
1 
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมนิผล (กวป.)  

ส านักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ ์ครั้งที่ 13/๒๕63  
วันศุกร์ ที่ 25 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา ๑๓.3๐ – 16.30 น. 

ณ ห้องประชมุปญัญานุสติ ส านักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ์ 

ระเบยีบวาระ/เรื่อง ผู้น าเสนอ ระยะเวลา 
(นาที) 

หน้า
เอกสาร 

ระเบยีบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุม  
1.1 เรื่องจากที่ประชุม/นโยบายกระทรวงสาธารณสุข 
1.2 เรื่องจากที่ประชุมเขต 
1.3 เรื่องจากที่ประชุมกรมการจังหวัด 
1.4...................................................... 

นพ.สสจ.กาฬสินธุ ์
 
 
 
 

10 3 

ระเบยีบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
การประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.)  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธ์ุ ครั้งที่ 12/2563  
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ 
 
 

3 
 

3 

ระเบยีบวาระที่ 3 เรื่องสบืเนื่อง 
3.1 ความก้าวหน้าผลการแกป้ัญหา Service After Death 
3.2 สรุป แผน/ผล การใช้จ่ายเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่
เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2563 

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ 
 
 

10 
 

3 -  8 

ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
     - ไม่ม ี

 
 

 
  

8 
 

 ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบ 
5.1 เรื่องจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ ์
      5.1.1 นายแพทยเ์ชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
      5.1.2 นกัวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ  
(ด้านส่งเสริมพัฒนา) รักษาการในต าแหน่งนักวิชาการ
สาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) 
      5.1.3 สาธารณสุขอ าเภอ (นักวิชาการสาธารณสุขช านาญ
การพิเศษ) รักษาการในต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
เชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ) 
      5.1.4 นกัวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ  
(ด้านบริการทางวิชาการ) 

 
 

นพ.พรพัฒน์  ภูนากลม 
นายสม  นาสอา้น 

 
 

นายประสิทธิ์  สงกันหา 
 
 

นายยุทธพล  ภูเลื่อน 
 

 
 

5 
5 
 
 

5 
 
 

5 

 
8 - 9 

 
 

5.2 เรื่องจากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
      - สรุปรายงานการส่งแผนปฏิบัติการปี 2564 คปสอ/
สสอ./รพ./สสอ. 

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตรฯ์ 5 9 - 10 

  



2 
ระเบยีบวาระ/เรื่อง ผู้น าเสนอ ระยะเวลา 

(นาที) 
หน้า

เอกสาร 
5.3 เรื่องจากกลุ่มงานประกันสุขภาพ 
      5.3.1 การด าเนินการยกระดับระบบหลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้าตามนโนบายรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข 4 ข้อ ในระดับพ้ืนที่ เขต 7 ขอนแก่น 
      5.3.2 สถานการณ์การเงินการคลัง 

กลุ่มงานประกันสุขภาพ 10 10 - 13 

5.4 เรื่องจากกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
      - สรุปรายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 5 14 

5.5 เรื่องจากกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
      - น าเสนอการเฝ้าระวังสถานการณ์ฝุ่นขนาดเล็ก Pm 2.5 
พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ ์

กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ 5 14 

5.6 เรื่องจากกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
      - มาตรการ 7 วัน อันตราย 

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ 5 14 

5.7 เรื่องจากโรงพยาบาลกาฬสินธุ ์ โรงพยาบาลกาฬสินธุ ์ 5 14 
5.8 เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลชุมชน 5 14 
5.9 เรื่องจากส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 5 15 
5.10 เรื่องเสนอโดยเอกสาร  
   5.10.1 ความก้าวหน้าการด าเนินงานตาม PA/ข้อสั่งการ
ตรวจราชการของเขต/กระทรวง จากระบบ Cockpit 
   5.10.2 สรุปรายงานผลการด าเนินการ การคัดกรอง
พัฒนาการเด็กตามกลุ่มอายุ specialpp ปีงบประมาณ 2564 
   5.10.3 สรปุผลการด าเนินงานส่งเสริมการใช้ยาอย่างสม
เหตุผล (Service plan: RDU) จังหวัดกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ 
2564 

 
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ 

 
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ 

 
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 

 15 

5.11 เรื่องจากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จ ากัด ประธานสหกรณ์ฯ 3 15 
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่องประธานแจง้ให้ที่ประชุมทราบและ/หรือถือปฏิบัติ 
…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 
…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 
…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 
…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 
…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 
…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 
…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 
…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 
…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 
…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 
…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 
…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 
…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 
…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 
 

มติที่ประชุม .....…………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 
…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 
 
ระเบยีบวาระที่ 2  เรื่องรบัรองรายงานการประชุม ครัง้ทีแ่ล้ว (ครั้งที่ 12/2563) เมื่อวันจันทร์ที่ 30 พฤศจกิายน 2563  
(รายละเอียดแนบท้ายตามเอกสารหมายเลข 1 หน้าที่ 16 - 35) 

มติที่ประชุม .....…………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 
…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 
 
ระเบยีบวาระที่ ๓  เรื่องตดิตามผลการประชุม ครั้งที่แล้ว 
 3.1 ความก้าวหน้าผลการแก้ปัญหา Service After Death โดย กลุ่มงานพัฒนายทุธศาสตร์สาธารณสุข 
 จ านวนการบริการหลังเสียชีวิตจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2564 ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 20 ธันวาคม 
2563 (จากฐาน HDC on Cloud สสจ.กาฬสินธุ์) 

จากการตรวจสอบบริการผู้เสียชีวิต จากฐาน HDC โดยใช้ข้อมูลผู้เสียชีวิตจาก กยผ.  พบว่า มีผู้เสียชีวิตยังไม่จ าหน่าย 
สูงสุด Chronic จ านวน 3,232 ราย แฟ้ม Person จ านวน 739 ราย แฟ้ม Ncdscreen จ านวน 105 ราย แฟ้ม Service 
จ านวน 95 ราย แฟ้ม Community_service จ านวน 46 ราย แฟ้ม SpecialPP จ านวน 45 ราย แฟ้ม (Procedure_opd , 
icd9ttm_planthai) จ านวน 22 ราย แฟ้ม Chronicfu จ านวน 14 ราย แฟ้ม Dental จ านวน 4 ราย ภาพที ่1 - 8 
 จ าแนกรายอ าเภอ พบว่า จ านวนการบริการหลังเสียชีวิต ใกล้เคียงกัน สูงสุด คือ อ าเภอยางตลาด จ านวน 30 
ครั้ง อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์  จ านวน 28 ครั้ง รองลงมา อ าเภอหนองกุงศรี จ านวน 15 ครั้ง ภาพที่ 3 

จ านวนบริการแพทย์แผนไทยหลังการเสียชีวิต แฟ้ม (Procedure_opd , icd9ttm_planthai) สูงสุด คือ อ าเภอ
ยางตลาด จ านวน 13 ครั้ง รองลงมา อ าเภอฆ้องชัย จ านวน 3 ครั้ง ท่าคันโทและสามชัย จ านวน 2 ครั้ง ภาพที่ 4 

ร้อยละการแก้ไขบริการหลังการเสียชีวิตสูงสุด คือ อ าเภอห้วยผึ้ง ร้อยละ 85.84 รองลงมา อ าเภอเขาวง ร้อยละ 
85.11 อ าเภอท่าคันโท ร้อยละ 73.21 ภาพที่ 9 



4 
ภาพที่ 1 . เปรียบเทียบก่อน-หลังติดตามผลจ านวนประชากรเสียชีวิตแต่ยังไม่จ าหน่าย 
             แฟม้ PERSON ปงีบประมาณ 2564 

 
 
ภาพที่ 2 เปรยีบเทียบก่อน-หลังติดตามผลจ านวนผูป้่วยโรคเรื้อรังเสยีชีวิตแต่ยังไมจ่ าหน่าย 
            แฟม้ Chronic ปงีบประมาณ 2564 

 
 
ภาพที่ 3 เปรียบเทียบก่อน-หลังติดตามผลจ านวนให้บริการคนเสียชีวิต แฟ้ม SERVICE ปีงบประมาณ 2564 

 
 



5 
ภาพที่ 4 เปรยีบเทียบก่อน-หลังติดตามผลจ านวนใหบ้ริการบริการแพทย์แผนไทยคนเสียชีวติ  
            แฟม้ Procedure_OPD ปีงบประมาณ 2564 

 
ภาพที ่5 เปรียบเทียบก่อน-หลังติดตามผลจ านวนให้บริการตรวจสุขภาพช่องปากคนเสียชีวิต แฟ้ม DENTAL ปีงบประมาณ 
2564 

 
 
ภาพที่ 6 เปรียบเทียบก่อน-หลังติดตามผลจ านวนให้บริการเยี่ยมบ้านคนเสียชีวิต 
           แฟ้ม community_service ปงีบประมาณ 2564 

 



6 
ภาพที่ 7 เปรียบเทียบก่อน-หลังติดตามผลจ านวนให้บริการคัดกรองคนเสียชีวิต แฟ้ม NCDSCREEN ปีงบประมาณ 2564 

 
 

ภาพที่ 8 เปรียบเทียบก่อน-หลังติดตามผลจ านวนให้บริการคัดกรองคนเสียชีวิต แฟ้ม SPECIALPP ปงีบประมาณ 2564 

 
 
ภาพที่ 9 เปรียบเทียบก่อน-หลังติดตามผลจ านวนให้บริการ Record คนเสียชีวิต ปีบประมาณ 2564 
 แฟ้ม PERSON/Chronic/DENTAL/PROCEDURE/SERVICE/NCDSCREEN/community_service  

 
 



7 
 ภาพที ่10 เปรียบเทียบจ านวน Record SERVICE AFTER DEATH ปงีบประมาณ 2563-2564  
            จ าแนกรายเดือน   OP/PP 

 
 
สาเหตทุีพ่บ แฟ้มโรคเรื้องรัง (Chronic) ยังไม่จ าหน่ายผูเ้สียชีวติจ านวนสูงขึ้น ดังนี้  

(1) หน่วยบริการส่งแฟ้ม Chronic (ข้อมูลโรคเรื้อรัง) ทั้งหมด   
(2) หน่วยบริการปรับแก้รหัสโรคเรื้อรัง โดยไม่จ าหน่ายรหัสเดิม (หาย / ครบการรักษา / โรคอยู่ในภาวะ

สงบ ฯลฯ)  แต่ ลบออกจาก HIS ไม่ท าการ data correct ในระบบ HDC  
(3) หน่วยบริการ ปรับวันที่เริ่มป่วยวันแรก ในรหัสโรคเรื้อรงันั้นๆ  

แนวทางการแก้ไข 
1. ตรวจสอบรายช่ือ เลขที่บัตรประชาชน ว่าเป็นคนเดียวกันหรือไหม 
2. ตรวจสอบสิทธ์ิการรักษาและสถานะการเสียชีวิต 
3. หากพบรายช่ือ เลขบัตรประชาชน ยังไม่เสียชีวิต ติดต่อแก้ไขงานทะเบียน สปสช./หรือ นายทะเบียนปกครองอ าเภอ 
4. หากพบการให้บริการเสียชวีิตให้ลบบริการตามคู่มือ การ Data_correct ข้อมูลและจ าหน่ายเสียชีวิตในฐาน HIS 
5. การจ าหน่ายแฟ้ม Chronic ขึ้นกับอาการป่วย  
    5.1 หากทา่นแก้ไขใน HIS ก็ต้องแก้ไขที่ HDC  
    5.2 หากทา่นลบข้อมูลรหัสโรคใน HIS ก็ต้อง Data_correct ที่ HDC  
    5.3 หากเปลี่ยนแปลงวันวินิจฉัยวันที่ป่วยวันแรกของโรคเรื้อรังนั้นๆ ต้อง Data_correct ที่ HDC  
    5.4 กรณีวินิจฉัยผิด ท าการ Data_correct ข้อมูล ในรหัสโรคนั้นๆ   
    5.5 กรณีอาการป่วยรุนแรงขึ้น กรอก Typedisch (01 = หาย, 02 = ตาย, 03 = ยังรักษาอยู่, 04 = ไม่ทราบ (ไม่มี
ข้อมูล), 05 = รอจ าหน่าย/เฝ้าระวัง, 06 = ขาดการรักษาไม่มาติดต่ออีก (ทราบว่าขาดการรักษา), 07 = ครบการรักษา, 
08 = โรคอยู่ในภาวะสงบ (inactive) ไม่มีความจ าเป็นต้องรักษา, 09 = ปฎิเสธการรักษา, 10 = ออกจากพื้นที)่ 

มติที่ประชุม .....…………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 
…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 
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3.2 สรุป แผน/ผล การใช้จ่ายเงนิค่าบรกิารทางการแพทย์ที่เบกิจ่ายในลักษณะงบลงทุน 

ปงีบประมาณ 2563  โดย กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตรส์าธารณสุข 

 
มติที่ประชุม .....…………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 
…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 
 
ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา 
 - ไม่มี 
 
ระเบยีบวาระที่ ๕  เรื่องแจง้ให้ที่ประชุมทราบ 

๕.๑  เรื่องจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ ์
5.1.1 เรื่องจากนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ดา้นเวชกรรมป้องกัน) (นายแพทย์พรพฒัน์  ภูนากลม) 

…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 
…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 
…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 
…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 

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

5.1.2 เรื่องจากนักวชิาการสาธารณสุขช านาญการพเิศษ (ด้านส่งเสรมิพฒันา) รกัษาการในต าแหน่ง
นักวชิาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านสง่เสริมพฒันา) (นายสม  นาสอ้าน) 
…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 
…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 
…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 
…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 

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

สรุป แผน/ผล การใชจ้า่ยเงนิคา่บรกิารทางการแพทยท์ีเ่บกิจา่ยในลกัษณะงบลงทนุ ปีงบประมาณ 2563 ขอ้มูล ณ วนัที ่22-12-2563 (15.00 น.)

วงเงนิรวมท ัง้หมด

ล ำดับ

จ ำนวนแผน    จ ำนวนเงนิ จ ำนวนแผน    จ ำนวนเงนิ จ ำนวนแผน    จ ำนวนเงนิ จ ำนวนแผน    จ ำนวนเงนิ จ ำนวนแผน    จ ำนวนเงนิ

1 เมอืงกำฬสนิธุ์ 115 21,403,691.26      30 13,775,572.26      9 2,804,000.00   10 997,800.00           66 3,826,319.00     57.39

2 นำมน 46 2,782,704.63        46 2,782,704.63     100.00

3 กมลำไสย 62 5,734,071.27        2 1,418,300.00   2 489,353.27           58 3,826,418.00     93.55

4 ร่องค ำ 40 1,392,431.22        40 1,392,431.22     100.00

5 เขำวง 33 3,272,304.87        1 490,000.00           1 7,700.00         31 2,774,604.87     93.94

6 ยำงตลำด 117 10,248,811.66      4 720,000.00      113 9,528,811.66     96.58

7 หว้ยเม็ก 58 3,815,015.36        2 149,500.00           2 480,000.00           54 3,185,515.36     93.10

8 สหัสขันธ์ 31 3,047,970.94        31 3,047,970.94     100.00

9 ค ำม่วง 30 4,503,070.22        1 22,840.94       29 4,480,229.28     96.67

10 ทำ่คันโท 41 3,097,490.86        2 340,000.00           39 2,757,490.86     95.12

11 หนองกุงศรี 72 5,272,934.41        72 5,272,934.41     100.00

12 สมเด็จ 67 5,885,494.16        67 5,885,494.16     100.00

13 หว้ยผึง้ 40 2,134,899.61        3 310,194.00           5 560,816.61           32 1,263,889.00     80.00

14 กุฉนิำรำยณ์ 58 9,713,762.51        1 840,000.00           5 1,880,000.00   10 2,344,213.00        42 4,649,549.51     72.41

15 นำคู 66 2,463,118.33        1 15,400.00            65 2,447,718.33     98.48

16 ฆอ้งชยั 30 1,830,692.56        6 568,700.00           1 12,000.00            23 1,249,992.56     76.67

17 ดอนจำน 30 1,426,807.42        30 1,426,807.42     100.00

18 สำมชยั 49 1,740,010.54        49 1,740,010.54     100.00

985        89,765,281.83      45          16,473,966.26      22          6,852,840.94   31          4,899,582.88        887        61,538,891.75    91.88

รอ้ยละกำร

เบกิจำ่ยเงนิ

5 เบกิจำ่ยเงนิแลว้

รวมทัง้หมด

รวมแผนทัง้หมดปี2563 ( 

70+20+10)
2 ขออนุมัตจัิดซือ้/จำ้งแลว้ 3 ท ำสัญญำเรียบรอ้ย 4 ตรวจรับเรียบรอ้ย

CUP
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5.1.3 เรื่องจากสาธารณสุขอ าเภอ (นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพเิศษ) รกัษาการในต าแหนง่

นักวชิาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบรกิารทางวิชาการ) (นายประสิทธิ์  สงกันหา) 
…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 
…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 
…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 
…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 

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

5.1.4 เรือ่งจากนักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพเิศษ (ดา้นบรกิารทางวิชาการ) (นายยทุธพล  ภูเลื่อน) 
…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 
…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 
…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 
…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 
…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 

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

 5.2  เรื่องจากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
 - สรุปรายงานการส่งแผนปฏบิตักิารป ี2564 คปสอ/สสอ./รพ./สสอ. 

