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

ห้องประชุมปัญญานุสติ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

๒

ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสาธารณสุข จังหวัดกาฬสินธุ์
ครั้งที่ 2 / ๒๕61
วันพุธ ที่ 29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕60 เวลา ๑๓.3๐ 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 มอบใบรับรองมาตรฐานสถานที่ประกอบอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาล
สถานที่ประกอบอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาลของจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานสถานที่
ประกอบอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาล (โรงครัว) ประจาปี 2560 จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จานวน
14 แห่ง ดังนี้
สถานที่ประกอบอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาลได้มาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร
ระดับ “ดีมาก” ได้แก่ 1. โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
2. โรงพยาบาลยางตลาด
3. โรงพยาบาลท่าคันโท
4. โรงพยาบาลสมเด็จ
ระดับ “ดี” ได้แก่
1. โรงพยาบาลห้วยผึ้ง
2. โรงพยาบาลคาม่วง
3. โรงพยาบาลร่องคา
4. โรงพยาบาลกมลาไสย
5. โรงพยาบาลนามน
6. โรงพยาบาลห้วยเม็ก
7. โรงพยาบาลหนองกุงศรี
8. โรงพยาบาลสหัสขันธ์
9. โรงพยาบาลเขาวง
10. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์
เรื่องที่ 2 มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี แก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่น รางวัล
หม่ อ มเจ้ า หญิ ง บุ ญ จิ ร าธร (ชุ ม พล) จุ ฑ าธุ ช เมื่ อ วั น ที่ 15 พฤศจิ ก ายน 2560 ณ หอประชุ ม กองทั พ เรื อ
อรุณอัมรินทร์ กรุงเทพมหานคร ได้แก่
- นางมนต์รัตน์ ภูกองชัย ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชานาญการ โรงพยาบาลหนองกุงศรี
เรื่องที่ 3 มอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ “สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี” ประจาปี ๒๕๖๐
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ดาเนินโครงการขับเคลื่อนการพัฒนา
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเพื่อก้าวสู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ปี ๒๕๖๐ มีโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร จานวน ๑ แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา ตาบลธัญญา อาเภอ
กมลาไสย จั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์ ได้ พั ฒ นาต่ อ ยอดจากการพั ฒ นาโรงเรี ย นส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพระดั บ เพชร เป็ น
“สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี ” และได้รับรางวัลโล่ดีเด่น ระดับประเทศ ประจาปี ๒๕๖๐ ปีที่ ๑
จากกระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมาแล้วนั้น
ในการนี้ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงขอมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี และโล่รางวัลเชิดชู
เกียรติแก่ โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา ตาบลธัญญา อาเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ได้รับรางวัลโล่
ดีเด่น ระดับประเทศ “สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี”
(รับมอบโดย ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮง)

๔
เรื่องที่ 4 มอบเกียรติบัตรโรงเรียนเด็กไทยฟันดีเครือข่ายตาบลกุดโดน อาเภอห้วยเม็ก ที่ผ่านการ
ประเมินเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี “ระดับยอดเยี่ยม” เขตสุขภาพที่ 7 ประจาปี 2560 มีโรงเรียนใน
เครือข่าย 5 โรงเรียน ได้แก่
1. โรงเรียนนาค้อวิทยาคม
2. โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์
3. โรงเรียนหนองแวงม่วง
4. โรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคม
5. โรงเรียนหนองปะโอประชาอุทิศ
ตัวแทนผู้รับมอบเกียรติบัตร คือ นายสุนทรา กุลาสา ผู้อานวยการโรงเรียนนาค้อวิทยาคม
มติที่ประชุม .....…………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
…………………………………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบและ/หรือถือปฏิบัติ
…………………………………………………...…………………...……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………...………...……………………………………………………………………………………
…………………………………………………...…………………...……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………...………...……………………………………………………………………………………
…………………………………………………...…………………...……………………………………………………………………………………
………………...……………………………..……………………….…………………………………………………...…………………...…………
…………………………………………………...…………………...……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………...………...……………………………………………………………………………………
…………………………………………………...…………………...……………………………………………………………………………………
………………...……………………………..……………………….…………………………………………………...…………………...…………
…………………………………………………...…………………...……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………...………...……………………………………………………………………………………
…………………………………………………...…………………...……………………………………………………………………………………
………………...……………………………..……………………….…………………………………………………...…………………...…………
…………………………………………………...…………………...……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………...………...……………………………………………………………………………………
…………………………………………………...…………………...……………………………………………………………………………………
………………...……………………………..……………………….…………………………………………………...…………………...…………
…………………………………………………...…………………...……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………...………...……………………………………………………………………………………
…………………………………………………...…………………...……………………………………………………………………………………
…………………………………………………...…………………...……………………………………………………………………………………
………………...……………………………..……………………….…………………………………………………...…………………...…………
…………………………………………………...…………………...……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………...………...……………………………………………………………………………………
…………………………………………………...…………………...……………………………………………………………………………………

๕
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสาธารณสุข จังหวัดกาฬสินธุ์
ครั้งที่ 1 / 2561 ประจาเดือนตุลาคม 2560
วันอังคารที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมปัญญานุสติ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้เข้าประชุม
1. นพ.ประวิตร
2. นพ.ไพรัตน์
3. นางสาววิมลรัตน์
4. นายธงชัย
5. นายกิตติชัย
6. นางปราณีต
7. นางสายใจ
8. นายกฤช
9. นายณัฐพงษ์
10. นางสมปอง
11. นางถมญาณี
12. นางสุพัตรา
13. นายยุทธพล
14. นายสุพิน
15. นางสาวสุภัทรา
16. นพ.บรรพจน์
17. นายเชษฐา
18. นพ.สมานมิตร
19. นพ.วรวิทย์
20. นางพิสมัย
21. นางสาวรักชนก
22. นายปุณชาติ
23. นพ.พุทธรักษ์
24. นพ.ประธาน
25. นพ.พรพัฒน์
26. นพ.ธิติพงศ์
27. นพ.วิโรจน์
28. นพ.ไพฑูรย์
29. นพ.สัญญา
30. นพ.จารึก
31. นพ.เมธา

ศรีบุญรัตน์
สงคราม
ภูผาสุข
ปัญญูรัตน์
ศิริบุตร
วงศ์สละ
อิ่มแมน
โชติการณ์
ลือฉาย
พลโคกก่อง
โชติการณ์
ไชยยา
ภูเลื่อน
ภูสง่า
สามัง
สุวรรณชาติ
สาระชัย
อัฐนาค
เจริญพร
ลุนพรหม
เจนวิริยะกุล
แผ่นศิลา
ดีสิน
ศรีจุลฮาด
ภูนากลม
มณีวงศ์
กอบางยาง
อุไรชื่น
สุปัญญาบุตร
ประคา
ดิเรกโภค

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
แทนหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ
แทนหัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ
รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานยาเสพติดและสุขภาพจิต
ผู้อานวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์
แทนผู้อานวยการโรงพยาบาลกมลาไสย
ผู้อานวยการโรงพยาบาลคาม่วง
ผู้อานวยการโรงพยาบาลยางตลาด
แทนผู้อานวยการโรงพยาบาลห้วยเม็ก
แทนผู้อานวยการโรงพยาบาลสมเด็จ
แทนรักษาการผู้อานวยการ รพร.กุฉินารายณ์
ผู้อานวยการโรงพยาบาลท่าคันโท
ผู้อานวยการโรงพยาบาลร่องคา
รักษาการผู้อานวยการโรงพยาบาลนามน
ผู้อานวยการโรงพยาบาลสหัสขันธ์
ผู้อานวยการโรงพยาบาลเขาวง
ผู้อานวยการโรงพยาบาลห้วยผึ้ง
ผู้อานวยการโรงพยาบาลหนองกุงศรี
รักษาการผู้อานวยการโรงพยาบาลดอนจาน
รักษาการผู้อานวยการโรงพยาบาลสามชัย

๖
32. นพ.สุรเชษฐ์
33. นางสาวดวงรัตน์
34. นายลาพูน
35. นายประสิทธิชัย
36. นายสายัณห์
37. นางอาพร
38. นายอาทิตย์
39. นายศิริศักดิ์
40. นายประสิทธิ์
41. นายอรรคเดช
42. นายอนันต์
43. นายนัฐวุฒิ
44. นายนพรัตน์
45. นายสง่า
46. นายสมพงษ์
47. นายวราวุฒิ
48. นายไชยา
49. นายชยุต
50. นายจักราวุฒิ
51. นายพานิช
52. นายอุทิศ
53. นางภัทรภร
54. นายเขมรัฐ
55. นางสาวถนอมนวล
56. นายธนาเดช
57. นายประสิทธิ์
58. นายสมพงษ์
59. นางศุภกาญจน์
60. นายศิริศักดิ์
61. นายสรรเพชญ์
62. นางกฤษณา
ผู้ไม่เข้าประชุม
1. นางฉวีวรรณ

ภูลวรรณ
วรรณทอง
เสนาวัง
กัลยาสนธิ
ใจทาน
อนุทัย
เลิศล้า
บุญไชยแสน
สงกันหา
อรรคเศรษฐัง
ปุริพหะ
ไผ่ผาด
ไทยแท้
เพียรภายลุน
ภูผิวฟ้า
ตุลาพัฒน์
เวียงนนท์
หิรัญรักษ์
วงษ์ภักดี
แกมนิล
ปัญญาสิทธิ์
เลิศมงคล
ทัพธานี
สายเชื้อ
อัยวรรณ
นันสถิตย์
สาราญพงษ์
หระสิทธิ์
ดลพร
ฟุ้งเฟื่อง
เพียรภายลุน

รักษาการผู้อานวยการโรงพยาบาลฆ้องชัย
แทนรักษาการผู้อานวยการโรงพยาบาลนาคู
สาธารณสุขอาเภอเมืองกาฬสินธุ์
สาธารณสุขอาเภอยางตลาด
สาธารณสุขอาเภอคาม่วง
สาธารณสุขอาเภอกมลาไสย
แทนสาธารณสุขอาเภอหนองกุงศรี
สาธารณสุขอาเภอฆ้องชัย
สาธารณสุขอาเภอนามน
รักษาราชการแทนสาธารณสุขอาเภอดอนจาน
แทนสาธารณสุขอาเภอสหัสขันธ์
สาธารณสุขอาเภอกุฉินารายณ์
สาธารณสุขอาเภอนาคู
สาธารณสุขอาเภอสมเด็จ
สาธารณสุขอาเภอห้วยผึ้ง
สาธารณสุขอาเภอท่าคันโท
รักษาราชการแทนสาธารณสุขอาเภอร่องคา
แทนสาธารณสุขอาเภอห้วยเม็ก
รักษาราชการแทนสาธารณสุขอาเภอเขาวง
แทนสาธารณสุขอาเภอสามชัย
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ชมภูเขา

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ

ติดราชการ

๗
เริ่มประชุมเวลา 13.05 น.
วาระก่อนการประชุม
พิธีมอบรางวัลแสดงความชื่นชมยินดีกับหน่วยงานองค์กรที่มีผลงานดีเด่นระดับต่าง ๆ
เรื่องที่ 1 มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่ได้รับรางวัล “ยอดเยี่ยมระดับจังหวัด
และยอดเยี่ยมระดั บโซน” ผลการออกเยี่ยมประเมินคุณภาพพยาบาลเครือข่ายโรงพยาบาลชุมชนจังหวัด
กาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ ๑๘ - ๒๒ กันยายน 25๖๐ ดังนี้
1. ผลการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล ยอดเยี่ยมระดับจังหวัด
๑) รพ.กมลาไสย
ได้รับรางวัลหน่วยงานทางการพยาบาลด้าน
งานผู้ป่วยนอก
๒) รพ.ยางตลาด
“-------------------------------------------------“
งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
๓) รพ.สมเด็จ
“-------------------------------------------------“
งานห้องคลอด
๔) รพ.เขาวง
“-------------------------------------------------“
งานผู้ป่วยใน
๒. ผลการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล ยอดเยี่ยมระดับโซน
๒.๑ โซนท่า/ยาง/ห้วย/หนอง ดังนี้
๑) รพ.ท่าคันโท
ได้รับรางวัลหน่วยงานทางการพยาบาลด้าน
งานผู้ป่วยนอก
๒) รพ.ห้วยเม็ก
“-------------------------------------------------“
งานห้องคลอด
๓) รพ.หนองกุงศรี
“-------------------------------------------------“
งานผู้ป่วยใน
๒.๒ โซนฆ้อง/คา/กมลา/ดอนจาน ดังนี้
๑) รพ.กมลาไสยได้รับรางวัลหน่วยงานทางการพยาบาลด้าน งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน, งานห้องคลอด, งาน
ผู้ป่วยใน
๒.๓ โซนสม/คา/สหัส/ชัย/นามน ดังนี้
๑) รพ.สหัสขันธ์
ได้รับรางวัลหน่วยงานทางการพยาบาลด้าน
งานผู้ป่วยนอก
๒) รพ.สมเด็จ
“-------------------------------------------------“
งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
๓) รพ.คาม่วง
“-------------------------------------------------“
งานผู้ป่วยใน
๒.๔ โซนห้วย/เขา/คู/กุฉิ ดังนี้
๑) รพ.ห้วยผึ้ง
ได้รับรางวัลหน่วยงานทางการพยาบาลด้าน
งานผู้ป่วยนอก
๒) รพ.เขาวง
“-------------------------------------------------“
งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
๓) รพ.ห้วยผึ้ง
“-------------------------------------------------“
งานห้องคลอด
เรื่องที่ 2 มอบโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลผลการประกวดตาบลที่มีการส่งเสริมการใช้ยาปลอดภัยใน
ชุมชนเป็นเลิศ ประจาปี ๒๕60
รางวัลชนะเลิศ
ได้แก่ ชุมชนบ้านท่าเมือง ตาบลท่าคันโท
อาเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ได้แก่ ชุมชนเทศบาลตาบลหัวนาคา ตาบลหัวนาคา
อาเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
ได้แก่ ชุมชนบ้านดอนแคน ตาบลบ่อแก้ว
อาเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3
ได้แก่ 1. ชุมชนบ้านคากุง ตาบลศรีสมเด็จ
อาเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

