสติ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้เข้าประชุม
1. นพ.พีระ
2. นพ.ไพรัตน์
3. นางวิมลรัตน์
4. นางฉวีวรรณ
5. นายสม
6. นางประณีต
7. นางสายใจ
8. นางสุระภา
9. นางนิศราวรรณ
10. ภก.กฤช
11. นายใจยา
12. นางถมญาณี
13. นางสุพัตรา
14. นายยุทธพล
15. นายสุพิน
16. นางสาวสุภัทรา
17. นพ.นพดล
18. นพ.ศิวบูลย์
19. นพ.วรวิทย์
20. นพ.สุพัฒน์
21. นพ.ไพฑูรย์
22. นพ.สมานมิตร
23. นายวิชัย
24. นพ.พทธรักษ์
25. นพ.ประธาน
26. นพ.พรพัฒน์
27. นพ.ธิติพงศ์
28. นพ.สิริชัย
29. นางสาวรักชนก
30. นางสุภาภรณ์
31. นพ.สัญญา

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

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
แทนหัวหน้ากลุ่มงานนิติการ
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ
รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานยาเสพติดและสุขภาพจิต
แทนผู้อานวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์
แทนผู้อานวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการโรงพยาบาลยางตลาด
ผู้อานวยการโรงพยาบาลกมลาไสย
ผู้อานวยการโรงพยาบาลห้วยผึ้ง
ผู้อานวยการโรงพยาบาลคาม่วง
แทนผู้อานวยการโรงพยาบาลห้วยเม็ก
ผู้อานวยการโรงพยาบาลท่าคันโท
ผู้อานวยการโรงพยาบาลร่องคา
รักษาการผู้อานวยการโรงพยาบาลนามน
ผู้อานวยการโรงพยาบาลสหัสขันธ์
แทนผู้อานวยการ รพร.กุฉินารายณ์
แทนผู้อานวยการโรงพยาบาลสมเด็จ
แทนผู้อานวยการโรงพยาบาลเขาวง
ผู้อานวยการโรงพยาบาลหนองกุงศรี

๕
32. นพ.จารึก
33. นพ.เมธา
34. นพ.สุรเชษฐ์
35. นายลาพูน
36. นายประสิทธิชัย
37. นายสายัณห์
38. นางอาพร
39. นายสุพรรณ
40. นายศิริศักดิ์
41. นายประสิทธิ์
42. นายอรรคเดช
43. นายสมบูรณ์
44. นายนัฐวุฒิ
45. นายนพรัตน์
46. นายพานิช
47. นายสง่า
48. นายสมพงษ์
49. นายวราวุฒิ
50. นายไพรัตน์
51. นายชยุต
52. นายจักราวุฒิ
53. นายสมชาย
54. นางสิริวรรณ
55. นางณิชมน
56. นายอุทิศ
57. นางสาวนงนุช
58. นางถนอมนวล
59. นายศิริชัย
60. นายธงชัย
61. นายธนาเดช
62. นางศุภกาญจน์
63. นายศิริศักดิ์
64. นายสรรเพชญ์
65. นางกฤษณา
ผู้ไม่เข้าประชุม
1. นพ.สุรพงษ์

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

รักษาการผู้อานวยการโรงพยาบาลดอนจาน
รักษาการผู้อานวยการโรงพยาบาลสามชัย
รักษาการผู้อานวยการโรงพยาบาลฆ้องชัย
สาธารณสุขอาเภอเมืองกาฬสินธุ์
สาธารณสุขอาเภอยางตลาด
สาธารณสุขอาเภอคาม่วง
สาธารณสุขอาเภอกมลาไสย
สาธารณสุขอาเภอหนองกุงศรี
สาธารณสุขอาเภอฆ้องชัย
สาธารณสุขอาเภอนามน
รักษาราชการแทนสาธารณสุขอาเภอดอนจาน
สาธารณสุขอาเภอสหัสขันธ์
สาธารณสุขอาเภอกุฉินารายณ์
สาธารณสุขอาเภอนาคู
แทนสาธารณสุขอาเภอสามชัย
สาธารณสุขอาเภอสมเด็จ
สาธารณสุขอาเภอห้วยผึ้ง
สาธารณสุขอาเภอท่าคันโท
ผู้ช่วยสาธารณสุขอาเภอร่องคา
แทนสาธารณสุขอาเภอห้วยเม็ก
รักษาราชการแทนสาธารณสุขอาเภอเขาวง
ผู้ช่วยสาธารณสุขอาเภอท่าคันโท
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชานาญงาน
เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ชานาญงาน
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ลักษวุธ

รักษาการผู้อานวยการโรงพยาบาลนาคู

ติดราชการ

๖
เริ่มประชุมเวลา 13.25 น.
วาระก่อนการประชุม
พิธีมอบรางวัลแสดงความชื่นชมยินดีกับบุคลากร/หน่วยงานองค์กรที่มีผลงานดีเด่นระดับต่าง ๆ
เรื่ อ งที่ 1 มอบโล่ แ ละช่ อ ดอกไม้ แ สดงความยิ น ดี กั บ บุ ค ลากรสาธารณสุ ข คื อ นายคงฤทธิ์ วั น จรูญ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ได้รับผลงาน
วิชาการดีเด่นจากเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพผลงานวิชาการและคัดเลือกผลงานวิชาการยอด
เยี่ยม กระทรวงสาธารณสุขประจาปี 2559 ซึ่งมีการจัดงานและการมอบรางวัลโดยท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่องที่ 2 พิธีมอบเกียรติบัตรสาหรับโรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน Dental Safety Goal ระดับ
จังหวัด จากการดาเนินการประเมินของคณะตรวจเยี่ยมโครงการคลินิกทันตกรรมคุณภาพประจาจังหวัดกาฬสินธุ์
จานวน 3 แห่ง ดังต่อไปนี้
1. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์
2. โรงพยาบาลยางตลาด
3. โรงพยาบาลหนองกุงศรี
เรื่องที่ 3 พิธีมอบรางวัลการประกวดผลงานหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรค และผลงานโรงเรียน
สร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติ ประจาปี 2560 ที่เข้าประกวดตามกาหนดการประกวด
ผลงานหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด และโรงเรียน
สร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติ ประจาปี 2560 ของสานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต
7 ขอนแก่น ในวันที่ 9 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น ดังนี้
1. ประเภทหมู่บ้านปรับเปลี่ ยนพฤติกรรมสุขภาพลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอด
เลือด ได้แก่ บ้านโนนศรีสวัสดิ์ ต.นาบอน อ.คาม่วง จ.กาฬสินธุ์ รองชนะเลิศอันดับที่ 3 ระดับเขตสุขภาพที่ 7
2. ประเภทโรงเรียนสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติ ได้แก่
โรงเรียน บ้านโนนศรีสวัสดิ์ ต.นาบอน อ.คาม่วง จ.กาฬสินธุ์ รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับเขตสุขภาพที่ 7
3. หน่วยงานดีเด่นในการสนับสนุนการดาเนินงาน หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพลดโรคมะเร็ง โรค
ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด และโรงเรียนสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่ งชาติปี
2560 ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านนาบอน ต.นาบอน อ.คาม่วง จ.กาฬสินธุ์
เรื่องที่ 4 พิธีมอบเกียรติบัตรสถานที่ทางาน น่าอยู่ น่าทางานระดับจังหวัด ปีที่ ๒ ให้แก่หน่วยบริการ
สาธารณสุขที่ผ่านการประเมิน จานวน ๘ แห่ง ได้แก่ รพ.ยางตลาด เขาวง หนองกุงศรี ห้วยเม็ก ท่าคันโท คาม่วง
รพ.สต.บ้านโนนเขวา และรพ.สต.บ้านปอแดง
เรื่องที่ 5 พิธีมอบเกียรติบัตรและใบประกาศเกียรติคุณให้แก่โรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองปี ๒๕๕๙ จาก
กรมควบคุมโรค จานวน ๓ รางวัล ดังนี้
1. โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการจัดบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ระดับ “ดีมาก”
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยในระดับ “เริ่มต้นพัฒนา”
2. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการดาเนินงานประเมินความเสี่ยง
จากการทางานของบุคลากรในโรงพยาบาลในระดับ ๒ “เริ่มมีการแก้ไขปรับปรุง”
มติที่ประชุม

ขอแสดงความยินดีและชื่นชนกับบุคคล/หน่วยงานที่ได้รับรางวัล

๗
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบและ/หรือถือปฏิบัติ
1. ขอบคุณทีมงาน คปสอ.นามน นาโดยนายแพทย์พรพัฒน์ ภูนากลม ที่จัดงานมหกรรม OV/CCA ใน
พื้นที่อาเภอนามน อาเภอสมเด็จ อาเภอคาม่วง และอาเภอสามชัย ได้เป็นอย่างดี
2. ขอความร่วมมือโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ดูแลการจ่ายค่าตอบแทนแก่บุคลากรจบใหม่
3. การดูแลรักษาความปลอดภัย ขอให้หน่วยบริการทุกแห่งในจังหวัดกาฬสินธุ์ติดตั้ง/ตรวจสอบกล้ อง
วงจรปิด ให้พร้อมใช้งานได้ พร้อมทั้งจัดเวรยามดูแลความปลอดภัยสถานที่ราชการอย่างเข้มงวด
4. ขอความร่วมมือหน่วยบริการทุกแห่ง ปลูกต้นไม้ที่มีสีเหลืองให้บานสะพรั่งในช่วงเดือนตุลาคม 2560
รวมทั้งการขอความร่วมมือบุคลากรจัดทาดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายในพระราชพิธี ถวายพระเพลิง พระบรมศพใน
หลวงรัชกาลที่ 9
5. ขอให้หน่วยงานสาธารณสุขทุกแห่งเร่งรัดการบันทึกข้อมูล Happinomitor
6. ขอความร่วมมือ รพช.ทุกแห่งให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณยาเสพติด เพื่อดาเนินงานการรักษา/
บาบัด ผู้ป่วยยาเสพติด
7. ขอความร่วมมือ สสอ.ทุกแห่งประสานกับ อปท.เรื่องการดาเนินงาน Care Plan
8. ให้หน่วยงานสาธารณสุขทุกแห่งส่งผู้เข้าร่วมประชุมที่โรงแรมริมปาว วันที่ 14 มิถุนายน 2560 เรื่อง
หน่วยงานคุณธรรมความโปร่งใส
9. จังหวัดได้จัดทาเรื่องโบกี้รถไฟขับเคลื่อนงานการพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยที่สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดกาฬสินธุ์อยู่โบกี้สังคม (โบกี้เรื่องสุขอนามัย)
10. โครงการกาฬสินธุ์ 3 ดี งบ 30 ล้านที่เป็นข่าว ได้คืนจังหวัดไปแล้วเนื่องจากไม่ใช่ภารกิจหลักของ
หน่วยงาน แต่โครงการกาฬสินธุ์ 3 ดี ในปีงบประมาณ 2560 ภาพรวมการบริหารโครงการให้ดาเนินการต่อไป
11. เรื่องการผ่าตัดผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และศัลยกรรมตกแต่งผู้ที่มีปัญหานิ้วมือ นิ้วเท้าผิดปกติ
ขอความร่วมมือให้โรงพยาบาลทุกแห่งได้จัดระบบ รับ-ส่งผู้ป่วย พร้อมทั้งไม่เก็บค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
12. เรื่องการคัดกรองสุ่มตรวจปัสสาวะนักเรียนในโรงเรียน มอบให้กลุ่มงานยาเสพติดและสุขภาพจิตให้
การสนับสนุนอุปกรณ์ชุดตรวจ
13. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องเห็ดพิษ
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
มติที่ประชุม

รับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามผลการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสาธารณสุข ครั้งที่แล้ว
3.๑ เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
กลุ่ ม งานพั ฒ นายุ ท ธศาสตร์ ส าธารณสุ ข ได้ ส่ ง เกณฑ์ ร าคากลางและคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานของระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดสาหรับหน่วยบริการในจังหวัด
กาฬสินธุ์แล้ว
มติที่ประชุม รับทราบ ให้ติดตั้งกล้องวงจรปิดตามเกณฑ์มาตรฐาน และมอบงานพัส ดุแ ละงาน ICT ติดต่อ
สอบถาม ICT กระทรวงเพื่อหาทางออกที่เหมาะสมต่อไป เนื่องจากเกณฑ์มาตรฐานของกล้องวงจรปิดมีร าคา
ค่อนข้างสูง สวนทางกับงบประมาณที่ใช้ดาเนินการที่มีงบส่วนนี้น้อย

๘
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องนาเสนอเพื่อพิจารณา
เรื่อง การขออนุมัติจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ทดแทน
บุคลากรที่ลาออก และการจ้างเพิ่ม จานวน 22 อัตรา
1 โรงพยาบาลท่าคันโท ลูกจ้างชั่วคราว รวม 12 อัตรา
1.1 ตาแหน่ง พนักงานจ่ายกลาง
จานวน 1 อัตรา
1.2 ตาแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
จานวน 1 อัตรา
1.4 ตาแหน่ง พนักงานประจาห้องยา
จานวน 1 อัตรา
1.5 ตาแหน่ง ผู้ช่วยนักกายภาพบาบัด
จานวน 1 อัตรา
1.6 ตาแหน่ง พนักงานบัตรรายงานโรค
จานวน 1 อัตรา
1.7 ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
จานวน 2 อัตรา
1.8 ตาแหน่ง พนักงานธุรการ
จานวน 1 อัตรา
1.9 ตาแหน่ง พนักงานบริการ
จานวน 1 อัตรา
1.10 ตาแหน่งพนักงานบริการ (พขร.)
จานวน 1 อัตรา
1.11 ตาแหน่งเกษตรพื้นฐาน(คนสวน)
จานวน 1 อัตรา
2. โรงพยาบาลห้วยผึ้ง ปรับลูกจ้างชั่วคราวเป็น พกส. รวม 2 อัตรา
2.1 ตาแหน่ง แพทย์แผนไทย
จานวน 1 อัตรา
2.2 ตาแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
จานวน 1 อัตรา
3. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ จ้างลูกจ้างชั่วคราว รวม 8 อัตรา
3.1 ตาแหน่ง นักรังสีการแพทย์
จานวน 2 อัตรา
3.2 ตาแหน่ง จพ.รังสีการแพทย์
จานวน 1 อัตรา
3.3 ตาแหน่ง พนักงานรังสีการแพทย์
จานวน 2 อัตรา
3.4 ตาแหน่ง พนักงานห้องปฏิบัติการ
จานวน 1 อัตรา
3.5 ตาแหน่ง พนักงานธุรการ
จานวน 2 อัตรา
* การขออนุมัติจ้างทดแทนและจ้างเพิ่มใหม่ พกส. ข้อ 1 – ข้อ 3 อยู่ภายในกรอบ FTE 2
ไม่เกินร้อยละ 80 ของหน่วยบริการ
หมายเหตุ การขออนุมัติจ้างลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
- กรณีอยู่ในกรอบร้อยละ 80 เป็นอานาจของคณะกรรมการบริหารอัตรากาลังระดับ
จังหวัดเป็นผู้พิจารณาอนุมัติจ้าง (ประชุมประจาเดือน (กวป.)
- กรณีเกินกรอบร้อยละ 80 ไม่เกินกรอบ ร้อยละ 100 จังหวัดพิจารณาเห็นชอบ ส่ง
เขตสุขภาพ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
- และกรณีเกินกรอบร้อยละ 100 จังหวัดเสนอ เขตสุขภาพพิจารณาให้ความเห็นชอบ
และเขตสุขภาพส่งสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาอนุมัติจ้าง

๙
รายละเอียดบัญชีการขออนุมัตจิ า้ งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชัว่ คราว ประจาเดือน พฤษภาคม 2560
ลาดับที่

ตาแหน่งทีข่ อจ้าง

หน่วยงาน สสจ./
สสอ./สอ../รพช

1 ขออนุมัติจา้ ง โรงพยาบาลท่าคันโท
1.1 พนักงานจ่ายกลาง
บริการ
1.2 พนักงานช่วยเหลือคนไข้
บริการ
1.3 พนักงานประจาห้องยา
บริการ
1.4 ผู้ช่วยนักกายภาพบาบัด
บริการ
1.5 พนักงานบัตรรายงานโรค
บริการ
1.6 พยาบาลวิชาชีพ
วิชาชีพเฉพาะ
1.7 พนักงานธุรการ
เทคนิค
1.8 พนักงานบริการ
บริการ
1.9 พนักงานเก็บเงิน
บริการ
1.10 พนักงานบริการ(พขร)
บริการ
1.11 พนักงานเกษตรพืน้ ฐาน(คนสวน) บริการ
2 ขออนุมัติจา้ ง โรงพยาบาลห้วยผึ้ง
2.1 แพทย์แผนไทย
วิชาชีพ (ค)
2.2 เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
เทคนิค
3 ขออนุมัติจา้ ง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์
3.1 นักรังสีการแพทย์
วิชาชีพเฉพาะ
3.2 เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์
เทคนิค
3.3 พนักงานการแพทย์และรังสีฯ บริการ
3.4 พนักงานห้องปฏิบัตกิ าร
บริการ
3.5 พนักงานธุรการ
เทคนิค

รวมทัง้ สิ้น

ขออนุมัติจา้ ง
พกส ลจช

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1

1
1

0
0

0
0
0
0
0

2
1
2
1
2

2

20

FTE สาย
ปฏิบตั ิงานจริงสนับสนุน
80% 100% วิชาชีพและสนับสนุน

63

46

78

57

54

40

เหตุผลการขอจ้าง

จ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทดแทนลาออก
จ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทดแทนลาออก
จ้างเพิม่ ไม่เพียงพอ
จ้างเพิม่ ไม่เพียงพอ
จ้างเพิม่ ไม่เพียงพอ
เพือ่ รองรับการให้บริการผู้ป่วยทีเ่ พิม่ ขึ้น

หมายเหตุ

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

30

38

19

จ้างเพิม่ ไม่เพียงพอ
จ้างเพิม่ ไม่เพียงพอ
จ้างเพิม่ ไม่เพียงพอ
จ้างเพิม่ ไม่เพียงพอ

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

3
3

3
4

2
2

ปรับ ลูกจ้างชั่วคราว เข้าสู่ตาแหน่ง พกส FTE กรอบ 80%
ปรับ ลูกจ้างชั่วคราว เข้าสู่ตาแหน่ง พกส FTE กรอบ 80%

4

4

2
1

126

156

116

68

84

60

ขาดแคลนบุคลากร
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ประเด็นเพิ่มเติม
- เอกสารขออนุมัติจัดจ้าง พกส. ของ สสอ.ยางตลาด และ สสอ.กมลาไสย ซึ่งตกหล่น กลุ่มงานทรัพยากร
บุคคลจะดาเนินการตรวจสอบ และขออนุมัติจ้างตามระเบียบต่อไป
มติที่ประชุม