 
 

ส่งเสนอ อนุมัติ ส่งเสนอ อนุมัติ ส่งเสนอ อนุมัติ 

ว/ด/ป ว/ด/ป ว/ด/ป ว/ด/ป ว/ด/ป ว/ด/ป

สสอ.เมือง 2/11/2563 25/11/2563 14/12/2563 แก้ไข
สสอ.นามน 4/11/2563 25/11/2563 18/11/2563 27/11/2563 21/12/2563 อยู่ระหว่างตรวจสอบ
สสอ.กมลาไสย 30/10/2563 2/11/2563 18/12/2563 อยู่ระหว่างตรวจสอบ 21/12/2563 อยู่ระหว่างตรวจสอบ
สสอ.ร่องค า 27/11/2563 21/12/2563 27/11/2563 21/12/2563 17/12/2563 สอน. 100,000 บาท
สสอ.กุฉินารายณ์ 11//11/2563 25/11/2563 16/12/2563 21/12/2563
สสอ.เขาวง 27/11/2563 16/12/2563 27/11/2563 16/12/2563
สสอ.ยางตลาด 6/11/2563 25/11/2563 17/11/2563 23/11/2563 17/12/2563 อยู่ระหว่างตรวจสอบ
สสอ.ห้วยเม็ก 4/11/2563 25/11/2563 4/11/2563 16/11/2563
สสอ.สหัสขันธ์ 23/11/2563 27/11/2563 29/10/2563 25/11/2563 16/12/2563 อยู่ระหว่างตรวจสอบ
สสอ.ค าม่วง 13/11/2563 25/11/2563 16/11/2563 25/22/2563 17/12/2563 แก้ไข 21/12/2563
สสอ.ท่าคันโท 28/10/2563 2/11/2563 28/10/2563 2/11/2563 9/11/2563 27/11/2563
สสอ.หนองกุงศรี 13/11/2563 เสนอ ผบห.ลงนาม 13/11/2563 เสนอ ผบห.ลงนาม 13/11/2563 เสนอ ผบห.ลงนาม
สสอ.สมเด็จ 4/11/2563 25/11/2563 13/11/2563 25/11/2563
สสอ.ห้วยผ้ึง 28/10/2563 2/11/2563 20/10/2563 28/10/2563 18/12/2563 1.รพ.สต.บ้านค าบง
สสอ.สามชัย 25/11/2563 17/12/2563 10/11/2563 17/12/2563 21/12/2563 แก้ไข
สสอ.นาคู 23/11/2563 1/12/2563 23/11/2563 1/12/2563
สสอ.ดอนจาน 23/11/2563 27/11/2563 23/11/2563 27/11/2563 14/12/2563 แก้ไข 21/12/2563
สสอ.ฆ้องชัย 27/11/2563 1/12/2563 18/11/2563 8/12/2563 18/11/2563 8/12/2563

ข้อมูล ณ วันท่ี 21  ธันวาคม พ.ศ .2563 เวลา 16.30 น.

รายงานแผนงาน/โครงการ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ ปีงบประมาณ 2564

อ าเภอ

งบ รพสต. อนุมัติแล้ว 2 อ าเภองบด าเนินการ อนุมัติแล้ว 17 อ าเภอ งบเชิงรุก อนุมัติแล้ว  15 อ าเภอ

หมายเหตุ หมายเหตุ หมายเหตุ

งบด าเนินการ สสอ.  งบประมาณ ปี 2564 งบเชิงรุก  งบประมาณ ปี 2564 แผนงาน/โครงการ รพสต. งบประมาณ ปี 2564
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มติที่ประชุม .....…………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 
…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 

5.3  เรื่องจากกลุ่มงานประกันสุขภาพ 
 5.3.1 การด าเนนิการยกระดับระบบหลกัประกันสุขภาพถ้วนหนา้ตามนโนบายรองนายกรัฐมนตรแีละ
รัฐมนตรีวว่าการกระทรวงสาธารณสุข 4 ข้อ ในระดับพืน้ที่ เขต 7 ขอนแก่น 
 สรุปความก้าวหน้าการด าเนินการยกระดับระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าตามนโยบายรองนายกรัฐมนตรี 
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 4 ข้อ 

ข้อ 1 การใหบ้ริการหมอประจ าครอบครัวในหน่วยบรกิารปฐมภูมทิี่ไหนก็ได้ 30 บาทรักษาหน่วยบริการปฐมภูมิ
ทุกที่ (ไม่ต้องมีใบส่งตัว)  

 เขตสุภาพ ที่ 7 ก าหนดแนวทางการให้บริการผู้ป่วยนอกทั่วไป สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า กรณี
ข้ามหน่วยหน่วยบริการปฐมภูมิ ภายในเขตสุภาพ ที่ 7 เพื่อให้ผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (UC)  
ในเขตสุขภาพที่ ๗ เข้ารับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไปในหน่วยบริการปฐมภูมิได้สะดวกมากขึ้น ไม่ถูกจ ากัดเฉพาะ
หน่วยบริการปฐมภูมิที่ลงทะเบียนไว้ หรือเฉพาะกรณีอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินเท่านั้น 
 ผู้ป่วยนอกทั่วไป หมายถึง ผู้ที่มารับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพ แบบผู้ป่วยนอก 
ทั้งนี้ไม่รวมกรณีอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน (สามารถใช้บริการและเบิกชดเชยจาก สปสช.ได้อยู่แล้ว) 
 หน่วยบริการปฐมภูมิ หมายถึง หน่วยบริการปฐมภูมิ (Primary Care Unit) ตามข้อบังคับ สปสช. ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการฯ พ.ศ. 2558 ซึ่งได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ และศูนย์สุขภาพชุมชน ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ไม่
รวมหน่วยบริการปฐมภูมิที่ตั้งอยู่ภายในโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป หรือโรงพยาบาลศูนย์ 
 หน่วยบริการปฐมภูมิที่ผู้ป่วยลงทะเบียน  หมายถึง หน่วยบริการปฐมภูมิที่ผู้ป่วยลงทะเบียน ตาม
พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 
 

ส่งเสนอ สสจ. อนุมัติ ส่งเสนอ สสจ. อนุมัติ 
ว/ด/ป ว/ด/ป ว/ด/ป ว/ด/ป

1 รพท.กาฬสินธ์ุ 1 คปสอ.เมือง ส่งไฟล์
2 รพช.นามน 2 คปสอ.นามน ส่งไฟล์
3 รพช.กมลาไสย ส่งไฟล์ 3 คปสอ.กมลาไสย 18/12/2563 กส 0332/606 ลว 18 /12/ 2563
4 รพช.ร่องค า 4 คปสอ.ร่องค า 1/12/2563 กส 0032.3.3007/1096 ลว 17 /11/2563
5 รพร.กุฉินารายณ์ 27/10/2563 อนุมัติแล้ว  30/10/2563 68 โครงการ งบ 5,767,750 บาท 5 คปสอ.กุฉินารายณ์ 14/12/2563 กส 0032.308/4145 ลว 4 ธันวาคม 2563
6 รพช.เขาวง 6 คปสอ.เขาวง 14/12/2563 0832/335 ลว. 8 /12/ 2563
7 รพช.ยางตลาด 17/12/2563 70 โครงการ งบ 490,255 บาท 7 คปสอ.ยางตลาด 14/12/2563 1.ขออนุมัติ G3 งบ 142,350 25/11/2563
8 รพช.ห้วยเม็ก 16/12/2563 12 โครงการ 2,831,405 บาท 8 คปสอ.ห้วยเม็ก 17/11/2563 0032.302/1116 ลว 12/11/.63
9 รพข.สหัสขันธ์ 8/12/2563 116 โครงการ งบ 45,005,556.06 บาท 9 คปสอ.สหัสขันธ์ 16/12/2563 0032.307/221 ลว  8 /12/ 63
10 รพช.ค าม่วง 2/12/2563 13 โครงการ (33โครงการ) 1,073541 บาท 10 คปสอ.ค าม่วง 3/12/2563 อนุมัติแล้ว  8/12/2563 0032.301/1510 ลว 26 /11/.63 
11 รพช.ท่าคันโท 11 คปสอ.ท่าคันโท 11/11/2563 อนุมัติแล้ว  18/11/2563 0032.301/914  ลงวันที่ 9 /11/.63
12 รพช.หนองกุงศรี 12 คปสอ..หนองกุงศรี 30/11/2563 อนุมัติแล้ว  21/12/2563 0032.303/1433 ลว 30 /11/.63
13 รพช.สมเด็จ 10/11/2563 อนุมัติแล้ว  14/12/2563 139 โครงการ งบ 22,651,448 บาท 

เสนอ นายลงนาม 14 โครงการ 13 คปสอ..สมเด็จ 2/112/2563 อนุมัติแล้ว  16/12/2563 0032.301/2828 ลว 30 /11/.2563
14 รพช.ห้วยผ้ึง 1/12/2563 32 โครงการ 46 โครงการ (2,950,199 บาท) 14 คปสอ.ห้วยผ้ึง 2/11/2563 อนุมัติแล้ว  4/12/2563 0032.303/307/1066 ลว 9/11/.63
15 รพช.สามชัย 15 คปสอ.สามชัย 25/11/2563 กส 0032.306/597 ลว 25 /11/63
16 รพช.นาคู 17/11/2563 42 โครงการ งบ 901,685 16 คปสอ.นาคู
17 รพช.ดอนจาน 17 คปสอ..ดอนจาน 16/11/2563 อนุมัติแล้ว  21/12/2563 0032.301/526 ลว 10 /11/.63
18 รพช.ฆ้องชัย 13/11/2563 อนุมัติแล้ว  27/11/2563   15 จาก 22 โครงการ งบ599,450 บาท 18 คปสอ.ฆ้องชัย 1/12/25636 อนุมัติแล้ว  8/12/2563  0032.301/906 ลว 10 /11/.63

แผนงาน/โครงการ รพ. อนุมัติแล้ว 3  แห่ง แผนงาน/โครงการ คปสอ.  อนุมัติแล้ว  7 แห่ง
ข้อมูล ณ วันท่ี 21  ธันวาคม พ.ศ .2563 เวลา 16.30 น.

สรุปรายงานการขออนุมัติแผนงบประมาณโครงการฯ   โรงพยาบาล  ปีงบประมาณ 2564
ล าดับท่ี รพท/รพช แผนงานโรงพยาบาล งบประมาณ ปี   2564

หมายเหตุ

สรุปรายงานการขออนุมัติแผนงบประมาณโครงการฯ  คปสอ. ปีงบประมาณ 2564

ล าดับที่ คปสอ.
แผนงาน คปสอ. งบประมาณ ปี   2564

หมายเหตุ
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แนวทางการให้บริการ 
 ประชาชนผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพที่ลงทะเบียนกับหน่วยบริการปฐมภูมิ ในเขตสุขภาพที่ ๗ สามารถ
เข้ารับการตรวจ การวินิจฉัย การรักษา และการฟื้นฟูสมรรถภาพในหน่วยบริการปฐมภูมิได้ทุกแห่งภายในเขต
บริการสุขภาพที่ ๗ โดยไม่จ ากัดจ านวนครั้งในการรับบริการ ทั้งนี้รวมทั้งบริการถอนฟัน อุดฟัน และขูดหินปูน 
แนวทางการบริหารจัดการค่าใช้จ่าย 
 (1)  กรณีผู้ป่วยนอกทั่วไปใช้บริการข้ามหน่วยบริการปฐมภูมิที่ผู้ป่วยลงทะเบียน ภายในเครือข่าย  
หน่วยบริการประจ าเดียวกัน (CUP)  ไม่เรียกเก็บชดเชยระหว่างหน่วยบริการ 
 (2)  กรณีผู้ป่วยนอกทั่วไปใช้บริการข้ามหน่วยบริการปฐมภูมิที่ผู้ป่วยลงทะเบียนและข้ามเครือข่าย 
หน่วยบริการประจ า (CUP) ภายในจังหวัดเดียวกัน ให้เรียกเก็บชดเชยค่าบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข 
จากกองทุนระดับจังหวัดตามที่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนั้น ๆ ก าหนด 
 (3)  กรณีผู้ป่วยนอกทั่วไปใช้บริการข้ามหน่วยบริการปฐมภูมิที่ผู้ป่วยลงทะเบียนข้ามจังหวัดภายในเขต
สุขภาพที่ 7 ให้เรียกเก็บชดค่าบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข จากกองทุนระดับเขต ตามที่คณะกรรมการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการเงินการคลังระดับเขตสุขภาพที่ 7 และ สปสช. ก าหนด โดยก าหนดอัตราค่าบริการ 
กรณีบริการโรคทั่วไปเหมาจ่าย 100 บาท/ครั้ง และกรณีโรคเรื้อรัง (เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหอบหืด  
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคหัวใจ และโรคหลอดเลือดสมอง) ตามจ่ายจริงแต่ไม่เกิน 400 บาท/ครั้ง 
ข้อ 2 ผู้ป่วยในไม่ต้องกลับไปรับใบส่งตัว และ Seamless Referral System 
 เขตสุภาพที่ 7 เริ่มด าเนินการ 1 มกราคม 2564 วางแนวทางการใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูล N-Refer แทน
การใช้มูลผู้ป่วยจากใบส่งตัว การเบิกค่ารักษาผู้ป่วยในใช้ระบบ DRG กรณีฉุกเฉินสามารถใช้สิทธิ์ UCEP 72 ชั่วโมง 
ได้ก่อน 
ข้อ 3 โรคมะเร็งไปรับบริการที่ไหนก็ได้ที่มีความพร้อม 
 เขตสุภาพที่ 7 มีศูนย์มะเร็ง 3 แห่ง รพ.ศรีนครินทร์ ,รพศ.ขอนแก่น และรพ.ร้อยเอ็ด โดยมีทีมประสานงาน
เป็นผู้ประสานการบริการ (Nurse Co.) และเป็นผู้ประสานการส่งต่อทั้งในจังหวัดและในเขตฯ 
ข้อ 4. ย้ายหน่วยบริการได้ 4 ครั้ง/ปี ได้สิทธิทันที (ไม่ต้องรอ 15 วัน)  
 ประชาชนผู้รับบริการ ย้ายหน่วยบริการได้ 4 ครั้ง/ปี ผ่านมือถือทาง Application และแจ้งย้ายที่หน่วยบริการ 
โดยใช้หลักฐานบัตรประจ าตัวประชาชน เด็กเล็กใช้สูติบัตร ผู้ให้บริการตรวจสอบสิทธิ์และสามารถตรวจสอบจ านวนครั้ง
ของการย้ายสิทธิได ้ผ่านระบบตรวจสอบสิทธิ์ยืนยันตัวตนด้วยสมาร์ทการ์ด (โปรแกรม UC Authendication MX) 

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



 
๑๒ 

5.3.2 สถานการณ์การเงินการคลัง 

 

ล าดับ รหัส หน่วยบริการ ขนาด CR QR Cash NWC NI+Depreciation
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EBITDA
เงินบ ารุงคงเหลือ

(หักหน้ีแล้ว)

1 10709 กาฬสินธ์ุ,รพท. S 1.83 1.63 0.92 227,125,784.82 84,721,685.06 0 0 0 0 89,888,282.03 -20,671,687.47 
2 11449 สมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์,รพช. M2 1.43 1.29 0.70 29,284,541.12 21,787,242.33 2 0 0 2 23,677,938.57 -20,114,880.92 
3 11081 ยางตลาด,รพช. M2 1.69 1.55 1.13 42,799,502.47 19,158,445.94 0 0 0 0 22,612,939.07 7,976,550.99
4 11087 สมเด็จ,รพช. M2 2.18 1.94 1.61 46,247,486.53 15,075,842.92 0 0 0 0 18,003,119.78 24,190,422.57
5 11078 กมลาไสย,รพช. F1 1.44 1.33 0.85 32,415,199.46 14,898,330.92 1 0 0 1 16,354,648.28 -11,524,630.99 
6 11080 เขาวง,รพช. F2 4.00 3.59 2.93 46,592,905.08 15,300,608.52 0 0 0 0 16,364,638.03 30,014,590.12
7 11082 ห้วยเม็ก,รพช. F2 2.27 2.09 1.69 22,293,942.16 10,535,324.27 0 0 0 0 11,155,997.31 12,372,648.98
8 11086 หนองกุงศรี,รพช. F2 4.46 4.04 3.48 56,793,416.23 17,675,084.10 0 0 0 0 18,565,503.98 41,441,133.44
9 11084 ค าม่วง,รพช. F2 1.99 1.79 1.53 23,339,272.47 17,278,827.72 0 0 0 0 18,405,501.09 12,325,656.90
10 11085 ท่าคันโท,รพช. F2 2.11 1.84 1.56 20,121,350.83 14,446,100.38 0 0 0 0 15,955,706.74 10,194,982.40
11 11077 นามน,รพช. F2 3.01 2.73 2.52 24,814,536.82 9,271,146.26 0 0 0 0 9,943,700.35 18,685,597.15
12 11088 ห้วยผ้ึง,รพช. F2 1.58 1.37 1.15 7,531,353.69 4,811,881.47 0 0 0 0 5,471,986.27 1,925,251.00
13 11083 สหัสขันธ์,รพช. F2 2.18 1.88 1.48 18,380,211.33 13,294,418.61 0 0 0 0 13,875,986.49 7,630,457.79
14 11079 ร่องค า,รพช. F2 1.70 1.59 1.38 6,675,950.97 3,767,170.98 0 0 0 0 4,286,820.30 3,639,857.87
15 28017 นาคู,รพช. F3 1.78 1.55 1.38 11,914,635.21 4,936,154.40 0 0 0 0 5,886,297.49 5,886,234.38
16 28789 ฆ้องชัย,รพช. F3 2.34 2.14 2.03 11,798,319.84 8,927,273.15 0 0 0 0 9,529,375.76 9,034,490.13
17 28790 ดอนจาน,รพช. F3 2.03 1.79 1.72 9,905,840.51 5,734,535.30 0 0 0 0 6,237,015.95 6,782,946.00
18 28791 สามชัย,รพช. F2 1.86 1.60 1.47 9,037,772.66 6,913,041.25 0 0 0 0 7,615,574.14 5,139,605.61

2.22 1.99 1.64 647,072,022.20 288,533,113.58 144,929,225.95
* ข้อมูลจาก http://hfo64.cfo.in.th         ณ วันท่ี เวลา 15.30 น.

