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รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ์ ครัง้ที่ 13/๒๕63 
วันศุกร์ ที่ 25 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563  เวลา 13.30 – 16.30 น. 

ณ ห้องประชมุปญัญานุสติ ส านักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ ์
 

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. นายสุพิน  ภูสง่า  หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

12. นางอาภิรมย์  ชิณโน  หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 

13. นายธนาเดช  อัยวรรณ หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 

14. นางสาวนงนุช  โนนศรีชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 

15. นางสมปอง  พลโคกก่อง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 

16. นายโชคชัย  มงคลสินธุ ์ หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 

17. นางสาวจุฑารัตน ์ จังโกฎิ  แทนหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

18. นายธงชัย  ปัญญูรัตน ์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 

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

21. พญ.จิรพรรณ ์  โง้วเชยีง  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกมลาไสย 

22. นพ.ประธาน  ศรีจุลฮาด ผู้อ านวยการโรงพยาบาลร่องค า 

23. นายนรสิงห์  อุทรักษ ์  แทนรักษาการในต าแหน่ง ผอ.รพร.พระยุพราชกุฉินารายณ ์

24. นพ.วิโรจน์  กอบางยาง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเขาวง 

25. นพ.วรวิทย์  เจริญพร  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลยางตลาด 

26. นพ.วิษณุกร  อ่อนประสงค ์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลห้วยเม็ก 

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

29. นางปุณณดา  มูลศร ี  แทนผู้อ านวยการโรงพยาบาลท่าคันโท 

30. นายเอื้อการย์  บุตรโพธิ์ศรี แทนผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองกุงศรี 
31. นพ.สมานมิตร  อัฐนาค  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสมเด็จ 

32. นพ.ไพฑูรย ์  อุไรช่ืน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลห้วยผึ้ง 

33. นางสาวเบญจพร  วัฒวิเศษ  แทนรักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลสามชัย 

34. นพ.เพชร  เครือชัย  รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลนาค ู



๓ 
35. นพ.สุยันต์  ลวงพิมาย รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลดอนจาน 

36. นพ.สุรเชษฐ์  ภูลวรรณ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลฆ้องชัย 

37. นางเนาวรัตน์  จุฑาสงฆ ์ แทนสาธารณสุขอ าเภอเมืองกาฬสินธ์ุ 

38. นายสุพจน์  แสบงบาล รักษาราชการแทนสาธารณสุขอ าเภอนามน 

39. นายจักราวุฒ ิ  วงษ์ภักดี สาธารณสุขอ าเภอกมลาไสย 

40. นายเดชา  วรสาร  สาธารณสุขอ าเภอร่องค า 

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

43. นายสุลักษณ ์  เสนาวุฒ ิ แทนสาธารณสุขอ าเภอยางตลาด 

44. นายสมพงษ์  ภูผิวฟ้า  สาธารณสุขอ าเภอห้วยเม็ก 

45. นายอนันต์  ปุรินทะ  แทนสาธารณสุขอ าเภอสหัสขันธ์ 
46. นายสง่า   เพียรภายลุน สาธารณสุขอ าเภอค าม่วง 

47. นายวราวุฒิ  ตุลาพัฒน ์ สาธารณสุขอ าเภอท่าคันโท 

48. นายอุทิศ  ปัญญาสิทธิ ์ แทนสาธารณสขุอ าเภอหนองกุงศร ี

49. นายอรรคเดช  อรรคเศรษฐัง สาธารณสุขอ าเภอสมเดจ็ 

50. นายไชยา  เวียงนนท ์ สาธารณสุขอ าเภอห้วยผึ้ง 

51. นางจุฑามาศ  วิลาศร ี  สาธารณสุขอ าเภอสามชัย 

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

54. นางนวลฉว ี  แฝงเมืองคุก สาธารณสุขอ าเภอฆ้องชัย 

ผู้ไม่มาประชุม  เนื่องจากติดราชการ 
1. นายวรชาติ  จ าเริญพัฒน ์ หัวหน้ากลุ่มงานการสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพปฐมภูมิ 