๘
2. ชุมชนกุดหว้า ตาบลกุดหว้า
อาเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
3. ชุมชนหนองอีบุตร ตำบลหนองอีบุตร
อาเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์
เรื่องที่ 3 มอบเกียรติ บัตรสาหรับผู้ที่ได้รับคะแนนสูง สุด 3 อันดับแรก ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ
OBGYN Crisis Rally เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะและเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการ ให้การบริการหญิง
ตั้งครรภ์และมารดาคลอด เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา ชั้นคลินิก ชั้น
๙ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ดังต่อไปนี้
ลาดับที่ 1 โรงพยาบาลห้วยเม็ก
ลาดับที่ 2 โรงพยาบาลกมลาไสย
ลาดับที่ 3 โรงพยาบาลเขาวง
มติที่ประชุม

ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับบุคคล/หน่วยงานที่ได้รับรางวัล

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบและ/หรือถือปฏิบัติ
1. การประชุมควรให้ตรงเวลา/กระชับ คุมเวลาในการประชุม และผู้เข้าประชุมควรมาก่อนเวลาเพื่อ
ศึกษาวาระการประชุม
2. การทางานให้ทางานเป็นเครือข่าย การสื่อสารชัดเจน/กระชับ
3. แนวทางการทางาน ไม่กาหนดนโยบายใหม่ จะสานต่องานเดิมที่ได้วางแผนไว้เป็นอย่างดีแล้ว กากับ
งานตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข วางเป้าหมายในอนาคตไว้เพื่อลูกหลาน
4. สื่อสารเชิงนโยบายกับผู้ปฏิบัติให้ชัดเจน เข้าใจตรงกัน
5. หลายองค์กรมีประเด็น/เป้าหมายที่สอดคล้องกัน เช่น เรื่องอาหารปลอดภัย ตลาดสดอินทรีย์ ดังนั้น
การดาเนินงานต้องบูรณาการทุกหน่วยงาน
6. ขอเชิญร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 3 ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ณ แก่ง
ดอนกลาง เวลา 05.00 – 12.00 น. เป้าหมาย 1,000 คน สมัครได้ที่ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ สมัครได้ตั้งแต่
วันนี้ถึง 26 พฤศจิกายน 2560 ค่าสมัครทุกประเภท 350 บาท
7. ทูบีนัมเบอร์วันจังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ 22 ธันวาคม 2560
8. การประชุมสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคนอกสถานที่ ระหว่าง
วันที่ 20 - 21 พฤศจิกายน ๒๕60 ณ อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี มอบหมาย นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวช
กรรมป้องกัน)/ผู้อานวยการโรงพยาบาลนามน/กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข และกลุ่มงานควบคุมโรค
เตรียมจัดทาไฟล์ การบริหารด้านอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (EOC) นาเสนอ
9. ในกรณีที่มีบุคลากรลาออกให้มีการสัมภาษณ์ผู้ที่ยื่นหนังสือลาออก ในด้านเหตุผลที่ต้องลาออก เป็น
เพราะอะไร เพื่อการปรับปรุงพัฒนาองค์กรต่อไป
10. แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข ตามกรอบ
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพที่รวมพลังสังคมเพื่อ ประชาชนสุขภาพดี
พันธกิจ : พัฒนาและอภิบาลระบบสุขภาพอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน
เป้าประสงค์ : ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน
11. การตรวจราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- กรอบประเด็น แนวทางตรวจราชการ เครื่องมือและมอบหมายภารกิจ ตค. – พย. 2560

๙
- ประสานจัดเตรียมทีมและเตรียมความพร้อมผู้ทาหน้าที่ตรวจราชการและผู้ นิเทศงาน พย. –
ธค. 2560
- ประชุมชี้แจงแผนและแนวทางการตรวจราชการ ประจาปี 2561 15 พย. 2560
- ประชุมชี้แจงแผนและแนวทางการตรวจราชการในภาพเขตสุขภาพที่ 1-12 พย. – ธค.
2560
- การตรวจราชการ : หน่วยรับตรวจได้แก่ สสจ. รพศ. และ รพท. 2 รอบ/ปี
- รอบที่ 1 ธค. 60 – มีค. 61
- รอบที่ 2 มิย. – สค. 61
- วิเคราะห์และสรุปผลการตรวจราชการ รอบที่ 1 เมย. – พค. 61
- ประชุมสรุปผลการตรวจราชการรอบที่ 1/2561 สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน พค. 61
- วิเคราะห์และสรุปผลการตรวจราชการ รอบที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน กย. 61
12. เรื่องจากที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
- ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอบคุณและชื่นชมบุคลากรในสังกัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัด
กาฬสินธุ์ในการดูแล ช่วยเหลือ ประชาชนที่เข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
- สานต่อโครงการกาฬสินธุ์ 3 ดี (คนดี สุขภาพดี รายได้ดี) คนดี เชิดชูคนดี ค่านิยมที่ดี/รายได้ดี
เกษตรนาการท่องเที่ยว
- กาฬสินธุ์เมืองดอกไม้ ให้ปลูกดอกไม้ตามฤดูกาล ออกดอกไม่เหมือนกันในแต่ละเดือน
- OTOP 1 แบรนด์ 1 อาเภอ
- การแต่งกาย สวมใส่ชุดพื้นเมืองทุกวันศุกร์ ตามบริบทของแต่ละพื้นที่
- หน่วยงานมีความสะอาด/สวยงามต่อเนื่อง และจะมีการประกวดหน่วยงานสะอาด
- เน้นการดาเนินงานภายใต้หลักคุณธรรมและความโปร่งใส หากผู้ใต้บังคับบัญชากระทาผิด
ผู้บังคับบัญชาต้องร่วมรับผิดชอบด้วย
- การเบิกจ่ายงบประมาณ ควรเบิกจ่ายให้เร็ว โดยมีรางวัลการเบิกจ่าย 3 อันดับแรก และ 3
อันดับสุดท้าย
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
มติที่ประชุม

รับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามผลการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสาธารณสุข ครั้งที่แล้ว
หากมีเรื่องนาเข้าในวาระติดตาม ให้แจ้งที่ฝ่ายเลขานุการก่อนทุกครั้ง
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องนาเสนอเพื่อพิจารณา
เรื่อง การขออนุมัติลูกจ้างชั่วคราวเพิ่มเติม รวม 1 อัตรา และขออนุมัติจ้างลูกจ้างชั่วคราวทดแทน
ลาออก/เกษี ย ณอายุ ร าชการ จ านวน 36 อั ต รา และขออนุ มั ติ ป รั บ เข้ า สู่ ต าแหน่ ง พกส.13 อั ต รา
รวม 50 อัตรา
1. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ จ้างลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)

รวม 7 อัตรา

๑๐
1. ตาแหน่ง พนักงานห้องปฏิบัติการ
2. ตาแหน่ง ผู้ช่วยทันตแพทย์

จานวน 1 อัตรา ทดแทนลาออก
จานวน 1 อัตรา ทดแทนลาออก

3. ตาแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
4. ตาแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้

จานวน 2 อัตรา ทดแทนลาออก
จานวน 3 อัตรา ทดแทนลาออก

(อายุครบ 60 ปี)

2. โรงพยาบาลเขาวง จ้างลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน/รายวัน) 3 อัตรา
1. ตาแหน่ง พนักงานเปล (รายวัน)
จานวน 1 อัตรา ทดแทนลาออก
2. ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ (รายเดือน) จานวน 2 อัตรา ทดแทนลาออก
3. โรงพยาบาลกมลาไสย จ้างลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) 13
1. ตาแหน่ง พนักงานเปล
จานวน 2
2. ตาแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล จานวน 4
3. ตาแหน่ง พนักงานซักฟอก
จานวน 1
4. ตาแหน่ง พนักงานประจาห้องยา
จานวน 1
5. ตาแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์
จานวน 2
6. ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
จานวน 2
7. ตาแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
จานวน 1

อัตรา
อัตรา ทดแทนลาออก
อัตรา ทดแทนลาออก
อัตรา ทดแทนลาออก
อัตรา ทดแทนลาออก
อัตรา ทดแทนลาออก
อัตรา ทดแทนลาออก
อัตรา ทดแทนลาออก

4. โรงพยาบาลร่องคา จ้างลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) 1 อัตรา
1. ตาแหน่ง นักโภชนาการ
จานวน 1 อัตรา ทดแทนลาออก
5. โรงพยาบาลห้วยผึ้ง จ้างลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) 2 อัตรา
1. ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
จานวน 2 อัตรา ทดแทนลาออก
6. สานักงานสาธารณสุขอาเภอคาม่วง จ้างลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) 1 อัตรา
1. ตาแหน่ง พนักงานบริการ
จานวน 1 อัตรา ทดแทนลาออก (ลาออกอายุ
ครบ 60 ปี )
7. สานักงานสาธารณสุขอาเภอยางตลาด จ้างลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) 3 อัตรา พกส. 2 อัตรา
1. ตาแหน่ง พนักงานบริการ (ปรับจาก ลจช. เป็น พกส.) จานวน 1 อัตรา ทดแทนลาออก
(ลาออกอายุครบ 60 ปี)
2. ตาแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย จานวน 3 อัตรา ทดแทนลาออก (ลาออกอายุครบ 60 ปี)
3. ตาแหน่ง พนักงานธุรการ (ปรับจาก ลจช. เป็น พกส.) จานวน 1 อัตรา ทดแทนลาออก
(ไปบรรจุเข้ารับราชการ)
8. สานักงานสาธารณสุขอาเภอร่องคา ขอปรับลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เข้าสู่ตาแหน่ง พกส. 10
อัตรา
1. ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
จานวน 5 อัตรา
2. ตาแหน่ง จพ.สาธารณสุข(แพทย์แผนไทย) จานวน 1 อัตรา
3. ตาแหน่ง จพ.ทันตสาธารณสุข
จานวน 1 อัตรา
4. ตาแหน่ง พนักงานบริการ
จานวน 1 อัตรา
5. ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
จานวน 2 อัตรา

๑๑
9. สานักงานสาธารณสุขอาเภอเมืองกาฬสินธุ์ จ้างลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) 5 อัตรา
1. ตาแหน่ง พนักงานบริการ
จานวน 1 อัตรา ทดแทนลาออก (ลาออกอายุ
ครบ 60 ปี)
2. ตาแหน่ง พนักงานบริการ
จานวน 3 อัตรา ทดแทนลาออก
3. ตาแหน่ง พนักงานธุรการ
จานวน 1 อัตรา ทดแทนลาออก
10. สานักงานสาธารณสุขอาเภอฆ้องชัย จ้างลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) 1 อัตรา
1. ตาแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล จานวน 1 อัตรา ทดแทนลาออก (ลาออกอายุ
ครบ 60 ปี )
11. สานักงานสาธารณสุขอาเภอห้วยผึ้ง จ้างลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) และปรับ ลจช เป็น พกส. 2 อัตรา
1. ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (ปรับจาก ลจช.เป็น พกส.)
จานวน 1 อัตรา
2. ตาแหน่ง พนักงานพิมพ์ (ลจช. รายเดือน)
จานวน 1 อัตรา
* การขออนุมัติจ้างทดแทนและจ้างเพิ่มใหม่ พกส. ข้อ 1 – ข้อ 11 อยู่ภายในกรอบ FTE 2.75
ไม่เกินร้อยละ 80 ของหน่วยบริการ เป็นการทดแทนบุคลากรที่ลาออก และลาออกเนื่องจากอายุครบ 60 ปี
หมายเหตุ การขออนุมัติจ้างลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานกระทรวงสาธารณสุขให้หน่วยบริการพิจารณา
ดังนี้
1. การเป็นหนี้องค์การเภสัชกรรม จะต้องไม่มีหนี้ค้างชาระก่อน 2 ปีงบประมาณ เช่น ปีงบประมาณ
2560 จะต้องไม่มีหนี้ค้างชาระในปี 2558-2559
2. สถานการณ์เงินบารุง จะต้องไม่ติดวิกฤติระดับ 7 ในไตรมาสที่ 4 ของงบประมาณที่ผ่านมา
3. กรอบอัตรากาลัง FTE โดยระบุจานวนปฏิบัติงานจริง (ใช้กรอบ FTE 2.75)
4. ระบุเหตุผลความจาเป็นประกอบการจ้างงาน และภาระงาน
5. Labour cost ของหน่วยงานไม่ควรเกิน ร้อยละ 55
6. กรณีเกิน FTE 80% ให้จังหวัดเสนอคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล เขตสุภาพที่ 7 พิจารณา
กลั่นกรองการขออนุมัติจ้างงานของสถานบริการ และเสนอผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7
เพื่อพิจารณาการอนุมัติต่อไป
มติที่ประชุม

อนุมัติ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๕.๑ เรื่องจากสานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
๕.๑.๑ เรื่องจากนายแพทย์เชี่ยวชาญ สสจ.กาฬสินธุ์ (นายแพทย์ไพรัตน์ สงคราม)
เรื่องที่ 1 แผนทางการเงินสาหรับหน่วยบริการ (Planfin)
ลำดับ
รำยกำร/หน่วยบริกำร
รพ.กำฬสินธุ์
1 จำนวนประชำกรทัง้ หมด
155,693
2 จำนวนประชำกร สิทธิ "UC"
112,109
3 รำยได้รวม
1,303,009,300.00
4 ค่ำใช้จ่ำยรวม
1,153,916,000.00
5 ต้นทุนยำ
160,000,000.00
6 ต้นทุนเวชภัณฑ์มใิ ช่ยำและวัสดุกำรแพทย์
80,100,000.00
7 ต้นทุนวัสดุวิทยำศำสตร์กำรแพทย์
35,000,000.00
8 เงินเดือนและค่ำจ้ำงประจำ
332,500,000.00
9 ค่ำจ้ำงชั่วครำว/พกส./ค่ำจ้ำงเหมำบุคลำกรอื่น
91,000,000.00
10 ค่ำตอบแทน
176,200,000.00
รำยงำนกำรเงิน ณ 30 มิถุนำยน 2560
ลำดับ
รำยกำร/หน่วยบริกำร
รพ.กำฬสินธุ์
1 MC 1
226,788,648.80
2 LC
430,823,903.89