อนุมัติ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๕.๑ เรื่องจากสานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
๕.๑.1 เรื่องจาก นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ สสจ.กาฬสินธุ์ (นางสาววิมลรัตน์ ภูผาสุข)
เรื่องที่ 1 นายกรัฐมนตรี ฝากประเด็นคาถามให้กับประชาชน
1. ท่านคิดว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไปจะได้รัฐบาลที่มีธรรมมาภิบาล หรือไม่
2. หากไม่ได้จะทาอย่างไร
3. การเลือกตั้งเป็นส่วนสาคัญส่วนหนึ่งของประชาธิปไตย แต่การเลือกตั้งเพียงอย่างเดียวไม่คานึงถึงเรื่อง
อนาคตของประเทศ และเรื่องอื่นๆเช่น ประเทศชาติจะมียุทธศาสตร์และการปฏิรูปหรือไม่นั้น ถูกต้องหรือไม่
ถูกต้อง
4. ท่านคิดว่ากลุ่มนักการเมือง ที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมทุกกรณี ควรจะมีโอกาสเข้ามาสู่การเลือกตั้งอีก
หรือไม่ หากเข้ามาได้อีกแล้วจะให้ใครแก้ไข และแก้ไขด้วยวิธีอะไร
ส่งคาตอบและความคิดเห็นได้ที่ศูนย์ดารงธรรมทุกจังหวัดและให้มหาดไทยรวบรวมนาเรียน นรม.
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๐
เรื่องที่ 2 การดูแลความปลอดภัยในพื้นที่และสถานที่ราชการ
- ให้รณรงค์ภาคเอกชนและประชาชนได้ติดตั้งกล้องวงจรปิด และให้นายอาเภอตรวจสอบกล้องวงจรปิด
ทั้งอาเภอว่ามีกี่จุด ใช้งานได้หรือใช้ไม่ได้ ใช้ไม่ได้ให้รีบแก้ไข
- ให้ทุกส่วนราชการเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนทุกสภาวะอากาศ เช่น อาจมีพื้นที่เสี่ยง
อุทกภัย หรือดินโคลนถล่ม หากเกิดเหตุการณ์เน้นให้หัวหน้าหน่วย/ส่วนราชการลงพื้นที่ด้วยตนเอง
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.๒ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
เรื่องที่ 1 ผลการดาเนินงานตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ ปี 2560 ตรวจราชการ/PA
ข้อมูล ณ วันที่ 22 เดือน พฤษภาคม 2560
1. บทสรุปสาหรับผู้บริหาร (Executive summary)
1.1 ตัว ชี้วัด ตรวจราชการ คารั บรองของนายแพทย์ส าธารณสุ ข จัง หวัด กาฬสิ นธุ์ กับปลั ดกระทรวง
สาธารณสุข จานวนตัวชี้วัดทั้งหมด 43 ตัว 2 ข้อยังไม่ครบกาหนดส่งผลงาน ยังไม่บันทึก 2 ข้อ
แหล่งข้อมูล HDC สสจ.กาฬสินธุ์ 9 ตัว ผ่านเกณฑ์ 7 ตัว ไม่ผ่านเกณฑ์ 2 ตัว
ทะเบียนราษฎร์/สนย./อื่นๆ 6 ตัว ไตรมาส 2 ยังไม่บันทึก ผ่านเกณฑ์ 2 ตัว ไม่ผ่านเกณฑ์ 1 ตัว
KeyIN Cockpit R7 สสจ.กาฬสิ น ธุ์ 28 ตั ว ผ่ า นเกณฑ์ 23 ตั ว ไม่ ผ่ า นเกณฑ์ 2 ตั ว ก าลั ง
ดาเนินการ 3 ตัว
1.2 ตัวชี้วัด PA คารับรองของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์กับปลัดกระทรวงสาธารณสุข
จานวนตัวชี้วัดทั้งหมด 28 ตัว
HDC สสจ.กาฬสินธุ์ 11 ตัว ผ่านเกณฑ์ 4 ตัว ไม่ผ่านเกณฑ์ 7 ตัว
ทะเบียนราษฎร์/สนย./อื่นๆ 3 ตัว ผ่านเกณฑ์ 2 ตัว ไม่ผ่านเกณฑ์ 1 ตัว
KeyIN Cockpit R7 สสจ.กาฬสินธุ์ 17 ตัว ไตรมาส 2 ยังไม่บันทึก ผ่านเกณฑ์ 7 ตัว ไม่ผ่านเกณฑ์
7 ตัว กาลังดาเนินการ 3 ตัว
1.1.1 Baseline ตัวชี้วัดที่ผ่านเกณฑ์ ดีเยี่ยม Excellent จานวน 23 ตัว
1. Moph2/PA ร้อยละของเด็กอายุ 0 – 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย (มากกว่า ร้อยละ 80) ประเทศไทย ร้อย
ละ 94.21 เขตสุขภาพที่ 7 ร้อยละ 94.49 จังหวัดกาฬสินธุ์ร้อยละ 94.07
2. Moph5 ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปีฟันดีไม่มีผุ (cavity free) (มากกว่าร้อยละ 52) ประเทศไทย
ร้อยละ 71.05 คน เขตสุขภาพที่ 7ร้อยละ 64.94 จังหวัดกาฬสินธุ์ร้อยละ 70.57
3. Moph6/PA อั ต ราการคลอดมี ชี พ ในหญิ ง อายุ 15-19 ปี (ไม่ เ กิ น 42 ต่ อ หญิ ง 15-19 ปี พั น คน)
ประเทศไทย 17.19 ต่ อ ปชก.พั น คน เขตสุ ข ภาพที่ 7 17.16 ต่ อ ปชก.พั น คน จั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์ 16.29
ต่อปชก.พันคน
4. Moph7/PA ร้อยละของตาบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแล ผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care)
ในชุมชนผ่านเกณฑ์(ร้อยละ 50) จังหวัดกาฬสินธุ์ร้อยละ 68.57
5. Moph8/PA ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์
(SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง(ร้อยละ 80) จังหวัดกาฬสินธุ์ร้อยละ 100
6. Moph10/PA อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้าของเด็ก อายุน้อยกว่า 15 ปี (< 5.0 ต่อเด็กต่ากว่า 15
ปี แ สนคน) ประเทศไทย 1.51 ต่ อ แสนคน เขตสุ ข ภาพที่ 7 1.24 ต่ อ แสนคน จั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์ 0.66
ต่อแสนคน
7. Moph11/PA อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน (ปี 60=ไม่เกิน 18 ต่อประชากรแสนคน)
ประเทศไทย 284.36 ต่อแสนคน เขตสุขภาพที่ 7 170.10 ต่อแสนคน จังหวัดกาฬสินธุ์ 7.11 ต่อแสนคน

๑๑
8. Moph12/PA อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยง ประเทศไทยร้อยละ 1.85 เขตสุขภาพที่ 7
ร้อยละ 2.55 จังหวัดกาฬสินธุ์ร้อยละ 1.82
9. Moph16 ร้อยละของสถานพยาบาลและสถานประกอบการ เพื่อสุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่
กฎหมายกาหนด เขตสุขภาพที่ 7 ร้อยละ 85.09 จังหวัดกาฬสินธุ์ร้อยละ 90.18
10. คณะ 2 Moph3/PA ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงที่ ขึ้นทะเบียนได้รับการประเมิน
โอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) ≥ 80% ประเทศไทยร้อยละ 75.14 เขตสุขภาพที่ 7 ร้อยละ
81.12 จังหวัดกาฬสินธุ์ ร้อยละ 89.41
11. คณะ 2 Moph6 อัตราตายทารกแรกเกิด อายุน้อยกว่า/เท่ากับ 28 วัน (≤ 4 : 1,000 การเกิด
มีชีพ) ประเทศไทยร้อยละ 4.04 เขตสุขภาพที่ 7 ร้อยละ 4.59 จังหวัดกาฬสินธุ์ ร้อยละ 2.26
12. คณะ 2 Moph7 ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ได้
มาตรฐาน (ร้ อ ยละ 18.5) ประเทศไทยร้ อ ยละ 19.27 เขตสุ ข ภาพที่ 7 ร้ อ ยละ 26.29 จั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์
ร้อยละ 21.97
13. คณะ 2 Moph8/PA อัตราการฆ่าตัว ตายส าเร็จ (≤ 6.3 ต่อประชากรแสนคน) จังหวัด กาฬสิ นธุ์
0.51 ต่อแสนคน
14. คณะ 2 Moph9/PA อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ (ลดลงร้อยละ 28) ประเทศไทย 19.11
ต่อแสนคน เขตสุขภาพที่ 7 21.40 ต่อแสนคน จังหวัดกาฬสินธุ์ 17.97 ต่อแสนคน
15. คณะ 2 Moph14/PA ร้อยละของระบบ ECS คุณภาพในโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป (ร้อยละ 60)
จังหวัดกาฬสินธุ์ร้อยละ 100
16. คณะ 2 Moph15 อัตราตายจากการบาดเจ็บ (Trauma) (น้อยกว่า ร้อยละ 1) จังหวัดกาฬสินธุ์ร้อย
ละ 0.40
17. คณะ 2 Moph16 ร้ อยละสถานพยาบาลที่ผ่ านการรับรองมาตรฐาน HA (ร้อยละ 63) จังหวัด
กาฬสินธุ์ร้อยละ 93.86
18. คณะ 3 Moph1ระดับความสาเร็จของเขตสุขภาพที่ มีการบริหารจัดการระบบการผลิตและพัฒนา
กาลังคนได้ตามเกณฑ์ (ผ่านเกณฑ์ ทั้ง 5 องค์ประกอบที่ระดับคะแนน3) จังหวัดกาฬสินธุ์ร้อยละ 100
19. คณะ 3 Moph2 ร้อยละของหน่วยงานที่มีการนาดัชนีความสุขของคนทางาน (Happy Work Life
Index)และCore Value“MOPH”ไปใช้ ร้อยละ 50 จังหวัดกาฬสินธุ์ ร้อยละ 100
20. คณะ 4 Moph1 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA
ร้อยละ 85จังหวัดกาฬสินธุ์ ร้อยละ 100
21. คณะ 4 moph2 ร้อยละของการจัดซื้อร่วมของยา เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ และวัสดุทัน
ตกรรม (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20) จังหวัดกาฬสินธุ์ ร้อยละ 47.42
22. คณะ 4 Moph5 ร้อยละหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน (ไม่เกินร้อยละ 8) ยังไม่พบ
โรงพยาบาลที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน
23. คณะ 4 Moph6 ร้อยละผลงานวิจัย/R2Rด้านสุขภาพที่ให้หน่วยงานต่างๆนาไปใช้ประโยชน์ไม่ต่า
กว่าร้อยละ 20
PA19 อัตราตายจากโรคมะเร็งตับ ไม่เกิน 23.5 ต่อประชากรแสนคน จังหวัดกาฬสินธุ์ร้อยละ 9.44
1.1.2 Good ตัวชี้วัดที่ทาได้ดี ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 จานวน 3 ตัว
คณะ 2 Moph10.1 ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์ ≥85%จังหวัด
กาฬสินธุ์ ร้อยละ 86.11

๑๒
คณะ 2 Moph10.2 ร้ อยละของผู้ ป่ ว ยที่ได้รับการรักษาด้ว ยเคมีบาบัด ภายในระยะเวลา 6 สั ปดาห์ ≥85%
จังหวัดกาฬสินธุ์ ร้อยละ 88.52
คณะ 2 Moph10.3ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษาภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ ≥85% ไม่พบ
ผู้ป่วย
1.1.3 OFI เป็นโอกาสพัฒนา ผ่านเกณฑ์ ร้ อยละ 60 และ severe /Hard ตัวชี้วัดที่ทายาก
และไม่ผ่านเกณฑ์ จานวน 11 ตัว
คณะ1 moph1 อัตราส่วนการตายมารดาไทย ไม่เกิน 15 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน (ปี 2560 ไม่เกิน 20 ต่อแสน
เกิดมีชีพ) จังหวัดกาฬสินธุ์ 128.70 ต่อแสนคน
คณะ1 moph3 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วนและส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี (ร้อยละ 51) ประเทศไทย
ร้อยละ 49.59 เขตสุขภาพที่ 7 ร้อยละ 51.46 จังหวัดกาฬสินธุ์ ร้อยละ 46.58
คณะ1 moph4 ร้อยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วน (ร้อยละ 66) ประเทศไทย ร้อยละ 65.45 เขตสุขภาพที่ 7
ร้อยละ 68.40 จังหวัดกาฬสินธุ์ ร้อยละ 63.81
คณะ1 moph13 ร้ อยละของผลิ ตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูป มีความปลอดภัย (ร้อยละ 80) จังหวัด
กาฬสินธุ์ ร้อยละ 6.02
คณะ1 Moph14/PA ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน หลังจาหน่ายจากการบาบัดรักษา
(3 month remission rate) (ร้อยละ 92) จังหวัดกาฬสินธุ์ ร้อยละ 90
คณะ1 moph17 ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital
(ร้อยละ 75 ระดับพื้นฐาน) เขตสุขภาพที่ 7 ร้อยละ 98.77 จังหวัดกาฬสินธุ์ ร้อยละ 66.67
คณะ 2 moph2.2/PA ร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดัน โลหิตได้ดี (มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อย
ละ 50) ประเทศไทยร้อยละ 26.60 เขตสุขภาพที่ 7 ร้อยละ 10.14 จังหวัดกาฬสินธุ์ร้อยละ 33.22
คณะ 2 moph2.2/PA ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้าตาล ในเลือดได้ดี (มากกว่าหรือเท่ากับร้อย
ละ 40) ประเทศไทยร้อยละ 16.58 เขตสุขภาพที่ 7 ร้อยละ 7.46 จังหวัดกาฬสินธุ์ร้อยละ 12.39
คณะ 2 moph4/PA อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (น้อยกว่าร้อยละ 7) ประเทศไทยร้อยละ 28.93
เขตสุขภาพที่ 7 ร้อยละ 33.33 จังหวัดกาฬสินธุ์ร้อยละ 24.77
คณะ 2 moph11/PA ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr ≥65%
ประเทศไทยร้อยละ 62.87 เขตสุขภาพที่ 7 ร้อยละ 60.66 จังหวัดกาฬสินธุ์ ร้อยละ 60.70
คณะ 2 moph12 ร้อยละผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจก (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน (ร้อย
ละ 80) จังหวัดกาฬสินธุ์ ร้อยละ 62.31
PA5 ร้อยละของตาบลจัดการสุขภาพในการเฝ้าระวัง ป้องกันแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้าดี (ร้อย
ละ 80) จังหวัดกาฬสินธุ์ ร้อยละ60
สามารถดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลฉบับเต็มได้ที่
https://drive.google.com/open?id=122r-ABHmXFbzj9IYml2Zd39py8nFGX41S5GEOftbxgA
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 2 ผลการดาเนินงานตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ ปี 2560 ตรวจราชการ/PA/QOF
ข้อมูล ณ วันที่ 22 เดือน พฤษภาคม 2560 (ต่อ)
2. บทสรุปสาหรับผู้บริหาร (Executive summary)
1.3 ตัวชี้วัด QOF 2560 ข้อมูลระหว่างเดือน เมษายน 2559 – มีนาคม 2560 จาก ฐาน HDC สสจ.
กาฬสินธุ์ ซึ่งสามารถส่งย้อนหลัง ผลงานจริงของ สปสช.อาจน้อยกว่าได้ จานวนตัวชี้วัดทั้งหมด 11 ตัว ประมวลผล
ได้ตามเงื่อนไข สปสช. 8 ข้อ 3 ข้อที่ไม่สามารถดึงรายงานได้ คือ ตัวชี้วัดส่วนกลาง สปสช. 4 .มะเร็งปากมดลูก

๑๓
ต้องใช้ฐาน โปรแกรม pap register 6. Admit Rate 5 โรค ใช้ข้อมูล IP e-claim และตัวชี้วัดเขต 7 ข้อ 4 การ
ตรวจTSH ใช้ข้อมูลสรุปจาก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ภาพรวมจังหวัดผลดังนี้
1.3.1 Baseline ตัวชี้วัดที่ผ่านเกณฑ์ ดีเยี่ยม Excellent จานวน 4 ตัว
ตัวชี้วัด สปสช.ส่วนกลาง ข้อ 2.1 ร้อยละของประชากรไทยอายุ 35-74 ปี ได้รับการคัดกรอง
ความดันโลหิตสูงสิทธิ UC,WEL ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 กาฬสินธุ์ดาเนินงานได้ร้อยละ 94.86
ตัวชี้วัดสปสช.เขต7 ตัวชี้วัดที่ 2 อัตราผู้ป่วยโรคความดันโลหิตควบคุมความดันโลหิตได้ดี
สิทธิ UC,WELไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 กาฬสินธุ์ดาเนินงานได้ร้อยละ 59.23 และเดือนเมษายน ร้อยละ 24.01
ตัวชี้วัดสปสช.เขต7 ตัวชี้วัดที่ 3 การบริการเชิงรุกของหน่วยบริการปฐมภูมิ อัตราการเยี่ยม
บ้านที่สาคัญ เยี่ยมบ้าน 5 กลุ่ม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 กาฬสินธุ์ดาเนินงานได้ร้อยละ 85.49 และเดือนเมษายน
ร้อยละ 26.98
ตัวชี้วัดสปสช.เขต7 ตัวชี้วัดที่ 5.2 ร้อยละของการกระตุ้นพัฒนาการเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการ
ไม่สมวัย และได้รับการกระตุ้นภายใน 1 เดือนมากกว่า ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 กาฬสินธุ์ดาเนินงานได้ร้อยละ
73.11 และเดือนเมษายนร้อยละ 28.78
1.3.2 Good ตัวชี้วัดที่ทาได้ดี ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 จานวน 2 ตัว
ตัวชี้วัดสปสช.เขต7 ตัวชี้วัดที่ 1 อัตราผู้ป่วยโรคความดันโลหิตควบคุมความดันโลหิตได้ดีสิทธิ
UC,WEL ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 กาฬสินธุ์ดาเนินงานได้ร้อยละ 39.82 และเดือนเมษายนร้อยละ 71.96
ตัวชี้วัดสปสช.ส่วนกลาง ข้อ 1.1 ร้อยละของประชากรไทยอายุ 35-74 ปี ได้รับการคัดกรอง
เบาหวานสิทธิ UC,WEL ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 กาฬสินธุ์ดาเนินงานได้ร้อยละ 86.42
1.3.3 OFI เป็นโอกาสพัฒนา ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 60 และ severe /Hard ตัวชี้วัดที่ทายาก
และไม่ผ่านเกณฑ์ จานวน 2 ตัว
ตัวชี้วัดสปสช.ส่วนกลาง ข้อ 3 ร้อยละของหญิงมีครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกภายใน 12
สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 กาฬสินธุ์ดาเนินงานได้ร้อยละ 48.32 และเดือนเมษายนร้อยละ 1.08
ตัวชี้วัดสปสช.เขต ตัวชี้วัดสปสช.เขต7 ตัวชี้วัดที่ 5.2 ร้อยละของการคัดกรองพัฒนาการเด็ก
พบปัญหาพัฒนาการไม่สมวัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 กาฬสินธุ์ดาเนินงานได้ร้อยละ11.08
ติดตามตรวจสอบผลงานได้ที่ เว็บ http://203.157.186.112/cockpit60/main/index2.php
รายงาน QOF ปี 2561 ที่เมนูกลุ่มรายงาน=> KPI61 QOFปี61_เมย.-กย.60 และ
รายงาน ปี 2560 กลุ่มรายงาน=> KPI61 QOFปี60_ต.ค.59- มี.ค.60
ประเด็นเพิ่มเติม
จากเดือนมิถุนายน 2560 เป็นต้นไป ตัวชี้วัดที่เป็นปัญหาที่ต้องติดตามเร่งรัดจะนาเข้าที่ประชุม กวป.
เดือนละ 1 - 2 ตัว และให้ทุกอาเภอเตรียมนาเสนอเป็น one page โดยวิธีการจับฉลากเดือนละ 1 – 2 อาเภอ
แต่ทุกอาเภอต้องรายงานเป็น one page ทุกเดือน
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 3 การสรุปรายงานผลการนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน จังหวัดกาฬสินธุ์
ครั้งที่ 1 ประจาปีงบประมาณ 2560
ตามที่สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ มีกาหนดการนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน
หน่ ว ยงานสาธารณสุ ขในสั งกัดส านั กงานสาธารณสุ ขจังหวัดกาฬสิ นธุ์ ครั้งที่ ๑ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ในระหว่างวัน ที่ ๒9 มีน าคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม ๒๕๖๐ กลุ่ มงานพัฒ นายุทธศาสตร์ส าธารณสุ ข
ได้สรุปรายงานผลการนิเทศงาน ข้อค้นพบ ปัญหาและข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขตามประเด็น ดังต่อไปนี้
1. สรุปผลการนิเทศงานภาพรวมจังหวัดกาฬสินธุ์ (กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ)