วิกฤต ระดับ 7 จ านวน 0 7 มีภาวะวิกฤติทางการเงินข้ันรุนแรง
วิกฤต ระดับ 6 จ านวน 0 6 คาดว่าจะประสบปัญหาภายใน 3 เดือน
วิกฤต ระดับ 5 จ านวน 0 5 คาดว่าจะประสบปัญหาภายใน 6 เดือน
วิกฤต ระดับ 4 จ านวน 0 4 คาดว่าจะประสบปัญหาภายหลัง 6 เดือน
วิกฤต ระดับ 3 จ านวน 0 3 คาดว่าจะดีข้ึนภายใน 3 เดือน
วิกฤต ระดับ 2 จ านวน 1 รพ.กุฉินารายณื 2 คาดว่าจะดีข้ึนภายหลัง 3 เดือน
วิกฤต ระดับ 1 จ านวน 1 รพ.กมลาไสย 1 ปกติ

ไม่วิกฤต ระดับ 0 จ านวน 16 รพท.กาฬสินธ์ุ รพ.ยางตลาด รพ.สมเด็จ รพ.เขาวง รพ.ห้วยเม็ก รพ.หนองกุงศรี รพ.ค าม่วง รพ.ท่าคันโท 0 ปกติ
รวม 18 รพ. รพ.นามน รพ.ห้วยผ้ึง รพ.สหัสขันธ์ รพ.ร่องค า รพ.นาคู รพ.ฆ้องชัย รพ.ดอนจาน รพ.สามชัย

ข้อมูลวิเคราะห์วิกฤติทางการเงินระดับ 7 (RiskScoring) ไตรมาส 1/2564 ณ เดือน พฤศจิกายน 2563

กาฬสินธ์ุ Total
14 ธันวาคม 2563
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มติที่ประชุม .....…………………………………...……………………………..……………………….……………………………………………………………………… 
 

คา่จาก Planfin

ของหน่วยบรกิาร
ผลการด าเนนิงานจรงิ

ผลตา่ง

(บาท)

ผลตา่ง

(%)

คา่จาก Planfin

ของหน่วยบรกิาร
ผลการด าเนนิงานจรงิ

ผลตา่ง

(บาท)

ผลตา่ง

(%)

1 10709 กาฬสนิธุ,์รพท. 253,133,000.00      267,901,243.78         14,768,243.78 5.83 214,406,333.33       183,179,558.72      -31,226,774.61 -14.56

2 11449 กุฉนิารายณ์,รพช. 59,887,308.59        79,684,028.46          19,796,719.87 33.06 56,974,971.40        57,896,786.13        921,814.73 1.62

3 11081 ยางตลาด,รพช. 49,018,810.89        69,829,346.59          20,810,535.70 42.45 48,057,680.80        50,670,900.65        2,613,219.85 5.44

4 11087 สมเด็จ,รพช. 35,475,735.17        47,445,892.14          11,970,156.97 33.74 34,233,834.27        32,370,049.22        -1,863,785.05 -5.44

5 11078 กมลาไสย,รพช. 45,041,852.55        51,162,309.49          6,120,456.94 13.59 40,620,073.75        36,263,978.57        -4,356,095.18 -10.72

6 11080 เขาวง,รพช. 28,596,631.00        38,813,776.41          10,217,145.41 35.73 26,554,297.67        23,513,167.89        -3,041,129.78 -11.45

7 11082 หว้ยเม็ก,รพช. 16,896,090.85        24,462,983.48          7,566,892.63 44.78 15,220,906.35        13,927,659.21        -1,293,247.14 -8.50

8 11086 หนองกุงศรี,รพช. 24,164,596.64        40,176,807.50          16,012,210.86 66.26 22,302,641.46        22,501,723.40        199,081.94 0.89

9 11084 ค าม่วง,รพช. 23,163,616.67        36,589,330.64          13,425,713.97 57.96 21,483,395.75        19,310,502.92        -2,172,892.83 -10.11

10 11085 ทา่คันโท,รพช. 20,149,313.90        31,268,399.37          11,119,085.48 55.18 18,758,558.21        16,822,298.99        -1,936,259.22 -10.32

11 11077 นามน,รพช. 13,130,577.64        21,332,238.30          8,201,660.66 62.46 12,966,133.34        12,061,092.04        -905,041.30 -6.98

12 11088 หว้ยผึง้,รพช. 14,016,620.94        17,508,959.57          3,492,338.63 24.92 13,137,160.11        12,697,078.10        -440,082.01 -3.35

13 11083 สหัสขันธ,์รพช. 14,892,811.44        26,804,102.66          11,911,291.23 79.98 13,714,960.00        13,509,684.05        -205,275.95 -1.50

14 11079 ร่องค า,รพช. 10,293,059.31        12,599,849.94          2,306,790.63 22.41 9,978,324.33          8,832,678.96          -1,145,645.37 -11.48

15 28017 นาค,ูรพช. 12,006,033.72        16,586,121.23          4,580,087.51 38.15 11,449,121.42        11,649,966.83        200,845.42 1.75

16 28789 ฆอ้งชยั,รพช. 9,368,815.91          15,129,051.02          5,760,235.11 61.48 8,140,768.33          6,201,777.87          -1,938,990.46 -23.82

17 28790 ดอนจาน,รพช. 6,182,428.45          10,136,449.94          3,954,021.49 63.96 5,678,219.36          4,401,914.64          -1,276,304.72 -22.48

18 28791 สามชยั,รพช. 9,116,275.23          14,964,010.31          5,847,735.09 64.15 8,660,294.84          8,050,969.06          -609,325.78 -7.04

644,533,578.88   822,394,900.83     177,861,321.95 27.60 582,337,674.71   533,861,787.25   -48,475,887.46 -8.32

ขอ้มูลจาก https://dhes.moph.go.th   ณ วนัที ่21 ธนัวาคม 2563

รวม

แผนประมาณการรายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ย ณ เดอืนพฤศจกิายน 2563

ล าดับ รหัส หน่วยบรกิาร

รายได ้ คา่ใชจ้า่ย
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5.4  เรื่องจากกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
- สรุปรายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา  

ข้อมูล ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2563 (รายละเอียดแนบท้ายตามเอกสารหมายเลข 2 หน้าที่ 36 - 48) 
…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 
…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 

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

5.5  เรื่องจากกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย  
  - น าเสนอการเฝ้าระวังสถานการณ์ฝุ่นขนาดเล็ก Pm 2.5 พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ 

………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………….. 
…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 
…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 
…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 

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

5.6  เรื่องจากกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
- มาตรการ 7 วัน อันตราย 

…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 
…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 
…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 

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

5.7  เรื่องจากโรงพยาบาลกาฬสินธุ์  
………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………….. 
…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 
…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 
…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 

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

๕.8  เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชน 
………………………………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………… 
…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 
…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 
…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 

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



๑๕ 
๕.9  เรื่องจากส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 

………………………………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………… 
…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 
…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 
…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 

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

5.10  เรื่องเสนอโดยเอกสาร  
5.10.1 ความก้าวหน้าการด าเนินงานตาม PA/ข้อสั่งการตรวจราชการของเขต/กระทรวง จากระบบ Cockpit 

โดย กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข (รายละเอียดแนบท้ายตามเอกสารหมายเลข 3 หน้าที่ 49 – 50) 
5.10.2 สรุปรายงานผลการด าเนินการการคัดกรองพัฒนาการเด็กตามกลุ่มอายุ specialpp ปีงบประมาณ 2564 

โดย กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข (รายละเอียดแนบท้ายตามเอกสารหมายเลข 4 หน้าที่ 51 - 52) 
 5.10.3 สรุปผลการด าเนินงานส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Service plan: RDU) จังหวัดกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ 2564 
โดย กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ (รายละเอียดแนบท้ายตามเอกสารหมายเลข 5 หน้าที่ 53 - 58) 

 5.11  เรื่องจากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จ ากัด 
ผลการด าเนนิงาน มดีังต่อไปนี้ 

 1. ก าไร  ณ  วนัที่  30 พฤศจิกายน 2563          161,236,835.73  บาท 
2. ทุนสหกรณ ์               1,970,042,332.38  บาท 
3. เงินฝากจากสมาชิก        886,455,046.59  บาท 
4. ทุนด าเนินการ               5,455,103,092.00  บาท 
5. จ านวนสมาชิกสหกรณ์ ณ ปัจจุบันถึงเดือน พฤศจิกายน 2563  ดังนี ้

 สมาชิกสามญั  สมาชิกสมทบ 
คงเหลือสมาชิก ณ วันที่  30 พฤศจิกายน 2563       3,245      1,152 

      รวม 4,397 คน 
6. ผลการด าเนินงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณฯ์  ณ  วันที่  30 พฤศจิกายน 2563 

   สามัญ    สมทบ 
 คงเหลือสมาชิก ณ วันที่  30 พฤศจิกายน 2563     3,579    3,296 
        รวม 6,875  คน 

มติที่ประชุม .....…………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 
…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 
 
ระเบยีบวาระที่ ๖  เรื่องอื่น ๆ  
…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 
…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 
…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 
…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 

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



๑๖ 
เอกสารหมายเลข 1 

รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ์ ครัง้ที่ 12/๒๕63 

วันจันทร์ ที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  เวลา 13.30 – 16.30 น. 
ณ ห้องประชมุปญัญานุสติ ส านักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ์ 

 

ผู้มาประชุม 
1. นพ.อภิชัย  ลิมานนท ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ ์
2. นพ.พรพัฒน ์  ภูนากลม รักษาการในต าแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
3. นายสม   นาสอ้าน  รักษาการในต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) 
4. นายประสิทธิ ์  สงกันหา  รักษาการในต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ) 
5. นายยุทธพล  ภูเลื่อน  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ) 
6. นายกฤช  โชติการณ์ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บรโิภคและเภสัชสาธารณสุข 

7. นางสาวถนอมนวล สายเช้ือ  หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข 

8. นางสาวสุภัทรา  สามัง  หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 

9. นายณัฐพงค์  ลือฉาย  หัวหน้ากลุ่มกฎหมาย 

10. นางถมญาณี  โชติการณ์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 

11. นางอาภิรมย์  ชิณโน  หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 

12. นายธนาเดช  อัยวรรณ หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 

13. นางสาวนงนุช  โนนศรีชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 

14. นางสมปอง  พลโคกก่อง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 

15. นายโชคชัย  มงคลสินธุ ์ หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 

16. นางสาวจุฑารัตน ์ จังโกฎิ  แทนหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

17. นายธงชัย  ปัญญูรัตน ์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 

18. นพ.ประมวล  ไทยงามศิลป์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ 
19. นพ.จารึก  ประค า  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลนามน 

20. พญ.จิรพรรณ ์  โง้วเชียง  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกมลาไสย 

21. นางสมจิตร  พรมแพง แทนผู้อ านวยการโรงพยาบาลร่องค า 

22. นพ.สิริชัย  นามทรรศนีย ์ รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ 
23. นพ.วิโรจน์  กอบางยาง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเขาวง 

24. นพ.วรวิทย์  เจริญพร  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลยางตลาด 

25. นางสาวทิพาดา  เพิ่มสิน  แทนผู้อ านวยการโรงพยาบาลห้วยเม็ก 

26. นางณิชมน  สินสุวงศ์วัฒน ์ แทนรักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลสหัสขันธ์ 
27. นพ.ธนธร  กานตอาภา รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลค าม่วง 

28. นพ.พุทธรักษ ์  ดีสิน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลท่าคันโท 

29. นพ.สัญญา  สุปัญญาบุตร ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองกุงศรี 
30. นพ.สมานมิตร  อัฐนาค  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสมเด็จ 

31. นพ.ไพฑูรย ์  อุไรช่ืน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลห้วยผึ้ง 

32. นางสาวเบญจพร  วัฒวิเศษ  แทนรักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลสามชัย 

33. นพ.เพชร  เครือชัย  รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลนาค ู



๑๗ 
34. นพ.สุยันต์  ลวงพิมาย รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลดอนจาน 

35. นพ.สุรเชษฐ์  ภูลวรรณ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลฆ้องชัย 

36. นายศิริศักด์ิ  บุญไชยแสน สาธารณสุขอ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
37. นายสุพจน์  แสบงบาล รักษาราชการแทนสาธารณสุขอ าเภอนามน 

38. นายจักราวุฒ ิ  วงษ์ภักดี สาธารณสุขอ าเภอกมลาไสย 

39. นายเดชา  วรสาร  สาธารณสุขอ าเภอร่องค า 

40. นายนพรัตน์  ไทยแท ้  สาธารณสุขอ าเภอกุฉินารายณ์ 
41. นายไกรทอง  ไชยมัชชิม รักษาราชการแทนสาธารณสุขอ าเภอเขาวง 

42. นายประสิทธิชัย  กัลยาสนธ ิ สาธารณสุขอ าเภอยางตลาด 

43. นายชยุต  หิรัญรักษ ์ แทนสาธารณสุขอ าเภอห้วยเม็ก 

44. นายสมบูรณ ์  ไชยศร ี  สาธารณสุขอ าเภอสหัสขันธ ์

45. นายสง่า   เพียรภายลุน สาธารณสุขอ าเภอค าม่วง 

46. นายวราวุฒิ  ตุลาพัฒน ์ สาธารณสุขอ าเภอท่าคันโท 

47. นายอุทิศ  ปัญญาสิทธิ ์ แทนสาธารณสขุอ าเภอหนองกุงศร ี

48. นายอรรคเดช  อรรคเศรษฐัง สาธารณสุขอ าเภอสมเดจ็ 

49. นายไชยา  เวียงนนท ์ สาธารณสุขอ าเภอห้วยผึ้ง 

50. นางจุฑามาศ  วิลาศร ี  สาธารณสุขอ าเภอสามชัย 

51. นายปัญญา  พิมพ์แก้ว รักษาราชการแทนสาธารณสุขอ าเภอนาคู 
52. นายจรูญ  แลโสภา  รักษาราชการแทนสาธารณสุขอ าเภอดอนจาน 

53. นางนวลฉว ี  แฝงเมืองคุก สาธารณสุขอ าเภอฆ้องชัย 

ผู้ไม่มาประชุม  เนื่องจากติดราชการ 
1. นายสุพิน  ภูสง่า  หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

2. นายวรชาติ  จ าเริญพัฒน ์ หัวหน้ากลุ่มงานการสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพปฐมภูมิ 

ผู้เขา้ร่วมประชุม 
1. นางเนาวรัตน์  จุฑาสงฆ ์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
2. นายอรรคเดช  สงวนตระกูล ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอสมเด็จ 

3. นายเนรมิต  ทิพย์สมบัต ิ นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

4. นางสุภัสตา  โชติเพิ่ม  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

5. นางสาวหทัยพร  อ้วนภักดี นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

6. นางปุณณดา  มูลศร ี  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

7. นายธรรมนูญ  เข็มพล  เจ้าพนักงานธุรการ 

8. นางสาวทัศธร  อนันทวัน นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

9. นายคณัสนันท ์  ภูจารึก  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 

10. นางสาวธารีรัตน์  จันทวัต ิ  นักวิชาการเงินและบัญช ี

11. นายสรรเพชญ ์  ฟุ้งเฟื่อง  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

12. นายศิริศักด์ิ  ดลพร  นายช่างเทคนิค 

13. นางกฤษณา  เพียรภายลุน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 
 



๑๘ 
วาระก่อนการประชุม 
1. พิธีมอบรางวัลแสดงความชื่นชมยินดีกับหน่วยงานองค์กรที่มีผลงานดีเด่นระดับตา่งๆ 
 - มอบใบประกาศนียบัตรเกียรติคุณหน่วยงานผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของ
หน่วยงานของรัฐ ประจ าปีงบประมาณ 2563 จากคณะกรรมการประเมินฯ ของเขตสุขภาพที่ ๗ จ านวน ๓๗ แห่ง คือ 
 1. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ ์      ๑๔. โรงพยาบาลห้วยเม็ก 2๗. สสอ.ท่าคนัโท 
 2. โรงพยาบาลกาฬสินธุ ์        ๑๕. โรงพยาบาลร่องค า  2๘. สสอ.ฆ้องชยั 
 3. โรงพยาบาลยางตลาด        ๑๖. โรงพยาบาลค าม่วง  ๒๙. สสอ.ค าม่วง 
 4. โรงพยาบาลหนองกุงศร ี        ๑๗. โรงพยาบาลเขาวง  ๓0. สสอ.สามชยั 
 5. โรงพยาบาลนาค ู        ๑๘. โรงพยาบาลห้วยผึ้ง  31. สสอ.หนองกุงศร ี
 6. โรงพยาบาลสหสัขันธ ์        ๑๙. สสอ.ดอนจาน  ๓2. สสอ.เขาวง 
 7. โรงพยาบาลท่าคันโท        2๐. สสอ.นาค ู  33. สสอ.นามน 
 8. โรงพยาบาลดอนจาน        2๑. สสอ.กฉุินารายณ ์  34. สสอ.กมลาไสย 
 9. โรงพยาบาลสมเด็จ        ๒๒. สสอ.หว้ยเม็ก  35. สสอ.ห้วยผึ้ง 
 ๑๐. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ ์     ๒๓. สสอ.สหัสขันธ ์  36. สสอ.ยางตลาด 
 ๑๑. โรงพยาบาลฆ้องชัย        ๒๔. สสอ.รอ่งค า  37. โรงพยาบาลกมลาไสย 
 ๑๒. โรงพยาบาลสามชัย        2๕. สสอ.สมเด็จ 
 ๑๓. โรงพยาบาลนามน        2๖. สสอ.เมืองกาฬสินธุ ์

มติที่ประชุม ขอชื่นชม/แสดงความยินดีกับหน่วยงานที่ได้รับรางวัล 

2. ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทจุริต ส านักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ์ ไมท่นต่อการทุจรติ 
(MOPH ZeroTolerance) ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 ผู้บริหาร ผู้อ านวยการโรงพยาบาล สาธารณสุขอ าเภอ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ใสสะอาด 
ร่วมต้านทุจริต โดยพร้อมเพียงกัน ดังนี ้
 ข้าพเจ้า ..... (กล่าวชื่อตนเอง).... ขอประกาศเจตนารมณ์ว่า จะซื่อตรงจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริยาธิราช
เจ้า ในพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ จะเป็นคนดี มีคุณธรรรม ประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพ ด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นหลักส าคัญมั่นคง ด ารงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ กล้ายืนหยัดในสิ่งที่
ถูกต้อง ไม่กระท าการโกงแผ่นดิน ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ และไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่หาประโยชน์บนทุกข์ยาก
ของประชาชน และขอถวายสัจวาจาว่า จะประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธาน รักษา 
ต่อยอด ศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงธรรม ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยความเพียรอัน
บริสุทธิ์ ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพ่ือความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไป 
 