ผู้เขา้ร่วมประชุม 
1. นางอุไรรัตน์  วิเชียรสาร เภสัชกรช านาญการ 

2. นางวิระวรรณ  ทับค าภา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

3. นายชยุต  หิรัญรักษ ์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอห้วยเม็ก 

4. นางพัทธนันท์  ภูผิวฟ้า  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

5. นางสาวภารวี  สุนทราพันธ์ุ ทันตแพทย์ปฏิบัติการ 

6. นายศิริชัย  รินทะราช นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

7. นายวายุภักษ์  บอนค า  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

8. นายวิเชียร  นิลผาย  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

9. นางกมลธิตา  พลธนะวสิทธิ ์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขช านาญงาน 

10. นางสาวจุฑามาศ  ภูนีรับ  แพทย์แผนไทยช านาญการ 

11. นางจันทราภรณ ์  ดาพันธ์  เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติการ 

12. นายสรรเพชญ์  ฟุ้งเฟื่อง  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

13. นายศิริศักด์ิ  ดลพร  นายช่างเทคนิค 

14. นางกฤษณา  เพียรภายลุน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 
 



๔ 
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
 นายแพทย์อภิชัย  ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานการประชุม ได้กล่าวเปิด
ประชุมและด าเนินการประชุม ดังนี้ 

ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่องประธานแจง้ให้ที่ประชุมทราบและ/หรือถือปฏิบัติ 
 1. เรื่องเร่งด่วนที่ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้สั่งการให้ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ประชุม 
EOC ทุกวัน นับตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึง สิ้นเดือนมกราคม 2564 โดยมีประเด็นหารือ 3 เรื่อง คือ 1) โรคติดเชื้อไวรัส  
โคโรนา 2019 (COVID-19)  2) ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5  3) ช่วง 7 วันอันตราย ให้รายงานสถานการณ์
อุบัติเหตุทางถนน อุบัติเหตุจราจร  จึงขอความร่วมมือหน่วยงานประชุม EOC อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง  
 2. ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 ท่านใหม่ คือ นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน รักษาการ 
ในต าแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 และจะมาตรวจความพร้อม เรื่อง COVID-19 และ
อุบัติเหตุ จังหวัดกาฬสินธุ์ ในวันที่ 29 ธันวาคม 2563  

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่ 2  เรื่องรบัรองรายงานการประชุม ครัง้ทีแ่ล้ว (ครั้งที่ 12/2563) เมื่อวันจันทร์ที่ 30 พฤศจกิายน 2563  

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 12/2563 โดยมีส่วนที่แก้ไข คือ  
วาระที่ 5.1.4 เรื่องจากนักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ) (นายยุทธพล  ภูเลื่อน) 
เรื่องล าดับที่ 2. การเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อม ฝุ่น PM 2.5 แก้ไขข้อความ จากเดิม “กรมมลพิษ” เป็น “ศูนย์อนามัยที่ 7 
ขอนแก่น ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” 
 
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  
 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  

จ านวนบริการแพทย์แผนไทยหลังการเสียชีวิต แฟ้ม (Procedure_opd , icd9ttm_planthai) สูงสุด คือ อ าเภอยาง
ตลาด จ านวน 13 ครั้ง รองลงมา อ าเภอฆ้องชัย จ านวน 3 ครั้ง ท่าคันโทและสามชัย จ านวน 2 ครั้ง  