ผลการวิเคราะห์แผน planfin 2561
HGR Mean รพ.กุฉินำรำยณ์
HGR Mean
รพ.ยำงตลำด
HGR Mean
รพ.กมลำไสย
HGR Mean
รพ.คำม่วง
HGR Mean
99,908
124,741
66,964
48,329
71,928
90,768
48,502
39,257
1,146,013,601.33 292,219,995.69 270,215,672.61 267,926,824.67 212,683,144.60 237,315,683.39 166,779,740.76 116,802,594.23 92,559,016.58
1,066,393,086.05 310,632,521.89 263,432,331.55 260,671,928.87 201,847,288.00 237,315,636.72 163,580,370.30 121,258,661.00 91,216,632.89
176,650,496.91 32,276,343.96 30,621,656.32 32,445,356.53 21,749,283.27 25,073,549.98 16,333,411.29 13,000,000.00 7,747,056.73
81,655,532.60 15,036,814.46 12,971,162.45 11,969,530.95 7,967,867.04 5,853,447.92 5,358,050.76 3,778,000.00 2,457,763.71
35,970,714.44 11,234,756.75 10,724,334.11 11,291,989.60 7,943,796.37 13,732,947.35 6,087,308.05 6,500,000.00 3,106,387.81
302,013,709.81 77,265,615.79 70,100,356.94 74,966,626.67 55,391,919.40 67,017,776.36 51,664,427.77 30,480,000.00 30,941,519.90
66,327,201.44 39,662,245.72 23,939,857.10 25,889,161.33 17,258,446.01 23,530,681.14 14,172,091.21 14,500,000.00 8,262,340.11
148,537,548.43 57,007,984.00 40,317,390.06 49,005,142.67 30,682,454.19 49,201,188.00 24,709,071.85 20,882,000.00 13,680,877.28
%
23.6
44.8

รพ.กุฉินำรำยณ์
44050711.59
132369336.7

%
19.5
58.5

รพ.ยำงตลำด
42172167.08
116811221.4

%
21.0
58.1

รพ.กมลำไสย
45588887.88
103719553.1

%
23.16352771
52.69948124

รพ.คำม่วง
17978136
49253025.07

%
20.3
55.5

6
7
8
9
10

ต้นทุนเวชภัณฑ์มใิ ช่ยำและวัสดุกำรแพทย์
80,100,000.00 81,655,532.60 15,036,814.46
ต้นทุนวัสดุวิทยำศำสตร์กำรแพทย์
35,000,000.00 35,970,714.44 11,234,756.75
เงนิ เดอื นและค่ำจ้ำงประจำ
332,500,000.00 302,013,709.81 77,265,615.79
ค่ำจ้ำงชั่วครำว/พกส./ค่ำจ้ำงเหมำบุคลำกรอื่น 91,000,000.00 66,327,201.44 39,662,245.72
ค่ำตอบแทน
176,200,000.00 148,537,548.43 57,007,984.00
รำยงำนกำรเงนิ ณ 30 มิถุนำยน 2560
ลำดับ
รำยกำร/หน่วยบริกำร
รพ.กำฬสินธุ์
% รพ.กุฉินำรำยณ์
1 MC 1
226,788,648.80
23.6 44050711.59
2 LC
430,823,903.89
44.8 132369336.7
3 MC 2
198,034,594.14
20.6 31573804.54
4 CC
45,762,202.92
4.8 18189792.6

12,971,162.45
10,724,334.11
70,100,356.94
23,939,857.10
40,317,390.06

11,969,530.95
11,291,989.60
74,966,626.67
25,889,161.33
49,005,142.67

7,967,867.04
7,943,796.37
55,391,919.40
17,258,446.01
30,682,454.19

5,853,447.92
13,732,947.35
67,017,776.36
23,530,681.14
49,201,188.00

5,358,050.76
6,087,308.05
51,664,427.77
14,172,091.21
24,709,071.85

%

รพ.ยำงตลำด
42172167.08
116811221.4
26301858.12
14057825

%

รพ.กมลำไสย
45588887.88
103719553.1
37686274.13
6954639.96

%
รพ.คำม่วง
23.16352771 17978136
52.69948124 49253025.07
19.14824194 14440079.42
3.533624155 6899085.95

19.5
58.5
14.0
8.0

21.0
58.1
13.1
7.0

3,778,000.00
6,500,000.00
30,480,000.00
14,500,000.00
20,882,000.00

2,457,763.71
3,106,387.81
30,941,519.90
8,262,3๑๒
40.11
13,680,877.28
%
20.3
55.5
16.3
7.8

- ควรมีการวางแผนการเงินการคลังให้ดี ประมาณการรายรับ ควบคุมรายจ่าย โดยเฉพาะด้านการใช้ยา
อย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาวิกฤตทางการเงิน
- ทีมพี่เลี้ยง CFO จังหวัด จะลงไปช่วยดูแล หาแนวทางดาเนินการพัฒนาที่เหมาะสม
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.๒ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
เรื่องที่ 1 การดาเนินงานพัฒนายุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดกาฬสินธุ์
คารับรองการปฏิบัติราชการ (PA) หน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ 2561

๑๓

๑๔

๑๕

มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 2 แจ้งแนวทางการบริหารแผนและงบประมาณของ คปสอ. ปีงบประมาณ 2561
ระดับ
ประเภท
งบประมาณ
การบริหาร
(บาท)
ร พ ท . / แผนงานโครงการประจาปี
รพช.

PCU

เงินบารุง รพท./รพช. จัดทาแผนเงินบารุงและโครงการใช้จ่ายเงิน
บ ารุ ง เสนอโครงการเพื่ อ อนุ มั ติ ภายในวั น ที่ 20
พฤศจิกายน 2560
๑. ผู้ลงนามเสนอโครงการ คือ ผู้อานวยการโรงพยาบาล
๒. ผู้ลงนามเห็นชอบโครงการ คือ นพ.เชี่ยวชาญ (ด้าน
เวชกรรมป้องกัน)
๓. ผู้ลงนามอนุมัติโครงการ คือ นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัด
Fix Cost PCU 33,000
PCU จัดทาโครงการบริหารจัดการหมวด Fix Cost และ
บาท/แห่ง/เดือน
8,316,000 โครงการสร้างเสริมสุขภาพรองรับงบ UC เสนอโครงการ
(ประมาณการเท่ากรอบเดิม
เพื่ออนุมัติ ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560
ปี ๒๕๖๐)
๑. ผู้ลงนามเสนอโครงการ คือ หัวหน้า PCU
๒. ผู้ลงนามเห็นชอบโครงการ คือ
โครงการสร้างเสริมสุขภาพ คานวณ 15
2.1 ผู้อานวยการโรงพยาบาล และ
รองรับงบ UC
บาท/ปชก.UC
2.2 นพ.เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

๑๖
ระดับ

ประเภท

รพ.สต. Fix Cost รพ.สต. 33,000
บาท/แห่ง/เดือน
(ประมาณการเท่ากรอบเดิม
ปี ๒๕๖๐)

งบประมาณ
(บาท)

การบริหาร

๓. ผู้ลงนามอนุมัติโครงการ คือ นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัด
รพ.สต. จัดทาแผนเงินบารุง โครงการบริหารจั ด การ
62,172,000 หมวด Fix Cost และโครงการสร้างเสริมสุขภาพรองรับ
งบ UC เสนอโครงการผ่าน สสอ. เพื่ออนุมัติ ภายในวันที่
20 พฤศจิกายน 2560
๑. ผู้ลงนามเสนอโครงการ คือ ผู้อานวยการโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบล
๒. ผู้ลงนามเห็นชอบโครงการ คือ
๒.๑ ............................................สาธารณสุขอาเภอ
๒.๒ นายไพรัตน์ สงคราม นพ.เชี่ยวชาญ (ด้านเวช
กรรมป้องกัน)
๓. ผู้ลงนามอนุมัติโครงการ คือ นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัด
งบประมาณจั ด สรรผ่ า น ระบบ CUP เบิ ก จ่ า ยตาม
ระเบียบเงินบารุงสถานบริการ

หมายเหตุ : โครงการหมวดรองรับยุทธศาสตร์อยู่ระหว่างเสนอรูปแบบและกรอบงบปรมาณต่อผู้บริหาร เมื่อได้รับ
อนุมัติหลักการแล้วจะแจ้งให้ทราบอย่างเป็นทางการต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.3 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
เรื่อง การดาเนินงาน service plan สาขา RDU และเป้าหมายปี 2561

๑๗

๑๘

มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๙
5.4 กลุ่มงานยาเสพติดและสุขภาพจิต
เรื่อง การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานวันลอยกระทง ปี 2560
เนื่องจากวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นี้ ในหลายพื้นที่จะจัดงานวันลอยกระทง ซึ่งเกือบทั้งหมดจะจัดใน
สวนสำธำรณะของพื้นที่นั้นๆ สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดกำฬสินธุ์ จึงขอให้สำนักงำนสำธำรณสุขทุกอำเภอ ซึ่ง
เป็นพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมกฎหมำยควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ขอควำมร่วมมือไปยังหน่วยงำนที่จะจัดงำนให้
เข้มงวดในกำรจัดงำน ประชำสัมพันธ์กฎหมำยควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และให้สำนักงำนสำธำรณสุ ขทุก
อำเภอและภำคีเครือข่ำยเฝ้ำระวังและบังคับใช้กฎหมำยกับผู้ที่กระทำกำรละเมิดกฎหมำย ตำมมำตรำ ๒๗(๗)
ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในสวนสำธำรณะทั้งของรัฐและเอกชน และมำตรำ ๓๑(๖) ห้ามดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ในสวนสำธำรณะทั้งของรัฐและเอกชน ของพระรำชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๑
ผู้ใดฝ่ำฝืนกฎหมำยมีโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบำท หรือทั้งจำทั้งปรับ ถ้ำตรวจพบว่ำมี
กำรกระทำผิดให้รำยงำนมำยังกลุ่มงำนยำเสพติดและสุขภำพจิต สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดกำฬสินธุ์ทันที ที่
คุณศัศวัต ไพรพงษ์ โทร.๐๖๑ – ๐๙๑๗๓๗๖ ได้ทุกเวลำ
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.5 กลุ่มงานประกันสุขภาพ
เรื่อง กรอบการจัดสรรงบประมาณ UC จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจาปีงบประมาณ 2561
ประเด็นการนาเสนอ
1. สถานการณ์การเงินการคลังวิกฤตระดับ 7
2. การจัดสรรเงิน Contingency Fund (CF1 / CF2)
3. การกันเงิน Virtual Account (VA)
4. ประมาณการจัดสรรเงินรวมสุดท้าย
5. รายการสนับสนุนในแผนการเงิน (ขั้นต่า)
5.1 สนับสนุน รพ.สต.
5.2 งบสนับสนุนระดับ CUP
5.3 งบสนับสนุนอื่นๆ
1. สถานการณ์การเงินการคลังวิกฤตระดับ 7

๒๐

๒๑

2. การจัดสรรเงิน Contingency Fund (CF1 / CF2)
หลักการจัดสรรเงิน CF “ข้อมูล สมดุลย์ ความเสี่ยง”
1. Evidence based allocation ข้อมูลบัญชี ข้อมูลสปสช. และข้อมูลกองเศรษฐกิจฯ
2. Sufficiency เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายจาเป็น
3. Risk protection and sharing ป้องกันและรับความเสี่ยงร่วมกัน
กาฬสินธุ์รับเงิน CF 1 และ CF 2
- CF 1 จานวนเงิน 27,500,000 บาท
- CF 2 จานวนเงิน 16,159,173 บาท
วิธีการจัดสรรเงิน CF1
จัดสรรต้นปี 17 ล้านบาท
1. จัดสรรเพื่อชดเชยภาระบริการ/ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในภาพรวมจังหวัด
• ภาระบุคลากร
• ภาระการบริหารจัดการ CUP
• ภาระจัดบริการปฐมภูมิ (รพ.สต.) กรณีประชาชนขึ้นสิทธิ์ข้าม CUP
2. จัดสรรเพื่อให้ทุกหน่วยบริการเกิดความสมดุลย์รายรับกับรายจ่าย (EBITDA≥0) พิจารณาจาก
• PLANFIN
• HGR
• งบทดลอง 3 ปีย้อนหลัง
จัดสรรปลายปี 10.5 ล้านบาท
เพื่อป้องกันความเสี่ยงและเพื่อรักษาวินัยการเงินการคลัง จึงจัดสรรไว้เป็นเงินรับฝากไว้ 10.5 ล้านบาท
เพื่อช่วยเหลือหน่วยบริการที่เกิดวิกฤตปลายปี โดยมีแนวทางดังนี้
1. จัดสรรเพิ่มกรณีเกิดเหตุการณ์พลิกผันซึ่งไม่อาจหลีกเลี่ยงได้หรือคาดการณ์ได้แต่ต้นปี
2. ไม่จัดสรรให้หากหน่วยบริการไม่รักษาวินัยทางการเงินการคลัง
3. หากเหลือจะเกลี่ยคืนทุกหน่วยบริการในปลายปีตามสัดส่วนประชากร

๒๒

3. การกันเงิน Virtual Account (VA) 55 ล้านบาท
“ข้อมูล สมดุลย์ ความเสี่ยง”
กันเงิน VA ส่งต่อในจังหวัดให้พอเพียง
- เพิ่มจาก 28 ลบ. เป็น 29 ลบ. (ใช้จริงปี 60 = 28.1 ลบ.)
กันเงิน VA ส่งต่อต่างจังหวัดเพิ่มขึ้นบางส่วน
- เพิ่มจาก 22 ลบ. เป็น 26 ลบ. (ใช้จริงปี 60 = 31.2 ลบ.)
รวมกันเงิน VA 55 ลบ. จากทุก CUP
- โดยคานวณตามสัดส่วนเงินหลัง Step-OP (80%) และตามใช้จริงปี 60 (20%)