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
 นายแพทย์อภิชัย  ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานการประชุม ได้กล่าวเปิด
ประชุมและด าเนินการประชุม ดังนี้ 

ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่องประธานแจง้ให้ที่ประชุมทราบและ/หรือถือปฏิบัติ 
 1. ขอขอบคุณ คปสอ.สหัสขันธ์/คปสอ.ค าม่วง ในการต้อนรับพลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี 
ที่ เดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์  พื้นที่อ าเภอสหัสขันธ์ และอ าเภอค าม่วง เป็นอย่างดี  
การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดย คปสอ.สหัสขันธ์/คปสอ.ค าม่วง ได้ด าเนินการจัดตั้งศูนย์ EOC  



๑๙ 
ด้านสาธารณสุข รองรับการปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ ขอขอบคุณโรงพยาบาลหนองกุงศรี โรงพยาบาลสมเด็จ 
ที่ให้การสนับสนุนบุคลากร รองรับการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข 
 2. ขอแสดงความยินดีกับนายแพทย์พรพัฒน์ ภูนากลม ที่ได้รับการแต่งตั้งเลื่อนระดับเป็น นายแพทย์
เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
 3. ขอแสดงความยินดีกับนายประสิทธิชัย กัลยาสนธิ สาธารณสุขอ าเภอยางตลาด ที่ได้รับการคัดเลือกให้
ด ารงต าแหน่งประธานชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 เรื่องจากกรมการจังหวัด 
 1. การมอบอ านาจโดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์แก่หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  
ได้มีการมอบอ านาจให้เป็นบางเรื่อง การลงนามอนุมัติระดับส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดกาฬสินธุ์ จะน าเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ในประเด็นการจัดซื้อ จัดจ้าง อีกครั้ง เพื่อความคล่องตัวใน
การบริหารงานราชการของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข 
 2.การอ้างข้อระเบียบกฎหมาย ในเอกสารหนังสือราชการ ขอให้เป็นเปลี่ยนข้อกฎหมายเป็นฉบับปัจจุบันที่
ผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบออ านาจให้นายแพทย์สธารณสุขจังหวัดกาฬสินธ์ุ ปฏิบัติราชการแทน 
 3. นโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ (นายทรงพล ใจกริ่ม) ค่านิยม 11 ประการ ในการขับเคลื่อน
งานภาพรวมของจังหวัดให้เป็นไปตามทิศทางการพัฒนา และได้เน้นย้ า 2 เรื่อง ได้แก่ 1) อุบัติเหตุทางถนน โดยให้
ทุกส่วนราชการปฏิบัติตามข้อกฏหมายอย่างเคร่งครัด เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ประชาชน คือ เมาไม่ขับ 2) ยาเสพติด 
ยุทธการฟ้าแดดสงยาง ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด EP 3 โดยเน้นการยึดทรัพย์ และการปราบปรามยาเสพติด 
และยังคงให้ส่วนราชการตรวจปัสสาวะ และรายงานผลตรวจภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2563 
 4. วันที่ 5 ธันวาคม 2563 ให้ทุกส่วนราชการจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ-
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมเครื่องราชสักการะ บริเวณอาคาร
ส านักงานหรือสถานที่เหมาะสม พร้อมประดับไฟส่องสว่างบริเวณอาคารส านักงาน ตามที่เห็นสมควร ตลอดเดือน
ธันวาคม 2563 และร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563  

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่แล้ว (ครั้งที ่11/2563) เมื่อวันศุกรท์ี่ 30 ตุลาคม 2563 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 11/2563 
 
ระเบยีบวาระที่ ๓  เรื่องตดิตามผลการประชุม ครั้งที่แล้ว 
 3.1 ความก้าวหน้าผลการแก้ปัญหา Service After Death โดย กลุ่มงานพัฒนายทุธศาสตร์สาธารณสุข 
 จ านวนการบริการหลังเสียชีวิตจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2563 (จากฐาน HDC on Cloud สสจ.กาฬสินธุ์)  
จากการตรวจสอบบริการผู้เสียชีวิต จากฐาน HDC โดยใช้ข้อมูลผู้เสียชีวิตจาก กยผ.  พบว่า มีผู้เสียชีวิตยังไม่จ าหน่าย 
สูงสุด Chronic จ านวน 1,703 ราย แฟ้ม Person จ านวน 1,803 ราย แฟ้ม Service จ านวน 2,351 ราย  
แฟ้ม Ncdscreen จ านวน 1,290 ราย แฟ้ม Community_service จ านวน 1,325 ราย แฟ้ม SpecialPP จ านวน 
1,639 ราย แฟ้ม Dental จ านวน 386 ราย แฟ้ม Chronicfu จ านวน 544 ราย  
 จ าแนกรายอ าเภอ พบว่า จ านวนการบริการหลังเสียชีวิตสูงสุด คือ อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ จ านวน 766 ครั้ง 
รองลงมา อ าเภอหนองกุงศรี จ านวน 564 ครั้ง และ อ าเภอยางตลาด จ านวน 206 ครั้ง  

จ านวนบริการแพทย์แผนไทยหลังการเสียชีวิต แฟ้ม (Procedure_opd , icd9ttm_planthai) สูงสุด คือ 
อ าเภอกุฉินารายณ์ จ านวน 55 ครั้ง รองลงมาอ าเภอหนองกุงศรี 54 ครั้ง เมืองกาฬสินธ์ุ 46 ครั้ง  



๒๐ 
จ านวนการแก้ไขบริการหลังการเสียชีวิต สูงสุด คือ อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ จ านวน 1,528  Record 

รองลงมาอ าเภอกมลาไสย 839 Record อ าเภอสมเด็จ 780 Record  
แนวทางการแก้ไข 
 1. ตรวจสอบรายช่ือ เลขที่บัตรประชาชน ว่าเป็นคนเดียวกันหรือไม ่
 2. ตรวจสอบสิทธ์ิการรักษาและสถานะการเสียชีวิต 
 3. หากพบรายช่ือ เลขบัตรประชาชน ยังไม่เสียชีวิต ติดต่อแก้ไขงานทะเบียน สปสช./หรือ นายทะเบียน
ปกครองอ าเภอ 
 4. หากพบการให้บริการเสียชีวิตให้ลบบริการตามคู่มือ การ Data_correct ข้อมูลและจ าหน่ายเสียชีวิตในฐาน HIS 

ประเด็นเพิ่มเติม  จากนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
 ให้บันทึกข้อมลูตามที่ด าเนินการจริง โดยมีหลักการ 1) ตรวจสอบสิทธิทกุครั้ง 2) บันทกึข้อมูลทันที ในวันที่
ให้บริการ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 3.2 ความก้าวหน้าการด าเนินการตามแผนงบค่าบรกิารทางการแพทยท์ีเ่บิกจา่ยในลักษณะงบลงทนุ 
(ค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ 2563) ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 
 ปีงบประมาณ 2563 แผนทั้งหมด 983 แผน ยังไม่ด าเนินการ 6 แผน จัดท าแผนแล้ว 3 แผน ขออนุมัติ
จัดซื้อ/จ้างแล้ว 50 แผน ท าสัญญาเรียบร้อย 47 แผน ตรวจรับเรียบร้อย 77 แผน เบิกจ่ายแล้ว 800 แผน  
 ร้อยละการเบิกจ่าย 81.38 โรงพยาบาลที่เบิกจ่ายแล้ว 100% จ านวน 5 แห่ง คือ รพ.ร่องค า รพ.สมเด็จ 
รพ.นาคู รพ.ดอนจาน และ รพ.สามชัย โรงพยาบาลที่เบิกจ่ายได้น้อยที่สุด คือ รพ.ห้วยผึ้ง ร้อยละ 20 
 - ขอให้โรงพยาบาลเร่งรัดด าเนินการเบิกจ่าย ส่วนโรงพยาบาลที่ด าเนินการเบิกจ่ายครบแล้ว ขอให้
ด าเนินการปี 2564 ต่อไป แต่ยังไม่ต้องลงนาม  

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่ ๔  เรื่องน าเสนอเพื่อพจิารณา 
 - ไม่ม ี
 
ระเบยีบวาระที่ ๕  เรื่องแจง้ให้ที่ประชุมทราบ 
 ๕.๑  เรื่องจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ ์

5.1.1 เรื่องจากนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ดา้นเวชกรรมป้องกัน) (นายแพทย์พรพฒัน์  ภูนากลม) 
 1. งบประมาณรายจ่ายปี 2564  จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 
จ านวน 8,872,500 บาท เทียบกับปี 2563 ลดลง 27.75% และลดลง 44.33% เมื่อเทียบกับปี 2561 ผลการ
เบิกจ่าย + PO งบด าเนินงาน (ข้อมูลจากระบบ GFMIF ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563) ร้อยละ 1.18 ต้องเร่งรัด
การเบิกจ่าย 1) เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย 2) พตส. ก าหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายจ่ายงบลงทุน 
1) ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 20 2) ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 45 3) ไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 65 4) ไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 100 
ประเด็นส าคัญ คือ เรื่องความพร้อมของสถานที่ (ที่ต้องเป็นที่ราชพัสดุ) และการห้ามปรับเปลี่ยนรายการ 
 - เร่งรัดเบิกจ่ายงบ ฉ.11/พตส./ค่าสาธารณูปโภค และงบอ่ืนๆ ให้ได้ตามเป้าหมาย 
 2. นโยบายยกระดับระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่  มติคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 11/2563 วันที่ 5 ตุลาคม 2563 “นโยบายยกระดับระบบหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาต”ิ เขตสุขภาพที่ 7 เริ่ม 1 มกราคม 2564 1) ประชาชนที่เจ็บป่วยไปรับบริการกับหมอครอบครัวใน



๒๑ 
หน่วยบริการปฐมภูมิที่ไหนก็ได้ (เริ่ม เขต 9 นครราชสีมา ,กรุงเทพฯ และปริมณฑล) 2) ผู้ป่วยในไม่ต้องกลับไปรับ 
ใบส่งตัว (เริ่ม เขต 9 นครราชสีมา ,กรุงเทพฯ และปริมณฑล) 3) โรคมะเร็งไปรับบริการที่ไหนก็ได้ที่มีความพร้อม  
(ทั่วประเทศ) 4) ย้ายหน่วยบริการได้ 4 ครั้งต่อปีได้สิทธิทันทีไม่ต้องรอ 15 วัน (ทั่วประเทศ)   
 - สื่อสารกับบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมบริการและมอบกลุ่มงานประกันสุขภาพ ยกร่างหลักเกณฑ์การ
เบิกจ่าย PCC visit ข้ามจังหวัด 
 3. ผลการประเมินหน่วยบริการ เพื่อขึ้นทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2564  
หน่วยบริการที่ประเมินได้ข้อคะแนนเป็น 0 ต้องท าแผนพัฒนาอย่างเร่งด่วน หน่วยบริการปฐมภูมิ ผ่านแบบมีเงื่อนไข 
(กลุ่ม 4) จ านวน 4 แห่ง คะแนนเป็น 0 เรื่อง การจัดกายภาพบ าบัด เครื่องมือไม่เพียงพอ เครื่องปั่นฮีมาโตคริต  
1) ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 2) รพ.สต.บ้านโพนทอง 3) รพ.สต.บ้านดงกลาง 4) รพ.สต.บ้านบ่อ 
หน่วยบริการประจ า ไม่มีคะแนนประเมินเป็น 0 หน่วยบริการรับส่งต่อ ผ่านแบบมีเงื่อนไข จ านวน 2 แห่ง (ไม่มีนัก
รังสีการแพทย์) คือ รพ.สามชัย และ รพ.นาคู 
 - ท าแผนพัฒนาและรายงานให้ทราบภายใน 15 ธันวาคม 2563 
 4. การจัดสรรค่าบริการ DM&HT โดยใช้ตัวชี้วัด 6 ตัว และข้อมูลปี 2563 ในการจัดสรรปี 2564 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับเงินสูงที่สุดในเขตสุขภาพที่ 7 ในตัวช้ีวัดที่ 5 ร้อยละผู้ป่วย Diabetic Retinopathy ได้รับการ
รักษาด้วย Laser จ านวน 4,036,072.18 บาท 
 - ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลบริการ  Laser ผู้ป่วย DR  (43 แฟ้ม) 
 5. การคัดกรองมะเร็งล าไส้ใหญ่ กรอบแนวทางการบริหารค่าใช้จ่ายบริการ CA Coion ปีงบประมาณ 
2564 วัตถุประสงค์ 1) เพื่อตรวจคัดกรองและตรวจยืนยันมะเร็งล าไส้ใหญ่ในกลุ่มเสี่ยง 2) เพื่อสนับสนุนการพัฒนา
เครือข่ายการส่งต่อและดูแลผู้ป่วยมะเร็งล าไส้ใหญ่ 3) เพื่อลดอัตราการเกิดมะเร็งล าไส้ใหญ่ระยะลุกลาม เป้าหมาย 
ประชาชนสิทธิ UC อายุ 50 – 70 ปี ณ วันรับบริการ (นับตาม พ.ศ.เกิด) จังหวัดกาฬสินธุ์ เป้าหมาย 20,945 คน 
 - มอบกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ (NCD) เตรียมการและกระจายเป้าหมาย 
 6. การเฝ้าระวัง COVID-19 ในภาพรวมทั้งปี จังหวัดกาฬสินธ์ุ คัดกรองได้ 2,037 ราย  
 - จังหวัดกาฬสินธุ ์ขยายมาตรการเฝ้าระวังเข้มข้นต่ออีก 1 เดือน 
 7. การแข่งขันกีฬาศูนย์วิชาการ เขตสุขภาพที่ 7 วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 ณ สนามกีฬากลาง
จังหวัดขอนแก่น กลุ่มเป้าหมาย 17 หน่วยงาน 
 - มอบกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ประสานศูนย์อนามัยต่อไป 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

5.1.2 เรื่องจากนักวชิาการสาธารณสุขช านาญการพเิศษ (ดา้นส่งเสริมพฒันา) รกัษาการในต าแหน่ง
นักวชิาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพฒันา) (นายสม  นาสอ้าน) 
 1. การขอใช้พื้นที่ป่าไม้/พื้นที่สาธารณะประโยชน์ มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายฉบับ โดยเฉพาะการขอใช้พื้นที่ 
ป่าไม้ จะหมดอายุผ่อนผันในวันที่ 19 ธันวาคม 2563 จึงขอให้ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอทุกแห่ง โรงพยาบาลขนาด F3 
รวมทั้งหน่วยงานในสังกัดทุกแห่ง ส ารวจตรวจสอบพื้นที่ตั้งของหน่วยบริการสุขภาพในสังกัดของท่าน หากเข้าเงื่อนไขที่ต้อง
ขอผ่อนผัน ขอให้ด าเนินงานตามขั้นตอน พร้อมท าหนังสือยื่นผ่อนผันการใช้พื้นที่ ส่งมายังส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
กาฬสินธุ์ เพื่อท าการรวบรวมส่งกรมป่าไม้ ภายในวันที่ 11 ธันวาคม 2563  
 - มอบหมาย นายสม นาสอ้าน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นผู้ประสานด าเนินการ 
 2. เทศกาลวันหยุดยาว 10 – 13 ธันวาคม 2563 และ ช่วงเทศกาลปีใหม่ ขอให้หน่วยบริการสุขภาพทุกแห่ง 
เตรียมการรับมือด้านการแพทย์ฉุกเฉิน รองรับการปฏิบัติหน้าที่ เมื่อเกิดเหตุการณ์และได้ให้บริการผู้ป่วยแล้ว ให้บันทึก
ข้อมูลอย่างครอบคลุมทุก Case  ทั้งนี้จะเป็นข้อมูลในการน ามาวางแผนพัฒนาการป้องกันอุบัติเหตุได้ (ข้อมูล 3 ฐาน 
สาธารณสุข ต ารวจ และบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยฯ)  
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 3. จากการร่วมประชุมวิชาการ กรมอนามัย โดย นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย  
ได้แจ้งนโยบาย พร้อมแปลงสู่การปฏิบัติ รายละเอียดกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพจะท าสรุปรายงาน เพื่อแจ้งให้ผู้บริหาร
รับทราบต่อไป ประเด็นที่แจ้งเน้นย้ าได้แก่ 
 - การส่งเสริมสุขภาพ 
 - ก้าว ท้า ใจ Season 3 
 - การสวมใส่หน้ากากอนามัย Mask เน้นพื้นที่เสี่ยงที่มีความแออัดของประชาชนหมู่มาก ทั้งนี้การถ่ายภาพ
ของบุคลากรสาธารณสุข ขอให้สวมใส่ Mask ทุกครั้งในการประชาสัมพันธ์ออกสื่อ 
 - ผลักดันนโยบาย “คนไทยทุกครอบครัว มีหมอประจ าตัว 3 คน” คือ หมอประจ าบ้าน หมอสาธารณสุข 
และหมอครอบครัว ดูแล ให้ความรู้ สร้างเสริมสุขภาพ ให้ประชาชนเข้าถึงระบบบริการสาธารณสุข ช่วยลดการ
เดินทาง ลดความแออัดของโรงพยาบาลขนาดใหญ่ 
 - การด าเนินงานสุขภาพกลุ่มวัย 
  1. พัฒนาการเด็ก (สูงดีสมส่วน) 
  2. ยาเสริมธาตุเหล็ก (แม่ - เด็ก) 
  3. วัยเรียนวัยรุ่น ส่งเสริมความรอบรู้ทางสุขภาพ พฤติกรรมที่เหมาะสม 
  4. วัยท างาน ส่งเสริมความรอบรู้ทางสุขภาพ พฤติกรรมที่เหมาะสม 
  5. วัยสูงอายุและกลุ่มเปราะบาง ส่งเสริมความรอบรู้ทางสุขภาพ พฤติกรรมที่เหมาะสม พร้อมทั้ง
การจัดท า Care Plan ครอบคลุมทุกพื้นที ่
  6. พระสงฆ์ การพัฒนาความรอบรู้ทางสุขภาพ/การอบรม พระคิลานุปัฏฐาก หรือ อสม.พระ/การ
ด าเนินงานวัดส่งเสริมสุขภาพ 
 - การด าเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้แก่ มลพิษทางสิ่งแวดล้อม น้ าบริโภคได้มาตฐาน สถานบริการ
รับรอง GREEN and CLEEN ของหน่วยงานสาธารณสุข 90 % 
 4. การด าเนินการติดตาม พัฒนาการเด็กที่ต่ ากว่าเป้าหมาย ทั้งการคัดกรอง การติดตามพัฒนาการเด็กที่
สงสัยล่าช้า ภาพรวมจังหวัดกาฬสินธุ์ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย ขอให้ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาการเด็กติดตามเร่งรัด
ด าเนินงานในพื้นที่ต่อไป เพื่อให้ผ่านเป้าหมายในไตรมาส 1 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