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



๕ 
แนวทางการแก้ไข 
 1. ตรวจสอบรายช่ือ เลขที่บัตรประชาชน ว่าเป็นคนเดียวกันหรือไหม 
 2. ตรวจสอบสิทธ์ิการรักษาและสถานะการเสียชีวิต 
 3. หากพบรายชื่อ เลขบัตรประชาชน ยังไม่เสียชีวิต ติดต่อแก้ไขงานทะเบียน สปสช./หรือ นายทะเบียนปกครองอ าเภอ 
 4. หากพบการให้บริการเสียชีวิตใหล้บบรกิารตามคู่มือ การ Data_correct ข้อมูลและจ าหนา่ยเสียชีวิตในฐาน 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 
(ไม่มีข้อมูล), 05 = รอจ าหน่าย/เฝ้าระวัง, 06 = ขาดการรักษาไม่มาติดต่ออีก (ทราบว่าขาดการรักษา), 07 = ครบการรักษา, 
08 = โรคอยู่ในภาวะสงบ (inactive) ไม่มีความจ าเป็นต้องรักษา, 09 = ปฎิเสธการรักษา, 10 = ออกจากพื้นที)่ 
 ประธานการประชุม :  ข้อมูลสถานการณ์ดีขึ้น จึงขอให้ IT ก ากับ ติดตามข้อมูล และมีการสื่อสารกัน 
หากสถานการณ์ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่ต้องน าเข้าวาระติดตามในการประชุมครั้งต่อไป 

มติที่ประชุม  รับทราบ   

 3.2 ความก้าวหน้าการด าเนินการตามแผนงบค่าบรกิารทางการแพทยท์ีเ่บิกจา่ยในลักษณะงบลงทนุ 
(ค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ 2563) ข้อมูล ณ วันที่ 22 ธนัวาคม 2563 
 ร้อยละการเบิกจ่าย 91.88 CUP ที่เบิกจ่ายแล้ว 100% จ านวน 7 แห่ง คือ นามน/ร่องค า/สหัสขันธ์/ 
หนองกุงศรี/ สมเด็จ/ ดอนจาน และ สามชัย CUP ที่เบิกจ่ายได้น้อยที่สุด คือ เมืองกาฬสินธ์ุ ร้อยละ 57.39 
 - ขอให้เร่งรัดด าเนินการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2563 ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส 1 – 2 และ 
ปีงบประมาณ 2564 ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2564  

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่ ๔  เรื่องน าเสนอเพื่อพจิารณา 
 4.1 ประกาศหลกัเกณฑก์ารบรหิารจดัการกองทุน Pt นอกทั่วไปแบบบญัชีเสมือนภายในจังหวัด 
(Virtual Account) ปี 2564 

 



๖ 
 โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ : การตรวจไวรัสตับอักเสบชนิด C ถ้าผล Viral Load Test ต่ ากว่า 5,000 สปสช.
จะไม่ให้เบิก จึงส่งผลให้ รพ.กาฬสินธุ์ รับภาระค่าใช้จ่ายส่วนนี้ จึงเสนอให้อยู่ในงบหมวด VA 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  ส่วนกรณี โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ เสนอว่า การตรวจไวรัสตับอักเสบชนิด C ในกลุ่มผล 
Viral Load Test ต่ ากว่า 5,000 ไว้ในงบหมวด VA ขอให้รวบรวมข้อมูลไว้ และส่งให้กลุ่มงานประกันสุขภาพ เพื่อ
น าเข้าประชุมหารือ สปสช. ต่อไป  ส่วนที่ผ่านมา จะพิจารณางบประมาณ CF ช่วยเหลือไปก่อน   

 4.2 ขอความเห็นชอบการจัดสรรงบประมาณ สนับสนุนการด าเนินงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 
2564 ดังนี้ 
 1) จากงบ CF ฝากโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ จ านวน 5 โครงการ รวม 1,105,664.00  บาท 
 2) จากงบ CF ฝากโรงพยาบาลสมเด็จ จ านวน 6 โครงการ รวม 2,192,520.00  บาท 
      รวม   3,298,184.00  บาท 
มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ โดยมอบให้คณะกรรมการ CFO พิจารณาด าเนินการต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่ ๕  เรื่องแจง้ให้ที่ประชุมทราบ 
 ๕.๑  เรื่องจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ ์