๒๓
4. ประมาณการจัดสรรเงินรวมสุดท้าย

5. รายการสนับสนุนในแผนการเงิน (ขั้นต่า)
5.1 สนับสนุน รพ.สต./สสอ. (87,310,065 บาท)
- จัดสรร Fixed cost (33,000 บาท/เดือน)
- จัดสรรเงินตามประชากรUC (15 บาท)
- CF รพ.สต.บริหารโดย สสอ.(2,000บาท/เดือน)
- จัดสรรงบเชิงรุก สสอ.
5.2 งบสนับสนุนระดับCUP (121,832,452 บาท)
งบจัดทาแผน คปสอ.ปี 2561
ค่าจ้าง นร.ทุน+พกส. CUP 564 คน
ค่าจ้างนักเรียนทุนจบใหม่
5.3 งบสนับสนุนอื่นๆ
ค่าจ้าง นร.ทุน+พกส. (สสจ.กาฬสินธุ์) 41 คน
รวมงบผ่านCUP ทั้งหมด 215,603,317 บาท
มติที่ประชุม

= 70,488,000 บาท
= 10,750,065 บาท
= 4,272,000 บาท
= 1,800,000 บาท
= 6,000,000 บาท
= 112,426,476 บาท
= 3,405,976 บาท
=

6,460,800 บาท

รับทราบ

๕.6 เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชน
เรื่องที่ 1 ขออนุมัติดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน
โรงพยาบาลหนองกุงศรี จะส่งเรื่อง ขออนุมัติดาเนินการทางระเบียบพัสดุในการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์
เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน เนื่องจากทางโรงพยาบาลขอทางกรมพลังงานและอนุรักษ์พลังงานในการเปลี่ยน
แอร์เป็นแอร์ระบบอินเวอร์เตอร์ หลอดเป็นหลอดแอลอีดี ซึ่งได้รับการสนับสนุน 70% โรงพยาบาล 30% รวม
มูลค่า 4 ล้านบาท โดยจะส่งเรื่องมาให้ทางสานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ตรวจสอบเอกสาร
มติที่ประชุม

รับทราบ

๒๔
เรื่องที่ 2 ความรู้เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง ฉบับใหม่
ควรมี ก ารจั ด ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารให้ ค วามรู้ เ บื้ อ งต้ น ในเรื่ อ งการตรวจรั บ งานก่ อ สร้ า ง เนื่ อ งจาก
คณะกรรมการตรวจรับงานไม่มีความรู้ทางด้านวิศวกรรมหรือสถาปัตยกรรม
ประเด็นเพิ่มเติม จากที่ประชุม
- หลังจากวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ระเบียบพัสดุฉบับใหม่มีผลบังคับใช้ ดังนั้น ต้องมีการทบทวนเรื่อง
ของการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ และจะพยายามจัดอบรมเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างรวมถึงการตรวจรับด้วย
- ให้หัวหน้าฝ่ายบริหารโรงพยาบาลร่วมกับสาธารณสุขอาเภอปรึกษาหารือ เรียนรู้และหาแนวทางการ
ดาเนินงานร่วมกัน
- ให้โรงพยาบาลชุมชนจัดทา checklist ขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจ้างว่าได้ทาครบถ้วนหรือไม่ โดยหัวหน้า
ฝ่ายบริหาร/ผู้ อานวยการโรงพยาบาลต้องลงลายมือชื่อกากับการตรวจสอบ หากไม่ลงลายมือชื่อส านัก งาน
สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ จะไม่ผ่านให้ โดยจะมีนิติกรช่วยตรวจสอบกลั่นกรองตาม checklist รวมทั้งการ
พิสูจน์อักษร หากไม่ตรงตามขั้นตอนจะส่งกลับไปแก้ไข
- การตรวจรับ แนะนาให้ถ่ายภาพในเชิงอ้างอิงให้เห็นในบริเวณที่ก่อสร้าง
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 3 ขอให้สหกรณ์ออมทรัพย์กาฬสินธุ์เป็นเจ้าภาพจัดแข่งกีฬาสาสุขสัมพันธ์
ประธานสหกรณ์ชี้แจงว่า สหกรณ์สนับสนุนกีฬาของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดเสมอมา โดยมีการ
จากัดงบประมาณในการสนับสนุน ซึ่งได้สนับสนุนเป็นค่าจัดการ 100,000 บาท กีฬา Cup สนับสนุน 20,000
บาท
ประเด็นเพิ่มเติม จากที่ประชุม
- ควรจัดแข่งขันกีฬาเป็นบางประเภทที่เป็นที่นิยม เช่น ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล เป็นต้น
- ควรจัดร่วมกับงานวันขึ้นปีใหม่ โดยให้ร่วมกันซื้อโต๊ะ
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 4 แนวทางการปฏิบัติปี 2561 เรื่องการจ่ายค่าตอบแทนฉบับที่ 11 , 12
- ให้พิจารณาตามความเหมาะสมโดยให้เกาะกลุ่ม (ค่าเฉลี่ย) ระดับประเทศว่า นอกจากงบประมาณ
จัดสรรมาจากส่วนกลาง แต่ละ CUP สามารถใช้เงินบารุงจ่ายได้อีกเท่าไร กี่เดือน
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.7 เรื่องจากสานักงานสาธารณสุขอาเภอ
เรื่องที่ 1 การจัดอบรมเรื่อง พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฉบับใหม่ สนับสนุนให้มีการจัดอบรมและมีการ
checklist ในการปฏิบัติ เช่น วิธีเฉพาะเจาะจง ต้องดาเนินการอย่างไร ซึ่งจะได้สอดคล้องกับแผนการเงินการคลัง
ว่าควรทาแผนงานโครงการใช้จ่ายอะไรได้บ้าง
- เรื่องเงินใช้จ่ายตามโครงการ ต้องรอความชัดเจนหลังจากที่นาเสนอผู้บริหารแล้ว
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 2 การจ้างบุคลากรทดแทน ควรมีการซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติและมีหนังสือเวียนแจ้งไปยัง
พื้นที่
-

มติที่ประชุม

การจ้างบุคลากรทดแทน ได้รับการอนุมัติในที่ประชุม กวป. สามารถดาเนินการจ้างได้ทันที
รับทราบ

๒๕
5.8 เรื่องจากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จากัด
เรื่องที่ 1 ผลการดาเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จากัด
1. กาไร ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
112,337,744.75 บาท
2. ทุนสหกรณ์
1,532,217,334.07 บาท
3. ตั๋วสัญญาใช้เงิน
294,000,000.00 บาท
4. เงินฝากจากสมาชิก
437,283,004.59 บาท
5. ทุนดาเนินการ
4,665,220,022.36 บาท
6. จานวนสมาชิกสหกรณ์ ณ ปัจจุบันถึงเดือน กันยายน 2560 ดังนี้
สมาชิกสามัญ
สมาชิกสมทบ
3,005 คน
1,104 คน
รวม 4,109 คน
7. จานวนสมาชิก ฌกส. ณ ปัจจุบันถึงเดือน กันยายน 2560
สมาชิกสามัญ
สมาชิกสมทบ
3,208 คน
3,183 คน
รวม 6,391 คน
เรื่องที่ 2 ประกาศรับสมัคร
1. รั บ สมัครบุ คคลเพื่อสรรหากรรมการดาเนินการ ชุดที่ 26/2561 ตั้งแต่วันที่ 1 – 10
พฤศจิกายน 2560 ในวันทาการ ณ สานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์จากัด สรรหาจริงเดือน
ธันวาคม 2560
2. รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ประจาปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 – 10 พฤศจิกายน 2560 ใน
วันและเวลาทาการ ณ สานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์จากัด ผู้สมัครต้องผ่านการอบรมการ
ตรวจสอบกิจการ โดยสหกรณ์จะเสนอรายชื่อผู้สมัครให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี เพื่อให้ผู้แทนสมาชิกลงมติ
เลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ
3. รับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อดารงตาแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 1 – 20 พฤศจิกายน
2560 ทุกวันทาการ (เว้นวันหยุดราชการ) ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น. ณ สานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขกาฬสินธุ์จากัด
เรื่องที่ 3 การประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งและประธานหน่วย
- ประชุมกรรมการการเลือกตั้งเพื่อจัดการเลือกตั้ง ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
- ประชุมประธานหน่วยเพื่อพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปี 2561 ในวันที่ 28 พฤศจิกายน
2560
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่น ๆ

ไม่มี
ปิดประชุมเวลา 16.25 น.
(ลงชื่อ) กฤษณา เพียรภายลุน ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางกฤษณา เพียรภายลุน)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

๒๖
(ลงชื่อ)

ธงชัย ปัญญูรัตน์
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายธงชัย ปัญญูรัตน์)
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

มติที่ประชุม .....…………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
…………………………………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามผลการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสาธารณสุข ครั้งที่แล้ว
…………………………………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
…………………………………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
…………………………………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
…………………………………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
…………………………………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
มติที่ประชุม .....…………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
…………………………………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องนาเสนอเพื่อพิจารณา
เรื่องที่ 1 การขออนุมัติขออนุมัติจ้างลูกจ้างชั่วคราวทดแทนลาออก จานวน 7 อัตรา และขออนุมัติ
ปรับเข้าสู่ตาแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จานวน 2 อัตรา รวมทั้งสิ้น 9 อัตรา
1. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ จ้างลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) รวม 4 อัตรา
1. ตาแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
จานวน 1 อัตรา ทดแทน พกส. ลาออก
2. ตาแหน่ง ผู้ช่วยนักกายภาพ
จานวน 1 อัตรา ทดแทน พกส. ลาออก
3. ตาแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
จานวน 1 อัตรา ทดแทน พกส. ลาออก
4. ตาแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
จานวน 1 อัตรา ทดแทน ลจช. ลาออก
2. โรงพยาบาลฆ้องชัย จ้างลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) 1 อัตรา
1. ตาแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
ทดแทน ลจช.ลาออก
3. โรงพยาบาลดอนจาน จ้างลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) 1 อัตรา
1. ตาแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ทดแทน ลจช.ลาออก
4. สานักงานสาธารณสุขอาเภอฆ้องชัย จ้างลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) 1 อัตรา
1. ตาแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล ทดแทน พกส.ลาออก
5. สานักงานสาธารณสุขอาเภอฆ้องชัย จ้างลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) 2 อัตรา
1. ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
ปรับ ลจช. เข้าสู่ พกส.
2. ตาแหน่ง นักโภชนาการ
ปรับ ลจช. เข้าสู่ พกส.
* การขออนุมัติจ้างทดแทนและจ้างเพิ่มใหม่ พกส. ข้อ 1 – ข้อ 5 อยู่ภายในกรอบ FTE 2.75
ไม่เกินร้อยละ 80 ของหน่วยบริการ เป็นการทดแทนบุคลากรที่ลาออก และลาออกเนื่องจากอายุครบ 60 ปี
หมายเหตุ การขออนุมัติจ้างลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานกระทรวงสาธารณสุขให้หน่วยบริการพิจารณา
ดังนี้

๒๗
1. การเป็นหนี้องค์การเภสัชกรรม จะต้องไม่มีหนี้ค้างชาระก่อน 2 ปีงบประมาณ เช่น ปีงบประมาณ
2560 จะต้องไม่มีหนี้ค้างชาระในปี 2558 - 2559
2. สถานการณ์เงินบารุง จะต้องไม่ติดวิกฤติระดับ 7 ในไตรมาสที่ 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 .....…………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
…………………………………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
เรื่องที่ 2 แนวทางและแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ 2561
มติที่ประชุม .....…………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
…………………………………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๕.๑ เรื่องจากสานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
๕.๑.๑ เรื่องจากนายแพทย์เชี่ยวชาญ สสจ.กาฬสินธุ์ (นายแพทย์ไพรัตน์ สงคราม)
เรื่อง สรุปประชุมผ่าน VDO conference และข้อสั่งการ PCC
ด้ ว ย กระทรวงสาธารณสุ ข ได้ จั ด ประชุ ม ผ่ า น VDO conference เมื่ อ วั น ที่ 17 พ.ย. 2560 เวลา
13.30 – 16.30 น. เพื่อสื่อสารนโยบายเรื่อง การพัฒนาคลินิกหมอครอบครัว (PCC) มีประเด็นสาคัญดังนี้
1. ในปีงบประมาณ 2560 PCC ที่ได้รับการลงทะเบียนทั้งหมด 585 ทีม ไม่ผ่านเกณฑ์อยู่ 21 ทีม
(ไม่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว) โดยใช้ทีมเป็นตัวคานวณและตัดสิน จะได้รับงบประมาณที่แตกต่างกัน
2. เป้าหมายและงบประมาณที่ได้รับในปี 2561 จากสานักงบประมาณ จานวน 240 ล้านบาท จาก
จานวนบริการ OP Visit ที่เพิ่มขึ้น 652,173 ครั้ง ที่ให้บริการโดยคลินิกหมอครอบครัว
3. เกณฑ์ในการจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข ในปี 61 ที่สาคัญ
3.1.จานวนประชากร ตามเกณฑ์ที่ กาหนด คือ 8,000 – 12,000 คน
3.2. บุคลากร 3 วิชาชีพหลัก คือ 1. แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 2. พยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว/
พยาบาลเวชปฏิบัติ/ พยาบาลวิช าชีพ 1: 2,500 (4 คน) อย่างน้อย 50 % 3. นักวิชาการ/จพ.สาธารณสุ ข
1: 2,500 (4 คน) อย่างน้อย 50 %
4. ทีมที่ลงทะเบียน เขตสุขภาพที่ 7 จานวน 44 ทีมครอบคลุมประชากร 435,787 คน ผ่านเกณฑ์
จานวน 20 ทีม ผ่านเกณฑ์แบบมีเงื่อนไข จานวน 22 ทีม ไม่ผ่านเกณฑ์ จานวน 2 ทีม
5. จัดสรรเงินร้อยละ 20 ตามผลงานบริการที่เพิ่มขึ้นข้อมูลในฐานข้อมูลที่มีอยู่แล้ว (43 แฟ้ม) : ร้อยละ
20 จ่ายตามจานวน visit ของงานบริการที่เพิ่มจากบริการปกติโดยคลินิกหมอครอบครัว เทียบกับเป้าหมายจานวน
Visit ที่เพิ่มขึ้น : ผลงานบริการ กลุ่มเป้าหมาย คือ OPD Case , Community , การส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมโรค
และภัย สุ ขภาพ เป็ น ต้น (สามารถ Key ข้อมูล ย้อนหลั งได้) (ตามเอกสารแนบท้าย 1) ตามเอกสารแนบท้ า ย
ภาคผนวกหน้าที่ 49 - 58