๑๔
1) ผลการดาเนินงานตามแผนงานโครงการของ คปสอ.
2) ข้อค้นพบ ประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข
2. สรุปผลการนิเทศงานรายตัวชี้วัดตามกรอบประเด็นการนิเทศงานภาพรวมจังหวัด
แบ่งเป็น 5 คณะ ดังนี้ (โดยผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด นาเสนอภาพรวมเป็นรายคณะ ๆละ ไม่เกิน 10 นาที)
- คณะที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย ลดโรคและภัยสุขภาพ ประกอบด้วย
1) ตัวชี้วัด การส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย(กลุ่มงานสร้างเสริมสุขภาพ)
2) ตัว ชี้ วัด การลดโรคและภัยสุ ขภาพที่เป็ นปัญ หาส าคั ญ ประกอบด้ว ย OV/CCA ,
DM/HT/Stroke, TB, การตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน,การแพทย์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุทางถนน (กลุ่มงานควบคุมโรค)
3) ตัวชี้วัด การคุ้มครองผู้บริโภคและผลิตภัณฑ์สุขภาพ (กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค)
4) ตัวชี้วัด การจัดการขยะมลพิษและสิ่งแวดล้อม (กลุ่มงานอนามัยและสิ่งแวดล้อม)
5) ตัวชี้วัด การบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด (กลุ่มงานยาเสพติดและสุขภาพจิต)
- คณะที่ 2 การพัฒนาระบบเครือข่ายบริการสุขภาพ
1) ตั ว ชี้ วั ด การพั ฒ นาคุ ณ ภาพและมาตรฐานในการจั ด บริ ก ารของเครือ ข่ า ยบริการ
สุขภาพทุกระดับเพื่อตอบสนองกลุ่มวัยและปัญหาของพื้นที่ (ตัวชี้วัด Cockpit สสจ.กส.) ประกอบด้วย
1.1) Service Plan สาขาสูติกรรม
1.2) หมอครอบครัว
1.3) สุขศาลา
2) ตัวชี้วัด Service Plan (การตรวจราชการและ PA กระทรวง)
2.1) สาขา RDU (กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค)
2.2) สาขา แพทย์แผนไทย (กลุ่มงานแพทย์แผนไทยฯ)
2.3) สาขาสุขภาพจิต (กลุ่มงานยาเสพติดและสุขภาพจิต)
- คณะที่ 3 การบริหารทรัพยากรบุคคล (กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล)
1) ค่านิยม MOPHและดัชนีความสุขฯ
- คณะที่ 4 การบริหารจัดการ
1) หน่วยงานผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (กลุ่มงานนิติการ)
2) การพัฒนาระบบสุขภาพอาเภอ DHS (กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ)
3) การจัดการระบบข้อมูลข่าวสารฯ (กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ)
4) การจัดการความรู้ฯ และArea based (กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ)
5) หน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน (กลุ่มงานประกันสุขภาพ)
6) การจัดซื้อยาร่วมของยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค)
- คณะที่ 5 การจัดการระบบสุขภาพชุมชน 3 ดีวิถีกาฬสินธุ์ (กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ)
(เอกสารที่เป็นรายคณะสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์)
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 4 งานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ พื้นที่ หรือท้องถิ่น
ด้ ว ยการบริ ห ารงบกองทุ น หลั ก ประกั น สุ ข ภาพระดั บ พื้ น ที่ ห รื อ ท้ อ งถิ่ น และการดู แ ลระยะยาวด้ า น
สาธารณสุขสาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง โดยข้อมูลการดาเนินงาน ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ พบว่า ผลการ
ดาเนินงานบางพื้นที่ ยังต่ากว่าเป้าหมาย จึงขอความร่วมมือจาก ผู้อานวยการโรงพยาบาล และสาธารณสุขอาเภอ
ทุกแห่ง ในการติดตามและเร่งรัดการดาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่หรือท้องถิ่น และการดูแล
ระยะยาวด้านสาธารณสุขสาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) โดยในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ ทีมคณะทางานระดับ

๑๕
จังหวัดจะออกติดตามผลการดาเนินงาน และการจัดการบริหารงบประมาณ สาหรับพื้นที่ ที่มีงบประมาณ เหลือ
เกินจานวนร้อยละ ที่กาหนด (โดยในปี ๒๕๖๐ กาหนดเงินคงเหลือ ไม่เกิน ร้อยละ ๑๐ ของงบประมาณ)
รายงานเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิน
่ หรือพืน
้ ที่ ปีงบประมาณ 2560
รายอาเภอ จังหวัดกาฬสินธุ์
งบคงเหลือ
อาเภอ
จังหวัด
งบประมาณรวม
เบิกจ่ายแล้ว
ร้อยละงบคงเหลือ
ณ เม.ย.60
สามชัย
กาฬสินธุ์
1,681,089.07
75,229.63 1,605,859.44
95.52
สหัสขันธ์
กาฬสินธุ์
2,773,919.72
390,033.63 2,383,886.09
85.94
เขาวง
กาฬสินธุ์
2,490,108.03
357,968.88 2,132,139.15
85.62
ดอนจาน
กาฬสินธุ์
2,070,046.18
322,739.93 1,747,306.25
84.41
คาม่วง
กาฬสินธุ์
3,720,739.19
609,397.69 3,111,341.50
83.62
สมเด็จ
กาฬสินธุ์
4,072,299.23
757,169.45 3,315,129.78
81.41
ท่าคันโท
กาฬสินธุ์
3,082,513.99
644,798.76 2,437,715.23
79.08
กุฉินารายณ์
กาฬสินธุ์
6,615,548.50 1,402,395.08 5,213,153.42
78.8
ยางตลาด
กาฬสินธุ์
9,427,409.08 2,615,113.80 6,812,295.28
72.26
นามน
กาฬสินธุ์
1,961,002.39
583,355.64 1,377,646.75
70.25
หนองกุงศรี
กาฬสินธุ์
6,338,897.64 2,357,761.30 3,981,136.34
62.8
ฆ้ องชัย
กาฬสินธุ์
1,864,933.46
699,989.20 1,164,944.26
62.47
เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
11,085,180.11 4,300,940.58 6,784,239.53
61.2
ห้วยเม็ก
กาฬสินธุ์
3,304,362.27 1,337,448.23 1,966,914.04
59.52
กมลาไสย
กาฬสินธุ์
4,680,747.16 2,043,321.93 2,637,425.23
56.35
ห้วยผึ้ง
กาฬสินธุ์
1,831,749.45
943,888.62
887,860.83
48.47
ร่องคา
กาฬสินธุ์
816,356.37
528,941.11
287,415.26
35.21
นาคู
กาฬสินธุ์
1,733,204.53 1,355,432.91
377,771.62
21.8

มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 5 การดาเนินงานโครงการกาฬสินธุ์คนดี สุขภาพดี รายได้ดี
1. แนวคิดหลักการและความเป็นมา
โครงการกาฬสินธุ์ 3 ดี คือ คนดี สุขภาพดี รายได้ดี เป็นโครงการที่ได้ดาเนินการมาตั้งแต่ปี 2555
ต่อเนื่องมาเป็นเวลา 5 ปี ซึ่งเป็น “เครื่องมือการทางานแบบบูรณาการที่เอาพื้นที่เป็นตัวตั้ง ” ให้ส่วนราชการ
ท้องที่ ท้องถิ่น ภาคประชาชน มีเป้าหมายการทางานร่วมกัน เพื่อการเป็นเมืองแห่งความสุ ขหรือ “KALASIN
HAPPINESS MODEL ในปี 2560” โดยกาหนดตัวชี้วัดหลัก 19 ตัวชี้วัด คนดี 6 ตัว สุขภาพดี 6 ตัว รายได้ดี 7
ตัว วัดผลระดับชุมชน เป้าหมาย ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน 1,620 หมู่ ซึ่งเป็นต้นแบบการพัฒนาแบบบูรณาการ
2. กลไกการบริหารและขับเคลื่อนโครงการ
ผู้ว่าจังหวัดแต่งตั้งคณะทางานบริหารขับเคลื่อนโครงการมอบหมายให้ สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
กาฬสินธุ์ เป็นเลขานุการโครงการ ขับเคลื่อนในรูปแบบคณะกรรมการระดับจังหวัดจาก 35 หน่วยงาน คณะทางาน
ระดับ อาเภอ และตาบล/ชุมชน โดยใช้พื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นจุดยุทธศาสตร์ในการทางาน ซึ่ง
แต่ละปีจะมีวาระร่วมกัน ทั้งจังหวัด และลงนามพันธสัญญา(MOU)ร่วมกันทุกปีทั้งระดับจังหวัด อาเภอ ตาบล
เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในทั้ง 3 หมวด เช่น งดเหล้าในงานศพ ถนนสายบุญ อาหารปลอดภัย โรงเรียนผู้สูงอายุ
เป็ น ต้ น การขั บ เคลื่ อ นแผนและงบประมาณระดั บ จั ง หวั ด จะใช้ ง บพั ฒ นาจั ง หวั ด หนุ น เสริ ม กั บ
งบ Function ของหน่วยงาน ระดับตาบลใช้งบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยกระบวน “การแผนชุมชน”
ตอบสนองการบรรลุ ตั ว ชี้ วั ด ทั้ ง 3 หมวด มี ก ระบวนการประเมิ น ติ ด ตามจากทุ ก ระดั บ และสิ้ น ปี จ ะมี ก าร
รับรองผลการประเมิน มอบรางวัลให้ “ทาให้ท้องถิ่นมีแผนเป้าหมายการทางานชัดเจนและเกิดการมีส่วนร่วม
มากขึ้น”
3. ระบบการสนับสนุนงบประมาณของจังหวัดขับเคลื่อนโครงการ ปี 2555 - 2560 (งบพัฒนาจังหวัด)
ปี 2555 ไม่มีงบประมาณ แต่ใช้งบปกติของ สสจ.กาฬสินธุ์ 3,000,000 บาท

๑๖
ปี 2556 งบพัฒนาจังหวัด 27,000,000 บาท จัดสรรให้ 135 ตาบลๆละ 200,000 บาท และขอ
ความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมทบตาบลละ 200,000 บาท โดยทาแผนชุมชนรองรับมอบตาบล
ดาเนินการเบิกจ่าย
ปี 2557 -2558 ไม่ได้รับสนับสนุนงบประมาณ แต่ยังมีกระบวนการต่อเนื่องในทุกพื้นที่ และปี2557
จังหวัดให้สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดใช้ งบ โครงการ 1 ไร่ 1 แสน 19,000,000 บาทพัฒนาเครือข่าย
ปราชญ์ 150 แห่งทั้ง 135 ตาบล 18 อาเภอ และซื้อปัจจัยการผลิตให้ ในปี 2558 จังหวัดตั้งงบเหลือจ่ายให้
3,900,000 บาท เน้ น การสร้ า งแบรนด์ แ ละรั บ รองอาหารปลอดภั ย (kalasin Food Safety : KS) ให้ ก ลุ่ ม
เกษตรกรตามวะระสาคัญของจังหวัด คืออาหารปลอดภัย ตั้งแต่ต้นน้า กลางน้า ปลายน้า
ปี 2559 ได้รับสนับสนุนงบประมาณพัฒนาจังหวัด จานวน 20,000,000 บาท มีกิจกรรมเน้นหนัก
ตามประเด็นวาระจังหวัด คือ โรงเรียนผู้สูงอายุ เยาวชน เกษตรอินทรีย์ และท่องเที่ยว วิถีถิ่น วิถีไทย โดยมอบ
อานาจให้ หน่วยงานที่เกี่ยวดาเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้
หมวดคนดี มอบ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และศูนย์การศึกษาพิเศษ ดาเนินการ
กิจกรรม เด็กดี ทูบีนัมเบอร์วัน โรงเรียนผู้สูงอายุและดูแลเด็กพิการทางสมอง งบประมาณ 4,189,600 บาท
หมวดสุขภาพดี มอบ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมสร้างต้นแบบหมู่บ้าน
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรสุขภาพ แบบ Home stay 6 ตาบลให้พัฒนาศักยภาพทีม การจัดการฟาร์มอาหารปลอดภัย
จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ให้ครัวเรือนหมู่บ้าน Home stay จนรับรองมาตรฐาน งบประมาณ 5,000,000 บาท
หมวดรายได้ดี มอบเกษตรเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดซื้อสิ่งสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้กับศูนย์
เรียนรู้ (ศูนย์ปราชญ์)เพื่อลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิตและการตลาด งบประมาณ 5,000,000 บาท
หมวดบริหารจัดการ มอบ สนง.จังหวัด ปกครองจังหวัด สสจ.กาฬสินธุ์ ใช้ในการจัดมหกรรม
3 ดีวิถีพอเพียง และการติดตามประเมินผลของคณะทางานจังหวัด ตาบล งบประมาณ 5,810,000 บาท
ปี 2560 งบพัฒนาจั งหวัด 10,000,000 บาท สสจ.กาฬสิ นธุ์ ได้รับมอบอานาจให้ ดาเนิ นการ
การบริหารโครงการมีหน่วยงานร่วมได้แก่ เกษตรจังหวัด เกษตรสหกรณ์จังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ และกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค จัดงบการกากับติดตาม
ของจังหวัดอาเภอ 612,000 บาท หมวดคนดี : พัฒนากลุ่มเด็กเยาวชนบีนัมเบอร์วัน 2,653,600 บาท โดย
กลุ่มยาเสพติดและสุขภาพจิต หมวดสุขภาพดี : พัฒนาและจัดวัสดุครุภัณฑ์สนับสนุนต่อยอดหมู่บ้านท่องเที่ยว
เกษตรเชิงสุขภาพ และศูนย์เรียนรู้ 22 แห่ง เช่น ตู้อบสมุนไพร เตียงนวด งบ 3,841,800 บาท โดยกลุ่มงาน
พัฒนายุทธศาสตร์ แพทย์แผนไทย หมวดรายได้ดี : งบ 2,642,600 บาท พัฒนาศักยภาพกลุ่มและจัดซื้อครุภัณฑ์
การเกษตรให้ศูนย์เรียนรู้ 6 รายการเพื่อลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มผลผลิต จูงใจให้กลุ่มผลิตอาหารปลอดภัยตั้งแต่
ต้นน้าโดยมีหน่วยงานเกษตรจังหวัดร่วมเป็นกรรมการจัดซื้อ และการจัดสรรสิ่งสนับสนุนให้ เป็นมติและเกณฑ์
ร่วมกันของเครือข่ายปราชญ์ที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งเป็นวิธีการลดปัญหาการใช้สารเคมีของเกษตรกร โดยพลังกลุ่ม
อันส่งผลการแก้ไขปัญหาโรคมะเร็ง โรคเบาหวานความดันในระยะยาว รวมทั้งการสร้างความเข้มแข็งของศูนย์
เรียนรู้ให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ ถ่ายทอดภูมิปัญญาองค์ความรู้โดยชุมชนเอง
กรณีผลงาน ศูนย์เรียนรู้สวนปันบุญ อ.ฆ้องชัย มีรายได้จากการขายข้าวอินทรีย์แปรรูป 600,000 ขาย
พืชผักอินทรีย์ ตลาดหมู่บ้าน มูลค่าประมาณ 360,000 บาท ออกบูทนิทรรศการ 200,000 บาท ส่งขาย
ห้างแม็คโครกาฬสินธุ์ 100,000 บาท นวด อบ ประคบสมุนไพร บริการสุขภาพ 50 คน 2,500 บาท ค่าเช่าวัสดุ
อุปกรณ์ 2,000 บาท มีคณะมาเรียนรู้ศึกษาดูงานทั้งในชุมชน ต่างจังหวัด จานวน 50 คณะ มูลค่า25,000
บาท รวมรายได้ ทั้งหมด 965,500 บาท สมาชิกกลุ่ม 34 คน ตรวจสุขภาพไม่พบสารเคมีในกระแสเลือด
งบพัฒนากลุ่มจังหวัด เพิ่มเติม ปี 2560 จานวน 30,000,000 บาท เน้นสร้างเข้มแข็งเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชนปราชญ์กาฬสินธุ์ด้านอาหารปลอดภัย การเพิ่มผลผลิต การจัดกระบวนเรียนรู้ของกลุ่มเครือข่าย

๑๗
เกษตรกรและประชาชน สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ พื้นที่ 22 ศูนย์ ขอยกเลิกโครงการ เนื่องจากสสจ.
ได้ทาหนังสือหา สตง.และให้ความเห็นว่าไม่ตรงภารกิจ จึงนาเสนอเข้าที่ประชุมจังหวัด ผวจ.ได้มอบให้เกษตร
สหกรณ์จังหวัดเป็นหน่วยดาเนินไปการอบรมกลุ่มเกษตร 7 ล้านบาทและส่งงบประมาณคืน 13 ล้านบาท
4. ข้อสรุปโครงการ 3 ดี
1. โครงการภาพรวมยั ง ต้ อ งด าเนิ นการต่ อ ไป เนื่ อ งจากเกิ ด ประโยชน์ ต่ อ ประชาชนและเป็น
เครื่องมือการทางานแบบบูรณาการ เกิดวัฒนธรรมการลงนามความร่วมมือของส่วนราชการท้องถิ่น ระดับจังหวัด
อาเภอ จนถึงตาบล ด้วยเป้าหมายตัวชี้วัดและวาระของพื้นที่ เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ เช่นงด
เหล้าในศพทุกหมู่บ้าน เกิดโรงเรียนผู้สูงอายุทุกตาบล ผู้ป่วยมะเร็ง โรคเบาหวานความดันโลหิตสูงรายใหม่ลดลง
ผลการตรวจสารเคมีในเกษตรกรและพืชผักมีแนวโน้มดีขึ้น รายจ่ายเรื่องอาหารลดลงจากการปลูกอยู่ปลูกกิน กลุ่ม
เกษตรกรมี ร ายได้ เ พิ่ ม ขึ้ น จนสามารถส่ ง ขายผลิ ต ภัณ ฑ์ ผั ก ข้ า วปลอดสารพิ ษ ในห้ า งขายส่ ง เช่ น ห้ า งแมคโคร
ในการทางานของส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเป้าหมายและแผนการทางานที่ชัดเจนและมีส่วนร่วม
มากขึ้น
2. เรื่ อ งข้ อ ร้ อ งเรี ย นผ่ า นสื่ อ มวลชนประเด็ น ความไม่ โ ปร่ ง ใสของโครงการในการจั ด สรรสิ่ ง
สนับสนุนด้านการเกษตรให้กลุ่มเครือข่ายปราชญ์ 3 ดี จึงไม่เป็นความจริง อันเกิดจากความไม่เข้าใจวิธีการและ
เจตนารมณ์ของโครงการที่สนับสนุนจัดสรรสิ่งของให้พื้นที่ในเชิงยุทธศาสตร์ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนวัดได้
เนื่องจากข้อจากัดงบประมาณและสิ่งสนับสนุน ซึ่งคงต้องสร้างความเข้าใจและเปิดโอกาสให้มาร่วมกิจกรรม รับ
ประโยชน์ร่วมในโครงการร่วมสร้างสรรค์งานพัฒนาของจังหวัดทั้งในกลุ่มปราชญ์เดิมและกลุ่มขยาย
5. เรื่องที่ต้องดาเนินการต่อ
ตามกิจกรรมที่มีการประชุมชี้แจงร่วมระหว่างผู้ช่วยสาธารณสุขอาเภอทุกอาเภอ/ผอ.รพ.สต.ที่ตั้งศูนย์
ประธาน อสม.ตาบลที่ตั้งศูนย์คณะกรรมการชมรมปราชญ์กาฬสินธุ์ 3 ดี และประธานศูนย์เรียนรู้ทุกศูนย์ เมื่อวันที่
18 มกราคม 2560 ที่สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ มีมติและแนวทางดาเนินการเพื่อขอความร่วมมือ
ผู้เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. มอบหมายให้สานักงานสาธารณสุขอาเภอ ร่วมกับส่วนราชการดาเนินการออกติดตามประเมินผลระดับ
ตาบลให้แล้วเสร็จภายใน กรกฎาคม 2560 โดยใช้งบประมาณหมวดบริหารทีมอาเภอที่จัดสรรไปแล้ว
2. สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ จะทาวิจัยประเมินผลสรุปภาพรวมโครงการ โดยจะจัดอบรม
ทีมประเมิน ระดับ จั งหวัด อาเภอ และตาบล ในเดือน มิถุนายน 2560 และจะประเมินให้ แล้ ว เสร็จภายใน
สิงหาคม 2560
3. การสร้างความเข้าใจเครือข่ายปราชญ์ที่ร่วมโครงการขับเคลื่อนอาหารปลอดภัย จะจัดเวทีเสวนาสรุป
บทเรียนและแผนการขับเคลื่อนอาหารปลอดภัยร่วมกัน โดยกลุ่มงานที่ เกี่ยวข้องใน สสจ. ร่วมกับหน่วยงานเกษตร
เกษตรสหกรณ์ ปศุสัตว์ พัฒนาที่ดิน ในเดือน มิถุนายน 2560 และจัดเวทีเรียนรู้ร่วมกันต่อเนื่องถึงกรกฎาคม
2560 โดยภาคประชาชน
4. มอบหมายให้สานักงานสาธารณสุขอาเภอ แจ้ง รพ.สต.ร่วมกับคณะกรรมการ 3 ดี ระดับตาบล
ดาเนินการติดตามสนับสนุนพื้นที่ตาบลต้นแบบที่ได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ด้านสุขภาพและการผลิต
เกษตรปลอดภัย จานวน 22 ศูนย์
4.1 การใช้ประโยชน์วัสดุ อุปกรณ์ของ สมาชิกของศูนย์ และเครือข่าย การกระจาย ยืมวัสดุปกรณ์
ให้กับสุขศาลา รพ.สต.ที่ จะจาเป็นต้องใช้อุปกรณ์หรือขาดแคลน ตามเจตนารมณ์โครงการที่ตกลงร่วมกันตอนที่
พิจารณาการจัดสรร