5.1.3 เรื่องจากสาธารณสุขอ าเภอ (นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ) รักษาการในต าแหน่ง
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ) (นายประสิทธิ์  สงกันหา) 
 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและ
นวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร น าโดยนายอัครวัฒน์ อัศวเหม ประธานคณะกรรมาธิการ เดินทางมาประชุมสรุป
เกี่ยวกับผลงานวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรฐานราก ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยเน้นถึง
การเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร 10,000 บาท/ปี โดยการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีเป็นส าคัญ ณ พื้นที่น าร่อง ได้แก่ 
อ าเภอนามน ดอนจาน สมเด็จ ค าม่วง และ สามชัย 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

5.1.4 เรือ่งจากนักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพเิศษ (ดา้นบรกิารทางวิชาการ) (นายยทุธพล  ภูเลื่อน) 
 1. จากการได้รับมอบหมายจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้ท าหน้าที่เป็นประธานทีมติดตาม 
เยี่ยมเสริมพลัง ระดับ คปสอ. ปี 2564 พื้นที่อ าเภอหนองกุงศรี และอ าเภอท่าคันโท เพื่อถ่ายทอดนโยบายส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ สู่การปฏิบัติราชการ พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอ ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานของพื้นที่ 
ทีมเลขานุการ ได้ท าการรวบรวมข้อเสนอจากพื้นที่ จัดท ารายงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ เพื่อด าเนินการแก้ไข



๒๓ 
ต่อไป ทั้งนี้ ขอขอบคุณพื้นที่ ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ทั้งการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อคณะทีมเยี่ยมเสริมพลัง
เพื่อรับทราบ และน าไปหาแนวทางแก้ไขพัฒนางานสาธารณสุขให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
 2. การเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อม ฝุ่น PM 2.5 ช่วงนี้เป็นต้นฤดูหนาวซึ่งมีลม และฝุ่นจ านวนมาก  
ทางกรมมลพิษ ได้ท าการติดตั้งเครื่องวัดค่าฝุ่นไว้ 5 จุด สสจ.กาฬสินธุ์ ได้ขอติดตั้งเพิ่ม 13 จุด เพื่อครอบคลุม 
ทุกพื้นที่ ทั้งนี้ จะได้น าค่าตัวเลขข้อมูลที่ได้ ไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 5.2  เรื่องจากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
 5.2.1 สรปุกรอบค ารับรองการปฏิบตัิราชการ 2564 
กรอบการประเมินผลการปฏิบตัริาชการ หน่วยงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ์ ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ประเดน็การประเมินผลการปฏิบตัริาชการ น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
ตัวชี้วดั 

มิติที่ 1  มิติด้านประสิทธิผลตามแผนการปฏิบัติราชการ 
        - สุขภาพดีวิถีใหม่  
        - อาหารปลอดภัย  
        - ดูแลสุขภาพกลุ่มวัย และสุขภาพจิต 
        - COVID - 19 
        - ชุมชนพึ่งตนเองด้านสุขภาพ ด้วยวิถีชุมชน 
        - ตัวชี้วัดตามพันธกิจ คปสอ.(18)    

56 8 

มิติที่ 2  มิติด้านคุณภาพการให้บริการ 
        - ลดความแออัด ลดการรอคอย   
        - กญัชาทางการแพทย์    
        - การใชย้าสมุนไพร   

20 3 

มิติที่ 3  มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 
        - จัดการโรคและภัยสขุภาพ   

10 1 

มิติที่ 4  มิติด้านการพัฒนาองค์กร 
        - Happy MOPH   
        - ธรรมาภิบาล ITA  
        - การตรวจสอบภายใน  
        - การเงินการคลัง 
        - คุณภาพข้อมูล 

14 6 

รวม 100 18 

กรอบค ารบัรองการปฏิบตัิราชการหน่วยงานสังกดัส านักงานสาธารณสขุจังหวดักาฬสินธุ์ 
กรอบแผน 20 ป ี เป้าประสงค ์ ตัวชี้วดัตามแผนปฏิบตัริาชการสาธารณสุข 

จังหวดักาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ 2564 
น้ าหนัก 

1. Promotion & 
Prevention 
Excellence 

1. ประชาชนทุกกลุ่ม
วัย มีสุขภาพทีด่ี ลด

ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความส าเร็จในการส่งเสรมิการมี
สุขภาพดีวิถีใหม่ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ สู่ 
New Normal  

3 
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กรอบแผน 20 ป ี เป้าประสงค ์ ตัวชี้วดัตามแผนปฏิบตัริาชการสาธารณสุข 

จังหวดักาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ 2564 
น้ าหนัก 

 
(PP & P 
Excellence) 
 

การป่วยและตายก่อน
วัยอันควร 
 
7 KPI   

ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความส าเร็จการด าเนินงานด้าน
อาหารปลอดภัย Street food good  health/Green 
and healthy market 

5 

ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความส าเร็จในการดูแลสขุภาพ
ผู้สูงอายุแบบองค์รวมอย่างเป็นระบบ 2 

ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความส าเร็จในการดูแลสขุภาพเด็ก
ปฐมวัยแบบองค์รวมอย่างเป็นระบบ 6 

ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพจิตเชิงรุก 2 

ตัวชี้วัดที่ 6 รอ้ยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการจัดการโรค
และภัยสุขภาพที่เป็นปัญหาส าคัญของจังหวัดกาฬสินธ์ุ  10 

ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับความส าเร็จการจัดการกับโรคอุบัติ
ใหม่ อุบัติซ้ า (COVID-19) 10 

2.Service 
Excellence 

2. ประชาชนเข้าถึง
และได้รับบริการ
สุขภาพทุกระดับที่มี
คุณภาพมาตรฐาน 
  
3 KPI   
 

ตัวชี้วัดที่ 8 ระดับความส าเร็จในการพัฒนาการ
ให้บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน 

5 

ตัวชี้วัดที่ 9. ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานด้าน
กัญชาทางการแพทย ์ 5 

ตัวชี้วัดที่ 10 ระดับความส าเร็จในการพัฒนา หน่วย
บริการก้าวหน้า ลดแออัด ลดรอคอย 
  - ER                          
  - ทันตกรรม 
  - NCD Clinic 
  - Stroke /STEMI 

10 

3. People 
Excellence 

3. บุคลากรด้าน
สาธารณสุขเป็นคน ดี 
เก่ง  มีความสขุ บน
ฐานค่านิยมองค์กร 

ตัวชี้วัดที่ 11 ร้อยละเฉลี่ยถว่งน้ าหนัก ความส าเร็จ
การบริหารจัดการให้บุคลากรด้านสาธารณสุขเป็นคน 
ดี เก่ง  มีความสุข บนฐานค่านิยมองค์กร 
  - องค์กรแห่งความสุข 
  - ระบบข้อมลูด้านบุคลากร HROPH 

5 

4. Governance 
Excellence 

4. ระบบบริหารจัดการ
ของหน่วยงาน
สาธารณสุขมีความเป็น
เลิศ ทันสมัย 
 
5 KPI   

ตัวชี้วัดที่ 12 ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานด้าน    
ธรรมาภิบาล โปร่งใสในการด าเนินงาน ITA       2 

ตัวชี้วัดที่ 13 ระดับความส าเร็จในการควบคุมภายใน  1 
ตัวชี้วัดที่ 14 ระดับความส าเร็จของหน่วยงานในสังกัด
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธ์ุ มีระบบการ
ตรวจสอบภายในตามเกณฑ์ทีก่ าหนด 

1 

ตัวชี้วัดที่ 15 ประสิทธิภาพการเงินการคลังหนว่ยบริการ 2 
ตัวชี้วัดที่ 16 ระดับความส าเร็จในการด าเนินงาน
ระบบข้อมูล สารสนเทศ และคุณภาพข้อมูล 3 



๒๕ 
กรอบแผน 20 ป ี เป้าประสงค ์ ตัวชี้วดัตามแผนปฏิบตัริาชการสาธารณสุข 

จังหวดักาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ 2564 
น้ าหนัก 

5. Community 
Excellence 

5. ชุมชนพึ่งตนเอง
ด้านสุขภาพ ด้วยวิถี
ชุมชน 
 
1 KPI   

ตัวชี้วัดที่ 17 ระดับความส าเร็จการพัฒนาระบบสุขภาพ
ปฐมภูมิและต าบลวิถีใหม่ปลอดภัยจากโควิด 19 
- อสม. หมอประจ าบ้าน  
- หมอ 3 คน  
- ดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว ชุมชน  

10 

งานตามพันธกิจ คปสอ. ปี 2564 
ตัวชี้วดั เป้าหมาย น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 
ตัวชี้วดัที่ 18 ร้อยละการบรรลุตัวชี้วัดตามพนัธกิจ คปสอ.  18 
1. ร้อยละของหน่วยบริการ ที่ผ่านเกณฑ์ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนเด็กอายุ 0-5 ปี ของสถานบริการ ≥ ร้อยละ 90 1 
2. ร้อยละของ รพ.สต.ที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพ รพ.สต.ติดดาวระดับ 5 ร้อยละ 85 1 
3. อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปี < 27 /พัน ปชก.  1 
4. ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานได้รับการตรวจ HbA1C อย่างน้อยปีละครั้งตามเกณฑ์ ≥ ร้อยละ 70 1 
5. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA ระดับ 5 1 
6. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพข้อมูลสาเหตุการตาย (ill defined) ระดับอ าเภอ ระดับ 5 1 
7. ร้อยละของผู้ใช้และผู้เสพที่บ าบัดครบตามเกณฑ์ที่ก าหนดของแต่ละระบบหยุดเสพ
ต่อเนื่องหลังจ าหน่ายจากการบ าบัด3 เดือน (remission rate) 

≥ร้อยละ 55 1 

8. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลให้สามารถผ่านการรับรองคุณภาพ
และมาตรฐาน  HA ขั้น 3 

ระดับ  5 1 

9. อัตราตายผูป้่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด Community-acquired sepsis  < ร้อยละ 26 1 
10. ร้อยละของเด็กอายุ 6 - 14 ปี สูงดีสมส่วน ร้อยละ 70 1 
11. ร้อยละของ รพ.สต/ศสม มีการจัดบริการสุขภาพช่องปากที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ มากกว่า  60% 1 
12. หญิงตั้งครรภ์ได้รับการดูแลสุขภาพช่องปาก ≥ 35% 1 
13. ร้อยละของประชากรไทยอายุ 35-74 ป ีได้รับการคัดกรอง  เบาหวาน โดยการ
ตรวจวัดระดับน้ าตาลในเลือด" 

≥ 75% 1 

14. ร้อยละของหญิงมีครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรก ภายใน 12 สัปดาห์ ≥ 80% 1 
15. ร้อยละของประสิทธิภาพการจัดส่งข้อมูลเรียกเก็บชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ของ
หน่วยบริการทันตามก าหนด 

ร้อยละ 99 1 

16. ร้อยละความครอบคลุมของหน่วยบริการสาธารณสุขในระดับอ าเภอ มีการส่งรายงาน 
เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ครบถ้วนและทันเวลา 

ร้อยละ 80 1 

17. อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกลดลง อัตราป่วยลดลด≥ 
10% 

1 

18. ระดับความส าเร็จในการรายงานผลการด าเนินงานในระบบรายงานงบค่าบริการทางการแพทย์ที่
เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ 2563 - 2564 

ระดับ 5  1 

มติที่ประชุม  รับทราบ 



๒๖ 
       5.2.2 แผนการติดตามเยี่ยม เสริมพลัง ถ่ายทอดนโยบาย ปี 2564 ระดับ คปสอ. 
 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ก าหนดออกติดตามเยี่ยม เสริมพลัง ถ่ายทอดนโยบาย ปี 2564 
ระดับ คปสอ. วันละ 1 คปสอ. ระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน - 25 ธันวาคม 2563 โดยได้ด าเนินการออกเยี่ยมฯ 
แล้ว 4 คปสอ. คือ 1) คปสอ.ยางตลาด วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563  2) คปสอ.ห้วยเม็ก วันที่ 25 พฤศจิกายน 
2563  3) คปสอ.หนองกุงศรี วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563  ละ 4) คปสอ.ท่าคันโท วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 
ก าหนดออกเยี่ยม คปสอ.ที่เหลือ 14 คปสอ. ดังนี้ 

ล าดับ วันเดือนปี อ าเภอ สถานที่ 
เช้า บ่าย 

1 อ.  1 ธันวาคม 2563 กมลาไสย ห้องประชุม รพ.สต.  บ้านบ่อ
ต าบล ธัญญา  

ห้องประชุม รพ.กมลาไสย 

2 พ.  2 ธันวาคม 2563 ร่องค า ห้องประชุม รพ.สต. บ้านนาเรียง 
ต าบลสามัคคี 

ห้องประชุม รพ.ร่องค า 

3 พฤ. 3 ธันวาคม 2563 ฆ้องชัย ห้องประชุม รพ.สต.  โนนศิลาเลิง 
ต าบล โนนศิลาเลิง 

ห้องประชุม รพ. ฆ้องชัย 

4 ศ.  4 ธันวาคม 2563 เมือง ห้องประชุม รพ.สต. หลุบ 
ต าบลหลุบ 

ห้องประชุม รพ. กาฬสินธุ์ 

5 อ.  8 ธันวาคม 2563 สหัสขันธ์ ห้องประชุม รพ.สต.  บ้านตาดดง
เค็ง ต าบลนิคม 

ห้องประชุม รพ. สหัสขันธ์ 

6 พ.  9 ธันวาคม 2563 ดอนจาน ห้องประชุม รพ.สต.  บ้านกุด
ครอง ต าบลดอนจาน 

ห้องประชุม รพ. ดอนจาน 

7 จ.  14 ธันวาคม 2563 ค าม่วง ห้องประชุม รพ.สต. บ้านสูงเนิน 
ต าบลเนินยาง   

ห้องประชุม รพ. ค าม่วง 

8 อ.  15 ธันวาคม 2563 กุฉินารายณ์ ห้องประชุม รพ.สต. บ้านหนอง
ห้าง ต าบลหนองห้าง    

ห้องประชุม รพร.กุฉินารายณ์ 

9 ศ.  18 ธันวาคม 2563 นาค ู ห้องประชุม รพ.สต.นากระเดา 
ต าบลสายนาวัง   

ห้องประชุม รพ. นาคู 

10 จ.  21 ธันวาคม 2563 สมเด็จ ห้องประชุม รพ.สต.  บ้านขมิ้น 
ต าบลผาเสวย  

ห้องประชุม รพ. สมเด็จ 

11 อ.  22 ธันวาคม 2563 นามน ห้องประชุม รพ.สต.  บ้านหัวงัว 
ต าบล สงเปลือย 

ห้องประชุม รพ. นามน 

12 พ.  23 ธันวาคม 2563 ห้วยผึ้ง ห้องประชุม รพ.สต. บ้านดงอุดม 
ต าบลค าบง   

ห้องประชุม รพ. ห้วยผึ้ง 

13 พฤ. 24 ธันวาคม 2563 สามชัย ห้องประชุม รพ.สต. บ้านหนองกุ
งน้อย ต าบลส าราญใต ้  

ห้องประชุม รพ. สามชัย 

14 ศ. 25 ธันวาคม 2563 เขาวง ห้องประชุม รพ.สต. บ้านนาตา
หลิ่ว ต าบลหนองผือ   

ห้องประชุม รพ. เขาวง 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 5.3  เรื่องจากกลุ่มงานประกันสุขภาพ 
 โรงพยาบาลท่าคันโท ได้รับคัดเลือกรับรางวัล ศูนย์บริการหลักประกันสขุภาพและการบริหารจัดการความ
ขัดแย้งในหน่วยบริการดีเด่นระดับประเทศ ประจ าปีงบประมาณ 2562 ประเภทโรงพยาบาลที่มีขนาดเตียงต่ ากว่า 
150 เตียง รับรางวัลในวันที่ 9 ธันวาคม 2563  



๒๗ 
 สถานการณก์ารเงินการคลัง 

 
 เดือนตุลาคม 2563 มีวิกฤติทางการเงินระดับ 6 จ านวน 3 แห่ง คือ รพ.ท่าคันโท รพ.ห้วยผึ้ง และ รพ.สามชัย 
คิดเป็นร้อยละ 16.67 มีวิกฤติทางการเงินระดับ 4 จ านวน 2 แห่ง คือ รพ.สมเด็จ รพ.ฆ้องชัย คิดเป็นร้อยละ 11.11  

 
 การประเมินผลการควบคุมคา่ใช้จ่าย รพ.ที่มีผลต่างของค่าใช้จ่ายสูง คือ รพ.ยางตลาด (ผลการประเมนิ
ต้นทุนผู้ป่วยใน ไม่ผ่านเกณฑ์) และ รพ.สมเด็จ 