๒๘
ข้อพิจารณา ประชาสัมพันธ์
1. การจัดอบรมระยะสั้น 4 เดือน แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
2. การประชุมประชาวิจ ารณ์ ร่าง พรบ.PCC โดยจัดขึ้นในวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ณ อิมแพค
เมืองทองธานี จานวน กลุ่มเป้าหมาย 500 คน (ผู้บริหาร ผู้แทนวิชาชีพ/ผู้ปฏิบัติ (จังหวัดละ 4 คน นพ.สสจ./
สสอ./PCU ของ รพ./รพ.สต./ผู้ แ ทนภาคี เ ครื อ ข่ า ย/เอกชน และผู้ แ ทนกองทุ น 6 กองทุ น เช่ น สปสช.
กรมบัญชีกลาง)
มติที่ประชุม .....…………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
…………………………………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
๕.๑.๒ เรื่องจาก นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ สสจ.กาฬสินธุ์ (นางสาววิมลรัตน์ ภูผาสุข)
…………………………………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
…………………………………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
…………………………………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
…………………………………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
…………………………………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
มติที่ประชุม .....…………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
…………………………………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
๕.๑.๓ เรื่องจาก นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ สสจ.กาฬสินธุ์ (นางฉวีวรรณ ชมภูเขา)
…………………………………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
…………………………………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
…………………………………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
…………………………………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
…………………………………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
มติที่ประชุม .....…………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
…………………………………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
๕.๒ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
เรื่ อ งที่ 1 สรุ ป ผลการบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ผลการด าเนิ น การการคั ด กรองพั ฒ นาการเด็ ก ตามกลุ่ ม อายุ
specialpp เดือนตุลาคม 2560
1. คัดกรอง ประเทศร้อยละ 49.57 เขตสุขภาพที่ 7 ร้อยละ 55.45 จังหวัดกาฬสินธุ์ร้อยละ 43.92
สูงสุดอาเภอยางตลาด ร้อยละ 64.64 ต่าสุดอาเภอกุฉินารายณ์ ร้อยละ 12.50
2. พบสงสัยล่าช้า ประเทศร้อยละ 18.44 เขตสุขภาพที่ 7 ร้อยละ 27.82 จังหวัดกาฬสินธุ์ร้อยละ
27.79 สูงสุดอาเภอท่าคันโท ร้อยละ 38.33 ต่าสุดอาเภอสามชัย ร้อยละ 11.11
3. ติดตามได้ ประเทศร้อยละ 28.68 เขตสุขภาพที่ 7 ร้อยละ 42.43 จังหวัดกาฬสินธุ์ร้อยละ 37.25
สูงสุดอาเภอนามน ร้อยละ 85.71 ติดตามไม่ได้ อ.สหัสขันธ์ ดอนจาน หนองกุงศรี ร่องคา เขาวง สามชัย
(ตามแนบท้ายภาคผนวกหน้าที่ 59 - 60)
มติที่ประชุม .....…………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
…………………………………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………

๒๙
เรื่องที่ 2 สรุปผลการบันทึกข้อมูลผลการดาเนินงานความครอบคลุมของเด็กอายุครบ 1 ปี และ 3 ปีที่
ได้รับวัคซีน โปลิโอ3, MMR1, MMR2 จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2561 ไตรมาสที่ 1
1. วัคซีน OPV3 ประเทศร้ อยละ 81.49 เขตสุ ขภาพที่ 7 ร้อยละ 84.29 จังหวัดกาฬสิ นธุ์ร้อยละ
85.73 ผ่านเกณฑ์มากกว่าร้อยละ 90 มี 4 อาเภอคือ ฆ้องชัย ห้วยผึ้ง คาม่วง เมืองกาฬสินธุ์ สูงสุดอาเภอ
ฆ้องชัยร้อยละ 96.88 ต่าสุดอาเภอท่าคันโท ร้อยละ 72.94
2. วัคซีน MMR1 ประเทศร้ อยละ 73.08 เขตสุ ขภาพที่ 7 ร้อยละ 77.29 จังหวัดกาฬสิ นธุ์ร้อยละ
77.86 ไม่มีอาเภอที่ผ่านเกณฑ์มากกว่าร้อยละ 95 สูงสุดอาเภอฆ้องชัย ร้อยละ 92.00 ต่าสุดอาเภอท่าคันโท
ร้อยละ 58.82
3. วัคซีน MMR2 ประเทศร้ อยละ 73.88 เขตสุ ขภาพที่ 7 ร้อยละ 75.43 จังหวัดกาฬสิ นธุ์ร้อ ยละ
77.49 ไม่มีอาเภอที่ผ่านเกณฑ์มากกว่าร้อยละ 95 สูงสุดอาเภอฆ้องชัยร้อยละ 89.80 ต่าสุดอาเภอร่องคา
ร้อยละ 64.52
(ตามแนบท้ายภาคผนวกหน้าที่ 61)
กระทรวงจะติดตามรายงาน ไตรมาสที่เดือน กุมภาพันธ์ 2561 ขอให้ทุกแห่งเร่งดาเนินการ ให้ครบตาม
เกณฑ์ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560
หมายเหตุ
1. สามารถติดตามรายชื่อเด็กที่ยังไม่ได้รับบริการได้ที่
http://203.157.186.113/cockpit60/main/login.php
2. เนื่องจากรายงาน HDC ปี 2560 หยุดประมวลผลแล้ว แต่ Big data กระทรวงทาการ ดึงข้อมูลทุก
สัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของเดือน ขอให้ทุกหน่วยบริการ ติดตามเด็กที่ยังไม่ได้รับบริการ นัดมารับวัคซีนที่ขาดให้
ครบตามเกณฑ์ และบันทึกรายงาน HIS และส่ง HDC on cloud
3. เนื่ องจากกระทรวงได้มี การให้ โรงพยาบาลสมัครเข้าใช้ บริการ smart health ID ซึ่ง ผู้ ป่ว ย/
ประชาชน จะสามารถดูการรักษาพยาบาลได้ ผ่าน Application ซึ่งอยู่ในช่วงวิจัย และให้โรงพยาบาลสมัครเข้า
ร่วมระบบ Smart Health ID กระทรวงจะสารวจและจัดอบรมอีกครั้งในปี 2561 จึงขอให้ผู้ให้บริการ ผู้บันทึก
ข้อมูล และจัดส่งรายงานตรวจสอบการรักษา และการบริการให้ถูกต้อง และตรงตามความเป็นจริง
มติที่ประชุม .....…………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
…………………………………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
เรื่องที่ 3 สรุปการถ่วงน้าหนักตามกรอบคารับรองปฏิบัติราชการ จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2561
ประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลตามแผนการปฏิบัติราชการ
ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละของหมู่บ้านต้นแบบ ที่มีระดับ
ความสาเร็จในการจัดการสุขภาพชุมชนเข้มแข็งให้ชุมชน
พึ่งตนเองด้านสุขภาพ ด้วยวิถีชุมชน
ตัวชี้วัดที่ ๖ ค่าถ่วงน้าหนักในการบรรลุตัวชี้วัดตามพันธกิจ
คปสอ.

จานวน
ตัวชี้วัด
2

น้าหนัก (ร้อยละ) ปี
2561
20
8
12

๓๐
ประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ
ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความสาเร็จของเครือข่ายบริการสุขภาพ
มีการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ โรคปอดบวมในเด็ก
(Pneumonia) และโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)
มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
ตัวชี้วัดที่ 1. ระดับความสาเร็จในการดาเนินงานให้
ประชาชนทุกกลุ่มวัย มีสุขภาพที่ดี ลดการป่วยและตายก่อนวัย
อันควร
- จัดการกลุ่มวัย
- จัดการโรคและภัยสุขภาพ
- คุ้มครองผู้บริโภค
-การจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี
- Area Based (ปี 2561 ไปรวมกับจัดการความรู้ /KM)
- EOC
มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาองค์กร
ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความสาเร็จของหน่วยงานในการ
บริหารจัดการให้บุคลากรด้านสาธารณสุขเป็นคน ดี เก่ง มี
ความสุข บนฐานค่านิยมองค์กร
ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความสาเร็จของระบบบริหารจัดการที่มี
ความเป็นเลิศ ทันสมัย
- การดาเนินงานด้าน ITA
- การดาเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ (พชอ.)
- การพัฒนาคุณภาพข้อมูล
- การจัดการองค์ความรู้ของหน่วยบริการและภาคี
เครือข่าย
- การเพิ่มรายได้
รวม

จานวน
ตัวชี้วัด
1

น้าหนัก (ร้อยละ) ปี
2561
10

1

43
12

2

20
5
3
3
27
5
22
4
5
๕
3

6

5
100

๓๑
ตัวชี้วัดตามภารกิจ คปสอ.
ตัวชี้วัด

น้าหนัก

รพ.

สสอ.

กลุ่มงาน

1.การคักรองพัฒนาการเด็ก (การแก้ไขพัฒนาการล่าช้า)

10





2.อัตรามารดาตาย

12





3.เด็กวัยเรียนสูงดี สมส่วน

7





4.ท้องก่อนวัย (15 – 19 ปี)

10





5. การควบคุบระดับน้าตาล (DMวัดร้อยละการเจาะ A1C )

10





6.ความครอบคลุม EPI เด็ก 0 - 5 ปี

9





7. RDU

7





คุ้มครองผู้บริโภคฯ

8. ร้อยละผู้ป่วยนอกได้รบั
บริการการแพทย์แผนไทยฯ

9





แพทย์แผนไทยฯ

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

10





ควบคุมโรค

10.คุณภาพข้อมูล

9





- ยุทธศาสตร์ฯ /
- ประกันสุขภาพ

11.สาเหตุการตาย

7





ยุทธศาสตร์ฯ

กลุ่มวัย
ส่งเสริมสุขภาพ

ควบคุมโรค

ด้านบริการ

ด้านบริหาร

มติที่ประชุม .....…………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
…………………………………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
เรื่องที่ 4 การจัดสรรงบประมาณและแผนงานโครงการรองรับสาหรับ คปสอ.
ตำมที่ กลุ่มงำนพัฒนำยุทธศำสตร์สำธำรณสุข ได้แจ้งงบประมำณจัดสรรประจำปี ๒๕๖๑ กรอบวงเงิน
งบประมำณ และแนวทำงกำรบริหำรแผนงำน/โครงกำร ไปยัง รพ./สสอ. และ คปสอ.ทุกแห่ง โดยกำหนดให้
จั ด ท ำแผนงำน/โครงกำร เพื่ อ เสนอขออนุ มั ติ ต่ อ นำยแพทย์ ส ำธำรณสุ ข จั ง หวั ด กำฬสิ น ธุ์ ภำยในวั น ที่
๒๘ พฤศจิ กำยน ๒๕๖๐ ไปแล้ ว นั้ น จึ งขอให้ ท่ำนเร่งรั ด กำรด ำเนิ น กำรดัง กล่ ำว ให้ แล้ ว เสร็จภำยในเดื อ น
พฤศจิกำยน ๒๕๖๐
มติที่ประชุม .....…………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
…………………………………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………

๓๒
เรื่องที่ 5 ร่าง กาหนดการตรวจราชการปี 2561

มติที่ประชุม .....…………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
…………………………………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
5.3 กลุ่มงานยาเสพติดและสุขภาพจิต
เรื่อง ขอเชิญชวนสมัครเป็นสมาชิกนิตยสาร TO BE NUMBER ONE
ขอเชิญชวนโรงพยำบำลทั่วไป ,โรงพยำบำลชุมชน ,สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอและโรงพยำบำลส่งเสริม
สุ ข ภำพต ำบลทุ ก แห่ ง สมั ค รเป็ น สมำชิ ก นิ ต ยสำร TO BE NUMBER ONE รำยปี ถ ำวร ปี ล ะ ๓๐๐ บำท
จะได้รับนิตยสำร ๔ เล่ม โดยนิตยสำรออกเป็นรำย ๓ เดือน ทั้งนี้ หน่วยงำนสำมำรถดำเนินกำรขออนุมัติจัดซื้อ
ตำมระเบียบของทำงรำชกำรได้ และขอให้ส่งใบสมัครสมำชิกนิตยสำร TO BE NUMBER ONE พร้อมชำระเงิน
๓๐๐ บำท ภำยในวันที่ ๑๕ ธันวำคม ๒๕๖๐ เพื่อจะได้รวบรวมขึ้นทูลเกล้ำถวำยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนรำช
กัญญำ สิริวัฒนำพรรณวดี ในวันศุกร์ที่ ๒๒ ธันวำคม ๒๕๖๐ ณ วิทยำลัยเทคนิคกำฬสินธุ์ รายละเอียดใบสมัคร
ตามแนบท้ายภาคผนวก หน้าที่ 62
มติที่ประชุม .....…………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
…………………………………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
5.4 กลุ่มงานควบคุมโรค
เรื่ องที่ 1 มาตรการและแนวทางการดาเนินงานเพื่อการบรรลุผลสาเร็จในการดูแลรักษาผู้ป่วย
วัณโรคปอดรายใหม่ ประจาปีงบประมาณ 2561 (รายละเอียดตามแนบท้ายภาคผนวก หน้าที่ 63 – 76)
มติที่ประชุม .....…………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
…………………………………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………