5.1.1 เรื่องจากนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ดา้นเวชกรรมป้องกัน) (นายแพทย์พรพฒัน์  ภูนากลม) 
 การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ จังหวัดกาฬสินธุ์ ประกาศงดการ
จัดกิจกรรม 1) การจัดงานเดิน กิน ชิม เที่ยว น าฮอย ทวารดี ปีใหม่เมืองฟ้าแดด จังหวัดกาฬสินธุ์ ปีที่ 2 ในระหว่าง
วันที่ 26 ธันวาคม 2563 – 2 มกราคม 2564 2) กิจกรรมเฉลิมฉลองปีใหม่ 3) กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี  
4) กิจกรรมแสดงดนตรี คอนเสิร์ตที่รวมคนจ านวนมากที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโรค 
 ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ผู้ที่เดินทางจากสมุทรสาคร กลับมากาฬสินธุ์ ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2563 เป็น
ต้นไป ขอ้มูล ณ วันที่ 25 ธนัวาคม 2563 จ านวนที่เข้ารบัการตรวจ 334 ราย ผลเปน็ลบ 327 ราย รอผล 7 ราย 
 การเตรียมความพร้อม ป้องกันการระบาดใหม่ แบ่งพ้ืนที่สถานการณ์เป็น 4 โซน ได้แก่ 1) พื้นที่สีแดง เป็น
พื้นที่มีผู้ติดเชื้อจ านวนมาก และมีมากกว่า 1 พื้นที่ (จ.สมุทรสาคร) 2) พื้นที่สีส้ม เป็นพื้นที่ติดกับพื้นที่สีแดง หรือพื้นที่
ที่มีผู้ติดเชื้อมากกว่า 10 ราย และมีแนวโน้มผู้ติดเชื้อเพ่ิมขึ้น 3) พื้นที่สีเหลือง เป็นพื้นที่ที่มีผู้ติดเช้ือไม่เกิน 10 ราย 
และมีแนวโน้มควบคุมสถานการณ์ได ้4) พื้นที่สีเขียว เป็นพื้นที่ยังไม่มีผู้ติดเชื้อ และไม่มีสิ่งบอกเหตุว่าจะมีผู้ติดเชื้อ 
ข้อเสนอเพือ่พจิารณาด าเนนิการ 
 1. ทุกอ าเภอ ด าเนินการเปิด EOC ในกลุ่มภารกิจ ดังนี้ SAT, Stockpiling, Operation. Risk communication 
และรายงานผลการด าเนินงานมายัง EOC ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ทุกสัปดาห์ (วันจันทร์) 
 2. มอบหมายให้ หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU) เตรียมความพร้อมปฏิบัติงานใน และนอก
เวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2563 – 15 มกราคม 2564 
 3. ด าเนินมาตรการป้องกันโรค “สวมหน้ากาก 100%” 
ห้องแยกโรค จังหวดักาฬสินธุ ์รวมทั้งหมด 67 ห้อง 

รายการ รพ.กส. (ห้อง) รพช. (ห้อง) 
AIIR จ านวน 2 เตียง 2 0 
Modified AIIR จ านวน 15 เตียง 2 13 
Single Isolation room จ านวน 50 เตียง 6 44 
Cohort Ward จ านวน 51 เตียง : รพ.กส 18 เตียง / รพ.ยางตลาด 5 เตียง /รพ.ฆ้องชัย 28 เตียง 
รพ.สนาม จ านวน 112 เตียง : ศูนย์ศึกษาล าปาว….72...เตียง ศาลากลางหลังเก่า…40…เตียง 



๗ 
การด าเนินงาน IC ตอบโต้สถานการณ์ COVID-19 ร่วมประชุมชี้แจงเกณฑ์และแนวทางการป้องกันและควบคุม
การแพร่กระจายเชื้อ และมาตรฐานการด าเนินงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (IC) สู่บริการแพทย์
วิถีใหม่ (New normal) เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 