๑๘
4.2 ส่งเสริม สนับสนุน จัดบริการสุขภาพ ร่วมกับศูนย์เรียนรู้เชื่อมกับสุขศาลา สถานบริการเช่น
การอบรมหรือจัดบริการนวด อบ สปา การทาผลิตภัณฑ์สุขภาพ เช่นในบางพื้นที่ ร่วมกับ กศน.จัดอบรม นวดให้
สมาชิกและประชาชน
4.3 ตรวจประเมินสุขภาพสมาชิกกลุ่มของศูนย์ และผลิตภัณฑ์เพื่อรับรองความปลอดภัย
4.4 รายงานผลการดาเนินงาน แจ้ง สสจ.ทุกเดือน จนถึงสิ้นเดือนสิงหาคม 2560
มติที่ประชุม
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เรื่องที่ 6 การประชุมวิชาการนานาชาติ
การประชุมวิชาการนานาชาติ วันที่ 2 – 4 สิงหาคม 2560 เน้นเรื่องผู้สูงอายุ ขอความร่วมมือ ดังนี้
1. การลงทะเบี ย นผู้ เข้าร่ ว มประชุม ซึ่ งเป็นผู้ บริห ารเป็นหลั กและได้มีโ ควตาให้ทุกอาเภอไปแล้ ว ให้
ลงทะเบียนภายในวันที่ 12 มิถุนายน 2560 โดยผู้ตรวจราชการจะได้ติดตามตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2560
เป็นต้นไป ค่าลงทะเบียน 2,400.- บาท/คน โควตาของ สสอ./ผช.สสอ. ทาง สสจ.จะใช้งบกลางในการลงทะเบียน
ให้ โดยแจ้งรายชื่อมาที่ สสจ. ในส่วนของ ผอ.รพ.ขอให้ใช้เงินบารุงโรงพยาบาล
2. การนาเสนอผลงานวิ ชาการ จังหวัดจะจัดประชุมในวันที่ 12 – 13 มิถุนายน 2560 โดยขอให้ผู้ที่
ส่งผลงานเข้าประกวดนาหัวข้อเรื่อง/เนื้อเรื่องที่จะนาเสนอมาเขียนร่วมกัน
มติที่ประชุม
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5.3 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
เรื่อง ผลการดาเนินงานสถานบริการสาธารณสุขลดโลกร้อน (Green and Clean Hospital) ในรพ.
สต.ต้นแบบ (รพ.สต.นามล อ.กมลาไสย)
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลนามล ตาบลโคกสมบูรณ์ อาเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นตัวอย่าง
สถานบริการที่เป็น Best Practice ด้านการจัดการ GREEN & CLEAN
โดยมีกลยุทธ์ CLEAN ดังนี้
1.เป็นต้นแบบสถานบริการลดปัญหาภาวะโลกร้อน
2.ร่วมกิจกรรมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนในชุมชน
3.ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับทุกภาคีเครือข่าย
4.ลดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากพลังงาน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
5.ประชุมชี้แจงคณะเจ้าหน้าที่ใน รพ.สต.
และมีหลักการ GREEN ดังนี้
1. Garbage การจัดการขยะและการใช้ประโยชน์จากสิ่งเหลือใช้
2. Rest room การจัดการส้วมให้ได้มาตรฐาน HAS
3. Environment การจัดการสิ่งแวดล้อมที่ช่วยลดภาวะโลกร้อน
4. Nutrition รณรงค์อาหารปลอดสารพิษ ผักพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง
5. Energy ประหยัดพลังงานและมีมาตรการร่วมกัน

๑๙
ผลการดาเนินงานลดค่าใช้จา่ ยที่เกิดจากพลังงาน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

พร้อมทั้งมีการพัฒนานวัตกรรมการดาเนินงานด้าน GREEN คือ กระถางชีวรักษ์สุขภาพ โดยเป็นการนา
วัสดุเหลือใช้มาสร้าง โดยมีอุปกรณ์การทาดังนี้ กระดาษ กาว แม่พิมพ์ถังแช่กระดาษ กะละมังใช้คลุกกระดาษกับ
กาว โดยขัน้ ตอนการทา คือ ฉีกกระดาษเป็นชิ้นเล็ก แล้วนาไปแช่น้าในกะละมัง 10 นาที จากนั้นนากระดาษทาให้
หมาดๆแล้วนาไปคลุกกับกาวให้เข้ากัน แล้วขึ้นรูปกับแม่พิมพ์ ตากแดดให้แห้ง นามาทาสีตามต้องการ เป็นอันเสร็จ
สิ้น สามารถนาไปใช้ประโยชน์ต่างๆได้ เช่น นาไปเป็นกระถางปลูกต้นไม้
ประโยชน์
1. พัฒนาทักษะของกล้ามเนื้อเล็ก มือ ฝ่ามือ นิ้วมือ ในเด็ก
2. ป้องกันภาวะข้อติดในผู้สูงอายุ
3. กระตุ้นการไหลเวียนของเลือดป้องกันอาการชาปลายนิ้วมือ
4. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
5. ใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้
6. อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
มติที่ประชุม
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5.4 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
เรื่องที่ ๑ โครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง – เพดานโหว่ และความพิการอื่นๆ เพื่อน้อม
สานึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ด้วยสภากาชาดไทย ได้จัดทาโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง – เพดานโหว่ และความพิการอื่น
ขึ้น และแจ้งกาหนดเวลาดาเนินการ ณ จังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐
๑.๑ กลุ่มเป้าหมาย
- ไม่จากัดอายุ/สิทธิการรักษา
- ประเภทความพิการ ปากแหว่ง เพดานโหว่ และความพิการทางศัลยศาสตร์ตกแต่งอื่นๆ เช่น
แผลเป็นหดรั้งจากไฟไหม้ น้าร้อนลวก นิ้วติด นิ้วเกิน
๑.๒ สถานที่ดาเนินการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
๑.๓ กาหนดการ

๒๐
วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐
- เวลา ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น. ทุกอาเภอส่งต่อกลุ่มเป้าหมาย (พร้อมใบส่งต่อ) ถึง รพ.กาฬสินธุ์ ก่อนเวลา
๐๙.๐๐ น.
- เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. ทาบัตร/ตรวจคัดกรองกลุ่มเป้าหมายเข้าสู่ระบบการผ่าตัดรักษา โดยทีมแพทย์
พยาบาลสภากาชาดไทย
- เวลา ๑๐.๓๐ น. พิธีเปิด โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
วันที่ ๒๐ – ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐
- การผ่าตัดศัลยกรรม / การส่งต่อกลุ่มเป้าหมายกลับบ้าน
๑.๔ การดาเนินการ
๑. กลุ่ มงานส่ งเสริ มสุ ขภาพได้ทาหนังสื อประสานงานขอความร่ว มมือส ารวจกลุ่ มเป้าหมาย
(ตามหนังสือที่ กส. ๐๐๓๒.๐๐๖/ว.๕๒๔๘ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐)
๒. สรุปจานวนกลุ่มเป้าหมาย ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ จานวนรวม ๘๖ คน
- ปากแหว่งและเพดานโหว่ ๑๙ คน
- ปากแหว่ง
๑๔ คน
- เพดานโหว่
๔ คน
- นิ้วติด/นิ้วล็อค/นิ้วเกิน ๓๔ คน
- แผลเป็น
๙ คน
- อื่นๆ
๖ คน
ข้อเสนอ
๑. ข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย สามารถแจ้งเพิ่มเติมได้ถึง ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ทาง Fax ๐๔๓ ๘๑๑๑๖๘ หรือ
E – mail : lekkriang๒๕๙๙@hotmail.com
๒. จัดระบบการส่งต่อกลุ่มเป้าหมายวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ และส่งถึง รพ.กส. ก่อนเวลา ๐๙.๐๐ น.
และการรับส่งกลุ่มเป้าหมายหลังรับการผ่าตัด (วันที่ ๑๙ – ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐)
มติที่ประชุม
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เรื่องที่ ๒ สถานการณ์และความก้าวหน้าการดาเนินการพัฒนาการเด็กสมวัย
กระทรวงสาธารณสุข ได้ดาเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มวัย เริ่มตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงวัย
ผู้ สู ง อายุ โดยในกลุ่ ม เด็ ก ปฐมวั ย ซึ่ ง เป็ น วั ย เริ่ ม ต้ น ของชี วิ ต มี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งได้ รั บ การดู แ ลและส่ ง เสริ ม ให้
เจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์และมีคุณภาพโดยใช้การตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็กใน ๔ ช่วงอายุ (๙,๑๘,๓๐ และ ๔๒
เดือน) ซึ่งหากพบสงสัยพัฒนาการไม่สมวัยแล้วได้รับการส่งเสริมกระตุ้นพัฒนาการอย่างเหมาะสม ทันท่วงที
ผลการคัดกรองพัฒนาการเด็กของจั งหวัดกาฬสินธุ์ (ตั้งแต่ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐)
เป้าหมายทั้งหมด ๓๒,๗๐๓ คน คัดกรองได้ ๑๔,๕๙๙ คน คิดเป็น ๔๔.๖๔ % (เกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข:
ร้ อ ยละของเด็ ก ๐-๕ ปี ได้ รั บ การคั ด กรองไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ ๙๐) จ านวนที่ คั ด กรอง ๑๔,๕๙๙ คน
มีพัฒนาการสมวัยทั้งหมด ๑๓,๙๖๘ คน คิดเป็น ๙๕.๖๘ % (เกณฑ์ร้อยละของเด็ก ๐-๕ ปี มีพัฒนาการสมวัยไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๘๐)
- สงสัยพัฒนาการล่าช้า ๑,๗๕๖ คน คิดเป็น ๑๒.๐๓ % (ร้อยละของเด็กที่สงสัยล่าช้าไม่น้อยกว่า ๒๐)
- ติดตามได้ ๑,๑๕๕ คน คิดเป็น ๖๕.๗๗% (ร้อยละของเด็กที่ได้รับการติดตามใน ๓๐ วันไม่น้อยกว่า ๙๐)
( ส่งต่อ ๑๓ คน / พัฒนาการสมวัย ๑,๑๒๕ คน / ไม่สมวัย ๑๗ คน)

๒๑
ข้อเสนอ
ขอความร่วมมือให้ส ถานบริการทุกแห่งติดตามเร่งรัด การคัดกรอง การดาเนิ นการ การบันทึกข้ อ มูล
เนื่องจากผลงานยังต่ากว่าเกณฑ์ที่กระทรวงกาหนด
มติที่ประชุม
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เรื่องที่ ๓ สถานการณ์และความก้าวหน้าการดาเนินการ LTC
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ตาบลเป้าหมายดาเนินงาน LTC ๙๘ ตาบล สปสช. โอนเงินลงกองทุน Long
Term Care ให้ท้องถิ่น จานวน ๙๘ ตาบล มีCare Manager ทั้งหมด ๑๑๘ คน(รวมทั้งอยู่ระหว่างการ
อบรม ๔๔ คน)โดยมีสัดส่วน Care Manager ต่อผู้สูงอายุ ๑ : ๔๐ และ อยู่ระหว่างการอบรม Care giver
๑๗ อาเภอ มีอาเภอที่มีจานวน Care giver ครอบคลุมทุกตาบลแล้ว คือ อ.ร่องคา (รายละเอียดตามตารางที่ ๑)
สาหรับการเบิกจ่ายงบประมาณตาบล LTC จังหวัดกาฬสินธุ์ จานวนตาบลที่เบิกจ่ายแล้ว ๑๖ แห่ง จาก
ตาบลเป้าหมาย ๓๕ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๗๑ เบิกจ่ายเป็นอันดับที่ ๒ ของเขต (รายละเอียดตามตาราง ที่ ๒)
ตารางที่ ๑ แสดงผลการดาเนินงาน Long Term Care จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐
ปีพ.ศ.ที่ จานวนตาบล จานวนผู้สูงอายุที่ จานวนCare จานวนCare
Care Plan
ดาเนินการ
มีภาวะพึ่งพิง
Manager
giver
จานวน ร้อยละ
๒๕๕๙
๓๕
๒,๓๒๔
๔๖
๔๖๖
๑,๗๑๕ ๗๓.๗๙
๒๕๖๐
๖๓
๒,๔๕๖
๗๒
๕๒๔
๕๑๘
๒๑.๐๙
รวม
๙๘
๔,๗๘๐
๑๑๘
๙๘๐
๒,๒๓๓ ๔๖.๗๑
ตารางที่ ๒ แสดงผลการดาเนินงาน Long Term Care และการโอนเงินลงศูนย์ฯเพื่อเบิกจ่ายปี ๒๕๖๐
เขตสุขภาพที่ ๗ ร้อยแก่น สารสินธุ์ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐)
ลาดับที่
จังหวัด
จานวนตาบล
จานวนตาบล
ร้อยละ อันดับจังหวัดที่มีการ
เป้าหมาย
ที่เบิกจ่ายแล้ว
เบิกจ่าย เขต๗
๑
๒
๓
๔
ข้อเสนอ

กาฬสินธุ์
ขอนแก่น
มหาสารคาม
ร้อยเอ็ด

๓๕
๔๔
๒๖
๔๐

๑๖
๒๓
๑๑
๑๒

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

ขอความร่วมมือให้อาเภอดาเนินการดังนี้
๑. จัดประชุมคณะกรรมการผู้สูงวัยระดับอาเภอ
๒. จัดประชุมชี้แจงคณะอนุกรรมการ LTC ระดับตาบล โดยใช้งบบริหารจัดการกองทุนสุขภาพ ๑๕ %
๓. ให้ทุกอาเภออบรม Care Giver ๗๐ ชั่วโมง ให้ครอบคลุมทุกตาบลให้เสร็จสิ้นภายใน ๒๐ มิถุนายน

๒๕๖๐
๔. ให้ทุกตาบลเป้าหมายจัดทา Care Plan ให้ครบทุกรายภายใน ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐
๕. ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายผ่านศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
มติที่ประชุม
2560

รับทราบ และเร่งรัด Care Manager จัดทา Care Plan ให้แล้วเสร็จภายใน 20 มิถุนายน

๒๒
๕.5 เรื่องจากโรงพยาบาลกาฬสินธุ์
เรื่องที่ 1 กรณีค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา (OT) ล่าช้า
ได้นาเรื่องและปัญหาเสนอองค์กรแพทย์พิจารณาทบทวนแล้ว กาลังหาแนวทางแก้ไข และนาเข้าองค์กร
แพทย์พิจารณาอีกครั้ง
มติที่ประชุม

รับทราบ

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

รับทราบ

เรื่องที่ 3 การ consult ของสูตินารีแพทย์
ได้นาเรื่องเรียนผู้บริหารและผ่านองค์กรแพทย์/หัวหน้ากลุ่มงานสูตินารีเวชกรรมแล้ว หากมี feed back ที่
ไม่ดีกลับมาอีกให้แจ้งได้ และจะนาไปติดตามแก้ไขให้อีกครั้ง
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.6 เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชน
เรื่องที่ 1 การจัดสรรตาแหน่งพยาบาล
- ลง รพช.F3 24 คน ลง รพ.สต. 6 คน ซึ่งถ้าเลือกไม่ได้จะใช้วิธีการจับสลาก อีก 2 คน ลง รพ.เขาวง
- หากมีการลุกจากตาแหน่งจะมีการจัดสรรพยาบาลจบใหม่เข้าไปแทน
- เกณฑ์ในการกาหนดเลขที่จะลง โดยพิจารณาที่ FTE ตามเงื่อนไขของกระทรวง ซึ่งได้มีการขยายกรอบ
การจ้างจาก 80% เป็น 100% แล้ว
มติที่ประชุม

รับทราบ

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

รับทราบ

เรื่องที่ 3 การจัดสรรแพทย์ลงโรงพยาบาลชุมชน สามารถจัดได้ตามที่ต้องการ รพช. F3 ทั้ง 4 แห่งจะ
ได้แพทย์ 10 เดือน ซึ่งจะบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้ในระดับหนึ่ง ส่วน รพช.อื่นๆ จะได้เฉลี่ยกันไป
ซึ่งประกอบไปด้วยแพทย์ที่มาจาก รพ.กาฬสินธุ์ รพ.สมุทรสาคร รพ.พระปกเกล้าเพชรบุรี รพ.อุตรดิตถ์ และรพ.หัว
หิน ซึ่งการจัดสรรจะมีการซ้อนเดือนกัน 1 - 2 เดือน แต่สาหรับ รพช. F3 จะพยายามจัดไม่ให้ซ้อนเดือนกันซึ่งจะ
เอาแพทย์ของกาฬสินธุ์เป็นหลัก และ ขอนัดประชุม ผอ.รพช.เพื่อชี้แจงการจัดสรรหลังปิดประชุม กวป.
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 4 ความชัดเจนในการจ่ายเงิน ฉ.11 ของ back office
ให้เบิกจ่ายเงินงบประมาณ สสอ.รพ.สต. 4 เดือน และโรงพยาบาล 1 เดือน ให้ดาเนินการทาเรื่องขอเบิก
งบมาที่กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ไม่เกินวันที่ 10 มิถุนายน 2560 โดยการจ่ายให้ขึ้นกับดุ ลพินิจของผู้บริหาร
โรงพยาบาลและยึดสถานะการเงินของโรงพยาบาล อิงตามระเบียบอย่างรัดกุม ทั้งการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 15
วันทาการ และปฏิบัติงาน 5 ด้าน
มติที่ประชุม

รับทราบ

๒๓
เรื่องที่ 5 การให้บริการของระบบ CT (การเอกซเรย์) ซึ่งดาเนินการโดยบริษัทเอกชน การอ่านผลช้ า
มาก ทาให้เกิดผลเสียกับผู้ป่วยโดยเฉพาะกรณีที่เร่งด่วน ใน Case Elective และ Case Emergency ซึ่งเป็น Case
ที่ขึ้นกับความเป็นไปของผู้ป่วย ซึ่งตามปกติต้องได้ผลภายใน 2 - 3 ชั่วโมง
มติที่ประชุม มอบหมายให้ รพ.กาฬสินธุ์ เร่งดาเนินการแก้ไข โดยกาหนดเงื่อนไขกับทางบริษัทเอกชนให้ได้ผล
ภายใน 2 ชั่วโมง
๕.7 เรื่องจากสานักงานสาธารณสุขอาเภอ
เรื่องที่ 1 การจ่ายเงิน ฉ.11 สาหรับสายวิชาชีพใน รพ.สต.ที่ไม่ใช่ข้าราชการและลูกจ้างประจา
- ให้ประชุมหารือกันภายใน CUP ให้ CUP สนับสนุน และนาเงินบารุงของแต่ละ รพ.สต.มาร่วมพิจารณา
เพราะแต่ละแห่งไม่เท่ากัน
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 2 การประกวด รพ.สต.และ สสอ.ดีเด่นระดับจังหวัด ทั้งหมด 5 โซน ผลการคัดเลือกตัวแทนการ
ประกวด รพ.สต.แจนแลน อ าเภอกุ ฉิ น ารายณ์ แ ละตั ว แทน สสอ.คื อ สสอ.สมเด็ จ อ าเภอสมเด็ จ โดยจะมี
คณะกรรมการประเมิน รพ.สต.ดีเด่นและ สสอ.ดีเด่น คือคณะกรรมการชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทยซึ่งจะ
เดินทางเข้าพักที่จังหวัดกาฬสินธุ์ในวันที่ 25 มิถุนายน 2560 และออกประเมินในวันที่ 26 มิถุนายน 2560 ซึ่ง
กาหนดการช่วงเช้าคือจะเดินทางไปประเมิน รพ.สต.แจนแลน และบ่ายจะเดินทางไป สสอ.สมเด็จ ส่วนสถานที่
รับรองคณะกรรมการฯ อยู่ระหว่างการจัดหาซึ่งจะแจ้งอีกให้ทราบต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 3 การสนับสนุนงบประมาณการพัฒนา รพ.สต.ติดดาว แห่งละ 20,000 บาท สามารถใช้ใน
ลักษณะซื้อเครื่องมือ ครุภัณฑ์ ได้หรือไม่
- สามารถใช้จ่ายได้ตามความจาเป็น เนื่องจากเป็นงบจ่ายขาดที่โอนจากงบกลาง UC เข้าเงินบารุง ใช้
ระเบียบเบิกจ่ายเงินบารุง
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.8 เรื่องจากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จากัด
เรื่องที่ 1 ผลการดาเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จากัด
1. กาไร ณ วันที่ 30 เมษายน 2560
47,138,113.74 บาท
2. ทุนสหกรณ์
1,433,412,363.06 บาท
3. ตั๋วสัญญาใช้เงิน
294,000,000.00 บาท
4. เงินฝากจากสมาชิก
414,704,401.44 บาท
5. ทุนดาเนินการ
4,389,446,786.91 บาท
6. จานวนสมาชิกสหกรณ์ ณ ปัจจุบันถึงเดือน เมษายน 2560 ดังนี้
สมาชิกสามัญ
สมาชิกสมทบ
2,927 คน
1,003 คน
รวม 3,930 คน
7. จานวนสมาชิก ฌกส. ณ ปัจจุบันถึงเดือน เมษายน 2560
สมาชิกสามัญ
สมาชิกสมทบ
3,117 คน
3,184 คน
รวม 6,301 คน