๓๓
เรื่องที่ 2 รายงานผลการดาเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังการจัดการลด
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจและหลอดเลือดสมอง และสร้างเครือข่ายบริการทุกระดับ
ปีงบประมาณ 2560
จากการทบทวนกระบวนการดาเนินงานลดเสี่ยง ลดโรคและภัยสุขภาพจากโรคเบาหวาน ความดันโลหิต
สูง ปี 2559 ถึงปี 2560 ของจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยคณะกรรมการ NCD Board คณะกรรมการ Service plan
ระดับจังหวัดและกลุ่มงานควบคุมโรค ได้ทบทวน ติดตาม วิเคราะห์ ประมวลผล และสังเคราะห์ เมื่อดาเนินงาน
ตามโครงการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังการจัดการลดโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง หัวใจและหลอดเลือดสมอง
และสร้างเครือข่ายบริการทุกระดับ ปีงบประมาณ 2560 พบประเด็นความเสี่ยงต่อการทาให้การขับเคลื่ อน
นโยบายหรือการดาเนินงานไม่ประสบความสาเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด ดังนี้
1. Case Manager ของโรงพยาบาลที่ปฏิบัติงานที่ NCD Clinic ทาหน้าที่เป็นทั้ง System Manager
ระดับอาเภอและงานโรคอื่นๆ ส่งผลต่อความเข้มข้นในการให้บริการผู้ป่วย DM HT ในสถานบริการ และการ
สร้างเสริมสุขภาพในชุมชน
2. จากการมุ่งเน้นคุณภาพการจัดบริการในปี 2560 จึงให้ใช้ผล HbA1C ประเมินผลการควบคุมน้าตาล
ในเลือดของผู้ป่วย DM ซึ่งจะส่งผลต่อค่าใช้จ่ายการตรวจ ซึ่งผู้ป่วยที่ได้รับบริการมีเพียงบางส่วนยังไม่ครอบคลุม
จานวนผู้ป่วยทั้งหมด
3. ทีมสุขภาพขาดทักษะในการสื่อสารให้ ผู้ป่วยนาไปสู่กระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และขาด
ระบบการติดตามประเมินผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพทั้งกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มป่วย
4. การบันทึกข้อมูล 43 แฟ้ม ของพื้นที่ยังดาเนินการไม่ได้คุณภาพ (ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาระบบการบริหาร และจัดการคลินิกบริการ นาไปสู่การลดเสี่ยง ลดป่วย ลดตาย และลด
ภาวะแทรกซ้อนอันเกิดจากโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจและหลอดเลือดสมอง
2. เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ ให้นามาใช้ในการประมวลผล เผยแพร่ข้อมูลได้อย่างมีระบบ และ
ใช้ในการเฝ้าระวังและจัดการโรคได้
3. เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรในด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวาน
4. บูรณาการการดาเนินงานร่วมกับเครือข่าย ให้เกิดการมรส่วนร่วมในการบริหารจัดการโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรังในพื้นที่
กระบวนการดาเนินงาน
1. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ และคลินิกบริการ
2. การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
ผลลัพธ์การดาเนินงาน
จากการดาเนิ น งานด้านการบริ ห ารจัด การ และคลิ นิกบริการ การพัฒ นาด้านระบบข้อมูล สารสนเทศ
การบูรณาการงานร่วมกับภาคีเครือข่าย และการขับเคลื่อนพัฒนางานคลินิก NCD คุณภาพ มีผลการดาเนินงาน
ดังนี้

๓๔
ตารางที่ 1 สรุปผลการประเมินรับรองคลินิก NCD Clinic Plus จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2560
คะแนนการประเมิน
ระดับของ
โรงพยาบาล
รวม
โรงพยาบาล
ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 2
(A,S,M1,M2,F1,F2
(100
(50)
(50)
,F3)
คะแนน)
1
กาฬสินธุ์
S
47.65
29.60
77.25
2
ยางตลาด
M2
48.47
27.20
75.67
2
สมเด็จ
M2
44.80
30.60
75.40
4
กุฉินารายณ์
M2
43.37
30.60
73.97
5
กมลาไสย
F1
49.58
30.80
80.38
6
หนองกุงศรี
F2
48.98
36.40
85.38
7
ห้วยเม็ก
F2
46.33
37.60
83.93
8
ร่องคา
F2
48.98
34.60
83.58
9
ท่าคันโท
F2
49.18
31.40
80.58
10 ห้วยผึ้ง
F2
46.33
34.40
80.73
11 เขาวง
F2
43.27
28.40
71.67
13 สหัสขันธ์
F2
43.27
32.40
75.67
15 นาคู
F3
43.78
31.80
75.58
16 ฆ้องชัย
F3
42.55
32.80
75.35
12 นามน
F2
43.47
31.60
75.07
14 คาม่วง
F2
47.96
25.40
73.36
17 ดอนจาน
F3
38.06
24.40
66.46
18 สามชัย
F3
37.9
22.60
60.50
หมายเหตุ : ส่วนที่ 2 ข้อมูลจาก HDC วันที่ 31 สิงหาคม 2560

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

ประเด็นที่ได้จากการติดตามประเมินกระบวนการพัฒนาคุณภาพ NCD clinic plus
เกณฑ์
ทิศทาง และนโยบาย

ระบบสารสนเทศ

ประเด็นที่ดาเนินกิจกรรมได้ดี
ประเด็นที่ต้องพัฒนา
NCD board ประกอบด้วยภาคี
บุคลากร สถานที่ และสิ่งแวดล้อม ที่
เครือข่าย ใน และ/หรือ นอกกระทรวง เหมาะสม เพียงพอ และเอื้อต่อการเข้าถึง
สาธารณสุขภายในอาเภอ
การบริการ และ ติดตามความก้าวหน้า
และทิศทางการดาเนินงานให้บรรลุ
เป้าประสงค์ NCD Clinic Plus
ระบบทะเบียนข้อมูลการให้บริการที่ การรายงานข้ อ มู ล ที่ ถู ก ต้ อ ง ครบถ้ ว น
สมบูรณ์ ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และ และตรงเวลา ให้ ผู้ บ ริ ห ารใช้ ใ นการ
จั ด เก็ บ ในระบบคอมพิ ว เตอร์ หรื อ ตัดสินใจเชิงนโยบาย
เอกสาร

๓๕
เกณฑ์
ประเด็นที่ดาเนินกิจกรรมได้ดี
ประเด็นที่ต้องพัฒนา
ก า ร ป รั บ ร ะ บ บ แ ล ะ การวินิจฉัยลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่และ ระบบการส่งต่อ ระบบการดูแลสุขภาพที่
กระบวนการบริการ
แจ้ ง ผลการวิ นิ จ ฉั ย แก่ ส ถานบริ ก าร บ้าน (Home health care) เพื่อให้
เครือข่ายที่ส่งมา
ผู้รับบริการได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง
และเข้าถึงบริการได้ง่าย
มี ร ะบบสนั บ สนุ น การ การจัดบริการเพื่อส่งเสริมความรู้
สื่อ และ/หรือ เครื่องมือที่ช่วยสนับสนุน
จัดการตนเอง
ทักษะที่จาเป็นต่อการตัดสินใจ และ
การจัดการตนเองของผู้รับบริการ
การจัดการตนเอง รวมถึงการวางแผน
ดูแลตนเองได้อย่างต่อเนื่อง ร่วมกับทีม
สหวิชาชีพ
ร ะ บ บ ส นั บ ส นุ น ก า ร แนวทางปฏิบัติในการป้องกันควบคุม Chronic Case Conference / KM เพื่อ
ตั ด สิ น ใจ (ในการดู แ ล โรคไม่ติดต่อ ที่จัดทาขึ้นตามแนวทาง แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแล และจัดการโรค
ป้องกันและจัดการโรค) ปฏิบัติระดับประเทศ
จัดบริการเชื่อมโยงชุมชน ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การดู แ ลติ ด ตาม สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยน
ระดับน้าตาลในเลือด การวัดความดัน เรียนรู้แนวทางการดูแลตนเองของ กลุ่ม
โลหิ ต และปั จ จั ย เสี่ ย งหลั ก / ปั จ จั ย ชมรม ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อในชุมชน
เสี่ยงร่วม ด้วยตนเอง ในกลุ่มเสี่ยง กลุ่ม
เสี่ยงสูง และกลุ่มป่วย โดยการมีส่ว น
ร่วมของอสม.
จุดอ่อนที่ควรพัฒนามากที่สุดคือ ระบบสนับสนุนการจัดการตนเอง และ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (ในการ
ดูแลป้องกันและจัดการโรค)
ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดบริการ ปี 2560
แผนภูมิ 1 ร้อยละของประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูง
(> ร้อยละ 90)

Screen DM

หมายเหตุ : ข้อมูลจาก HDC วันที่ 31 สิงหาคม 2560

Sreen HT
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๓๖
แผนภูมิ 2 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ จากกลุ่มเสี่ยง ปีงบประมาณ 2560 (ไม่เกินร้อยละ 2.4)
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แผนภู มิ 3 อั ต ราผู้ ป่ ว ยเบาหวาน และความดั น โลหิ ตสู ง ที่ ขึ้ น ทะเบี ย นและมารั บ การรั ก ษาในเขตพื้น ที่
รับผิดชอบ
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HT
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สามชัย
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๓๗
แผนภูมิ 4 ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้าตาลได้ดี(HbA1C < 7%) ร้อยละ 40
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แผนภูมิ 5 อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจไขมันและมี LDL < 100 mg/dl ≥ ร้อยละ 60
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รวม

ห้ วยผึ ้ง
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๓๘
แผนภูมิ 6 อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจ Retinal exam และComplete Foot exam ≥ ร้อยละ
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แผนภูมิ 7 อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่มีความดันโลหิตน้อยกว่า 140/90 mmHg ≥ ร้อยละ 60
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๓๙
แผนภูมิ 8 อัตราการเกิดภาวะ Hypoglycemia ในผู้ป่วย DM ≤ ร้อยละ 2
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แผนภูมิ 9 อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ลดลง ≤ ร้อยละ 5 และ ความดันโลหิตสูงลดลง ≤ ร้อยละ
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หมายเหตุ : ข้อมูลจาก HDC วันที่ 31 สิงหาคม 2560

new HT

๔๐
แผนภูมิ 10 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดี (<140/90 mmHg) ≥ ร้อย
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แผนภูมิ 11 อัตราผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงที่ได้รับการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางไต ≥ ร้อยละ
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๔๑
แผนภูมิ 12 อัตราผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงได้รับการประเมินความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและ
หลอดเลือด (CVD) ≥ ร้อยละ 80
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ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะและแนวทางในการแก้ไขปัญหาการดาเนินงาน
ปัญหา/อุปสรรค
- ความตระหนัก และความ
ต่อเนื่องของการจัดการตนเองของ
กลุ่มป่วย กลุ่มเสี่ยงในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
- ขาดระบบการติดตามอย่าง
เข้มข้นประเมินผลการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพทั้งกลุ่มปกติ
เสี่ยง และป่วยในชุมชน
- จานวนเครื่องถ่ายภาพจอ
ประสาทตาที่ใช้หมุนเวียน 4
เครื่องไม่เพียงพอต่อระยะเวลาที่
จากัด

แนวทางแก้ไข
- สอดแทรกรูปแบบการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพที่น่าสนใจ เข้ากับ
บริบทของตัวประชาชน
- ติดตาม ประเมินผลการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง
เข้มข้น

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

- เพิ่มจานวนเครื่องถ่ายภาพจอ
ประสาทตา
- พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการ
อ่านผลการคัดกรองจอประสาทตา
และการใช้กล้อง Fundus camera
- ออกคัดกรองเชิงรุกในพื้นที่และ
หน่วยบริการ
- จัดซื้อ จัดจ้างเครื่องมือที่ทันสมัย
สะดวก ง่ายต่อการใช้งาน และไม่
เกิดผลกระทบต่อตัวผู้ป่วย

- เพิ่มพยาบาลเวชฯ ตา ในการ
ดูแลการคัดกรอง
ภาวะแทรกซ้อนทางตา โดย
ดาเนินงานร่วมกับแพทย์และ
CM NCD
- สร้างความเชื่อมั่นในการตรวจ
ให้ประชาชนได้เห็น และได้รับ
ประโยชน์จากการตรวจ

๔๒
ปัญหา/อุปสรรค
- Case Manager (CM) ทาหน้าที่
ทั้ง System Manager ระดับ
อาเภอและงานโรคอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ส่งผลต่อความเข้มข้นในการ
ให้บริการผู้ป่วย DM HT ในสถาน
บริการ และการสร้างเสริมสุขภาพ
ในชุมชน
- ทีมสุขภาพขาดทักษะในการ
สื่อสารให้ผู้ป่วยนาไปสู่
กระบวนการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม
- ระบบข้อมูลจากฐานข้อมูล 43
แฟ้ม ยังไม่สอดคล้องกับ HDC
ของ สนย.
- ข้อมูลประชากรที่ไม่เป็นปัจจุบัน.

แนวทางแก้ไข
- เพิ่มบุคลากรด้านการดาเนินงาน
NCD (case manager)
- บูรณางานร่วมกับทีมสหวิชาชีพ โดย
กาหนดบทบาท หน้าที่ที่ชัดเจน
- หน่วยบริการกาหนดหน้าที่เฉพาะ
คลินิกให้กับ Case manager

ข้อเสนอแนะ
- จัดทาหลักสูตรในการสร้าง
System Manager ระดับ
อาเภอละ 2 คน ในการบริหาร
จัดการระบบงาน NCD ในส่วน
ของ รพ. และ คปสอ.

- การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทักษะ
ในการสื่อสารให้ผู้ป่วยนาไปสู่
กระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

- NCD Board ร่วมกับ IT Board
ระดับจังหวัด ตรวจสอบข้อมูลราย
ตัวชี้วัดจากฐาน 43 แฟ้ม และ HDC
สนย. ตั้งแต่ระดับจังหวัด อาเภอ รพ.
สต. เพื่อวิเคราะห์ Gap และควรมี
การติดตามผ่านกวป.ทุกเดือน
- จัดตั้งศูนย์ข้อมูลระดับอาเภอให้
ครอบคลุม และมีการติดตามข้อมูล
HDC ผ่าน คปสอ.อย่างต่อเนื่อง
- จากการมุ่งเน้นคุณภาพการ
- หางบประมาณสนับสนุนค่าใช้จ่าย
จัดบริการในปี 2560 จึงให้ใช้ผล ในการตรวจ HbA1C และเป็น
HbA1C ซึ่งมีค่าใช้จ่ายการตรวจ มาตรฐานเดียวกัน
รวมถึงผลงานที่ต่าใน 3 เดือนแรก - จัดทาแนวทางปฏิบัติในการตรวจ
เนื่องจากจานวนผู้ป่วยที่ได้รับ
HbA1C
บริการมีเพียงบางส่วนยังไม่
- จัดทาแนวทางปฏิบัติในการส่งตรวจ
ครอบคลุมจานวนผู้ป่วยทั้งหมด
HbA1C ในผู้ป่วยและส่งออก 43
แฟ้มให้เป็นปัจจุบัน

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

- เสนอเป็นนโยบาย และจัดทา
แนวทางการตรวจ HbA1C
ระดับจังหวัดเพื่อให้เกิดความ
คุ้มทุนในการจัดบริการที่เป็น
มาตรฐานและมาตรการ
เดียวกัน

ปัจจัยความสาเร็จ/ข้อค้นพบในการดาเนินงาน
1. มีแนวโน้มที่ดีขึ้นในส่วนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ และจัดระบบ
บริการด้านสุขภาพลดโรคและภัยจากโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
2. มีการจัดระบบเชื่อมโยงกับ รพ.สต. โดยใช้ CPG เพื่อเป็นแนวทางเดียวกัน ในทุกหน่วยบริการ
3. ทีมงาน NCD (Case manager, สหวิชาชีพ) ที่ประจาหน่วยบริการและในพื้นที่ มีความเข้มแข็งใน
การทางานเป็นทีม ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ให้ความสาคัญในการทางานเชิงรุก เชิงรับอย่างเต็มที่ สามารถ
เข้าใจและเข้าถึงผู้ป่วย/กลุ่มเสี่ยงได้เป็นรายกรณี ร่วมกับทีม อสม. ทีมจิตอาสา

๔๓
4. ทีม ITCM (Case manager และทีมแอดมิน) จากพื้นที่ มีส่วนร่วมเป็นอย่างมากในการวางแผนการ
ดาเนินงานร่วมกับคณะกรรมการจั งหวัด และมีส่วนช่วยในการขับเคลื่ อนการดูแลรักษาผู้ ป่วยโรคเบาหวาน
ความดันโลหิตสูง
มติที่ประชุม .....…………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
…………………………………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
5.5 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
เรื่องที่ 1 รายงานสถานการณ์การดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
(Long Term Care : LTC)
จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ดาเนินโครงการพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุด้านสาธารณสุข สาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พึ่ ง พิ ง ตั้ ง แต่ ปี 2559 โดยน าร่ อ ง 22 อปท. และในปลายปี 2559 สมั ค รเข้ า ร่ ว มเพิ่ ม อี ก 13 อปท.
โดยในปี 2560 ได้มี อปท.สมัครเข้าร่วม จานวน 93 แห่ง ปี 2561 สมัครเข้าร่วม 13 แห่งและยังคงเหลือที่ยัง
ไม่สมัคร 9 แห่ง จากจานวน อปท.ทั้งหมด 150 แห่ง (สปสช.อยู่ระหว่างการโอนเงินลงกองทุน LTC อปท.
จานวน 14 แห่ง)
1. การเบิกจ่าย LTC ปี 2559 (เป้าหมายทุกแห่ง)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
จังหวัด
กาฬสินธุ์
ขอนแก่น
มหาสารคาม
ร้อยเอ็ด

อปท.
เข้าร่วม
(แห่ง)
35
44
26
40
145

เบิกจ่ายแล้ว ยังไม่
(แห่ง)
เบิกจ่าย
(แห่ง)
31
4
28
16
18
8
34
6
111
34

%เบิกจ่าย

อปท.ยังไม่เบิกจ่าย
(จ.กาฬสินธุ์)

88.57
63.64
69.23
85.00
76.55

1.ทต.โพนทอง อ.เมือง
2.ทต.นามน อ.นามน
3.ทต.หนองใหญ่ อ.หนองกุงศรี
4.ทต.หนองสรวง อ.หนองกุงศรี

ปัญหา
1. Care Manager ไม่จัดทา Care Plan เนื่องจากมีภาระงานจานวนมาก
2. Care Plan ไม่ได้รับการอนุมัติจากคณะอนุกรรมการกองทุน LTC
3. อปท.ไม่มีความมั่นใจในการดาเนินงาน
การแก้ไขปัญหา
ข้อ 1 และ 2 ได้ส่งบุคลากรทั้งจาก รพ.สต.และ อปท.เข้ารับการอบรมหลักสูตร Care Manager
ซึ่ ง จั ด อบรมโดยศู น ย์ อ นามั ย ที่ 7 ขอนแก่ น ร่ ว มกั บ วิ ท ยาลั ย พยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่ น 2 รุ่ น เดื อ น
พฤศจิกายนและธันวาคม 2560
ข้อ 3 สปสช.ได้จัดประชุม work shop ทั้ง 4 พื้นที่ เมื่อวันที่ 2 พย. 2560 กาหนดให้โอนเงินให้แล้ว
เสร็จภายใน ธันวาคม 2560
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2. การเบิกจ่าย LTC ปี 2560 (เป้าหมายทุกแห่ง)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
จังหวัด
อปท.ที่เข้าร่วม
เบิกจ่ายแล้ว
ยังไม่เบิกจ่าย
%เบิกจ่าย
กาฬสินธุ์
79
31
48
39.24
ขอนแก่น
76
12
64
15.79
มหาสารคาม
35
9
26
25.71
ร้อยเอ็ด
45
14
31
31.11
235
66
169
28.09
ปัญหา/อุปสรรค
1. Care Manager ย้ายไปบรรจุรับราชการ
2. อปท.ยังไม่จัดประชุมคณะอนุกรรมการกองทุน LTCเพื่อนาเสนอ Care Plan
3. อปท.ไม่มีความมั่นใจในการดาเนินงาน
การแก้ไขปัญหา
ข้อ 1 ได้ส่งบุคลากรจากรพ.สต. เข้ารับการอบรมหลักสูตร Care Manager เพื่อทดแทน ซึ่งจัดอบรม
โดยศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่นร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น 2 รุ่น เดือน พย.และธค. 2560
ข้อ 2 และ 3 สปสช.จะจั ดประชุม work shop ทุกพื้นที่ ที่ยังไม่โ อนเงินลงสู่ศูนย์พัฒ นาและฟื้นฟู
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ในวันที่ 28 พย. 2560 ณ ชาร์ลองบูทรีค อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ และจะตกลงระยะเวลา
โอนเงินให้แล้วเสร็จในที่ประชุม
3. รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ปี
2561
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

อาเภอ
กุฉินารายณ์
กุฉินารายณ์
สมด็จ
สมด็จ
สมด็จ
หนองกุงศรี
หนองกุงศรี
หนองกุงศรี
ยางตลาด
ยางตลาด
สหัสขันธ์
สหัสขันธ์
เมือง
เมือง

อปท
ทต.จุมจัง
อบต.สมสะอาด
อบต.ศรีสมด็จ
ทต.แซงบาดาล
อบต.หมูม่น
ทต.คาก้าว
ทต.ดงมูล
อบต.โคกเครือ
ทต.หัวนาคา
ทต.หัวนาคา
ทต.โนนน้าเกลี้ยง
ทต.โนนแหลมทอง
ทต.ภูดิน
ทต.ภูปอ
รวม

รพ.สต.
จุมจัง
หนองบัวทอง
หนองแสง
บาก
หมูม่น
หนองใหญ่
ภูฮัง
ห้วยยางดง
หัวนาคา
ดงบัง
โนนน้าเกลี้ยง
โนนแหลมทอง
เหล่าหลวง
หนองแวงใหญ่

ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
(คน)
64
52
19
32
54
44
53
45
95
108
25
23
12
11
637
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4. รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ยังไม่สมัครเข้าร่วมโครงการ Long Term Care
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

อาเภอ
ยางตลาด
ยางตลาด
ยางตลาด
ยางตลาด
ยางตลาด
ยางตลาด
ยางตลาด
ยางตลาด
สมเด็จ
สมเด็จ

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

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

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

การพัฒนาบุคลากร
1. Care Manager : ได้ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตร Care Manager เพื่อทดแทน และเพิ่ม
ในพื้นที่ใหม่ให้ครอบคลุมรพ.สต.ทุกแห่ง จานวน 58 คน
2. Care Giver : ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่นสนับสนุนงบประมาณ ปี 2560 สาหรับอบรมผู้ดูแล
ผู้สูงอายุในพื้นที่ใหม่และพื้นที่ที่ยังไม่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ จานวนเงิน 164,400 บาท
มติที่ประชุม .....…………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
เรื่องที่ 2 งานพัฒนาการเด็ก 2560 และสถานการณ์ของมารดาตาย 2560
มติที่ประชุม .....…………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
5.6 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
เรื่อง การดาเนินงาน service plan สาขา RDU และเป้าหมายปี 2561
มติที่ประชุม .....…………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
๕.7 เรื่องจากโรงพยาบาลกาฬสินธุ์
………………………………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
…………………………………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
…………………………………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
…………………………………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
มติที่ประชุม .....…………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
๕.8 เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชน
…………………………………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
…………………………………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
…………………………………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
…………………………………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
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มติที่ประชุม .....…………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
…………………………………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
๕.9 เรื่องจากสานักงานสาธารณสุขอาเภอ
…………………………………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
…………………………………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
…………………………………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
…………………………………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
…………………………………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
มติที่ประชุม .....…………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
…………………………………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
5.10 เรื่องแจ้งด้วยเอกสาร
เรื่องที่ 1 แจ้งเข้าร่วมประชุมรับฟังผลการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข)
ปีงบประมาณ 2560 และทิศทางการขับเคลื่อนงาน ตาม PA ของเขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ 2561
โดยผู้บริหารระดับสูง กระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
(ตามเอกสารแนบท้ายภาคผนวกหน้าที่ 77 – 82)
เรื่องที่ 2 ขอความร่วมมือบรรจุวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยบริการสุขภาพทุกแห่ง
(ตามเอกสารแนบท้ายภาคผนวกหน้าที่ 83)
มติที่ประชุม .....…………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
…………………………………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
5.11 เรื่องจากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จากัด
1. ผลการดาเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จากัด
1. กาไร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560
127,418,253.46 บาท
2. ทุนสหกรณ์
1,555,558,262.78 บาท
3. ตั๋วสัญญาใช้เงิน
294,000,000.00 บาท
4. เงินฝากจากสมาชิก
438,881,270.70 บาท
5. ทุนดาเนินการ
4,712,718,026.81 บาท
2. จานวนสมาชิกสหกรณ์ ณ ปัจจุบันถึงเดือน ตุลาคม 2560 ดังนี้
สมาชิกสามัญ
สมาชิกสมทบ
3,015 คน
1,102 คน
รวม 4,117 คน
จานวนสมาชิก ฌกส. ณ ปัจจุบันถึงเดือน ตุลาคม 2560
สมาชิกสามัญ
สมาชิกสมทบ
3,219 คน
3,187 คน
รวม 6,407 คน
3. เชิญประชุมประธานหน่วย ประจาปี 2560 เพื่อร่างงบประมาณในวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน
2560 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จากัด
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4. เชิญประชุมกรรมการเลือกตั้งสหกรณ์ฯ ในวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมสหกรณ์
ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จากัด
5. การสรรหากรรมการดาเนินการ
- ล่วงหน้า วันที่ 15 - 16 ธันวาคม 2560 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จากัด เวลา
09.00 น. – 15.00 น.
- สรรหาจริง วันที่ 19 ธันวาคม 2560 ณ เขตเลือกตั้งทุกเขต เวลา 12.00 – 15.00 น.
6. แจ้งสารวจของชาร่วย ประจาปี 2560 ได้แก่
1. เสื้อแจ็คเก็ต (สีขาว GRAND SPORT)
2. กระเป๋าล้อลาก
3. เงินสด จานวน 600 บาท
หมายเหตุ : ของชาร่วยทุกชิ้นมูลค่าไม่เกิน 600 บาท
7. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จากัด ขยายเปิดรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ระหว่าง
วั น ที่ 1 - 15 ธั น วาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ในวั น ท าการ ณ ส านั ก งานสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์
สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จากัด
8. การรีเงินกู้พิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกเงินกู้เพื่อการศึกษาและสวัสดิการ และเงินกู้ฉุกเฉิน
ประจาเดือนพฤศจิกายน 2560 เป็นวันที่ 27 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2560
9. ประกาศหยุดกรณีพิเศษในวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เนื่องด้วยคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์
ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จากัด ประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์
และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย จากัด
10. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จากัด ลดอัตราดอกเบี้ ยเงินกู้ ทุกประเภทจากเดิม
6.75 บาท เป็น 6.50 บาท มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560
11. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อดารงตาแหน่งผู้จัดการ ได้แก่ นางสาวสุมนตรา ทองทวี
ลาดับสารอง
สารองลาดับที่ 1
นายปรีชา
ถีสูงเนิน
สารองลาดับที่ 2
นางสาวสุทธิศิริ
อิ่มเจริญ
12. กาหนดการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2560 วันที่ 23 มกราคม 2561 ณ โรงแรมริมปาว
ห้องทศพร อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
มติที่ประชุม .....…………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
…………………………………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
ระเบียบวาระที่ ๖
เรื่องอื่น ๆ
…………………………………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
…………………………………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
…………………………………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
…………………………………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
…………………………………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
มติที่ประชุม .....…………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………
…………………………………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………

๔๘

ภาคผนวก

๔๙

๕๐

๕๑

๕๒

๕๓

๕๔

๕๕

๕๖

๕๗

๕๘

910
4186
908

616
3829
839

67.69
91.47
92.40

100
401
85

หมายเหตุ
ตัวอักษร/ตัวเลขสีแดง คือ อาเภอทีม่ คี า่ ตา่ กว่า เขตสุขภาพที่ 7
ข ้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560
https://hdcservice.moph.go.th/hdc