 
ประเดน็เพิ่มเติม  จากประธานการประชุม 
 1. โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ รับ 24 case 
 2. ให้ด าเนินการตามข้อเสนอเพื่อพิจารณาด าเนินการ 
 3. ปัญหาเรื่องข่าวลือ หากไม่แน่ใจ ให้สอบถามมาที่ สสจ.กาฬสินธ์ุ 
 4. ผู้ที่มาจากพื้นที่สีแดง ขอความร่วมมือให้รายงานตัวต่อพนักงานควบคุมโรค หากไม่ใช่ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง  
ไม่ต้องกักตัว 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

5.1.2 เรื่องจากนักวชิาการสาธารณสุขช านาญการพเิศษ (ดา้นส่งเสริมพฒันา) รกัษาการในต าแหน่ง
นักวชิาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพฒันา) (นายสม  นาสอ้าน) 
 การเตรียมความพร้อมของหน่วยบริการและมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ช่วงเทศกาล  
ปีใหม่ พ.ศ.2564  การเตรียมความพร้อมของหน่วยบริการตามข้อสั่งการของ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธ์ุ 
 1. ให้ใช้แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 เป็นกรอบแนวทาง
ในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564  
 2. จัดเตรียมความพร้อมของ รพ., แพทย์, พยาบาล และหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ระบบการติดต่อ
สื่อสาร การสั่งการ ประสานงาน และการแบ่งมอบพื้นที่ความรับผิดชอบของหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินใน
เครือข่ายและด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนน 
 3. จัดเตรียมความพร้อมของระบบการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ ณ จุดเกิดเหตุของแต่ละพื้นที่ เช่น ก าหนดให้
มีทีมกู้ชีพกู้ภัยฉุกเฉินระดับท้องถิ่น อ าเภอ และบูรณาการท างานร่วมกันอย่างเหมาะสม 
 4. ร่วมบูรณาการการรายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน โดยใช้แบบรายงาน บอ.ปภ.3 – 4  
 - ช่วงก่อนควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 22 - 28 ธันวาคม 2563  
 - ช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563 - 4 มกราคม 2564  