๒๘ 

 
ประเด็นเพิ่มเติม  จากที่ประชุม 
 - ขอความร่วมมือผู้บริหาร ก ากับดูแล ประมาณการกับ Planfin ในระยะยาว เพื่อตรวจสอบความคลาดเคลื่อน 
 - สืบเนื่องจากความเสี่ยงด้านการเงิน มีการรายงานการตรวจสอบภายใน ประเด็นส าคัญ คือ การบันทึก
เจ้าหนี้ ลูกหนี้ และการสอบทาน เจ้าหนี้ ลูกหนี้ ความมีอยู่จริง โดย สสจ.กาฬสินธุ์ ได้ท าหนังสือเป็นตัวอย่างแนวทาง
ส่งให้กับทุกหน่วยบริการแล้ว เพื่อให้สอบทานและตรวจสอบ เพื่อให้ข้อมูลตรงในส่วนของเจ้าหนี้ และให้ รายงาน
กลับมา สสจ.กาฬสินธุ์ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 จึงขอความร่วมมือผู้บริหารก ากับติดตาม ให้ส่งกลับตาม
ก าหนด ในส่วนที่เป็นลูกหนี้ ต้องตรวจสอบให้มีอยู่จริง ซึ่งมีหลายแห่งบันทึกลูกหนี้คลาดเคลื่อนเป็นจ านวนมาก 
ส่งผลให้สถานะทางการเงินคลาดเคลื่อนไปด้วย แนวทางการแก้ปัญหา ควรให้งานประกันสุขภาพ เป็นผู้ด าเนินการ
สรุปข้อมูลลูกหนี้ ทุกเดือน เพื่อทานสอบกับข้อมูลลูกหนี้ของฝ่ายบัญชี 

มติที่ประชุม รับทราบ 

5.4  เรื่องจากกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
5.4.1 ประชาสัมพันธ์การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี (TO BE NUMBER ONE IDOL) จังหวัด

กาฬสินธุ์ ประจ าปีงบประมาณ 2564  
เชิญผู้สนใจที่มีคุณสมบัติเข้าร่วมประกวด โดยสามารถส่งใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้ที่กลุ่มงาน 

ควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด (NCDs)/ทางอีเมล์: health.nkp@gmail.com /ทางไลน์ ID line: 
Patcharin_Pp ภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้จะจัดประกวดระดับจังหวัดในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 
 คุณสมบัติผู้เข้าประกวด 1) เป็นสมาชิก TO BE NUMBER ONE 2) อายุ 15-18 ปีบริบูรณ์ 3) เกรดเฉลี่ย
ไม่ต่ ากว่า 2.75  4) มีความกตัญญูรู้คุณ 5) มีความซื่อสัตย์ 6) เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 7) มีมนุษยสัมพันธ์ดี 
8) มีความฉลาดทางอารมณ์ 9) มีจิตอาสา 10) มีความสามารถพิเศษ (ร้องเพลง , เต้น, เล่นกีฬา, เล่นดนตรี) 
11) บุคลิกภาพดี (รูปร่างหน้าตา, การพูดจา, มารยาท, การแต่งกาย, การแสดงออก) 
 - ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 สมัครมาแล้ว 2 โรงเรียน  



๒๙ 
 5.4.2 การตรวจ HPV DNA test  
 เขตสุขภาพที่ 7 ให้เริ่มด าเนินการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป้าหมาย : สตรีอายุ 30 – 60 ปี  
ให้ตรวจเป้าหมาย (ประมาณ 38,00 คน) ให้ครบภายใน 5 ปี โดยทางเขตสุขภาพที่ 7 ได้จัดหาส เปคกลางให้ใน
ราคา 280 บาท หน่วยตรวจ คือ ห้อง LAB โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ เบิกจาก สปสช. 370 บาท หน่วยป้าย (รพ.สต./
โรงพยาบาล) 50 บาท โดยจะจัดประชุมช้ีแจง แจ้งเป้าหมาย และวิธีด าเนินงาน ภายในไม่เกินสัปดาห์หน้า  
ประเด็นเพิ่มเติม  จากประธานการประชุม 
 ขอความร่วมมือสาธารณสุขอ าเภอ กระตุ้นเชิญชวนโรงเรียนเข้าร่วมประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี (TO 
BE NUMBER ONE IDOL) 

มติที่ประชุม รับทราบ 

5.5  เรื่องจากกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
 - สรุปรายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวทิยา 
 1) สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระดับโลกมี Confirmed 62,562,948 ราย 
เสียชีวิต 1,458,099 ราย ส าหรับประเทศไทย (ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2563) ผู้เสียชีวิต 60 ราย  พบ
ผู้ป่วยรายใหม่ 11 ราย มาจากต่างประเทศ และเข้า State Quarantine จาก สหรัฐอเมริการ 1 ราย ลิเบีย 2 ราย 
โมซัมบิก 1 ราย อิตาลี 1 ราย ฝรั่งเศส 1 ราย ปากีสถาน 1 ราย เกาหลีใต้ 2 ราย โอมาน 1 ราย และคูเวต 1 ราย 
 2) ผลการด าเนินงานเร่งรัดค้นหา PUI COVID-19 เดือนพฤศจิกายน 2563 จังหวัดกาฬสินธุ์ (ระยะที่ 1) 
ระหว่างวันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2563 รวมทั้งสิ้น 372 ราย คือ Active Case Finding 6 ราย PUI Walkin มาที่ 
รพ. 233 ราย Sentinel Surveillance 93 ราย State Quarantine 2ราย และ คัดกรองก่อนท าหัตถการ 38 ราย 
 3) แนวทางการด าเนินงานเร่งรัดค้นหา PUI COVID-19 จังหวัดกาฬสินธุ์ (ระยะที่ 2) ระยะเวลาด าเนินการ 
1 – 31 ธันวาคม 2563 แผนการตรวจโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในกลุ่มผู้มีอาการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ 
(Acute respiratory tract infection – ARI) ด้วยวิธี CPR จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยก าหนดให้โรงพยาบาลส่ง Lab 
ตรวจที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ โรงพยาบาลละ 5 case/สัปดาห์ ดังนี้  
     - วันจันทร์ : รพ.กาฬสินธุ์/รพ.ดอนจาน/รพ.ร่องค า/รพ.ฆ้องชัย/รพ.สหัสขันธ์   
     - วันอังคาร : รพร.กุฉินารายณ์/รพ.นามน/รพ.นาคู/รพ.เขาวง/รพ.ห้วยผึ้ง 
     - วันพฤหัสบดี : รพ.สมเด็จ/รพ.สามชัย/รพ.ค าม่วง/รพ.ท่าคันโท/รพ.หนองกุงศร ี
     - วันศกุร์ : รพ.ยางตลาด/รพ.กมลาไสย/รพ.ห้วยเม็ก  
 4) 10 อันดับโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา เดือนพฤศจิกายน ปี 2563 จากรายงานการเฝ้าระวัง
ทางระบาดวิทยา ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 1 – 29 พฤศจิกายน 2563 พบอัตราป่วย
สูงสุด 3 อันดับโรค คือ อุจจาระร่วง ปอดอักเสบ และไข้ไม่ทราบสาเหตุ ตามล าดับ 
 5) 5 อันดับโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ประจ าสัปดาห์ ที่ 47/2563 จากรายงานการเฝ้าระวัง
ทางระบาดวิทยา ตั้งแต่วันที่ 1 –23 พฤศจิกายน 2563 โรคที่พบผู้ป่วยสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ โรคอุจจาระร่วง 
รองลงมา คือ ปอดอักเสบ ไข้ไม่ทราบสาเหตุ มือเท้าปาก และอาหารเป็นพิษ ตามล าดับ 
 6) สถานการณ์โรคไข้มาลาเรีย จังหวัดกาฬสินธ์ุ 
 ปี 2555 จังหวัดกาฬสินธุ์ พบผู้ป่วยโรคมาลาเรีย จ านวน 477 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 47.08 ต่อ
ประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิง เท่ากับ 8.94: 
1 กลุ่มอายุที่พบผู้ป่วยสูงสุด คือ 35-44 ปี (178 ราย) รองลงมา คือ 25-34 ปี และ 45-54 ปี ตามล าดับ กลุ่ม
อาชีพที่พบผู้ป่วยสูงที่สุด คือ เกษตรกร (338 ราย) รองลงมา คือ รับจ้าง และนักเรียน ตามล าดับ อ าเภอที่พบอัตรา
ป่วยสูงสุด คือ อ าเภอสมเด็จ (430.39 ต่อประชากรแสนคน) รองลงมา คือ ค าม่วง นาคู สามชัย ตามล าดับ 
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 ปี 2556 จังหวัดกาฬสินธุ์ พบผู้ป่วยโรคมาลาเรีย จ านวน 57 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 5.41 ต่อประชากร
แสนคน ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต อ าเภอที่พบอัตราป่วยสูงสุด คือ อ าเภอสมเด็จ (52.12 ต่อประชากรแสนคน) 
รองลงมา คือ ค าม่วง เขาวง นาคู ตามล าดับ 
 ปี 2560 จังหวัดกาฬสินธุ์ พบผู้ป่วยโรคมาลาเรียจ านวน 7 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 0.68 ต่อประชากรแสน
คน ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตอ าเภอที่พบอัตราป่วยสูงสุด คือ อ าเภอค าม่วง (7.78 ต่อประชากรแสนคน) รองลงมาคือ 
อ าเภอร่องค า และสหัสขันธ์ ตามล าดับ 
 ปี 2561 จังหวัดกาฬสินธุ์ พบผู้ป่วยโรคมาลาเรีย จ านวน 3 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 0.29 ต่อประชากรแสนคน 
เสียชีวิต 1 ราย อ าเภอที่พบอัตราป่วยสูงสุด คือ อ าเภอเขาวง (2.67 ต่อประชากรแสนคน) รองลงมา คือ อ าเภอค าม่วง 
 ปี 2562 และ ปี 2563 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 – 29 พฤศจิกายน 2563 ไม่พบผู้ป่วยโรค
มาลาเรีย  เตรียมประกาศ “จังหวัดปลอดโรคไข้มาลาเรีย ในปี พ.ศ. 2565” 
 เร่งก าจัดโรคไข้มาลาเรียให้หมดจากประเทศไทยภายในป'ี 67 วาง 5 มาตรการ  
 "ค้นหา-เข้าถึงบริการ-เฝ้าระวังในแรงงานต่างชาต-ิใช้มุ้งชุบสารเคมี-ใช้พลังประชารัฐ" 
 7) พยากรณ์โรคประจ าสัปดาห์ที่ 48/ 2563 (วันที่ 25 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2563) การพยากรณ์โรค
และภัยสุขภาพของสัปดาห์นี้ คาดว่าเนื่องจากเป็นช่วงที่เด็กเปิดภาคเรียน อาจมีการชักชวนกันไปเล่นน้ าตามแหล่งน้ า
ต่างๆ อีกทั้งช่วงนี้เป้นช่างปลายฤดูฝน ซึ่งยังคงมีฝนตกในบางพื้นที่ ท าให้แหล่งน้ าตามธรรมชาติ หรือแหล่งกักเก็บน้ ายัง
มีปริมาณน้ าอยู่มาก จึงเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดเหตุเสียชีวิตจากการจมน้ า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเด็กอายุต่ ากว่า 
15 ปี จากข้อมูลของกองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค พบว่า เด็กไทยอายุต่ ากว่า 15 ปี เสียชีวิตจากการจมน้ าปีละกว่า 
1,500 คน หรือเฉลี่ยวันละ 4 คน โดยปัจจัยเสี่ยงในกลุ่มเด็กอายุต่ ากว่า 5 ปี เกิดจาการทรงตัวไม่ได้ ท าให้ล้มในท่าที่
ศีรษะทิ่มลงได้ง่าย จึงมักพบเด็กจมน้ าในแหล่งน้ าภายในบ้านหรือบริเวณรอบๆ บ้าน เช่น ถังน้ า กะละมัง บ่อน้ า แอ่งน้ า 

มติที่ประชุม รับทราบ  

 5.6  เรื่องจากกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
 - การขับเคลื่อนการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ปี 2564 ของ
หน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 
เป้าหมาย 1. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด จ านวน 1 แห่ง 
  2. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ จ านวน 18 แห่ง 
วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของส่วนราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขให้
สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
 2. เพื่อน าเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2558 มาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการองค์กรและเป็นบรรทัดฐานการติดตามและประเมินผลของส่วนราชการในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 ระยะเวลาการขับเคลื่อน ของจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2564 เดือน พฤศจิกายน 63- ธันวาคม 63– มกราคม 64 
 ธันวาคม 2563  ประชุมทีมน าจังหวัด/จัดท าค าสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อน/ประชุมชี้แจงสื่อสารแนวทาง/
เกณฑ์มาตรฐาน PMQA ทีมน าระดับหน่วยงาน สสอ./กลุ่มงานฯ แห่งละ 4-5  คน จ านวน 150 คน 
 มกราคม 2564  จัดท าลักษณะองค์กร/ประเมินตนเอง/น าโอกาสในการปรับปรุงมาจัดล าดับและท าแผน/ 
ก าหนดตัวชี้วัด/ ส่งรายงานภายใน 11 มกราคม 2564 
 เดือน กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป  หน่วยงานในสังกัด สสจ./สสอ. ด าเนินการ หมวด 1 – 6 ตาม Small 
success/การประชุมติดตาม/น าเสนอ/รายงานผล  รอบ 6 ,9,12 เดือน 
ระยะเวลาและเกณฑ์การประเมิน (Small success) 
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มติที่ประชุม รับทราบ 

5.7  เรื่องจากกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
โครงการส่งเสริมการออกก าลังกาย”กีฬาสาธารณสุขสามัคคี”ปี 256๔ จังหวัดกาฬสินธุ์  

ประเภทการจัดแข่งขันกีฬา  
๑. กลุ่มกีฬาสากล ๔ ประเภท 1) ฟุตบอลชายกลุ่มอายุ ๑๑ คน (ตามเกณฑ์) 2) บาสเกตบอล ชาย-หญิง  

3) วอลเล่ย์บอลชาย-หญิง  4) เปตอง  
 ๒.กลุ่มกีฬาเพื่อสุขภาพ ได้แก่  
    1) ฟุตบอลผู้บริหาร(VIP.) ระหว่าง ทีมผู้บริหาร สสจ./รพ.กาฬสินธ์ุ/รพช. พบกับ  
ผู้บริหาร สสอ./ผอ.รพ.สต. และผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย ์
    2) การประกวดการออกก าลังกายแบบ นวลีลา ต้านโควิด ประเภททีม ๒๐ คนขึ้นไป เน้นการมีส่วนร่วม 
    3) การประกวดบุคลากรสาธารณสุขต้นแบบ“สุขภาพดี หุ่นดี หน้าตาดี” คปสอ.ๆ ละ ๒ รุ่น คือ รุ่นอายุ
ต่ ากว่า ๔๐ ปี (ชาย - หญิง) และ รุ่นอายุมากกว่า ๔๐ ปี (ชาย - หญิง)   



๓๒ 
    4) การประกวดบุคลากรสาธารณสุขต้นแบบ “เฮต้ี-จ๊าบต้ิง” คปสอ.ละ ๑ คน (ไม่จ ากัดอายุ) 
วันที่จัดการแข่งขัน วันที ่๘ - ๙ มกราคม 256๔ หรือ วันที่ ๑๕ – ๑๖ มกราคม ๒๕๖๔ 
สถานที่จัดการแข่งขันกีฬา ณ สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธ์ุ 
การแบ่งโซนกีฬา  
 โซนที่ 1 โรงพยาบาลกาฬสินธุ ์: สีฟ้า 
 โซนที่ 2 สสจ.กาฬสินธุ์ สสอ.เมือง คปสอ.ดอนจาน คปสอ.กมลาไสย คปสอ.ฆ้องชัย คปสอ.สหัสขันธ์ คปสอ.
ร่องค า สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธ์ุ : สีเขียว 
 โซนที่ 3 คปสอ.กุฉินารายณ์ คปสอ.เขาวง คปสอ.ห้วยผึ้ง คปสอ.นาคู คปสอ.สมเด็จ คปสอ.ค าม่วง คปสอ.
สามชัย และคปสอ.นามน : สีชมพู 
 โซนที่ 4 คปสอ.ยางตลาด คปสอ.ห้วยเม็ก คปสอ.หนองกุงศรี และคปสอ.ท่าคันโท : สีม่วง 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

5.8  เรื่องจากโรงพยาบาลกาฬสินธุ์  
 ประชาสัมพันธ์อาคารอุบัติเหตุ อาคาร 100 ปี สาธารณสุข เปิดด าเนินการเต็มรูปแบบแล้ว ชั้นล่าง เป็น
อุบัติเหตุฉุกเฉิน ศูนย์สั่งการฯ ห้องตรวจปฏิบัติการทาง LAB ชั้น 2 เป็นห้องผ่าตัด เปิดบริการได้ 8 ห้อง เนื่องจาก
อัตราก าลังไม่เพียงพอ เดือนเมษายน – พฤษภาคม 2564 จะมีพยาบาลวิชาชีพจบใหม่ จะเปิดให้ครบ 10 ห้อง ชั้น 3 
เป็น ICU med/ICU ศัลยแพทย์ ชั้น 4 – 5 เป็น หอผู้ป่วย ชั้นละ 2 หอ ชั้น 4 ล็อคกลาง เป็นเคมีบ าบัด เปิดเต็ม
รูปแบบแล้ว ชั้น 5 ล็อคกลาง ไม่เกินเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2564 จะเปิด Stroke ward แบบครบวงจร CT เปิด
ใช้บริการในวันที่ 1 ธันวาคม 2563 และจะท าแผนเร่งด่วน ปี 2564 เรื่อง ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการ
บาดเจ็บและการแพทย์ฉุกเฉิน ระดับ 2  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