๒๔
เรื่องที่ 2 การประชุมสัญจรประจาปี 2560
สหกรณ์ฯกาหนดจัดประชุมสัญจรประจาปี 2560 ณ ที่ตั้งของหน่วยในพื้นที่ทุกหน่วย โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อประชุมชี้แจงผลการดาเนินงานสหกรณ์ฯ , รับฟังความคิดเห็นสมาชิกเพื่อการพัฒนาสหกรณ์ฯ และเลือกตั้ง
ประธานหน่วยและผู้แทนสมาชิกเพื่อเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2560 จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน
สมาชิกสหกรณ์ฯ ได้เข้าร่วมการประชุมสัญจร โดยมีกาหนดการประชุมสัญจรประจาปี 2560 ระหว่างเดือน
มิถุนายน 2560 – กันยายน 2560
สาหรับในเดือน มิถุนายน 2560 ออกสัญจร เวลา 13.30 น. – 16.30 น. ตามวัน และสถานที่ดังนี้
วันเดือนปี
หน่วย
สถานที่
วันที่ 8 มิถุนายน 2560
อาเภอเมือง
ห้องประชุม สสอ.เมือง
วันที่ 13 มิถุนายน 2560
อาเภอคาม่วง
ห้องประชุม รพ.คาม่วง
วันที่ 15 มิถุนายน 2560
อาเภอกมลาไสย
ห้องประชุม รพ.กมลาไสย
วันที่ 20 มิถุนายน 2560
อาเภอห้วยเม็ก
ห้องประชุม รพ.ห้วยเม็ก
วันที่ 22 มิถุนายน 2560
อาเภอห้วยผึ้ง
ห้องประชุม รพ.ห้วยผึ้ง
หมายเหตุ : กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
เรื่องที่ 3 โครงการสัมมนาสมาชิก เรื่อง การบริหารงานสหกรณ์สมาชิกสหกรณ์พร้อมทัศนศึกษาประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ลาวใต้) รอบที่ 5 รอบสุดท้ายวันที่ 3 – 4 มิถุนายน 2560
-รพร.กุฉินารายณ์/สสอ.กุฉินารายณ์/รพ.เขาวง/สสอ.เขาวง/รพ.นาคู/สสอ.นาคู/รพ.ห้วยผึ้ง/สสอ.ห้วยผึ้ง
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖
เรื่องอื่น ๆ
เรื่องที่ 1 แนวทางการดาเนินงานและรูปแบบการเบิกจ่ายงบประมาณงบยาเสพติด

๒๕

๒๖

๒๗

๒๘

แนวทางการติดตามดูแลผู้ผ่านการบาบัดฟื้นฟู ภายใต้กลไกของกระทรวงสาธารณสุข ปี2560
ระบบสมัครใจ
1. กลุ่มผู้ใช้ ติดตาม 1ครั้งใน 30 วัน
2. กลุ่มผู้เสพ กลุ่มผู้ติด ติดตามอย่างน้อย 4 ครั้ง เป็นเวลา 1 ปี และสุ่มตรวจปัสสาวะอย่างน้อย 4 ครั้ง
3. กลุ่มที่มีภาวสะฉุกเฉินจากสารกลุ่มแอมเฟตตามีน ฝิ่น เฮโรอีนและกลุ่มเมายาบ้า / ก้าวร้าว ติดตาม
อย่างน้อย 4 ครั้ง เป็นเวลา 1 ปี และสุ่มตรวจปัสสาวะอย่างน้อย 4 ครั้ง
ระบบบังคับบาบัดทั้งแบบควบคุมตัวและไม่ควบคุมตัว
ติดตาม 7 ครั้งในเวลา 1 ปี และสุ่มตรวจปัสสาวะอย่างน้อย 4 ครั้ง
ครั้งที่ 1 หลังการจาหน่าย 2 สัปดาห์ (ตรวจปัสสาวะทุกราย)
ครั้งที่ 2 หลังการจาหน่าย 1 เดือน (พิจารณาสุ่มตรวจปัสสาวะตามความเหมาะสม)
ครั้งที่ 3 หลังการจาหน่าย 2 เดือน (พิจารณาสุ่มตรวจปัสสาวะตามความเหมาะสม)
ครั้งที่ 4 หลังการจาหน่าย 3 เดือน (พิจารณาสุ่มตรวจปัสสาวะตามความเหมาะสม)
ครั้งที่ 5 หลังการจาหน่าย 6 เดือน (พิจารณาสุ่มตรวจปัสสาวะตามความเหมาะสม)
ครั้งที่ 6 หลังการจาหน่าย 9 เดือน (พิจารณาสุ่มตรวจปัสสาวะตามความเหมาะสม)
ครั้งที่ 7 หลังการจาหน่าย 12 เดือน (พิจารณาสุ่มตรวจปัสสาวะตามความเหมาะสม)
และบั น ทึกผลการติดตามผู้ ผ่ านการบาบัดฟื้นฟูตามแบบ บ108-2557-2558 โดยทาการติดตาม
ผู้ผ่านการบาบัดรักษาในปีงบประมาณที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน
ขั้นตอนการเบิกจ่ายงบบาบัดรักษา เอกสาร /หลักฐานประกอบด้วย
1.บาบัด
1.1 โครงการ
1.2 ตารางการบาบัดของหน่วยงาน
1.3 ใบลงชื่อผู้บาบัดฯ และญาติ
1.4 ใบรายงานผลการตรวจปัสสาวะ
1.5 แบบรายงาน บสต.3
1.6 อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

๒๙
2. การติดตาม
2.1 ใบรายงานผลการตรวจปัสสาวะ
2.2 แบบรายงาน บสต.5
2.3 อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. นาส่งที่กลุ่มงานยาเสพติดและสุขภาพจิต สสจ.กาฬสินธุ์ เพื่อตรวจสอบก่อนส่งการเงิน
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 2 ขอเชิญร่วมทาบุญเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี
โรงพยาบาลฆ้องชัย ขอเชิญร่วมทาบุญเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อก่อสร้างต่อเติมอาคารเป็นห้อง
เฝ้าสังเกตอาการผู้ป่วย ในวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น.
มติที่ประชุม

รับทราบ

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

สม นาสอ้าน
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสม นาสอ้าน)
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
มติที่ประชุม .....…………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
…………………………………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามผลการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสาธารณสุข ครั้งที่แล้ว
เรื่อง ติดตามตัวชี้วัดที่มีผลงานต่ารายอาเภอ
มติที่ประชุม .....…………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
…………………………………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องนาเสนอเพื่อพิจารณา
เรื่อง การขออนุมัติจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ทดแทนบุคลากรที่
ลาออก และการจ้างเพิ่ม จานวน 37 อัตรา
1 สานักงานสาธารณสุขอาเภอยางตลาด ปรับลูกจ้างชั่วคราว เป็น พกส รวม 24 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

๓๐
2.2 ตาแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
2.3 ตาแหน่ง พนักงานบริการ
2.4 ตาแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย

จานวน 1 อัตรา
จานวน 1 อัตรา
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
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
ดังนี้
1 การเป็นหนี้องค์การเภสัชกรรม จะต้องไม่มีหนี้ค้างชาระก่อน 2 ปีงบประมาณ เช่น ปีงบประมาณ
2560 จะต้องไม่มีหนี้ค้างชาระในปี 2558-2559
2 สถานการณ์เงินบารุง จะต้องไม่ติดวิกฤติระดับ 7 ในไตรมาศที่ 4 ของงบประมาณที่ผ่านมา
3 กรอบอัตรากาลัง FTE โดยระบุจานวนปฏิบัติงานจริง (ใช้กรอบ FTE 2.75)
4 ระบุเหตุผลความจาเป็นประกอบการจ้างงาน และภาระงาน
5 Labour cost ของหน่วยงานไม่ควรเกิน ร้อยละ 55
6 กรณีเกิน FTE 80% ให้จังหวัดเสนอคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล เขตสุภาพที่ 7 พิจารณา
กลั่นกรองการขออนุมัติจ้างงานของสถานบริการ และเสนอผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7
เพื่อพิจารณาการอนุมัติต่อไป
มติที่ประชุม .....…………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
…………………………………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๕.๑ เรื่องจากสานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
๕.๑.๑ เรื่องจากนายแพทย์เชี่ยวชาญ สสจ.กาฬสินธุ์ (นายแพทย์ไพรัตน์ สงคราม)
…………………………………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
…………………………………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
…………………………………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
…………………………………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
…………………………………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
…………………………………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………

๓๑
มติที่ประชุม .....…………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
…………………………………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
๕.๑.๒ เรื่องจาก นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ สสจ.กาฬสินธุ์ (นางสาววิมลรัตน์ ภูผาสุข)
…………………………………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
…………………………………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
…………………………………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
…………………………………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
…………………………………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
…………………………………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
มติที่ประชุม .....…………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
…………………………………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
๕.๑.๓ เรื่องจาก นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ สสจ.กาฬสินธุ์ (นางฉวีวรรณ ชมภูเขา)
…………………………………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
…………………………………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
…………………………………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
…………………………………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
…………………………………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
…………………………………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
มติที่ประชุม .....…………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
…………………………………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
๕.๒ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
เรื่องที่ 1 สรุปผลการดาเนินงานแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วยนอก
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด ได้ดาเนินการงาน การพัฒนาคุณภาพข้อมูลสารสนเทศ เขตสุขภาพที่ 7
ปีงบประมาณ 2560 ซึ่งมี 5 มิติ ดังนี้
มิติที่ 1. มิติด้านความถูกต้อง
น้าหนักร้อยละ 20
จานวน 2 ตัวชีว้ ัด
มิติที่ 2. มิติด้านความครบถ้วน
น้าหนักร้อยละ 20
จานวน 1 ตัวชี้วัด
มิติที่ 3. มิติด้านความทันเวลา
น้าหนักร้อยละ 20
จานวน 1 ตัวชี้วัด
มิติที่ 4. มิติด้านความน่าเชื่อถือ
น้าหนักร้อยละ 20
จานวน 3 ตัวชี้วัด
มิติที่ 5. มิติด้านการนาไปใช้ประโยชน์
น้าหนักร้อยละ 20
จานวน 2 ตัวชี้วัด
สรุปผลการดาเนินงาน ในมิติที่ 4 มิติด้านความน่าเชื่อถือ
1. การสุ่มสารวจแฟ้มผู้ป่วยนอก ภาพรวมทาการสุ่มรวม 7,120 แฟ้มบริการ และได้รับการตรวจสอบ
คุณภาพโดยทีม Audit ระดับจังหวัด จานวน 7,120 แฟ้ม คิดเป็น ร้อยละ 100
2. การตรวจสอบแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วยนอก ภาพรวมจังหวัดกาฬสินธุ์ สรุปได้ดังนี้
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

๓๒
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 ขึ้นไป จานวน 0 อาเภอ
รายละเอียดดังตารางที่ 1 ท้ายภาคผนวกหน้าที่ 63
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 ขึ้นไป จานวน 0 อาเภอ
รายละเอียดดังตารางที่ 2 ท้ายภาคผนวกหน้าที่ 64
5. คุณภาพของการจ่ายยา (A3) พบว่ามี 13 อาเภอที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 ตามที่กาหนด
5.1 ระดับน้อยกว่า ร้อยละ 65 จานวน 3 อาเภอ (อ.ท่าคันโท,อ.สมเด็จ และ อ.ห้วยผึ้ง)
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 ขึ้นไป จานวน 6 อาเภอ
รายละเอียดดังตารางที่ 3 ท้ายภาคผนวกหน้าที่ 65
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 ขึ้นไป จานวน 10 อาเภอ
รายละเอียดดังตารางที่ 4 ท้ายภาคผนวกหน้าที่ 66
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 มีสถานบริการที่
ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 75 ของเงื่อนไขทั้ง 4 ข้อจานวน 11 หน่วยบริการคิดเป็นร้อยละ 6.29

๓๓
12. จากการดาเนินตรวจสอบคุณภาพข้อมูลการบันทึกเวชระเบียน ตามเกณฑ์ สนย. พบว่า มีสถานบริการที่
ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 75 ของเงื่อนไขทั้ง 2 ข้อจานวน 15 หน่วยบริการคิดเป็นร้อยละ 8.58
รายละเอียดดังตารางที่ 5 ท้ายภาคผนวกหน้าที่ 67
ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงาน
1. แบบฟอร์มในการให้บริการผู้ป่วยนอกมีความหลากหลาย และไม่ครอบคลุมตามมาตรฐานที่
สานักนโยบายและยุทธ์ศาสตร์ กาหนด
2. เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการผู้ป่วยนอกขาดความรู้ความเข้าใจในการบันทึกเวชระเบียน
3. เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการผู้ป่วยนอกขาดความรู้ความเข้าใจในการให้รหัสโรคที่ถูกต้อง
4. เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการบันทึกเวชระเบียนไม่ตรงกับการบันทึกลงฐานข้อมูล
5. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการให้บริการ
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 จากการปริ้น OPD ผ่านโปรแกรม ไม่ควรใช้การเขียนเวชระเบียนด้วยมือ
มติที่ประชุม .....…………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
…………………………………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
เรื่ อ งที่ 2 ก าหนดการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุ ข เขตสุ ข ภาพที่ ๗ รอบที่ ๒ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๐ จังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ – ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐
ด้วยกระทรวงสาธารณสุข ได้กาหนดแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขในปี งบประมาณ ๒๕๖๐
รอบที่ ๒ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีกาหนดการตรวจฯ ในวันที่ ๗ – ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ดังนี้
วันอาทิตย์ ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๐
๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ผู้ทาหน้าที่ตรวจราชการกรมอนามัยและกรมต่างๆ ลงพื้นที่เข้าวิเคราะห์ ข้อมูล ก่อน
กาหนดการ ตามหัวข้อประเด็นที่รับผิดชอบตามแผนการตรวจราชการตามโครงการ
ที่รับผิดชอบ ในสานักงานสาธารณสุขจังหวัด โดยทางกรมจะทาการประสานกับจังหวัด
ผู้รับผิดชอบและเตรียมเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
๑๖.๔๐ – ๑๗.๓๕ น. ผู้ตรวจราชการและคณะตรวจราชการจากส่วนกลาง ออกเดินทางจากสนามบินดอนเมือง
โดย
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/ปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่ และผลการดาเนินงานตาม
ข้อเสนอแนะการจากการตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐

๓๔
๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.

อภิปรายทั่วไป
- ผู้ ต รวจราชการกระทรวง/สาธารณสุ ข นิ เ ทศก์ / ผู้ ช่ ว ยผู้ ต รวจราชการ ให้ คิ ด เห็ น /
ข้อเสนอแนะ
- คณะผู้ ทาหน้ าที่ตรวจราชการกรม/ส านัก/จังหวัด ซั กถามข้อมูล ที่เกี่ยวข้ องและให้
ข้อคิดเห็น
๑๑.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. - ออกเดินทางไปตรวจเยี่ยมพื้นที่ระดับอาเภอ
- รับประทานอาหารกลางวันในพื้นที่ที่ลงตรวจเยี่ยม
๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. ผู้ตรวจราชการ/สาธารณสุขนิเทศก์ พร้อมด้วยผู้แทนคณะที่ ๑-๕ ตรวจเยี่ยมพื้นที่ จานวน
๒ ทีม
ทีมที่ ๑ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพร้อมคณะตรวจราชการ ตรวจเยี่ยมพื้นที่
- คปสอ ห้วยผึ้ง
- รพ.สต ไค้นุ่น
- สุขศาลา บ้านไค้นุ่น หมู่ที่ ๑๑
ทีมที่ ๒ สาธารณสุขนิเทศก์ พร้อมคณะตรวจราชการ ตรวจเยี่ยมพื้นที่
- คปสอ.หนองกุงศรี
- รพ.สต.คาไฮ
- สุขศาลา บ้านคาไฮ หมู่ที่ ๘
หมายเหตุ : การนาเสนอภาพรวม คปสอ และของ รพ.สต. รวมทั้งศสมช.(ถ้ามี) ดาเนินการนาเสนอรวมที่ รพ.
พร้อมกันแห่งเดียวเท่านั้นเพื่อลดระยะเวลา โดยภาพรวม คปสอ.ไม่เกิน ๒๐ นาที รพ.สต. ไม่เกิน ๑๕ นาที ศสมช.
ไม่เกิน ๑๐ นาที
๑๔.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.

๑๔.๓๐ – ๑๗.๐๐ น.
๑๗.๐๐ – ๑๗.๓๐ น.

อภิปรายทั่วไป
- ผู้ ต รวจราชการกระทรวง/สาธารณสุ ข นิ เ ทศก์ / ผู้ ช่ ว ยผู้ ต รวจราชการ ให้ คิ ด เห็ น /
ข้อเสนอแนะ
- คณะผู้ ทาหน้ าที่ตรวจราชการกรม/ส านัก/จังหวัด ซั กถามข้อมูล ที่เกี่ยวข้องและให้
ข้อคิดเห็น
ลงตรวจเยี่ยมพื้นที่ แต่ละแห่งตามหมายกาหนดการ
เดินทางเข้าที่พักโรงแรมในจังหวัดกาฬสินธุ์

วันอังคาร ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ผู้ทาหน้าที่ตรวจราชการกรมอนามัยและกรมต่างๆ ลงพื้นที่เข้าวิเคราะห์ข้อมูล (ต่อ)
กรณีเก็บข้อมูลยังไม่ครบถ้วน หรือ ที ม ผู้ ท าหน้ า ที่ ต รวจราชการกรม/ส านั ก /จังหวัด
วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ตามหั ว ข้ อ ประเด็ น การตรวจราชการที่ รั บ ผิ ด ชอบ ในส านั ก งาน
สาธารณสุขจังหวัด/โรงพยาบาล โดยสาธารณสุขจังหวัดเตรียมผู้รับผิดชอบและเอกสาร
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อรับการตรวจราชการแยกรายคณะ ดังนี้
- คณะที่ ๑ : การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
ห้องประชุมห้องปัญญานุสติ ชั้น ๒ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
- คณะที่ ๒ : การพัฒนาระบบบริการ
ห้องประชุมเปรื่อง อนุชวานิช โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
- คณะที่ ๓ : การบริหารทรัพยากรมนุษย์

๓๕
ห้องประชุมกลุ่มงาน คบ. สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
- คณะที่ ๔ : การบริหารจัดการ
ห้องประชุมห้องประชุมคอคพิท สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
- คณะที่ ๕ : การตรวจราชการแบบบูรณาการ
ห้องประชุมห้องประชุมไกล่เกลี่ย สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
หมายเหตุ

ประธาน/เลขาคณะ : ประสานตรงผู้ประสานงานจังหวัด นางน้าทิพย์ สีก่า นักวิชาการ
สาธารณสุขชานาญการ สานักงานสาธารณสุขจังหวัด กาฬสินธุ์ เพื่ออานวยความสะดวก
ในการจัดประชุม และแจ้งจานวนผู้เข้าร่วมประชุมรายคณะ เบอร์โทรศัพท์ ๐๙๑ ๐๖๐
๖๐๑๕ Email : namthip๙๗๕.sk@gmail.com

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
ประเด็น

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

๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

การประชุมรายคณะของผู้ทาหน้าที่ตรวจราชการกรม/สานั ก/จังหวัด วิเคราะห์ข้อมูล
ตามหั ว ข้อประเด็นการตรวจราชการที่รับผิ ดชอบ ในส านักงานสาธารณสุ ขจังหวัด/
โรงพยาบาล โดยห้ องที่จัดเตรียมไว้ในช่วงเช้า ซึ่งคณะกรรมการอานวยการและทีม
เลขานุการเข้าร่วมประชุม แยกตามรายคณะ เพื่อติดตามกากับ และสนับสนุนข้อมูลแก่ผู้
นิ เทศ ตามความเหมาะสม รวมทั้งเตรียมรู ปแบบการน าเสนอของรายคณะในวั น
สุดท้ายของการตรวจราชการ โดยกาหนดรูปแบบให้เป็นการนาเสนอในลักษณะการ
อภิปรายกลุ่ม มีจุดเน้นดังนี้
เสนอตัวชี้วัดเป็นภาพรวมทั้งหมดของแต่ละคณะ ตัวใดผ่าน/ไม่ผ่านเกณฑ์
วิเคราะห์ สังเคราะห์ Root cause analysis (RCA) เฉพาะประเด็นที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์
(หากคณะใดมีจานวนหลายประเด็น เลือกประเด็นสาคัญมาทาการ RCA ๒-๓ ประเด็น
และหากคณะใดมีประเด็นตัวชี้วัดจานวนน้อย ให้ RCA ในการนาเสนอทุกประเด็น
กลุ่มผู้อภิปราย ควรประกอบไปด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ/ประธานประจาคณะเพื่อวิพากษ์
ในด้านนโยบายของประเด็ น ที่เ ป็น ปัญ หา Modulator/เลขาคณะ และผู้ รับผิ ด ชอบ
ประเด็นตัวชี้วัดที่เป็นปัญหานั้นๆ เพื่อร่วมกัน RCA และเสนอแนวทางแก้ไขในประเด็น
นั้นๆ 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/
แก้ไขปัญหาการดาเนินงานสาธารณสุ ข ณ ณ ห้องประชุมกัลยาณมิตร สาธารณสุ ข
จังหวัดกาฬสินธุ์ (หอประชุมใหม่)
๑๓.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.