๘ 
 - ช่วงหลังควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 5 - 11 มกราคม 2564 
 5. จัดเตรียมความพร้อมของหน่วยกู้ชีพและกู้ภัย ทั้งด้านบุคลากร เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ การสั่งการ ระบบ
การติดต่อสื่อสาร และด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนน 
 6. ก าหนดค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยจ่ายค่าตอบแทนได้เพิ่มขึ้น ไม่เกนิ  2 
เท่าของอัตราที่ก าหนดและหลักเกณฑ์ ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหาร (ตามหนังสือสั่งการฯ ที่ส่งไปแล้ว) 
 ข้อสั่งการมาตรการแนวทางการด าเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลปีใหม่ จังหวัด
กาฬสินธุ์ ปี 2564 
 1. ผู้ที่มีอ านาจในการอนุญาตให้จัดงานประเพณี งานประจ าปี ที่มีประชาชนมาร่วมจ านวนมากต้องมี
มาตรการอย่างเคร่งครัด 
    1.1 ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณจัดงาน/ใกล้เคียง โดยไม่ได้รับอนุญาต 
    1.2 ไม่ให้บุคคลที่มีอาการมึนเมาครองสติไม่ได้เข้าไปในสถานที่จัดงาน 
    1.3 จัดมาตรการห้ามเด็กอายุต่ ากว่า 20 ปี บริบูรณ์ บริโภคเครื่องดื่มภายในงาน 
    1.4 ผู้ขออนุญาตจัดงานต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด ได้แก่ การ
ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลและจ ากัด
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมิให้แออัด จัดให้มีที่ล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์ หรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรค 
 2. ขอความร่วมมือส่วนราชการจัดงานปลอดเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ด ี
 3. รณรงค์ ส่งเสริมกิจกรรมที่มุ่งเน้นการกระท าความดี การรักษา ส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีง ามทดแทน
กิจกรรมที่มีการจ าหน่ายหรือบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล ์
 4. ขอความร่วมมือกระทรวงมหาดไทย ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งจุดสกัด 
(ด่าน) ชุมชน โดย ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ดังน้ี 
     4.1 จัดทีมเชิงรุกในการป้องกัน และแยกผู้ดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชน มิให้ขับขี่ยานพาหนะ  
     4.2 เน้นประเด็นการรณรงค์ให้มีการจัดงานฉลองที่บ้าน ลดการเดินทางในช่วงเทศกาล เพื่อสกัดกั้นมิให้
เกิดอุบัติเหตุจากอาการเมาสุรา  
     4.3 ให้ อสม.ประเมินผู้มีอาการมึนเมาสุราเบ้ืองต้น 
 5. ขอความร่วมมือ กรมควบคุมประพฤติในการคัดกรองและส่งต่อผู้กระท าความผิดฐานเมาแล้วขับ ให้ถูก
สั่งคุมความประพฤติทุกราย ที่ยินยอมเข้ารับการบ าบัด เข้าสู่กระบวนการบ าบัดรักษาในสถานพยาบาลของกระทรวง
สาธารณสุขทุกแห่งที่ได้รับการขึ้นทะเบียน 
 6. ขอความร่วมมือกระทรวงศึกษาธิการ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองรับทราบกรณีเด็กและเยาวชนดื่มแล้ว
ขับ ผู้ปกครองต้องมีส่วนรับผิดชอบ 
 7. ขอความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องด าเนินการในกรณีพบผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนที่มีอายุต่ ากว่า 20 ปี 
บริบูรณ์ แล้วดื่มสุรา โดยขอให้ 
     7.1 เจ้าหน้าที่ต ารวจ ท าการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ทางลมหายใจ ในผู้บาดเจ็บทุกรายหรือหากไม่
สามารถเป่าได้ ให้ท าหนังสือ (บค.8) ขอให้โรงพยาบาลเจาะเลือดตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ 
     7.2 หากพบปริมาณแอลกอฮอล์ ให้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ต ารวจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และคณะท างาน
สหวิชาชีพสอบสวนถึงสถานที่ และบุคคลที่จ าหน่ายหรือให้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่เด็กและเยาวชน 
     7.3 เจ้าหน้าที่ต ารวจด าเนินการกับสถานที่จ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่ผู้ที่มีอายุต่ ากว่า 20 ปี 
บริบูรณ์ ตามที่กฎหมายก าหนดโดยเคร่งครัด (มาตรา 29 ห้ามขายให้ผู้ที่มีอายุต่ ากว่า 20 ปี)  
     7.4 เจ้าหน้าที่ต ารวจลงบันทึกประจ าวันในที่ประชุมศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนระดับ
จังหวัด/อ าเภอ 



๙ 
 - ขอความร่วมมือผู้อ านวยการโรงพยาบาล แจ้งเจ้าหน้าที่ห้อง ER/ห้อง LAB หากมีหนังสือ (บค.8) ขอให้
โรงพยาบาลเจาะเลือดตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ ไม่ต้องเก็บเงินค่าเจาะเลือด แต่ถ้าไม่มีหนังสือ ให้เก็บเงินค่าเจาะเลือด  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

5.1.3 เรื่องจากสาธารณสุขอ าเภอ (นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ) รักษาการในต าแหน่ง
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ) (นายประสิทธิ์  สงกันหา) 

กิจกรรมการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2564 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ วันที่ 20 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ และมีการจัด

กิจกรรม การประกวด คัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับภาค และระดับประเทศ ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ด าเนินการประกวด คัดเลือก ระดับจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 9 - 21 ธันวาคม 2563  
ผลการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด ดังนี้ อ าเภอยางตลาด 3 สาขา อ าเภอค าม่วง 3 สาขา 
อ าเภอห้วยผึ้ง 2 สาขา อ าเภอกุฉินารายณ์ กมลาไสย สหัสขันธ์ เขาวง อ าเภอละ 1 สาขา โดยจะเชิญ อสม.ดีเด่น
ระดับจังหวัดและพี่เลี้ยง มาประชุมเพื่อซักซ้อมเตรียมความพร้อมในการประกวดระดับต่อไป ในวันที่ 5 มกราคม 
2564 และจะมีการประกวดระดับเขต ระดับภาค ในวันที่ 8 มกราคม 2564  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