๕.9  เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชน 
 1. โรงพยาบาลท่าคันโท ได้รับการประเมิน Re – accreditation โรคไตในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ประเด็นที่
คณะกรรมการได้ให้ข้อชี้แนะ การดูแลผู้ป่วยโรคไต ด้วยสายท่อล้างไตผ่านทางหน้าท้อง (Peritoneal Dialysis 
Catheter : PD) หรือ การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (Hemodialysis หรือ HD) พบว่า ผู้ป่วยมีปัญหาอุปสรรคใน
การเข้าถึงบริการ ซึ่ง สปสช.มีนโยบาย ให้คนไข้ล้างไตผ่านทางหน้าท้อง (PD) ปัญหา คือ 1) คนไข้ที่วางสายท่อล้าง
ทิ้งไว้ใช้เวลานาน 2) ระหว่างที่สายล้างไตจะสามารถท างานได้ คนไข้จะต้องช าระค่าใช้จ่ายเอง เป็นการล้างไตแบบ
ชั่วคราว ซึ่งบริการเกิดขึ้นเป็นบริการของภาครัฐ คนไข้ไม่ควรจ่าย (ซึ่งจะเสนอไปทาง สปสช.) จึงขอน าเรียนเพื่อ
พิจารณา ประเด็น การลดระยะเวลารอวางสายท่อล้างไตผ่านทางหน้าท้อง  
 - ผอ.รพ.กาฬสินธุ์ รับทราบปัญหา และจะด าเนินการประสาน Service Plan สาขาไต เพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป 
 2. โรงพยาบาลดอนจาน ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมทอดผ้าป่า เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ที่ขาดแคลน
และสร้างถนนทางเข้าโรงพยาบาล ในวันที่ 26 ธันวาคม 2563 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

๕.10  เรื่องจากส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
 ขอแสดงความยินดีกับ นายประสิทธิชัย กัลยาสนธิ สาธารณสุขอ าเภอยางตลาด ที่ได้รับการคัดเลือกให้ด ารง
ต าแหน่ง ประธานชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

มติที่ประชุม  ขอแสดงความยินดีกับบุคคล ที่ได้รับการคัดเลือก 

 



๓๓ 
 5.11  เรื่องเสนอโดยเอกสาร  
 5.11.1 ความก้าวหน้าการด าเนินงานตาม PA/ข้อสั่งการตรวจราชการของเขต/กระทรวง จากระบบ Cockpit 
(แหล่งขอ้มูล : ฐานขอ้มูล สสจ.กาฬสินธุ ์ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563)  โดย กลุ่มงานพัฒนายทุธศาสตรส์าธารณสุข 

 
 

 
 

 
 5.11.2 สรุปรายงานผลการด าเนินการการคัดกรองพัฒนาการเด็กตามกลุ่มอายุ specialpp ปีงบประมาณ 2564 
โดย กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  
 1. ผลการด าเนินการการคัดกรองพัฒนาการเด็กตามกลุ่มอายุ specialpp เดือน ตุลาคม 2563 
     1.1 คัดกรอง ระดับประเทศ ร้อยละ 35.24 เขตสุขภาพที่ 7 ร้อยละ 39.24 กาฬสินธ์ุ ร้อยละ 47.32 
คัดกรองสูงสุด อ าเภอท่าคันโทร้อยละ 76.67 รองลงมาอ าเภอห้วยผึ้งร้อยละ 73.86 อ าเภอยางตลาด ร้อยละ 
63.59 ต่ าสุดอ าเภอเขาวง ร้อยละ 1.01 
     1.2 สงสัยล่าช้า ระดับประเทศ ร้อยละ 28.42 เขตสุขภาพที่ 7 ร้อยละ 43.11 กาฬสินธุ์ ร้อยละ 
34.83 สงสัยล่าช้าสูงสุด อ าเภอสหัสขันธ์ ร้อยละ 52.73 รองลงมา อ าเภอนามน ร้อยละ 51.25 อ าเภอสมเด็จ 
ร้อยละ 47.22 ต่ าสุดอ าเภอเขาวง ร้อยละ 0 
     1.3 ติดตามได้ ระดับประเทศ ร้อยละ 43.37 เขตสุขภาพที่ 7 ร้อยละ 63.51 กาฬสินธุ์ ร้อยละ 
64.66 ติดตามได้สูงสุดอ าเภอห้วยเม็กและดอนจาน ร้อยละ 100 รองลงมา อ าเภอนามน ร้อยละ 95.12  ต่ าสุด
อ าเภอกุฉินารายณ์ ร้อยละ 12.20 
     1.4 สมวัย ระดับประเทศ ร้อยละ 71.57 เขตสุขภาพที่ 7 ร้อยละ 84.17 กาฬสินธุ์ ร้อยละ 87.61 
สมวัยสูงสุด อ าเภอห้วยเม็ก นามน กุฉินารายณ์ เขาวง ร้อยละ 100 รองลงมา อ าเภอนามน ร้อยละ 97.50 ต่ าสุด
อ าเภอกุฉินารายณ์ ร้อยละ 61.29 
 2. ร้อยละของเด็กอายุ 9,18,30,42,60 เดือนที่คัดกรองพัฒนาการแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้าได้รับการ
กระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4i หรือเครื่องมือมาตรฐานอ่ืน 
 ระดับประเทศ ร้อยละ 13.20 เขตสุขภาพที่ 7 ร้อยละ 11.76 กาฬสินธุ์ ร้อยละ 40  กระตุ้นสูงสุด 
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ร้อยละ 100 รองลงมา โรงพยาบาลสมเด็จ ร้อยละ 50 

ท ัง้หมด

จ านวน(ขอ้) จ านวน(ขอ้) รอ้ยละ จ านวน(ขอ้) รอ้ยละ จ านวน(ขอ้) รอ้ยละ

PP&P Excellence 23                          -             -        5            21.74       18                        78.26               

Service Excellence 26                          -             -        1            3.85        25                        96.15               

People Excellence -                            -             -        -             -          -                          -                  

Governance Excellence 10                          -             -        -             -          10                        100.00             

กระทรวง+เขต 8                           -             -        -             -          8                          100.00             

รวม 67                         -            -       6            8.96       61                       91.04              

สรปุผลตวัชีว้ดัตรวจราชการ 67 ตวัชีว้ดั (ปีงบประมาณ 2563)

กลุม่ตวัชีว้ดั
ผา่น ไมผ่า่น ก าลงัด าเนนิการ/บนัทกึไมถ่กู/ ไมบ่นัทกึ

ท ัง้หมด

จ านวน(ขอ้) จ านวน(ขอ้) รอ้ยละ จ านวน(ขอ้) รอ้ยละ จ านวน(ขอ้) รอ้ยละ

ประเด็นที ่1. สขุภาพทกุกลุม่วัย 6                           -             -        1            16.67       5                          83.33               

ประเด็นที ่2. การควบคมุป้องกนัวัณโรค 1                           -             -        -             -          1                          100.00             

ประเด็นที ่3. จัดการภัยคกุคามความมั่นคงทางสขุภาพ 2                           -             -        -             -          2                          100.00             

ประเด็นที ่4. พัฒนาระบบสขุภาพปฐมภมูิ 3                           -             -        -             -          3                          100.00             

ประเด็นที ่5. ลดแออัด ลดรอคอย ในโรงพยาบาล 1                           -             -        -             -          1                          100.00             

ประเด็นที ่6. Fast Track 2                           -             -        -             -          2                          100.00             

ประเด็นที ่7. การเขา้ถงึกญัชาทางการแพทย์ 1                           -             -        -             -          1                          100.00             

ประเด็นที ่8. นวัตกรรมทางการแพทยเ์พือ่เศรษฐกจิ 1                           -             -        -             -          1                          100.00             

ประเด็นที ่9. องคก์รคณุภาพ 3                           -             -        -             -          3                          100.00             

ประเด็นที ่10.เขตสขุภาพมกีารพัฒนาระบบบรหิารจัดการ ทีม่ี

ประสทิธภิาพ เขต 7 เรือ่ง Referral Seamless _RNC Stroke

4                           -             -        -             -          4                          100.00             

กระทรวง+เขต 1                           -             -        -             -          1                          100.00             

รวม 25                         -             -       1            4.00       24                       96.00              

สรปุผลตวัชีว้ดั PA 10 ประเด็น (ปีงบประมาณ 2563)

กลุม่ตวัชีว้ดั
ก าลงัด าเนนิการ/บนัทกึไมถ่กู/ ไมบ่นัทกึผา่น ไมผ่า่น

ท ัง้หมด

จ านวน(ขอ้) จ านวน(ขอ้) รอ้ยละ จ านวน(ขอ้) รอ้ยละ จ านวน(ขอ้) รอ้ยละ

Agenda based 3                     -             -        -             -          3                          100.00             

Function based ประเด็นที ่1 สขุภาพกลุม่วัย (แม่และเด็ก ,ผูส้งูอาย)ุ
10                   -             -        5            50.00       5                          50.00               

Function based ประเด็นที ่2 ลดแออัด ลดรอคอย 11                   -             -        -             -          11                        100.00             

Area based ประเด็นที ่1 วัณโรค 1                     -             -        -             -          1                          100.00             

Area based ประเด็นที ่2 การเงนิการคลัง 2                     -             -        -             -          2                          100.00             

Area based ประเด็นที ่3 พยาธใิบไมใ้นตับ มะเร็งตับและทอ่น ้าดี 2                     -             -        -             -          2                          100.00             

Area based ประเด็นที ่4 RNC Stroke 2                     -             -        -             -          2                          100.00             

กระทรวง+เขต 2                     -             -        -             -          2                          100.00             

รวม 33                  -            -       5            15.15     28                       84.85              

สรปุผลตวัชีว้ดั กตร  3 กลุม่ประเด็น (ปีงบประมาณ 2563)
ก าลงัด าเนนิการ/บนัทกึไมถ่กู/ ไมบ่นัทกึไมผ่า่น

กลุม่ตวัชีว้ดั
ผา่น



๓๔ 
 5.12  เรื่องจากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จ ากัด 

1. ผลการด าเนินงาน มดีังตอ่ไปนี ้
 1. ก าไร  ณ  วนัที่  31 ตุลาคม 2563          144,759,401.23  บาท 

2. ทุนสหกรณ ์               1,939,140,447.88  บาท 
3. เงินฝากจากสมาชิก        881,022,350.06  บาท 
4. ทุนด าเนินการ               5,411,192,113.06  บาท 
5. จ านวนสมาชิกสหกรณ์ ณ ปัจจุบันถึงเดือน ตุลาคม 2563  ดังนี ้

 สมาชิกสามญั  สมาชิกสมทบ 
คงเหลือสมาชิก ณ วันที่  31 ตุลาคม 2563       3,228      1,147 

      รวม 4,375 คน 
6. ผลการด าเนินงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณฯ์  ณ  วันที่  31 ตุลาคม 2563 

   สามัญ    สมทบ 
 คงเหลือสมาชิก ณ วันที่  31 ตุลาคม 2563     3,568    3,290 
        รวม 6,858  คน 
 2. ข่าวประชาสัมพันธ์ เชิญชวนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยสาธารณสุขกาฬสินธุ์  จ ากัด เลือกตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 29/2564 แบบรวมเขต 3 ต าแหน่ง และแบ่งเขต 5 ต าแหน่ง (เขตละ 1 ต าแหน่ง) 
  1) เลือกตั้งล่วงหน้า วันที่ 19 ธันวาคม 2563 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จ ากัด 
เวลา 09.00 – 15.00 น.  
  2) เลือกตั้งจริง วันที่ 22 ธันวาคม 2563 ณ เขตเลือกต้ังทุกเขต เวลา 09.00 – 15.00 น. 
 3. การปฏิบัติงานในสหกรณ์ฯ ของบุคลากรในหน่วยงาน สังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์  
ขอความร่วมมือผู้บริหาร ในการอนุญาตให้บุคลากรในสังกัดของท่าน ที่ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประธานหน่วย หรือ กรรมการชุดต่างๆ รวมทั้งการเข้าร่วมประชุม ซึ่งถือว่าเป็นสวัสดิการของทางราชการ อนุญาต
ให้มาปฏิบัติหน้าที่ โดยไม่ถือเป็นวันลา 
 - การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะคณะกรรมการสหกรณ์ฯ /การเข้าร่วมกิจกรรมสหกรณ์ฯ ของบุคลากรใน
หน่วยงาน สังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธ์ุ สามารถกระท าได้ หากไม่ติดภารกิจของทางราชการ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่ ๖  เรื่องอื่น ๆ  
 1. สาธารณสุขอ าเภอสามชัย ขอขอบคุณผู้อ านวยการโรงพยาบาลทุกแห่ง สาธารณสุขอ าเภอทุกอ าเภอ ใน
การเข้าร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง ปั่น ปันสุข สักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์  เมื่อวันเสาร์ที่  
28  พฤศจิกายน 2563 
 - นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอความร่วมมือทุกหน่วยบริการ ให้เตรียมความพร้อม เครื่องมือ 
อุปกรณ์ทางการแพทย์ และหน่วยแพทย์ หากมีการจัดกิจกรรมในพื้นที่ 
 2. การเสียชีวิต ขณะวิ่งออกก าลังกาย สาเหตุหลัก 1) มีโรค แต่ไม่ได้ตรวจ ตรวจไม่พบ 2) อดนอน นอนดึก 
เป็นประจ า เป็นสาเหตุของโรคหัวใจ 3) หักโหม ฝืน เหนื่อยไม่พัก ดังนั้น จึงควรออกก าลังกาย แบบค่อยเป็น ค่อยไป 
และควรตรวจสุขภาพประจ าป ี
 - กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ประสานโรงพยาบาลในการตรวจสุขภาพประจ าปี  
 3. สาธารณสุขอ าเภอห้วยผึ้ง ประชาสัมพันธ์ 1) กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับต าบล ต าบลหนองอีบุตร 
จัดเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ ในวันที่ 27 ธันวาคม 2563 ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรม 2) โครงการผู้ว่าฯ พาเติมบุญ  



๓๕ 
หนุนครอบครัวปลอดภัย ร่วมใจเข้าวัด เป็นการระดมทุนเพื่อสนับสนุนส่งนักเรียน 1 อ าเภอ 1 ทุน (กองทุนเพื่อ
การศึกษา) ได้เงินเข้ากองทุน จ านวน 86,000 บาท 
 4. การบรรจุบุคลากรในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของ
โรคโควิด-19 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ ระยะที่ 3 กรณีอยู่ต่างอ าเภอ ไม่ตรง จ.18 มีแนวทางการปฏิบัติอย่างไร 
 - กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ชี้แจงว่า บุคลากรที่ได้รับการบรรจุ ต้องไปรายงานตัวในส่วนราชการที่
ได้รับการบรรจุตามค าสั่ง ส่วนจะต้องกลับมาที่เดิมหรือไม่ ต้นสังกัดเดิม และต้นสังกัดใหม่ ต้องหารือกันเป็นการ
ภายใน หากเจ้าตัวประสงค์ที่จะกลับมาที่เดิม ให้ท าหนังสือบันทึกขอไปเรียนรู้ศึกษาดูงาน ฝึกประสบการณ์ ภายใน
ระหว่างอ าเภอ ระยะเวลาทุก 3 เดือน เนื่องจากในระยะเวลา 6 เดือน อยู่ในช่วงทดลองงาน โดยไม่ต้องท าหนังสือ
แจ้งมายังส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ หากพ้นช่วงทดลองงาน ให้เจ้าตัวท าหนังสือแจ้งย้ายมาช่วยราชการ
ส่งมาที่จังหวัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อด าเนินการในภาพรวม ส่วนการย้าย จ.18 จะเป็นไปตาม
รอบของการย้าย 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา 15.57 น. 