เดินทางไปสนามบินจังหวัดขอนแก่น

๓๖
๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น.

เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชีย ถึงท่าอากาศดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ

รายละเอียดแนวทางการตรวจราชการและข้อกาหนดสาหรับคณะตรวจราชการเขตสุขภาพที่ ๗
๑. ผู้รับการตรวจราชการ
- สานักงานสาธารณสุขจังหวัด โดยนาเสนอข้อมูลทั่วไป สถานะสุขภาพ ทรัพยากรสาธารณสุข และ
แผนการดาเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการ คารับรองการปฏิบัติราชการ ปี ๒๕๖๐ และแก้ไขปัญหาสุขภาพ
ที่ ส าคั ญ ในภาพรวมจั ง หวั ด วิ เคราะห์ ข้ อมู ลสถานการณ์ ปั ญหา (Based Line & Evidence based) ระดั บจั งหวั ด
เปรียบเทียบระดับประเทศรายปี (ย้อนหลัง ๓-๕ ปี) มาตรการสาคัญ และความก้าวหน้าผลการดาเนินงานรายไตรมาส (Small
Success) โดยผู้นิเทศใช้ข้อมูลสาหรับจัดทา บทสรุปสาหรับผู้บริหาร (Executive Summary) ในวันที่ ๒ ของการ
ตรวจราชการ และ ตก. ๑ ภายใน
๓ วัน หลังการตรวจราชการเสร็จสิ้นในแต่ละจังหวัด ดังนี้
จังหวัดมหาสารคาม การรวบรวมข้อมูล โดยดึงยอดจากฐานข้อมูลต่างๆ ภายในวันที่ ๑ กรกฎาคม
๒๕๖๐ แต่เนื่องจากมีตัวชี้วัดบางตัวยังไม่ถึงรอบรายงาน IPD จะได้ข้อมูลสิ้นสุดเพียงแค่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เท่านั้น (ในกรณีนี้ขอให้รายงานในแบบรายงาน โดยแจ้งท้ายประเด็นผลงานหรือตารางแสดงผลงานของตัวชี้วัด
นั้นๆ ด้วยว่า ข้อมูลสิ้นสุด ณ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐) และขอให้ส่งผลงาน IPD ข้อมูลสิ้นสุด ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐
ในภายหลัง (ดังนั้นจะเลื่อนระยะเวลาส่ง ตก. ๑ ของผู้นิเทศในส่วนของจังหวัดมหาสารคามเป็นหลังจากได้รับข้อมูล
โดยดึงยอดจากฐานข้อมูลต่า งๆ ภายในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เพื่อให้ได้ข้อมูลสิ้นสุด ณ ๓๐ มิถุนายน
๒๕๖๐ ไตรมาส ๓ รอบ ๙ เดือน ที่สมบูรณ์)
จังหวัดร้อยเอ็ด รวบรวมข้อมูลสิ้นสุด ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ไตรมาส ๓ รอบ ๙ เดือน
จังหวัดกาฬสินธุ์ รวบรวมข้อมูลสิ้นสุด ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ไตรมาส ๓ รอบ ๙ เดือน
จังหวัดขอนแก่น รวบรวมข้อมูลสิ้นสุด ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ไตรมาส ๓ รอบ ๙ เดือน
ทั้งสามจังหวัดดึงยอดจากฐานข้อมูลต่างๆ ภายในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เพื่อให้ได้ข้อมูลสิ้นสุด ณวันที่
๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ไตรมาส ๓ รอบ ๙ เดือน ที่สมบูรณ์)
- โรงพยาบาลจังหวัด โดยนาเสนอการขับเคลื่อน Service Plan ของ รพศ./รพท.สู่เครือข่ายของจังหวัด
ในทุกระดับอย่างไร้รอยต่อ Provincial Seamless Service Networks และประเด็นการบริหารจัดการของหน่วย
บริการ (ระบบธรรมาภิบาลและคุณภาพการบริหารจัด การภาครัฐ ITA การบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่
มิใช่ยา การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ การเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน การบริหารจัดการด้าน
การเงิน การคลังการพัฒนางานวิจัยและองค์ความรู้ด้านสุขภาพ)
รพช./สสอ. นาเสนอผลการดาเนินงานภาพรวม คปสอ.
๑) ข้อมูลทัว่ ไป ข้อมูลสุขภาพ การให้บริการ งาน P&P, FCT, LTC, PCC, EOC
๒) การบริหารจัดการในภาพรวมของ คปสอ. (โครงสร้างการดาเนินงาน การจัดทาแผนงานและแผนเงิน
การกากับติดตามงาน และระบบสนับสนุนการดาเนินงาน รพ.สต.)
๓) ปัญหาสุขภาพที่สาคัญในภาพรวม คปสอ. และแผน/ผลการดาเนินการแก้ไขปัญหา
๔) การพัฒนาระบบบริการของหน่วยบริการใน คปสอ. (Service Plan)
๕) การขับเคลื่อนงานสุขภาพระดับอาเภอแบบมีส่วนร่วมจากภาคส่วนในพื้นที่ โดยใช้กลไก DHS
๖) การบริหารจัดการของหน่วยบริการ (ระบบธรรมาภิบาลและคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ITA
การบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ การเข้าถึงบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน การบริหารจัดการด้านการเงิน การคลังการพัฒนางานวิจัยและองค์ความรู้ด้านสุขภาพ)
๗) การบริหารทรัพยากรมนุ ษย์ (การผลิตและพัฒนากาลังคนด้านสุขภาพ การเพิ่มประสิทธิภ าพการ
บริหารจัดการกาลังคน การพัฒนาเครือข่ายกาลังคนด้านสุขภาพ)
-

๓๗
๘) งานคุณภาพ งาน Innovation
๙) ปัญหาอุปสรรค และสิ่งที่ต้องการสนับสนุน
-

รพ.สต. นาเสนอผลการดาเนินงานงาน
๑) นาเสนอผลการดาเนินงานปฐมภูมิและการดาเนินงานส่งเสริมป้องกันโรคในระดับตาบลลงสู่หมู่บ้าน/

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 ทางลงพื้ น ที่ ใ นการเก็ บ ข้ อ มู ล และวิ เ คราะห์ ง านก่ อ น
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)
คณะทางานทั้ง ๕ คณะทารายงานบทสรุปสาหรับผู้บริหาร ( Executive Summary) ทาเป็นเอกสาร
One page รายประเด็นการตรวจเป็นภาพรวมคณะ (สรุปเฉพาะประเด็นสาคัญที่ตรวจพบทั้งในเชิงที่เป็นปัญหาและที่
ต้องการให้จังหวัดพัฒนา รวมทั้งข้อเสนอแนะสาคัญที่จังหวัดสามารถนาไปดาเนินการได้เหมาะสมตามบริบทของ
พื้นที่ ตามแบบฟอร์มที่กาหนด) และ File ใช้ Font TH SarabunI PSK ขนาดอักษร ๑๖ ส่งให้ 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.
รายงานการตรวจราชการระดั บจั งหวัด (ตก. ๑) ส่งทีมเลขานุการคณะอานวยการหลังจาก
ตรวจราชการจังหวัดนั้นเสร็จสิ้น ภายใน ๓ วัน
รายงานการตรวจราชการระดับเขต (ตก. ๒) ส่งทีมเลขานุการคณะอานวยการหลังจากตรวจ
ราชการทั้ง ๔ จังหวัดเสร็จสิ้น ภายในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐
๓. การประสานการเดินทางและที่พัก
กรุณาแจ้ง ภายใน ๑ สัปดาห์ ก่อนลงพื้นที่ตรวจราชการแต่ละจังหวัด เพื่อสะดวกในการประสานและ
เตรียมการล่วงหน้า โดยแจ้งผ่าน นส.ลภัสรดา สระดอกบัว เบอร์โทร : ๐๘๔ ๘๖๓ ๐๙๖๘ หรือผู้ประสาน
จังหวัดของแต่ละจังหวัด (ดังแสดงในตารางท้ายเอกสารนี้)
- ประสานการเดิน ทางโดยมี ร ถรั บ -สนามบิน ตามเวลาที่กาหนด (แจ้งเวลาให้ ทราบก่ อนเดิ นทาง ๑
สัปดาห์)
- โรงแรมที่พัก : โรงแรมตักศิลาแกรนด์ (จังหวัดมหาสารคาม)/ โรงแรมแคบปิตอล (จั งหวัดร้อยเอ็ด)/
โรงแรมริมปาว (จังหวัดกาฬสินธุ์)/ โรงแรมเจริญธานี (จังหวัดขอนแก่น) หรือตามอัธยาศัย

๓๘
๔. ขอสิ่งสนับสนุนจากจังหวัด สาหรับการตรวจราชการรอบที่ ๒/๒๕๖๐ ดังนี้
- ขอรถรับส่งตามกาหนดการ (Confirm ให้ทราบอีกครั้งหลังจากประสานงานผู้นิเทศครบถ้วนแล้ว)
- วันที่ ๑ ของการตรวจราชการขอให้สารวจรายชื่อผู้เข้ารับการประชุมรายคณะเพื่ออานวยความสะดวก
เรื่องอาหารว่าง อาหารกลางวัน หรืออาหารเย็น พร้อมส่งรายชื่อคณะผู้ติดตามของจังหวัดและคณะผู้นิเทศก์ ของ
ทีม ๑ ผตร. และทีม ๒ สธน. ให้ผู้ประสานสานักงานสาธารณสุขจังหวัดเป็นผู้ตรวจสอบความเรียบร้อยของรายชื่อ)
รวมทั้งจัดรถบริการสาหรับลงพื้นที่แก่คณะผู้นิเทศ และคณะผู้ติดตามของจังหวัด ตามความเหมาะสมของจานวน
ทั้งทีม ๑ และทีม ๒
- คอมพิว เตอร์ และเครื่ อง Printer อย่างละ ๑ เครื่อง และกระดาษ ๑ รีม ไว้ห ลั งห้ องประชุมทั้งของ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด และโรงพยาบาลในวันที่มีการดาเนินการประชุม
- ขอสนับสนุนเครื่อง Printer ๑ เครื่อง ลง Driver Printer ให้เรียบร้อย และกระดาษ ๑ รีม ไว้ที่โรงแรมที่
คณะเลขาฯ พัก เพื่อความสะดวกในการสรุปข้อมูล
- วันสุดท้ายของการตรวจราชการ เวลา ๐๖.๐๐ น. ขอให้ผู้ประสานจังหวัดส่งคนมารับเอกสารเพื่อนาไป
เข้าเล่ม สาหรับแจกในที่ประชุมให้ทันเวลา ๘.๐๐ น.
๕. การประสานงาน
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นางทัศนีย์ รอดชมภู
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๐๘๙
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มติที่ประชุม .....…………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
…………………………………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
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

๓๙

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 ห้วยผึ้ง
นามน
20 ห้วยเม็ก
รวมทั้งหมด 353 คน

จานวน
21
23
18
22
8
1
12
21
11
26

ข้อเสนอ : ให้แต่ละอาเภออนุมัติงบประมาณและให้บุคลากรลงทะเบียนตามโควต้า
มติที่ประชุม .....…………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
…………………………………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
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 ในการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ต้นแบบที่ประยุกต์การ
ใช้ภูมิปัญญาชุมชนในการดูแลสุขภาพ จานวน ๒๒ ศูนย์ โดยสนับสนุนด้านวัสดุ อุปกรณ์ และการจัดกระบวนการ
เรียนรู้คาราวานปราชญ์เพื่อช่วยเพื่อน ซึ่งทุกศูนย์ได้มีการดาเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องจนเกิดผลงานเป็น

๔๐
รูปธรรม และกิจกรรมสุดท้าย ตามแผนงานโครงการ ที่จะดาเนินการคือ การจัดกิจกรรม Open House จานวน ๖
ครั้ ง มีวัตถุป ระสงค์เพื่อเป็ น การประชาสั มพันธ์ศูนย์เรียนรู้ให้ระดับพื้นที่ทราบผลการดาเนินงาน และร่ว มใช้
ประโยชน์ด้านอุปกรณ์ และต่อยอดกิจกรรมด้านสุขภาพและการน้อมนาศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่
การจัดกิจกรรม Open House ตามโครงการจัดเป็น ๖ ครั้งๆ ละ ๑๒๐ คน แต่ละครั้งระยะเวลา ๒ วัน
รูปแบบการจัดงานเน้นจัดแบบเรียบง่าย ผู้ร่วมกิจกรรม ชุมชน ได้ประโยชน์ ไม่เน้นพิธีการ ประดับประดา โดยเน้น
กิจกรรม สาธิต เยี่ยมกิจกรรม ในหน้างาน แปลงจริง โดยจัดกลุ่มศูนย์เรียนรู้ ที่พื้นที่ใกล้กัน สะดวกในการเดินทาง
และบริหารจัดการ เป็น ๖ กลุ่มๆ ละ ๓ - ๔ แห่ง แต่ละกลุ่มเลือกศูนย์ฯ ที่จะเป็นพื้นที่หลัก ที่จะร่วมกันจัดกิจกรรม
๑ จุด
จากการประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ประธาน/สมาชิกศูนย์
เรียนรู้ ผู้ช่วยสาธารณสุขอาเภอหรือผู้รับผิดชอบงานกาฬสินธุ์ 3 ดี ระดับอาเภอ ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบลหรือผู้รับผิดชอบงานกาฬสินธุ์ 3 ดี ในเขตที่ตั้งศูนย์ฯ และผู้รับผิดชอบงานบูรณาการโครงการ 3 ดี
จากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง มีมติการจัดแบ่งกลุ่มศูนย์ปราชญ์เป็น 6 กลุ่ม ดังนี้
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.นิคมห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง
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.โนนน้าเกลี้ยง 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 เป้าหมาย
จุดละ120 คน ส่วนศูนย์ฯ ที่เข้าร่วมกิจกรรม ให้จัดแสดงผลผลิต ผลิตภัณฑ์ กิจกรรมเด่น ร่วมด้วย โดยเชิญ
นายอาเภอในพื้นที่จัดกิจกรรมเป็นประธาน เชิญส่วนราชการ คณะกรรมการ 3 ดี ระดับอาเภอร่วมกิจกรรมด้วย

๔๑
วันที่สอง แต่ละศูนย์แยกจัด ที่ศูนย์แต่ละศูนย์ กลุ่มเป้าหมายจุดละ 40 คน โดยเชิญผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นา
ชุมชน ส่วนราชการในพื้นที่ ประธาน อสม.ทุกหมู่บ้านในพื้นที่ ร่วมกิจกรรม
โดยขอความร่วมมือ สสอ./รพ.สต. ในพื้นที่เป็นพี่เลี้ยง ให้คาปรึกษา และประสานการจัดกิจกรรม
(ร่าง) กาหนดการจัดงาน ให้ทีมพี่เลี้ยงอาเภอ และตาบล ปรับใช้ตามศักยภาพพื้นที่กาหนดการตามร่าง
(ร่าง) กาหนดการกิจกรรม Open House
วันที่
2560
วันแรก ของกิจกรรม (รวมศูนย์เรียนรู้ในกลุ่ม จัดงานที่จุดรวม)
เวลา
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
08.00 -09.30 น. หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการอาเภอ พี่เลี้ยง
พี่เลี้ยงอาเภอ
อาเภอ ตาบล ตัวแทนศูนย์ปราชญ์ในกลุ่ม ประชาชน ลงทะเบียน ตาบล
09.30 – 10.30 น. พิธีเปิด โดยนายอาเภอ ในพื้นที่จัดกิจกรรม
พี่เลี้ยงอาเภอ
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 พี่เลี้ยงจังหวัด
การทาแผนยุทธศาสตร์สุขภาพ จังหวัดกาฬสินธุ์
อาเภอ ตาบล
15.30 – 16.30 สรุปบทเรียน
น.
วันที่สอง ของกิจกรรม(แยกจัดกิจรรม ของแต่ละศูนย์เรียนรู้) รูปแบบตามความพร้อมของทีมงาน
08.00 -09.30 น. หัวหน้าส่วนราชการอาเภอ ตาบล พี่เลี้ยงอาเภอ ตาบล ผู้บริหาร
พี่เลี้ยงอาเภอ
ท้องถิ่น ผู้นาชุมชน สมาชิกศูนย์ปราชญ์ในพื้นที่ ประชาชน
ตาบล
ลงทะเบียน
09.30 – 10.30 น. พิธีเปิด โดยนายอาเภอ หรือสาธารณสุขอาเภอ หรือผู้บริหารท้องถิ่น พี่เลี้ยงอาเภอ
ในพื้นที่จัดกิจกรรม
ตาบล
กล่าวรายงานโดย สาธารณสุขอาเภอ ผู้บริหารท้องถิ่น ผอ.รพ.สต.
(แล้วแต่กรณี)
10.30-12.00 น. ประธานศูนย์เรียนรู้ สรุปกิจกรรมกลุ่ม และเยี่ยมชม กิจกรรมกรรม ศูนย์เรียนรู้ใน
ฐานเรียนรู้ต่างๆ แปลงสาธิต ผลผลิต ผลิตภัณฑ์ ของศูนย์เรียนรู้
กลุ่ม
12.00 -13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 –15.30 น. เวทีระดมสมอง ความต้องการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อเป็นข้อมูลใน พี่เลี้ยงอาเภอ
การทาแผนยุทธศาสตร์สุขภาพ จังหวัดกาฬสินธุ์
ตาบล
15.30 – 16.30 สรุปบทเรียน
น.
หมายเหตุ รับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30 น. และ 15.30 น. ของทุกวัน
มติที่ประชุม .....…………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
…………………………………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………

๔๒
5.3 กลุ่มงานยาเสพติดและสุขภาพจิต
เรื่อง พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 มีผลบังคับใช้ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2560
เป็นต้นไป