5.1.4 เรือ่งจากนักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพเิศษ (ดา้นบรกิารทางวิชาการ) (นายยทุธพล  ภูเลื่อน) 
1. ขอแก้ไขรายงานการประชมุครั้งที่แล้ว ในเรื่องที่น าเสนอ เรื่องที ่2 การเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อม ฝุ่น PM 2.5 

แก้ไขข้อความจากเดิม “กรมมลพิษ” เป็น “ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ร่วมกับ มหาวทิยาลัยเชียงใหม”่ 
2. ฝุ่น Pm2.5 ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้อ านวยการโรงพยาบาล/สาธารณสุขอ าเภอ ด าเนินการตามมาตรการ 

เช่น ส ารวจกลุ่มเสี่ยง จัดห้องปลอดฝุ่น รายงานสถานการณ์ประจ าสัปดาห์ ซึ่งรายละเอียดกลุ่มงานอนามัย
สิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย จะได้น าเสนอในวาระเพ่ือทราบต่อไป 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 5.2  เรื่องจากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
 สรุปรายงานการส่งแผนปฏิบัติการปี 2564 คปสอ/สสอ./รพ./สสอ. (ข้อมูล ณ วนัที่ 24 ธันวาคม 
2563 เวลา 16.30 น.)  
 1. แผนงบประมาณโครงการฯ คปสอ. อนุมัติแล้ว 7 แห่ง ได้แก่ คปสอ. ค าม่วง/ท่าคันโท/หนองกุงศรี/
สมเด็จ/ห้วยผึ้ง/ดอนจาน และ ฆ้องชัย ยังไม่ส่ง 1 แห่ง ได้แก่ คปสอ.นาคู 
 2. แผนงบประมาณโครงการฯ โรงพยาบาล อนุมัติแล้ว 4 แห่ง ได้แก่ รพร.กุฉินารายณ์/รพ.ค าม่วง/ 
รพ.สมเด็จ และ รพ.ฆ้องชัย ยังไม่ส่ง 4 แห่ง ได้แก่ รพ.ร่องค า/รพ.เขาวง/รพ.สามชัย และ รพ.ดอนจาน 
 3. แผนงบประมาณโครงการฯ สสอ. 1) งบด าเนินการ อนุมัติครบแล้ว 18 อ าเภอ  2) งบเชิงรุก อนุมัติแล้ว 
17 อ าเภอ อยู่ระหว่างแก้ไข/ตรวจสอบ 1 อ าเภอ ได้แก่ สสอ.เมือง  3) แผนงาน/โครงการ รพ.สต. อนุมัติแล้ว  
2 อ าเภอ ได้แก่ รพ.สต.ในอ าเภอท่าคันโท และ รพ.สต.ในอ าภอฆ้องชัย อยู่ระหว่างตรวจสอบ/แก้ไข 9 อ าเภอ และ
ยังไม่ส่ง 7 อ าเภอ  
 - ขอให้เร่งรัดเสนอแผนงาน/โครงการ และขอความร่วมมือ การขอไปศึกษาดูงาน (OD) 1) ให้ใช้งบประมาณ
ในปริมาณที่เหมาะสม 2) ให้ไปสถานที่ใกล้ๆ และจ านวนคนที่ไปไม่มาก 3) ขอไปช่วงหลังปีใหม่ ซึ่งเป็นช่วง
สถานการณ์ COVID-19 ไม่ค่อยดี หากอยู่ในช่วง 15 มกราคม 2564 จะไม่อนุมัติ หากหลัง 15 มกราคม 2564 
ขอพิจารณาสถานการณ์ก่อน 