    (ลงชื่อ)   กฤษณา  เพียรภายลุน ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
            (นางกฤษณา  เพียรภายลุน) 
           นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

    (ลงชื่อ)      ธงชัย  ปัญญรูัตน์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
               (นายธงชัย  ปัญญูรัตน์) 
        นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
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เอกสารหมายเลข 2 
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๔๙ 
เอกสารหมายเลข 3 

ความก้าวหน้าการด าเนินงานตาม PA/ข้อสั่งการตรวจราชการของเขต/กระทรวง จากระบบ Cockpit 
(แหล่งขอ้มูล : ฐานขอ้มูล สสจ.กาฬสินธุ ์ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2563)  โดย กลุ่มงานพฒันายทุธศาสตร์สาธารณสุข 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

ท ัง้หมด

จ านวน(ขอ้) จ านวน(ขอ้) รอ้ยละ จ านวน(ขอ้) รอ้ยละ จ านวน(ขอ้) รอ้ยละ

PP&P Excellence 19 2             10.53  2             10.53 15 78.95                  

Service Excellence 30 5             16.67  1             3.33   24 80.00                  

People Excellence 4 -             -     -             -    4 -                     

Governance Excellence 7 -             -     -             -    7 100.00                

กระทรวง+เขต 15             -             -     -             -    15                      100.00                

รวม 75             7              9.33  3 4.00 65 86.67                  

สรปุผลตวัชีว้ดัตรวจราชการ 75 ตวัชีว้ดั (ไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ 2564)

กลุม่ตวัชีว้ดั
ผา่น ไมผ่า่น ก าลงัด าเนนิการ/บนัทกึไมถ่กู/ ไมบ่นัทกึ

สรปุผลตวัชีว้ดัตรวจราชการ 75 ตวัชีว้ดั (ไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ 2564)

คณะ รอ้ยละการรายงาน ผา่นเกณฑร์อ้ยละ

PP&P Excellence 21.05                                10.53                                

Service Excellence 20.00                                16.67                                

People Excellence -                                    -                                    

Governance Excellence -                                    -                                    

รวม 100.00                            9.33                                 



 
๕๐ 

 
 
 

ตัวช้ีวัดท่ีไม่ผ่านเกณฑ์

สรุปตัวช้ีวัดตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2564  ข้อมูล ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 - 22 ธันวาคม 2563 ข้อมูล ณ วันท่ี 22 ธันวาคม 2563
ตัวช้ีวัด เกณฑ์ กาฬสินธ์ุ เมือง นามน กมลาไสย ร่องค า กุฉินารายณ์ เขาวง ยางตลาด ห้วยเม็ก สหัสขันธ์ ค าม่วง ท่าคันโท หนองกุงศรี สมเด็จ ห้วยผ้ึง สามชัย นาคู ดอนจาน ฆ้องชัย

HDC 2.1.2 ส่วนสูงเฉล่ียชายท่ีอายุ 5 ปี มากกว่าหรือเท่ากับ 113 เซนติเมตร ≥113 0 เป้าหมาย 2,547 404 74 215 2 148 75 410 173 120 193 49 211 124 78 73 114 40 44
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ขวัญใจฤทัยรัตน์ผู้รับผิดชอบ HDCบันทึก ผลงาน 279,177 44409 8307 23413 213 16417 8383 45026 18964 13191 21019 5199 22893 13651 8496 7957 12391 4386 4862

*ไม่ผ่าน ร้อยละ 109.61 109.92 112.26 108.90 106.50 110.93 111.77 109.82 109.62 109.93 108.91 106.10 108.50 110.09 108.92 109.00 108.69 109.65 110.50
HDC 2.1.3 ส่วนสูงเฉล่ียหญิงท่ีอายุ 5 ปี มากกว่าหรือเท่ากับ 112 เซนติเมตร ≥112 0 เป้าหมาย 2,508 415 82 221 6 184 66 332 135 119 234 67 175 133 75 70 105 46 43

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ขวัญใจฤทัยรัตน์ผู้รับผิดชอบ HDCบันทึก ผลงาน 272,979 44,994 9,194 23,856 642 20,417 7,372 36,302 14,823 12,799 25,622 7,084 18,745 14,489 8,124 7,556 11,281 4,980 4,699
*ไม่ผ่าน ร้อยละ 108.84 108.42 112.12 107.95 107.00 110.96 111.70 109.34 109.80 107.55 109.50 105.73 107.11 108.94 108.32 107.94 107.44 108.26 109.28
HDC 2.2 ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย ≥85 100 เป้าหมาย 8,079            1,118          346          488            154          810            275            1,071          426            322          528            371          509            503            237          216          268        276         161            

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ขวัญใจฤทัยรัตน์ผู้รับผิดชอบ HDCบันทึก ผลงาน 3,834            559            247          252            42            244            143            451            176            171          267            221          254            271            131          113          95          152         45              
*ไม่ผ่าน ร้อยละ 47.46            50.00          71.39        51.64          27.27        30.12          52.00          42.11          41.31          53.11        50.57          59.57        49.90          53.88          55.27        52.31        35.45      55.07      27.95          
HDC 2.3 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปีได้รับการคัดกรองพัฒนาการ ≥90 100 เป้าหมาย 8,079 1,118 346 488 154 810 275 1,071 426 322 528 371 509 503 237 216 268 276 161

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ขวัญใจฤทัยรัตน์ผู้รับผิดชอบ HDCบันทึก ผลงาน 4,283 577 257 265 56 304 148 493 194 184 339 239 288 327 151 133 105 161 62
*ไม่ผ่าน ร้อยละ 53.01            51.61          74.28        54.30          36.36        37.53          53.82          46.03          45.54          57.14        64.20          64.42        56.58          65.01          63.71        61.57        39.18      58.33      38.51          
HDC 2.5 เด็กอายุ 0-5 ปี ท่ีมีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม ≥90 100 เป้าหมาย 1,522            169            121          96              19            121            58              133            68              89            125            70            76              147            52            54            42          51           31              

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ขวัญใจฤทัยรัตน์ผู้รับผิดชอบ HDCบันทึก ผลงาน 1,080            152            111          83              5              61              53              94              50              76            53              52            42              94              32            34            32          42           14              
*ไม่ผ่าน ร้อยละ 70.96 89.94          91.74        86.46          26.32        50.41          91.38          70.68          73.53          85.39        42.40          74.29        55.26          63.95          61.54        62.96        76.19      82.35      45.16          
HDC 2.6 เด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I ≥60 100 เป้าหมาย 7                  1                 -  -  -  -  - 3                 -  -  -  -  - 3                 -  -  -  -  - 

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สุภัทราผู้รับผิดชอบ HDCบันทึก ผลงาน 4                  1                 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 3                 -  -  -  -  - 
*ไม่ผ่าน ร้อยละ 57.14            100.00         -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   100.00         -    -    -    -    -   
HDC 4.2 ส่วนสูงเฉล่ียเด็กชายท่ีอายุ 12 ปี (เซนติเมตร) ≥154 100 เป้าหมาย 721               311             - 36              14            2                12              105            43              14             - 18            37              47              22            1              44          1            14              

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ คงฤทธ์ิผู้รับผิดชอบ HDCบันทึก ผลงาน 105,429         45,557         - 5,323          2,080        293            1,789          15,412        6,143          2,019         - 2,570        5,474          6,786          3,271        150          6,414      154         1,994          
*ไม่ผ่าน ร้อยละ 146.23           146.49         -   147.86        148.57      146.50        149.08        146.78        142.86        144.21       -   142.78      147.95        144.38        148.68      150.00      145.77    154.00     142.43        
HDC 4.3 ส่วนสูงเฉล่ียเด็กหญิงท่ีอายุ 12 ปี (เซนติเมตร) ≥155 100 เป้าหมาย 631               265             - 40              4              7                12              86              36              15             - 20            24              61              19             - 35          1            6                

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ คงฤทธ์ิผู้รับผิดชอบ HDCบันทึก ผลงาน 93,118           39,015         - 5,999          584          1,008          1,801          12,756        5,239          2,168         - 2,852        3,574          9,037          2,905         - 5,166      152         862            
*ไม่ผ่าน ร้อยละ 147.57 147.23         -   149.98        146.00      144.00        150.08        148.33        145.53        144.53       -   142.60      148.92        148.15        152.89       -   147.60    152.00     143.67        
HDC 40.2 ร้อยละของการให้การรักษาผู้ป่วย STEMI ได้ตามมาตรฐานเวลาท่ีก าหนด ≥60 100 เป้าหมาย 27 5  -  -  - 2  - 11  -  -  - 1 2 4 1 1  -  -  - 

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ ทิพาพรผู้รับผิดชอบ วุฒิชัยบันทึก ผลงาน 5  -  -  -  -  -  - 4  -  -  - 1  -  -  -  -  -  -  - 
*ไม่ผ่าน ร้อยละ 18.52  -    -    -    -    -    -   36.36  -    -    -   100  -    -    -    -    -    -    -   



๕๑ 
 

เอกสารหมายเลข 4 
สรุปรายงานผลการด าเนินการการคัดกรองพฒันาการเด็กตามกลุ่มอายุ specialpp ปีงบประมาณ 2564 
โดย กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 

 สรุปรายงานผลการด าเนินการการคัดกรองพฒันาการเด็กตามกลุ่มอายุ specialpp 
1. ผลการด าเนินการการคัดกรองพัฒนาการเด็กตามกลุ่มอายุ specialpp เดือน ตุลาคม 2563 

1.1 คัดกรอง ระดับประเทศ ร้อยละ 64.17 เขตสุขภาพที่ 7 ร้อยละ 79.83 กาฬสินธุ์ ร้อยละ 
74.51 คัดกรองสูงสุด อ าเภอนามน ร้อยละ 96.58 รองลงมา อ าเภอค าม่วง ร้อยละ 92.90 อ าเภอท่าคันโท  
ร้อยละ 89.31 ต่ าสุดอ าเภอร่องค า ร้อยละ 52.83 

1.2 สงสัยล่าช้า ระดับประเทศ ร้อยละ 28.81 เขตสุขภาพที่ 7 ร้อยละ 42.75 กาฬสินธุ์ ร้อยละ 
35.21 สงสัยล่าช้าสูงสุด อ าเภอฆ้องชัย สหัสขันธ์ ร้อยละ 50 รองลงมา อ าเภอสหัสขันธ์ ร้อยละ 48.86 อ าเภอ
สมเด็จ ร้อยละ 46.18 ต่ าสุด อ าเภอหนองกุงศรี ร้อยละ 23.26 

1.3 ติดตามได้ ระดับประเทศ ร้อยละ 60.47 เขตสุขภาพที่ 7 ร้อยละ 78.12 กาฬสินธุ์ ร้อยละ 
73.36 ติดตามได้สูงสุดอ าเภอเมือง ร้อยละ 96.71 รองลงมา อ าเภอนามน ร้อยละ 93.14 และอ าเภอเขาวง  
ร้อยละ 90.91 ต่ าสุด อ าเภอร่องค า ร้อยละ 26.32 

1.4 สมวัย ระดับประเทศ ร้อยละ 74.23 เขตสุขภาพที่ 7 ร้อยละ 90.65 กาฬสินธ์ุร้อยละ 67.45 
ติดตามได้ สูงสุด อ าเภอนามน ร้อยละ 93.59 รองลงมา อ าเภอท่าคันโท ร้อยละ 82.82  และอ าเภอ 
สหัสขันธ์ ร้อยละ 79.05 ต่ าสุด อ าเภอร่องค า ร้อยละ 39.62 

ผลการด าเนินการการคัดกรองพัฒนาการเด็กตามกลุ่มอายุ specialpp เดือน ตุลาคม 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ผลการด าเนินการการคัดกรองพัฒนาการเด็กตามกลุ่มอายุ specialpp ปีงบประมาณ 2564
เดอืน ตลุำคม - พฤศจกิำยน 2563 ณ วนัที ่ 21 ธันวำคม 2563  เวลำ 09.00 น.

1B261+1B262 1B261
หน่วยบริการ เป้าหมาย คัดกรอง %คัดกรอง สงสัยล่าช้า %สงสัยล่าช้า สงสัยล่าช้า ติดตามได้ %ติดตามได้ สมวัย %สมวัย

ประเทศ 337,292 216,455 64.17     62,365 28.81        61,897       37,431 60.47        250,380 74.23   
เขต7 26,756 21,359 79.83     9,132 42.75        9,107        7,114 78.12        24,255 90.65   
ขอนแก่น 9,827 8,073 82.15     3,174 39.32        3,172        2,267 71.47        8,983 91.41   
มหาสารคาม 4,966 3,210 64.64     1,547 48.19        1,543        1,183 76.67        4,152 83.61   
ร้อยเอ็ด 6,501 6,006 92.39     2,978 49.58        2,975        2,615 87.90        6,268 96.42   
กาฬสินธ์ุ 5,462 4,070 74.51     1,433 35.21        1,430        1,049 73.36        3,684 67.45   
นามน 234 226 96.58     102 45.13        102          95 93.14        219 93.59   1
ท่าคันโท 262 234 89.31     69 29.49        69            52 75.36        217 82.82   2
สหัสขันธ์ 210 176 83.81     86 48.86        86            76 88.37        166 79.05   3
กมลาไสย 321 265 82.55     96 36.23        96            83 86.46        252 78.50   4
ห้วยผ้ึง 165 145 87.88     50 34.48        50            32 64.00        127 76.97   5
ดอนจาน 188 152 80.85     49 32.24        49            41 83.67        144 76.60   6
สามชัย 142 118 83.10     48 40.68        48            34 70.83        104 73.24   7
เขาวง 190 144 75.79     55 38.19        55            50 90.91        139 73.16   8
ค าม่วง 352 327 92.90     124 37.92        124          53 42.74        256 72.73   9
สมเด็จ 351 301 85.75     139 46.18        138          94 68.12        254 72.36   10
เมืองกาฬสินธ์ุ 773 540 69.86     153 28.33        152          147 96.71        534 69.08   11
หนองกุงศรี 353 258 73.09     60 23.26        60            39 65.00        237 67.14   12
ห้วยเม็ก 265 176 66.42     58 32.95        58            50 86.21        168 63.40   13
ยางตลาด 734 483 65.80     132 27.33        129          91 70.54        442 60.22   14
นาคู 172 103 59.88     41 39.81        41            32 78.05        94 54.65   15
ฆ้องชัย 99 62 62.63     31 50.00        31            14 45.16        45 45.45   16
กุฉินารายณ์ 545 304 55.78     121 39.80        121          61 50.41        244 44.77   17
ร่องค า 106 56 52.83     19 33.93        19            5 26.32        42 39.62   18

หมายเหตุ * ผ่านตัวช้ีวัดย่อยทุกตัว

ขอ้มลูระหวำ่งวนัที ่1 ตลุำคม - 30 พฤศจกิำยน 2563 

https://hdcservice.moph.go.th/hdc 
QOF2563  1B261,1B262   > 25%
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๕๒ 
2. ร้อยละของเด็กอายุ 9,18,30,42,60 เดือนที่คัดกรองพัฒนาการแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้าได้รับ

การกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4i หรือเครื่องมือมาตรฐานอ่ืน 
ระดับประเทศ ร้อยละ 33.94 เขตสุขภาพที่ 7 ร้อยละ 33.33 กาฬสินธุ์ ร้อยละ 57.14 กระตุ้น

สูงสุด โรงพยาบาลกาฬสินธุ์และโรงพยาบาลสมเด็จ ร้อยละ 100  

ร้อยละของเด็กอายุ 9,18,30,42,60 เดือนที่คัดกรองพัฒนาการแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้น
พัฒนาการด้วย TEDA4i ปีงบประมาณ 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รอ้ยละของเด็กอำยุ 9,18,30,42,60 เดอืนทีค่ดักรองพัฒนำกำรแลว้พบวำ่มพัีฒนำกำรลำ่ชำ้ไดรั้บกำรกระตุน้พัฒนำกำรดว้ย TEDA4I หรอืเครือ่งมอืมำตรฐำนอืน่ ปีงบประมำณ 2564

เดอืน ตลุำคม- พฤศจกิำยน 2563 ณ วนัที ่21 ธันวำคม 2563 เวลำ 09.00 น.

A B D E F =(A+B)-(D-E) G G*100/F

หนว่ยบรกิาร ป่วย ลา่ชา้

สง่ตอ่

ไม่

สมวยั

หลงั

กระตุน้

1B2x2(1

.2)

สมวยั

กอ่น

เขา้ 

Teda4i

(1.3)

พบ 

Teda4i

กอ่น 

DSPM 

(1.4)

เป้าหมาย(รวม) กระตุน้<60 

วนั 

1B261,1B26

2

%กระตุน้ อยู่

ระหวา่ง

การ

กระตุน้

%อยู่

ระหวา่ง

การ

กระตุน้

กระตุน้

ครบ

%

กระตุน้

ครบ

สมวยั %

สมวยั

ตดิตาม

ไมไ่ด้

%

ตดิตาม

ไมไ่ด้

ประเทศ 307 501 271 76 39 657 223 33.94        212 32.27  5        0.76   5 0.76    38      5.78     

เขต7 27 27 20 0 5 42 14 33.33        13 30.95  1        2.38   1 2.38    1       2.38     

ขอนแกน่ 4 5 3 0 0 8 2 25.00        2 25.00  -         -     0 -      1       12.50    

มหาสารคาม 6 8 7 0 1 14 4 28.57        4 28.57  -         -     0 -      -     -       

รอ้ยเอ็ด 13 9 8 0 4 13 4 30.77        4 30.77  -         -     0 -      -     -       

กาฬสนิธุ ์ 4 5 2 0 0 7 4 57.14        3 42.86  1        14.29  1 14.29   -     -       

เมอืงกาฬสนิธุ ์ 1 1 0 0 0 1 1 100.00      1 100.00 -         -     0 -      -     -       

นามน 0 0 0 0 0 0 0 -           0 -      -         -     0 -      -     -       

กมลาไสย 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! -         #### 0 #DIV/0! -     #DIV/0!

รอ่งค า 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! -         #### 0 #DIV/0! -     #DIV/0!

กฉุนิารายณ์ 0 0 0 0 0 0 0 -           0 -      -         -     0 -      -     -       

เขาวง 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! -         #### 0 #DIV/0! -     #DIV/0!

ยางตลาด 1 3 0 0 0 3 0 -           0 -      -         -     0 -      -     -       

หว้ยเม็ก 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 -      -         #### 0 #DIV/0! -     #DIV/0!

สหสัขนัธ์ 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 -      -         -     0 -      -     -       

ค ามว่ง 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! -         #### 0 #DIV/0! -     #DIV/0!

ทา่คนัโท 0 0 0 0 0 0 0 -           0 -      -         -     0 -      -     -       

หนองกงุศรี 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! -         #### 0 #DIV/0! -     #DIV/0!

สมเด็จ 2 1 2 0 0 3 3 100.00      2 66.67  1        33.33  1 33.33   -     -       

หว้ยผึง้ 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 -      -         -     0 -      -     -       

สามชยั 0 0 0 0 0 0 0 -           0 -      -         -     0 -      -     -       

นาคู 0 0 0 0 0 0 0 -           0 -      -         -     0 -      -     -       

ดอนจาน 0 0 0 0 0 0 0 -           0 -      -         -     0 -      -     -       

ฆอ้งชยั 0 0 0 0 0 0 0 -           0 -      -         -     0 -      -     -       

หมำยเหตุ * ผา่นตวัชีว้ดั

ขอ้มลูระหวำ่งวนัที ่1 ตลุำคม - 30 พฤศจกิำยน 2563

https://hdcservice.moph.go.th/hdc 

 -

 10.00

 20.00

 30.00

 40.00

 50.00

 60.00

 70.00

 80.00

 90.00

 100.00

  
   

 
  
  

  
  

   
  

  
  
  
 

   
  
   

  
  

   
  

  
   
  
  

   
  

  
  

  
  
  
 

   
  

  
   

   
  
  

 
  
  
 

  
  
  
 

   
  
   

  
   

   
 

   
   

 
   

   
  

  
  
   
  
 

  
  
  

   
  

   
  
  

  
  

  
  

  
  

   
  

  

                                                                                 
                             TEDA4I                                         4 

            -              3          2                           

                                                    

https://hdcservice.moph.go.th/hdc/reports/report.php?source=pformated/format1.php&cat_id=1ed90bc32310b503b7ca9b32af425ae5&id=023dcdc36f90b6b070358fbc6727c768
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เอกสารหมายเลข 5 
สรุปผลการด าเนนิงานส่งเสริมการใช้ยาอยา่งสมเหตุผล (Service plan: RDU) จังหวัดกาฬสินธุ์ ปงีบประมาณ 2564
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