๔๓

มาตรา ๔๓ เมื่อรัฐมนตรีโดยคาแนะนาของคณะกรรมการประกาศให้สถานที่สาธารณะ สถานที่ทางาน
หรือยานพาหนะใด เป็นเขตปลอดบุหรี่ ให้ผู้ดาเนินการจัดให้สถานที่หรือยานพาหนะ ดังกล่าวมีสภาพและลักษณะ
ดังต่อไปนี้
(๑) มีเครื่องหมายแสดงไว้ให้เห็นได้โดยชัดเจนว่าเป็นเขตปลอดบุหรี่
(๒) ปราศจากอุปกรณ์หรือสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับการสูบบุหรี่
(๓) มีสภาพและลักษณะอื่นใดตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดโดยคาแนะนาของคณะกรรมการ
มาตรา ๖๘ ปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
มาตรา ๔๔ ในกรณีที่เขตปลอดบุหรี่ใดมีประกาศกาหนดเขตสูบบุหรี่ตามมาตรา ๔๑วรรคสอง
ผู้ดาเนินการอาจจัดให้มีเขตสูบบุหรี่ได้ โดยต้องมีสภาพและลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) มีเครื่องหมายติดแสดงไว้ให้เห็นได้โดยชัดเจนว่าเป็นเขตสูบบุหรี่
(๒) ไม่อยู่ในบริเวณทางเข้าออกของสถานที่หรือยานพาหนะนั้นหรือในบริเวณอื่นใด อันเปิดเผยเห็นได้ชัด
(๓) มีพื้นที่เป็นสัดส่วนชัดเจน โดยคานึงถึงการระบายอากาศที่เหมาะสม และไม่มีลักษณะที่อาจ
ก่อให้เกิดความเดือดร้อนราคาญแก่ผู้อื่น
(๔) แสดงสื่อรณรงค์เพื่อการลด ละ เลิกการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบตามที่รัฐมนตรีประกาศ กาหนดโดย
คาแนะนาของคณะกรรมการ
มาตรา ๖๘ ปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
มาตรา ๔๕ เครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ตามมาตรา ๔๓ (๑) หรือเขตสูบบุหรี่ตามมาตรา ๔๔ (๑) ที่
ผู้ดาเนินการจัดให้มี ต้องเป็นไปตามลักษณะและวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดโดยคาแนะนาของคณะกรรมการ
มาตรา ๖๙ ปรับไม่เกินห้าพันบาท
มาตรา ๔๖ ให้ผู้ดาเนินการมีหน้าที่ประชาสัมพันธ์หรือแจ้งเตือนว่าสถานที่นั้นเป็น เขตปลอดบุหรี่ และ
ควบคุมดูแล ห้ามปราม หรือดาเนินการอื่นใด เพื่อไม่ให้มีการสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่
มาตรา ๖๙ ปรับไม่เกินสามพันบาท

๔๔

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 โรงพยาบาลในพื้นที่
๒. จังหวัดจะทาหนังสือขอความร่วมมือจากผู้รับผิดชอบงานจากอาเภอเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง
โรงเรียนปลอดบุหรี่
มติที่ประชุม .....…………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
…………………………………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
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
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

๔๕
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.มหาสาคาม

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 ทั้งสิ้นจานวน ๓๘๖
ราย ประกอบด้วย เพศหญิง (๒๖๙ คน) คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๖๙ และเพศชาย (๑๑๗ คน) คิดเป็นร้อยละ
๓๐.๓๑ กลุ่มตัวอย่างมีอายุ ๓๖-๔๕ ปี มากที่สุด รองลงมา อายุ ๔๖-๕๕ ปี คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๕๑ และ ๓๙.๑๔
ตามลาดับ ด้านการศึกษา พบว่า ระดับปริญญาตรีมากที่สุด รองลงมาสูงกว่าระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ

๔๖
๕๐.๔๔ และ ๒๐.๐๑ ตามลาดับ ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพมากที่สุด รองลงมานักวิชาการสาธารณสุข คิดเป็น
ร้อยละ 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
ส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและการใช้ภาษาของวิทยากรเหมาะสมและ
เข้าใจง่าย อยู่ในระดับมากที่สุ ด คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๙๖ และ ๔๘.๙๖ ในส่วนการตอบคาถามของวิทยากรร่วม
สัมมนาแม่นยา ตรงประเด็น นาไปปรับประยุกต์ใช้ได้จริง อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๒๐ และสื่อ/
เอกสารที่ใช้ในการสัมมนามีความเหมาะสม เข้าใจง่าย สื่อสารตรงประเด็น อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ
๕๑.๒๙

๔๗
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 การจัดอาหารและอาหารว่างมีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๘๐ และความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ ๗๗.๒๐
ตารางที่ ๔ ร้อยละความพึงพอใจด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่
ระดับความพึงพอใจ (จานวน (คน)/ร้อยละ)
ประเด็นความคิดเห็น
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่
๑. การประสานงานของเจ้าหน้าที่ในการจัดสัมมนา
๒๗๑/
๖๘/
๓๖/
๑๑/
และการชี้แจงแผนผังบริเวณจัดงานสัมมนา
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
ความพึงพอใจในระดับมากที่สุดในทุกประเด็นความคิ ดเห็น โดยการประสานงานของเจ้าหน้าที่ในการจัดสัมมนา
และการชี้แจงแผนผังบริเวณจัดงานสัมมนา คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๒๑ การอานวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ในการ
จัดสัมมนาและการจัดบูธนิทรรศการ คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๕๙ การให้คาแนะนาหรือตอบข้อซักถามของเจ้าหน้าที่
ที่จัดสัมมนา คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๓๒ และการอานวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่/การลงทะเบียน/การบริการ
อาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๗๓

๔๘
ข้อเสนอแนะด้านการบริการทางวิชาการ
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่หลากหลายมุมมอง หลากหลายทัศนะ โดยเฉพาะมีการนาเสนอผลการ
ดาเนินงานการพัฒนาองค์กรด้วยระบบธรรมาภิบาลจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีประสบการณ์ ทาให้
มองเห็นโอกาสพัฒนาขององค์กรเพิ่มขึ้น
แต่ละจังหวัดในเขตสุขภาพที่ ๗ มีการจัดบูธนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ดีมาก แต่หากเป็นไปได้
ครั้งต่อไป ควรมีการประกวดบูธนิทรรศการร่วมด้วย โดยให้ผู้มาร่วมงานลงคะแนนเพื่อกระตุ้นให้ ผู้มาร่วมงาน
ได้มีส่วนร่วมและเข้ามาเรียนรู้เนื้อหาในบูธนิทรรศการเพิ่มมากขึ้น
การปาฐกถาพิเศษเนื้อหาบรรยายกระชับ ได้ประโยชน์ ใช้เวลาเหมาะสม
การจัดห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้เหมาะสม กว้างขวาง พิธีกรดาเนินรายการได้กระชับ ไม่เสียเวลา
คณะกรรมการมาจากหลากหลายภาคส่วน ทาให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลายมุม เป็นประโยชน์
ต่อผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก
กระทรวงสาธารณสุขควรมีการขับเคลื่อนระบบการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ที่
เข้มแข็งและมีคณะทางานที่เข้มแข็งอย่างนี้ ต่อไป
สานักงานเขตสุขภาพที่ ๗ ควรมีการสรุปและถอดบทเรียนแนวทางการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลเพื่อเป็นแบบอย่างในการดาเนินงานด้านนี้เพิ่มเติม ต่อไป
ข้อเสนอแนะด้านการบริหารจัดการ
สถานที่จัดงานสะดวก กว้างขวาง และอาหารอร่อย
มีเจ้าหน้าที่ดูแลและตอบข้อซักถาม/อธิบายแผนผังบริเวณจัดงาน ผู้เข้าร่วมประชุมฯสามารถแยกห้อง
และรับประทานอาหารได้อย่างสะดวก
การประสานงานต่างๆ ทาได้ดี เครื่องเสียงดีมาก พิธีการกระชับ น่าติดตามตลอดงาน
พิธีการมอบธง ทาได้อลังการน่าประทับใจ
บริเวณจัดอาหารกลางวันชั้นล่าง คับแคบ อากาศไม่ระบายเท่าที่ควร
การกาหนดพื้นที่ในการจัดบูธนิทรรศการเหมาะมาก อยู่โซนเดียวกันทุกจังหวัด ทาให้เดินชมได้
สะดวก
การจัดเวทีกลางและจุดบันทึกภาพ (๒ จุด) จัดได้สวยงามมาก
มติที่ประชุม .....…………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
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5.5 กลุ่มงานควบคุมโรค
เรื่อง ความก้าวหน้าการดาเนินงานตามโครงการกาจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้าดี
ถวายเป็นพระราชกุศล ฯ ปีงบประมาณ 2560 จังหวัดกาฬสินธุ์ (ตุลาคม 2559 – มิถุนายน 2560)
การคัดกรองมะเร็งท่อน้าดีด้วยการอัลตร้าซาวด์
เป้าหมายการตรวจคัดกรองจานวน 6,000 ราย จังหวัดกาฬสินธุ์มี ผลการดาเนินงานจาแนกตาม
หน่วยบริการที่มีการลงทะเบียนและสัมภาษณ์ความเสี่ยงเป็นครั้งแรก จานวน 3,799 ราย สงสัยเป็นมะเร็งท่อ
น้าดีจานวน 70 ราย โดยมีรายละเอียดผลการดาเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายดังนี้
อาเภอ เป้าหมาย
1.กมลาไสย
2.นามน

436
206

ผลงานอัลตร้าซาวด์
โดยอาเภอ
ไปต่างอาเภอ/
จัดระบบ
กิจกรรมสัญจร
837
363

ร้อยละ
191.97
176.21

หมายเหตุ

๔๙
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.ห้วยผึ้ง
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 แต่ทั้ง 3 อาเภอยังไม่ได้จัด
0.00 กระบวนการดาเนินงานในระดับอาเภอ
63.32

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

การดาเนินการในกลุ่มสงสัยมะเร็งท่อน้าดี
ปีงบประมาณ 2559 คัดกรองกลุ่มเสี่ยงด้วยการอัลตร้าซาวด์ จานวน 6,703 ราย พบผู้สงสัยเป็นมะเร็ง
ท่อน้าดี จานวน 248 ราย (3.7%)
ปีงบประมาณ 2560 คัดกรองกลุ่มเสี่ยงด้วยการอัลตร้าซาวด์ จานวน 3,799 ราย พบผู้สงสัยเป็นมะเร็ง
ท่อน้าดี จานวน 70 ราย (2%) ( ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2560)
รวมจานวนผู้สงสัยเป็นมะเร็งท่อน้าดีจานวน 318 ราย โดยข้อมูลผู้สงสัยเป็นมะเร็งท่อน้าดีทั้งหมดได้ถูก
ส่งให้กับหน่วยงานเจ้าของข้อมูล(ซึ่งเป็นเพียงผู้เดียวที่สามารถทราบได้ว่าผู้สงสัยมะเร็งท่อน้าดีเป็นใคร) เพื่อได้
ติดตามและแนะนากลุ่มสงสัยเป็นมะเร็งท่อน้าดี เข้ารับการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม ด้วยกระบวนการทา CTScan ที่
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ โดยใช้วิธีการนัดหมายคิวตรวจ CTScan และระบบส่งต่อผู้สงสัยเป็นมะเร็งท่อน้าดี ใน
รูปแบบช่องทางด่วน ซึ่งมีผู้สงสัยมะเร็งท่อน้าดีเข้ารับบริการแล้ว โดยในส่วนของการบันทึกข้อมูลผู้ได้รับการ
วินิจฉัยตามแบบฟอร์ม CCA02.1 (แบบฟอร์มของ CASCAP) อยู่ระหว่างดาเนินการเรื่องการบันทึกข้อมูลในระบบ
Cloud.cascap ทั้งนี้คา่ ใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการบริการ CTScan บริหารจัดการด้วยงบค่าบริการผู้ป่วยนอกทั่วไป
แบบบัญชีเสมือน (Virtual account)

๕๐
การตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับ ในตาบลต้นแบบ 5 แห่ง
จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ดาเนินการตรวจคัดกรองผู้ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ (Opisthorchis viverini) ในตาบล
ต้นแบบครบทั้ง 5 ตาบลเป้าหมายตาบลละ 905 ราย ในกลุ่มผู้ติดเชื้อได้ให้การรักษาผู้ติดเชื้อด้วยยา
praziquantel พร้อมจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ครบทุกราย เป็นเพียงจังหวัดเดียวในเขตบริการ
สุขภาพที่ 7 ที่ดาเนินการได้ครบทุกตาบลเป้าหมายและดาเนินกิจกรรมครบขั้นตอนคือ คัดกรองฯ รักษา และการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยมีรายละเอียดการคัดกรองผู้ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ ดังนี้
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 .....…………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
…………………………………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
5.6 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
เรื่อง การนิเทศติดตามงานตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ด้านการคัดกรองและส่งเสริม
พัฒนาการเด็กและการดาเนินงานดูแลระยะยาวผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง(Long Term Care)
สืบเนื่องจากการนิเทศงานการดาเนินงานในพื้นที่ และติดตามผ่านระบบฐานข้อมูลมาตรฐาน (HDC) พบว่าการ
ดาเนินงานอนามัยแม่และเด็ก ด้านการคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
อาจทาให้เด็กที่สงสัยพัฒนาการล่าช้า ไม่ได้รับการกระตุ้น ส่งเสริมพัฒนาการให้สมวัยอย่างทันท่วงที และพบว่าการ
บันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูลสุขภาพยังไม่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผลงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด และจากการ
ติดตามการดาเนินงาน กองทุนระบบการดูแลระยะยาวผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care) ในตาบลเป้าหมาย
พบว่ าในบางต าบลยั งไม่ ได้ ด าเนิ นการจั ดท าแผนการดู แลเฉพาะราย (care plan) ท าให้ ยั งไม่ สามารถเบิ ก -จ่ าย
งบประมาณจากกองทุนได้ นั้น
จากสภาพปัญหาดังกล่าว สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงได้จัดทีมที่มีความเชี่ยวชาญด้านพัฒนา
ทักษะการประเมินพัฒนาการเด็ก/การบันทึกข้อมูล และการจัดทาแผนการดูแลเฉพาะราย (care plan) ลงพื้นที่เพื่อหา
สาเหตุที่แท้จริงของปัญหา (Root cause) และแนวทางแก้ไขปัญหาในพื้นที่ สรุปผลการนิเทศติดตามงานดังกล่ าว
รายละเอียดดังนี้
๑. การคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
โอกาสพัฒนา
แนวทางปรับปรุงแก้ไข
(ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง)
๑.ด้านทักษะการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยตาม ๑.พัฒนาบุคลากรที่ยังไม่ผ่านการอบรมใช้เครื่องมือ
เครื่องมือ DSPM
DSPM และเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ประเมินพัฒนาการเด็ก
- เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบบางแห่งยังไม่ผ่านการ
ในหน่วยบริการเพิ่มเติม โดย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
อบรมการใช้เครื่องมือ DSPM
เป็นกลุ่มขนาดเล็ก เนื่องจากต้องฝึกปฏิบัติการใช้
เครื่องมืออย่างละเอียด

๕๑
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
เด็กกลุ่มเป้าหมายบางรายอยู่นอกเขตพื้นที่รับผิดชอบ
-การส่งข้อมูล ไม่มีการตรวจสอบข้อมูลที่ส่งออกมา
ว่ามี Record ทีบันทึกผ่านโปรแกรมพื้นฐานถูกส่งออก
มาหรือไม่

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

๒. การดาเนินงานดูแลระยะยาวผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง(Long Term Care)
การดาเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ได้มีวัตถุประสงค์ให้ผู้สูงอายุได้รับการ
ดูแลด้วยแผนการดูแลรายบุคคล อย่างเหมาะสม ครอบคลุม และสอดคล้องกับปัญหาสุขภาพ โดยมีงบประมาณ
จากกองทุน LTC จากอปท. รองรับการจัดบริการดูแลจากการดาเนินงานพบว่ามีพื้นที่ ยังไม่สามารถดาเนินการได้
เป้าหมายทันเวลา สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์จึงกาหนดแผนออกดาเนินการนิเทศติดตาม เพื่อสร้าง
ความเข้าใจ ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือให้การดาเนินงานบรรลุเป้าหมาย ซึ่งได้ดาเนินการไปแล้ ว คือ อาเภอกมลา
ไสย สหัสขันธ์ เมือง นามน ห้วยเม็ก คาม่วง กุฉินารายณ์ เขาวง ตามสรุปดังนี้
ด้านกระบวนการดาเนินงาน
ปัญหา : ยั งไม่เข้าใจระบบการบริ หารจัดการ ขั้นตอนการทางาน และยังไม่ได้ดาเนินการจัดทาแผนดู แล
ผู้สูงอายุรายบุคคล (care plan) ได้ครอบคลุม
แนวทางแก้ไ ข : ให้ Aging Manager หรือ Camanager ในพื้นที่นาร่องปี ๒๕๕๙ ร่ว มประชุมชี้แจง
สร้างความเข้าใจขั้นตอนการดาเนินงานLTC เป็นพี่เลี้ยงสนับสนุน Care Manager ในการวางแผนการจัดทา
care plan ให้ครอบคลุม ให้มีแผนการจัดประชุมเสนอ Care Plan ต่อคณะอนุกรรมการกองทุน LTC เพื่อการ
อนุมัติ Care Plan พร้อมไปกับ การจัดตั้งศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ เพื่อรองรับการ
โอนเงิน เตรียมการเบิกจ่ายให้ Care Giver โดยการประสานให้ภาค อปท.เป็นผู้ดาเนินการ
ด้านการพัฒนาคน
ปัญหา : ขาดงบประมาณอบรม Care Giver ซึ่งมีไม่เพียงพอต่อกลุ่มผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแล

๕๒
แนวทางแก้ไข : .ให้ Aging Manager ทั้ง รพ. และ สสอ. มีบทบาทร่วมกันในการจัดทาแผนงานโครงการ
อบรม Care Giver ครอบคลุมทุกตาบลเป้าหมาย รวมทั้งตาบลที่เตรียมเข้าร่วมโครงการฯ ในปี ๒๕๖๑ โดยใช้
งบประมาณจากเงินบารุง รพ. เงินที่ได้รับสนับสนุนจากศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น และจัดทาโครงการอบรมฯ
เสนอโครงการขออนุมัติงบประมาณจากสานักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
ปัญหา : Care Manager ยังไม่ครอบคลุมกลุ่มผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแล จากการย้ายสถานที่ปฏิบัติงาน
แนวทางแก้ไข : ให้อาเภอสารวจจานวนความต้องการอบรมทดแทน ในพื้นที่ที่ 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 ได้ทาความเข้าใจการบันทึกและลง
รหัส Special PP ที่ถูกต้อง และให้ผู้รับผิดชอบการบันทึกข้อมูลของพื้นที่บริหารจัดการเวลาการบันทึกข้อมูลใน
ระบบให้ทันเวลาครบทั้ง ๑๐ ด้าน

๕๓

๕๔
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
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5.7 กลุ่มงานประกันสุขภาพ
เรื่องที่ 1 สรุปค่ายา กรณีส่งต่อผู้ป่วยไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดกาฬสินธุ์
รพช
1. รพ.นามน
2. รพ.กมลาไสย
3. รพ.ร่องคา
4. รพ.กุฉินารายณ์
5. รพ.เขาวง
6. รพ.ยางตลาด
7. รพ.ห้วยเม็ก
8. รพ.สหัสขันธ์
9. รพ.คาม่วง
10. รพ.ท่าคันโท
11. รพ.หนองกุงศรี
12. รพ.สมเด็จ
13. รพ.ห้วยผึ้ง
14. รพดอนจาน
เดือนเมษายน 60
รวม

จานวนทีเ่ 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

สรุปค่ายา กรณีส่งต่อผู้ปว่ ยไปรักษาต่อทีโ่ รงพยาบาลชุมชนในจังหวัดกาฬสินธุ์
ปีงบประมาณ 2559
ปีงบประมาณ 2560
จานวนเงินทีค่ ้างจ่าย
จานวนเงินที่
จานวนเงินที่
จานวน
จานวนเงินทีค่ ้าง
ปี 59 - 60
คงเหลือ ค่ายาส่งคืน
จานวนทีเ่ รียกเก็บ
คงเหลือ ค่ายาส่งคืน
จ่าย
ค้างจ่าย
เงินทีจ่ า่ ย
จ่าย
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
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๕๕
เรื่องที่ 2 สรุปรายการโอนเงินค่าบริการทางการแพทย์ผู้ป่วยบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า (ผู้ป่วย
นอก) ปีงบประมาณ 2559
สรุปรายการโอนเงินค่าบริการทางการแพทย์ผู้ปว่ ยบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า (ผู้ปว่ ยนอก) ปีงบประมาณ 2559
กรณีส่งต่อ อุบตั ิเหตุ/ฉุกเฉิน ให้หน่วยบริการในจังหวัดกาฬสินธุ์
งบประมาณ
25,000,000.00 บาท
จั
ด
สรรเงิ
น
VA
สปสช โอน
รวมจัดสรรครั้งที่ 1-6
หนี้เรียกเก็บครั้ง
ส่วนเกิน
ลาดับ หน่วยบริการทีร่ บั รักษา
ครั้งที่ 4
ครั้งที่ 5
ครั้งที่ 6/2559
โรงพยาบาล
6/2559
(ค้างจ่าย)
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 1
โรงพยาบาลชุมชน
(ปรับเกลี่ ย)
กาฬสินธุ์
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
1 โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ 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 โรงพยาบาลนามน
8,820.00
1,680.00
11,760.00
210.00
8,400.00
2,287.00
6,113.00
24,757.00
3 โรงพยาบาลกมลาไสย
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 โรงพยาบาลร่องคา
2,671.00
2,730.00
330.00
5,731.00
5 โรงพยาบาลเขาวง
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 โรงพยาบาลยางตลาด
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 โรงพยาบาลห้วยเม็ก
51,865.00
1,680.00
420.00
1,260.00
343.00
917.00
54,308.00
8 โรงพยาบาลสหัสขันธ์
11,450.00
10,400.00
1,470.00
400.00
1,070.00
22,250.00
9 โรงพยาบาลคาม่วง
41,924.00
1,680.00
5,460.00
10,838.00
2,950.00
7,888.00
52,014.00
10 โรงพยาบาลท่าคันโท
10,871.00
1,050.00
840.00
4,885.00
1,050.00
286.00
764.00
17,932.00
11 โรงพยาบาลหนองกุงศรี
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 โรงพยาบาลสมเด็จ
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 โรงพยาบาลห้วยผึ้ง
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.กุฉินารายณ์
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 โรงพยาบาลดอนจาน
10,400.00
98,170.00 118,230.00
378,210.00 102,956.00 275,254.00
329,756.00
ยอดการจัดสรร
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 รงพยาบาลกาฬสินธุ์คงเหลือจากจ่ายเงินครั้งที่ 3
8,212,981.00
ยอดเงินกันคงเหลือ
ยอดเงินทัง้ หมดทีใ่ ช้ในการจัดสรร
25,000,000