ดอนจำน
เมืองกำฬสินธุ ์
สำมชยั

16.23
10.47
10.13

64.00
302.00
72.00

64.00
75.31
84.71

578
3,728
826

หน่วยบริการ เป้ าหมาย คัดกรอง %คัดกรอง สงสัยล่าช ้า %สงสัยล่าช ้า ติดตามได ้ %ติดตามได ้ สมวัย
ประเทศ
1,883,310 1,533,241
81.41 247,880
16.17
191,899
77.42 1,469,881
เขต7
156,667 143,458 91.57
33,183
23.13
29,214
88.04
138,948
ขอนแก่น
55,727 51,435
92.30
9,966
19.38
8,563
85.92
49,925
มหาสารคาม
29,037 25,264
87.01
7,936
31.41
6,884
86.74
24,125
ร ้อยเอ็ด
39,568 37,767
95.45
9,072
24.02
8,760
96.56
37,182
กาฬสินธุ์
32,335 28,992
89.66
6,209
21.42
5,007
80.64
27,716
ห ้วยเม็ก
1738
1696
97.58
526
31.01
486.00
92.40
1,655
1337
792
59.24
240
30.30
158.00
65.83
706
สหสั ข ันธ์
ห ้วยผึง้
1028
1009
98.15
298
29.53
265.00
88.93
976
กมลาไสย
2182
2106
96.52
620
29.44
518.00
83.55
1,995
ท่าคันโท
1366
1322
96.78
376
28.44
344.00
91.49
1,289
นามน
1292
1243
96.21
323
25.99
283.00
87.62
1,200
เขาวง
802
731
91.15
181
24.76
139.00
76.80
689
ฆ ้องชัย
787
729
92.63
174
23.87
128.00
73.56
683
ยางตลาด
4449
4296
96.56
965
22.46
768.00
79.59
4,097
ร่องคา
556
457
82.19
102
22.32
85.00
83.33
439
กุฉนิ ารายณ์
3534
2899
82.03
615
21.21
484.00
78.70
2,763
นาคู
991
874
88.19
175
20.02
129.00
73.71
825
1835
1293
70.46
241
18.64
196.00
81.33
1,242
คำม่วง
2106
2003
95.11
372
18.57
301.00
80.91
1,901
สมเด็จ
2328
2258
96.99
415
18.38
285.00
68.67
2,124
หนองกุงศรี
80.00

100.00

120.00

ประเทศ

ผลการดาเนินการการคัดกรองพัฒนาการเด็ กตามกลุ่มอายุ
specialpp ปี งบประมาณ
ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน
เวลา
น

เขต

มหาสารคาม

ด
้
รอยเอ็

คัดกรอง

กมลาไสย

สหัสขันธ์

งึ้
้
หวยผ

ิ ์
กาฬสนธุ

ก
้
หวยเม็

83.33
55.56
55.56
83.33
%ติดตามได ้
ค่า mean ผ่านเกณฑ์ %ผ่านเกณฑ์
ระดับ
(อาเภอ) (อาเภอ)
ประเทศ(77.42)
10
55.56
เขต(88.04)
2
11.11
จังหวัด(80.64)
10
55.56
>70%
16
88.89

15
10
10
15

ผ่านเกณฑ์ %ผ่านเกณฑ์
(อาเภอ) (อาเภอ)

ขอนแก่น

>80%

93.83 16 ประเทศ(81.41)
97.36 17 เขต(91.57)
98.45 18 จังหวัด(92.30)

ค่า mean
ระดับ

1 60.00
2
40.00
3
4 20.00
5
6
7
8
9
10
11
12
13

94.91 14
94.07 15

%สมวัย
95.87
96.86
97.06
95.49
98.45
95.60
97.58
89.14
96.73
94.73
97.50
96.54
94.25
93.69
95.37
96.06
95.31
94.39
96.06
ยางตลาด
เขาวง

ัย
้
องช

ร่องคา

นามน

คาม่วง

กุ ินารายณ์

นาคู

ดอนจาน

สมเด็จ

16
8
10
12

88.89
44.44
55.56
66.67

ผ่านเกณฑ์ %ผ่านเกณฑ์
(อาเภอ) (อาเภอ)

สงสัยล่าช ้า

ิ ์
เมืองกาฬสนธุ

%สมวัย
ค่า mean ผ่านเกณฑ์ %ผ่านเกณฑ์
ระดับ
(อาเภอ) (อาเภอ)
ประเทศ(95.87)
8
44.44
เขต(96.86)
3
16.67
จังหวัด(95.60)
8
44.44
>90%
17
94.44

>20%

ประเทศ(16.17)
เขต(23.13)
จังหวัด(21.42)

ค่า mean
ระดับ

หนองกุงศรี

ท่าคันโท

ผลการดาเนินการการคัดกรองพัฒนาการเด็กตามกลุม่ อายุ specialpp ปี งบประมาณ 2560
ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น.

๕๙

สามช ัย

25
234

35
9
45

63
362

88
55
70

39.77
16.36
64.29

39.68
64.64

7
1
5

6
53

หมายเหตุ
ตัวอักษร/ตัวเลขสีแดง คือ อาเภอทีม่ คี า่ ตา่ กว่า เขตสุขภาพที่ 7
ข ้อมูลระหว่างวันที่ 1 -31 ตุลาคม 2560
https://hdcservice.moph.go.th/hdc

ยำงตลำด
นำมน
เขำวง
สำมชยั

นำคู
20.00
11.11
11.11

24.00
22.65
6.00
-

18.00
85.71
-

33.96

หน่วยบริการ เป้ าหมาย คัดกรอง %คัดกรอง สงสัยล่าช ้า %สงสัยล่าช ้า ติดตามได ้ %ติดตามได ้
ประเทศ
144,377 71,562
49.57
13,199
18.44
3,786
28.68
เขต7
11,858
6,575 55.45
1,829
27.82
776
42.43
ขอนแก่น
4,179
2,138
51.16
511
23.90
111
21.72
มหาสารคาม
2,195
796
36.26
306
38.44
99
32.35
ร ้อยเอ็ด
2,977
2,540
85.32
706
27.80
452
64.02
กาฬสินธุ์
2,507
1,101
43.92
306
27.79
114
37.25
ท่าคันโท
101
60
59.41
23
38.33
10.00
43.48
ฆ ้องชัย
64
24
37.50
9
37.50
3.00
33.33
สหัสขันธ์
112
46
41.07
16
34.78
กุฉนิ ารายณ์
288
36
12.50
12
33.33
8.00
66.67
ดอนจาน
85
12
14.12
4
33.33
ห ้วยเม็ก
137
58
42.34
19
32.76
15.00
78.95
หนองกุงศรี
167
46
27.54
15
32.61
เมืองกาฬสินธุ์
321
190
59.19
58
30.53
26.00
44.83
คาม่วง
159
50
31.45
15
30.00
1.00
6.67
สมเด็จ
145
70
48.28
20
28.57
9.00
45.00
กมลาไสย
171
39
22.81
11
28.21
5.00
45.45
42
18
42.86
5
27.78
ร่องคำ
77
37
48.05
9
24.32
1.00
11.11
ห้วยผึง้

34
8
40

19
199

29

สมวัย
61,948
5,503
1,735
585
2,276
907
47
17
30
32
8
54
31
157
36
59
33
13
ค่า mean
ระดับ

27.80
ด
้
รอยเอ็

4
4
6
0

33.33
ดอนจาน

33.33
กุ ินารายณ์

34.78
สหัสขันธ์

37.50
ัย
้
องช

38.33
ท่าคันโท

22.22
22.22
33.33
-

28.21
กมลาไสย

28.57
สมเด็จ

30.00
คาม่วง

30.53
ิ ์
เมืองกาฬสนธุ

24.00
นาคู

24.32
งึ้
้
หวยผ

16
11
11
16

88.89
61.11
61.11
88.89

ผ่านเกณฑ์ %ผ่านเกณฑ์
(อาเภอ) (อาเภอ)

%สมวัย
ค่า mean ผ่านเกณฑ์ %ผ่านเกณฑ์
ระดับ
(อาเภอ) (อาเภอ)
ประเทศ(86.57)
8
44.44
เขต(83.70)
8
44.44
จังหวัด(82.38)
9
50.00
>90%
2
11.11

>20%

ประเทศ(18.44)
เขต(27.82)
จังหวัด(27.79)

22.65
ยางตลาด

สงสัยล่าช ้า

27.78
ร่องคา

ค่า mean
ระดับ

32.76
ก
้
หวยเม็

38.44
มหาสารคาม

ผ่านเกณฑ์ %ผ่านเกณฑ์
(อาเภอ) (อาเภอ)

32.61
หนองกุงศรี

%ติดตามได ้
ค่า mean ผ่านเกณฑ์ %ผ่านเกณฑ์
ระดับ
(อาเภอ) (อาเภอ)
ประเทศ(28.68)
9
50.00
เขต(42.43)
7
38.89
จังหวัด(37.25)
8
44.44
>70%
2
11.11

>80%

27.79
ิ ์
กาฬสนธุ

คัดกรอง

11.11
เขาวง

ผลการดาเนินการการคัดกรองพัฒนาการเด็ กตามกลุ่มอายุ
specialpp ปี งบประมาณ 1 (เดือน ตุลาคม
)
ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 0 เวลา
น

27.82
เขต

18.44
ประเทศ

20.00
นามน

23.90
ขอนแก่น

97.14 16 ประเทศ(49.57)
88.89 17 เขต(55.45)
88.89 18 จังหวัด(43.92)

76.00 14
85.04 15

78.38 13

%สมวัย
86.57
83.70
90.00
81.15
80.00
73.49
70.00
89.61
60.00
82.38
50.00
78.33 1
70.83 2 40.00
30.00
65.22 3
20.00
88.89 4
10.00
66.67 5 93.10 6
67.39 7
82.63 8
72.00 9
84.29 10
84.62 11
72.22 12

11.11
สามช ัย

ผลการดาเนินการการคัดกรองพัฒนาการเด็กตามกลุม่ อายุ specialpp ปี งบประมาณ 2561
ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น.
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๘๑
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
รับฟังผลการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) ปีงบประมาณ 2560
และทิศทางการขับเคลื่อนงาน ตาม PA ของเขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ 2561
โดยผู้บริหารระดับสูง กระทรวงสาธารณสุข
วันที่ 4 ธันวาคม 2560 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
----------------------------------------------สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
1. นายแพทย์ประวิตร ศรีบุญรัตน์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
2. นายแพทย์ไพรัตน์ สงคราม
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
3. นางสาววิมลรัตน์ ภูผาสุข
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
4. นายสม
นาสอ้าน
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
5. นางสุระภา
ฆารสว่าง
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
6. นางปราณีต
วงศ์สละ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
7. นางสายใจ
อิ่มแมน
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค
8. นายกฤช
โชติการณ์
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
9. นายณัฐพงษ์
ลือฉาย
หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ
10. นางนิศราวรรณ
รักโคตร
หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
11. นางถมญาณี
โชติการณ์
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ
12. นางสุพัตรา
ไชยยา
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
13. นายยุทธพล
ภูเลื่อน
รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
14. นายสุพิน
ภูสง่า
รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ
15. นางสาวสุภัทรา
สามัง
รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานยาเสพติดและสุขภาพจิต
โรงพยาบาล
1. นายแพทย์บรรพจน์ สุวรรณชาติ
2. นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์

ผู้อานวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์
รองผู้อานวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ (ฝ่ายการแพทย์)

ระดับอาเภอ
ผู้อานวยการโรงพยาบาลชุมชน
1. นายแพทย์วรวิทย์ เจริญพร
2. นายแพทย์สุพัฒน์ ธาตุเพชร
3. นายแพทย์สมานมิตร อัฐนาค
4. นายแพทย์วิโรจน์ กอบางยาง
5. นายแพทย์สิริชัย นามทรรศนีย์

ผู้อานวยการโรงพยาบาลยางตลาด
ผู้อานวยการโรงพยาบาลกมลาไสย
ผู้อานวยการโรงพยาบาลคาม่วง
ผู้อานวยการโรงพยาบาลเขาวง
รักษาการผู้อานวยการ รพร.กุฉินารายณ์

๘๒
สาธารณสุขอาเภอ
1. นายลาพูน
2. นายประสิทธิชัย
3. นายสายัณห์
4. นางอาพร
5. นายสุพรรณ
6. นายศิริศักดิ์
7. นายประสิทธิ์
8. นายสมบูรณ์
9. นายนัฐวุฒิ
10. นายนพรัตน์
11. นายสง่า
12. นายสมพงษ์
13. นายวราวุฒิ
14. นายสมดี
15. นางจุฑามาศ
16. นายจักราวุฒิ
17. นายอรรคเดช
18. นายไชยา

เสนาวัง
กัลยาสนธิ
ใจทาน
อนุทัย
เขตบรรจง
บุญไชยแสน
สงกันหา
ไชยศรี
ไผ่ผาด
ไทยแท้
เพียรภายลุน
ภูผิวฟ้า
ตุลาพัฒน์
โคตตาแสง
วิลาศรี
วงษ์ภักดี
อรรคเศรษฐัง
เวียงนนท์

สาธารณสุขอาเภอเมืองกาฬสินธุ์
สาธารณสุขอาเภอยางตลาด
สาธารณสุขอาเภอคาม่วง
สาธารณสุขอาเภอกมลาไสย
สาธารณสุขอาเภอหนองกุงศรี
สาธารณสุขอาเภอฆ้องชัย
สาธารณสุขอาเภอนามน
สาธารณสุขอาเภอสหัสขันธ์
สาธารณสุขอาเภอกุฉินารายณ์
สาธารณสุขอาเภอนาคู
สาธารณสุขอาเภอสมเด็จ
สาธารณสุขอาเภอห้วยผึ้ง
สาธารณสุขอาเภอท่าคันโท
สาธารณสุขอาเภอห้วยเม็ก
สาธารณสุขอาเภอสามชัย
รักษาราชการแทนสาธารณสุขอาเภอเขาวง
รักษาราชการแทนสาธารณสุขอาเภอดอนจาน
รักษาราชการแทนสาธารณสุขอาเภอร่องคา

ตัวแทน จาก รพ.สต.
1. นายสงวน
2. นายพรศักดิ์
3. นางจุฑามณี
4. นายประยูร

ดอนสินพูล
สาราญรื่น
คาแหงพล
รัตน์วิเศษ

ผอ.รพ.สต.โนนสว่าง อาเภอเมืองกาฬสินธุ์
ผอ.รพ.สต.หนองแวงศรี อาเภอกุฉินารายณ์
ผอ.รพ.สต.หนองตอกแป้น อาเภอยางตลาด
ผอ.รพ.สต.ท่าเพลิง อาเภอกมลาไสย

ผู้ประสานงาน/ฝ่ายเลขานุการ สสจ.กาฬสินธุ์
1. นายธงชัย
ปัญญูรัตน์
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
2. นายตรึงใจ
ศาลาโรจน์
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
3. นายบุรินทร์
จินดาพรรณ นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
ผู้ติดตาม สสจ.กาฬสินธุ์
1. นางศุภกาญจน์
หระสิทธิ์
2. นายชัยพิพัฒน์
เถาวชารี

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

หมายเหตุ : 1. การเดินทางเข้าร่วมประชุม ขอให้ประสานกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เพื่อวางแผนการเดินทาง
2. การแต่งกาย ใส่เสื้อซาฟารีสีฟ้า

๘๓