เอกสารประกอบ : หนังสือแจ้งการจัดสรรครั้งที่ 4 – 6 ตามเอกสารแนบท้ายภาคผนวกหน้าที่ 68 - 76
มติที่ประชุม .....…………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
เรื่องที่ 3 สรุปข้อมูลกองทุนผู้ป่วยนอก (OP-Refer) ในจังหวัดกาฬสินธุ์ แบบบัญชีเสมือน Virtual
Account 2560 จานวนเงินรวม 28,000,000.- บาท
สรุปข้อมูลกองทุนผูป้ ว่ ยนอก (OP-Refer) ในจังหวัดกาฬสินธุ์ แบบบัญชีเสมือน Virtual Account 2560 จานวนเงินรวม 28,000,000 บาท
ลาดับ หน่วยบริการทีร่ บ
ั รักษา
A

B

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

โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
โรงพยาบาลนามน
โรงพยาบาลกมลาไสย
โรงพยาบาลร่องคา
โรงพยาบาลเขาวง
โรงพยาบาลยางตลาด
โรงพยาบาลห้วยเม็ก
โรงพยาบาลสหัสขันธ์
โรงพยาบาลคาม่วง
โรงพยาบาลท่าคันโท
โรงพยาบาลหนองกุงศรี
โรงพยาบาลสมเด็จ
โรงพยาบาลห้วยผึ้ง
โรงพยาบาลกุฉินารายณ์
โรงพยาบาลนาคู
โรงพยาบาลฆ้องชัย
โรงพยาบาลดอนจาน
โรงพยาบาลสามชัย
ยอดการจัดสรร

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

รายละเอียดในการจัดสรรครั้งที่ 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 เบิกซ้าซ้อน
ยังไม่หกั เบิกซ้า
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
จ่ายครั้งที่ 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

๕๖
สรุปรายการโอนเงินค่าบริการทางการแพทย์ผู้ปว่ ยบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า (ผู้ปว่ ยนอก) ประเภท "ข้อมูลพึงรับ " ประจาปี 2560
ค่ ารักษาพยาบาลตามจริง

หน่วย
ลาดับ
บริการ

ปฎิเสธการจ่าย

จานวนราย ค่ ารักษาพยาบลา ค่ าตรวจพิเศษ

1 กาฬสินธุ์

รวม

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

2 นามน
3 กมลาไสย
4 ร่องคา

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

15 นาคู
16 ฆ้องชัย
17 ดอนจาน
รวม

-

เบิกตามมติบอร์ด VA

จานวนราย ตรวจพิเศษ ค่ าตรวจพิเศษ
430 190,091.00

รวม

ค่ ารักษาพยาบาล

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

สรุปรายการโอนเงินค่าบริการทางการแพทย์ผู้ปว่ ยบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า (ผู้ปว่ ยนอก) ประเภท "ข้อมูลพึงจ่าย " ประจาปี 2560
ค่ ารักษาพยาบาลตามจริง
หน่วย
ลาดับ
บริการ จานวนราย ค่ ารักษาพยาบลา ค่ าตรวจพิเศษ

ปฎิเสธการจ่าย
รวม

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

-

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

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

เบิกตามมติบอร์ด VA

จานวนราย ตรวจพิเศษ ค่ าตรวจพิเศษ
-

รวม

ค่ ารักษาพยาบาล

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

44,250.00
-

69.03
66.64
66.84
65.62

1

700.00
-

-

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

113

67,694.00

-

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

-

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

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 .....…………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
…………………………………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
5.8 กลุ่มงานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
เรื่องที่ 1 นาเสนอผลการดาเนินงานสถานบริการสาธารณสุขลดโรคร้อน โรงพยาบาลคาม่วง (นาเสนอ
เป็น power point)
มติที่ประชุม .....…………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
…………………………………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………

๕๗
เรื่องที่ 2 สรุปผลการประเมิน EHA
ที่
1
2

4
4
5
6
7
8

9
10

11
12

13
14
15
16
17
18
19

สรุปผลการประเมิน EHA การพัฒนาระบบบริการอนามัยสิง่ แวดล้อม จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2560
คะแนน
คะแนน
หน่วยงาน
ประเมิน EHA ด้าน
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

มติที่ประชุม .....…………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
…………………………………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………

๕๘
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
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5.10 กลุ่มงานบริหารทั่วไป
เรื่อง สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2560 สานักงานสาธารณสุขอาเภอ
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2560 สานักงานสาธารณสุขอาเภอ
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
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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

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

๖๐
6. จานวนสมาชิกสหกรณ์ ณ ปัจจุบันถึงเดือน พฤษภาคม 2560 ดังนี้
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
เรื่องที่ 2 ตารางออกหน่วยสัญจรประจาปี 2560 ดังนี้
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

วันทีเ่ ดือนปี
หน่วยอาเภอทีอ่ อก ลาดับที่
8 มิถุนายน 2560
อ.เมือง
11
13 มิถุนายน 2560
อ.คาม่วง
12
15 มิถุนายน 2560
อ.กมลาไสย
13
20 มิถุนายน 2560
อ.ห้วยเม็ก
14
22 มิถุนายน 2560
อ.ห้วยผึง
15
6 กรกฎาคม 2560
อ.ร่องคา
16
11 กรกฎาคม 2560 อ.หนองกุงศรี
17
13 กรกฎาคม 2560
อ.สมเด็จ
18
19 กรกฎาคม 2560
อ.ท่าคันโท
19
20 กรกฎาคม 2560
อ.เขาวง

วันทีเ่ ดือนปี
หน่วยอาเภอทีอ่ อก
25 กรกฎาคม 2560
อ.สหัสขันธ์
8 สิงหาคม 2560
อ.ยางตลาด
10 สิงหาคม 2560
อ.กุฉินารายณ์
15 สิงหาคม 2560
อ.นามน
17 สิงหาคม 2560
สสจ.กาฬสินธุ์
22 สิงหาคม 2560
อ.ดอนจาน
24 สิงหาคม 2560
อ.สามชัย
12 กันยายน 2560
อ.ฆ้องชัย
14 กันยายน 2560
อ.นาคู

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

๖๑
ตารางเงินค่าสมัครและเงิน บริ จาคตามระเบียบ “กองทุนเงินบริจาคเพื่อความมั่นคง” ที่สมาคมจัดตั้งขึ้ น และ
ดาเนินการตามระเบียบที่สมาคมกาหนด
เงิน
สงเคราะห์
+เงินบารุง
เงิ น บริ จ าคในรอบ
สมัครวาระพิเศษ
เงินค่าสมัคร + เงิน
4,000.00
บารุง + เงิน
สงเคราะห์ล่วงหน้า
ในรอบสมัครวาระ
พิเศษ
รวม

อายุของสมาชิก ณ วันสมัครและจานวนเงินบริจาคเข้ากองทุนโดยสมัครใจ
อายุ 58

อายุ 59

อายุ 60

อายุ 61

อายุ 62

อายุ 63

อายุ 64 –
70
24,513.
50

3,916.0
0

7,658.50

11,312.5
0

15,023.5
0

18,793.5
0

22,113.5
0

4,040.0
0

4,040.00

4,040.00

4,040.00

4,040.00

4,040.00

4,040.0
0

7,956.0
0

11,698.5
0

15,352.5
0

19,063.5
0

22,833.5
0

26,153.5
0

28,553.
50

หมายเหตุ : กรณีเสียชีวิตก่อนวันที่สมาชิกภาพสมบูรณ์ ด้วยการเสียชีวิตทุกกรณี สสธท. จะคืนเงินบารุงรายปี เงิน
สงเคราะห์ล่วงหน้าและเงินบริจาคเพื่อความมั่นคงให้ทายาทครบตามจานวน
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ระเบียบวาระที่ ๖
เรื่องอื่น ๆ
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๖๒

ภาคผนวก

๖๓

ตารางที่ 1 การตรวจสอบคุณภาพข้อมูลการให้บริการ
คุณภาพ
คุณภาพ
การ
การ
รหัส
บันทึก
บันทึก
อาการ
เวลา
สาคัญ
เมือง
90.60 74.94
นามน
59.90 72.22
กมลาไสย
91.94 86.41
ร่องคา
79.27 68.90
กุฉินารายณ์ 69.27 62.16
เขาวง
94.71 77.51
ยางตลาด
97.59 83.31
ห้วยเม็ก
63.49 74.36
สหัสขันธ์
82.28 90.04
คาม่วง
88.12 84.65
ท่าคันโท
97.86 95.67
หนองกุงศรี 77.82 73.82
สมเด็จ
80.65 75.75
ห้วยผึ้ง
80.69 83.91
สามชัย
94.22 83.24
นาคู
86.54 80.19
ดอนจาน
70.05 91.55
ฆ้องชัย
80.00 85.83
รวม
82.50 80.25

คุณภาพ
การ
บันทึก
ประวัติ
48.12
11.11
53.23
33.33
15.18
32.98
48.06
26.67
57.11
52.15
52.15
36.97
43.63
27.51
45.28
38.21
17.55
15.56
36.38

คุณภาพ
คุณภาพ คุณภาพ
ร้อยละรวม
การ
การบันทึก การ
บันทึก
คา
บันทึก
ตรวจ
วินิจฉัยโรค รักษา
เต็ม
ได้
ร่างกาย
47.18 67.59 72.68 10,732 6,693
29.47 53.14 57.85 3,420 1,478
45.78 65.41 80.37 5,344 3,484
41.46 48.17 76.47 1,420 762
28.14 30.70 61.47 10,320 4,000
46.69 59.92 89.14 3,180 1,941
48.39 75.95 76.52 10,348 6,890
36.51 57.54 61.93 5,267 2,636
76.88 75.39 94.53 4,294 3,344
52.17 65.22 70.03 3,429 2,206
52.17 65.22 70.03 3,687 2,752
28.64 32.82 73.79 4,697 2,226
49.31 61.27 72.60 6,666 4,002
35.27 35.89 74.12 3,455 1,708
44.80 44.36 73.53 2,932 1,678
46.35 52.79 78.27 4,335 2,515
35.25 68.60 82.90 3,443 1,958
31.22 67.08 81.70 4,004 2,200
43.09 57.06 74.89 90,973 52,473

ร้อยละ
62.36
43.22
65.19
53.66
38.76
61.04
66.58
50.05
77.88
64.33
74.64
47.39
60.04
49.44
57.23
58.02
56.87
54.95
57.68

๖๔

ตารางที่ 2 การตรวจสอบคุณภาพการให้รหัส ICD 10
อาเภอ
เมือง
นามน
กมลาไสย
ร่องคา
กุฉิ
นารายณ์
เขาวง
ยางตลาด
ห้วยเม็ก
สหัสขันธ์
คาม่วง
ท่าคันโท
หนองกุง
ศรี
สมเด็จ
ห้วยผึ้ง
สามชัย
นาคู
ดอนจาน
ฆ้องชัย
รวม
หมายเหตุ

ให้รหัส
ให้รหัสผิด
ถูก

คุณภาพicd10
ประเภทของการให้รหัสผิด
*A

*B

*C

*D

*E

*F

*G

*H

57.69

42.31

15.14

13.87

1.04

2.31

0.00

0.12

4.39

5.43

39.93

60.07

16.04

25.75

13.43

2.61

0.00

0.00

1.12

1.12

53.94

46.06

19.85

17.05

5.09

3.31

0.00

0.00

0.51

0.25

74.71

25.29

5.75

10.34

8.05

1.15

0.00

0.00

0.00

0.00

34.96

65.04

9.29

52.61

2.44

0.00

0.00

0.00

0.23

0.46

55.28

44.72

14.60

11.18

3.11

1.24

0.00

0.00

4.04

10.56

75.68

24.32

17.91

3.32

0.47

0.00

0.00

0.00

0.71

1.90

49.22

50.78

21.35

19.27

2.08

2.08

0.00

0.00

1.82

4.17

68.75

31.25

11.61

5.95

1.19

1.49

0.00

0.00

11.01

0.00

76.30

23.70

15.58

5.19

1.95

0.00

0.00

0.00

0.32

0.65

44.40

55.60

19.78

23.13

2.61

1.49

0.00

0.00

2.24

6.34

39.44

60.56

27.84

15.31

1.86

0.46

0.00

0.46

2.09

12.53

53.25

46.75

18.34

14.00

2.76

1.38

0.00

0.39

6.51

3.35

31.05

68.95

23.83

30.69

2.89

0.72

0.00

1.81

2.17

6.86

59.07

40.93

23.21

7.59

0.42

0.00

0.00

0.84

1.27

7.59

62.21

37.79

19.87

7.17

0.98

0.00

0.00

0.98

2.61

6.19

60.16

39.84

21.54

9.35

4.47

0.81

0.00

0.00

3.66

0.00

53.77

46.23

27.05

12.67

5.14

0.00

0.00

0.00

1.37

0.00

54.42

45.58

17.75

17.64

2.65

1.04

0.00

0.21

2.59

3.69

*A
*B
*C
*D
*E
*F
*G
*H

=
=
=
=
=
=
=
=

การให้รหัสผิดพลาด
การให้รหัสโรคหลักโดยไม่มีคาวินิจฉัย
การให้รหัสโรคด้อยคุณภาพ กากวม
การให้รหัสโรคไม่ครบทุกตาแหน่ง
การให้รหัสสาเหตุการบาดเจ็บเป็นโรคหลัก
การให้รหัสมีตัวเลขมากเกินไป
การให้รหัสไม่ครบ
การให้รหัสมากเกินไป

๖๕

ตารางที่ 3 คุณภาพของการจ่ายยา
อาเภอ
เมือง
นามน
กมลาไสย
ร่องคา
กุฉินารายณ์
เขาวง
ยางตลาด
ห้วยเม็ก
สหัสขันธ์
คาม่วง
ท่าคันโท
หนองกุงศรี
สมเด็จ
ห้วยผึ้ง
สามชัย
นาคู
ดอนจาน
ฆ้องชัย
รวม

หมายเหตุ

จ่ายยาถูก

จ่ายยาผิด

70.50

คุณภาพการจ่ายยา
ประเภทของการจ่ายยาไม่ถูกต้อง
C

D

E

F

G

29.50

3.28

4.00

9.11

11.03

2.08

78.21

21.79

0.30

7.46

5.67

8.06

0.30

77.07

22.93

1.85

6.98

5.70

7.41

1.00

91.81

8.19

0.36

2.49

0.36

4.98

0.00

86.41

13.59

4.96

0.72

0.96

6.95

0.00

77.95

22.05

6.15

6.67

2.56

5.90

0.77

92.83

7.17

2.46

1.13

2.46

0.72

0.41

66.51

33.49

0.23

1.86

24.42

6.28

0.70

92.54

7.46

6.35

0.55

0.28

0.28

0.00

87.34

12.66

1.58

5.38

2.22

3.16

0.32

45.91

54.09

11.17

8.68

13.15

18.61

2.48

90.93

9.07

2.17

3.35

1.78

1.18

0.59

62.39

37.61

7.10

5.44

9.82

10.57

4.68

61.41

38.59

8.04

4.50

14.79

9.00

2.25

66.67

33.33

6.16

5.43

9.78

10.51

1.45

73.27

26.73

5.25

4.30

6.92

8.83

1.43

78.26

21.74

7.88

4.89

2.45

4.89

1.63

77.48

22.52

7.95

4.64

3.09

5.30

1.55

77.49

22.51

4.41

3.90

6.04

6.94

1.23

C = มีจ่ายยาในเวชระเบียนแต่ไม่มีการบันทึกลงฐานข้อมูล
D = ไม่มีการจ่ายยาในเวชระเบียนแต่มีการบันทึกลงฐานข้อมูล
E = ไม่ลงจานวนจ่ายยา ในเวชระเบียน
F = จานวนการจ่ายยาไม่ตรงกันระหว่างเวชระเบียนกับฐานข้อมูล
G = จ่ายยาคนละชนิดกันระหว่างเวชระเบียนกับฐานข้อมูล

๖๖

ตารางที่ 4 คุณภาพของการให้หัตถการ
อาเภอ
เมือง
นามน
กมลาไสย
ร่องคา
กุฉินารายณ์
เขาวง
ยางตลาด
ห้วยเม็ก
สหัสขันธ์
คาม่วง
ท่าคันโท
หนองกุงศรี
สมเด็จ
ห้วยผึ้ง
สามชัย
นาคู
ดอนจาน
ฆ้องชัย
รวม

หมายเหตุ

คุณภาพการจ่ายหัตถการ
ประเภทของการหัตถการไม่ถูกต้อง
จ่าย
จ่ายหัตถการ
หัตถการถูก
ผิด
J
K
L
59.79

40.21

6.19

12.37

21.65

97.06

2.94

0.00

2.94

0.00

85.19

14.81

4.44

8.15

2.22

88.89

11.11

5.56

0.00

5.56

86.30

13.70

8.90

4.11

0.68

76.47

23.53

0.00

5.88

17.65

98.53

1.47

0.74

0.74

0.00

78.95

21.05

0.00

21.05

0.00

76.05

23.95

0.00

13.77

10.18

70.90

29.10

22.39

5.22

1.49

52.94

47.06

0.00

1.96

45.10

93.33

6.67

6.67

0.00

0.00

62.50

37.50

5.56

27.08

4.86

94.44

5.56

1.11

2.22

2.22

90.00

10.00

4.00

2.00

4.00

90.24

9.76

2.44

1.22

6.10

85.00

15.00

5.00

10.00

0.00

80.00

20.00

0.00

15.56

4.44

80.24

19.76

4.99

8.45

6.32

J = หัตถการที่ไม่ควรให้
K = มีการบันทึกหัตถการในฐานข้อมูลแต่ไม่มีการบันทึกในเวชระเบียน
L = มีบันทึกหัตถการในเวชระเบียนแต่ไม่มีการบันทึกในฐานข้อมูล

๖๗

ตารางที่ 5 จานวนสถานบริการที่ผ่านเกณฑ์ ในแต่ข้อ

อาเภอ

เมือง
นามน
กมลาไสย
ร่องคา
กุฉินารายณ์
เขาวง
ยางตลาด
ห้วยเม็ก
สหัสขันธ์
คาม่วง
ท่าคันโท
หนองกุงศรี
สมเด็จ
ห้วยผึ้ง
สามชัย
นาคู
ดอนจาน
ฆ้องชัย
รวม

จานวนสถานบริการที่ผ่าน
การ
การ
การ
ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ 2
คุณภาพการ คุณภาพ คุณภาพการ 4 ข้อ
ข้อ สนย.
การจ่าย
จังหวัด
ให้รหัส
ให้หัตถการ
ICD10
ยา

จานวน
หน่วย
บริการ
ทั้งหมด

การ
ตรวจสอบ
คุณภาพ
ข้อมูลการ
ให้บริการ

25

7

5

14

13

0

0

7

0

0

4

7

0

0

11

4

2

5

6

0

0

3

1

2

3

2

1

1

18

0

1

15

15

0

0

6

1

0

3

4

0

0

18

6

11

17

18

3

4

10

0

2

5

7

0

0

9

7

4

9

6

3

4

8

4

4

6

5

0

1

8

5

1

3

4

0

1

10

1

1

9

8

0

0

10

3

1

5

4

0

0

6

0

0

2

6

0

0

6

1

1

2

5

1

1

8

2

2

4

7

1

1

7

1

1

5

5

1

1

8

1

1

5

6

1

1

178

44

39

116

128

11

15
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