มติที่ประชุม  รับทราบ 



๑๐ 
 5.3  เรื่องจากกลุ่มงานประกันสุขภาพ 
 5.3.1 การด าเนนิการยกระดับระบบหลกัประกันสุขภาพถ้วนหนา้ตามนโนบายรองนายกรัฐมนตรแีละ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 4 ขอ้ ในระดับพื้นที่ เขต 7 ขอนแก่น 
 สรุปความก้าวหน้าการด าเนินการยกระดับระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าตามนโยบายรองนายกรัฐมนตรี 
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 4 ข้อ 

ข้อ 1 การใหบ้ริการหมอประจ าครอบครัวในหน่วยบรกิารปฐมภูมทิี่ไหนก็ได้ 30 บาทรักษาหน่วยบริการปฐมภูมิ
ทุกที่ (ไม่ต้องมีใบส่งตัว)  

 เขตสุภาพ ที่ 7 ก าหนดแนวทางการให้บริการผู้ป่วยนอกทั่วไป สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า กรณีข้าม
หน่วยหน่วยบริการปฐมภูมิ ภายในเขตสุภาพที่ 7 เพื่อให้ผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (UC) ในเขตสุขภาพที่ ๗ 
เข้ารับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไปในหน่วยบริการปฐมภูมิได้สะดวกมากขึ้น ไม่ถูกจ ากัดเฉพาะหน่วยบริการปฐมภูมิที่
ลงทะเบียนไว้ หรือเฉพาะกรณีอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินเท่านั้น 
 ผู้ป่วยนอกทั่วไป หมายถึง ผู้ที่มารับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพ แบบผู้ป่วยนอก ทั้งนี้
ไม่รวมกรณีอุบัติเหตุ 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 หรือโรงพยาบาลศูนย ์
 หน่วยบริการปฐมภูมิที่ผู้ป่วยลงทะเบียน  หมายถึง หน่วยบริการปฐมภูมิที่ผู้ป่วยลงทะเบียน ตาม
พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 
แนวทางการให้บริการ 
 ประชาชนผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพที่ลงทะเบียนกับหน่วยบริการปฐมภูมิ ในเขตสุขภาพที่ ๗ สามารถเข้า
รับการตรวจ การวินิจฉัย การรักษา และการฟื้นฟูสมรรถภาพในหน่วยบริการปฐมภูมิได้ทุกแห่งภายในเขตบริการ
สุขภาพที่ ๗ โดยไม่จ ากัดจ านวนครั้งในการรับบริการ ทั้งนี้รวมทั้งบริการถอนฟัน อุดฟัน และขูดหินปูน 
แนวทางการบริหารจัดการค่าใช้จ่าย 
 (1)  กรณีผู้ป่วยนอกทั่วไปใช้บริการข้ามหน่วยบริการปฐมภูมิที่ผู้ป่วยลงทะเบียน ภายในเครือข่าย  
หน่วยบริการประจ าเดียวกัน (CUP)  ไม่เรียกเก็บชดเชยระหว่างหน่วยบริการ 
 (2)  กรณีผู้ป่วยนอกทั่วไปใช้บริการข้ามหน่วยบริการปฐมภูมิที่ผู้ป่วยลงทะเบียนและข้ามเครือข่าย 
หน่วยบริการประจ า (CUP) ภายในจังหวัดเดียวกัน ให้เรียกเก็บชดเชยค่าบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข จาก
กองทุนระดับจังหวัดตามที่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนั้น ๆ ก าหนด 
 (3)  กรณีผู้ป่วยนอกทั่วไปใช้บริการข้ามหน่วยบริการปฐมภูมิที่ผู้ป่วยลงทะเบียนข้ามจังหวัดภายในเขต
สุขภาพที่ 7 ให้เรียกเก็บชดค่าบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข จากกองทุนระดับเขต ตามที่คณะกรรมการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการเงินการคลังระดับเขตสุขภาพที่ 7 และ สปสช. ก าหนด โดยก าหนดอัตราค่าบริการ กรณี
บริการโรคทั่วไปเหมาจ่าย 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 แทนการใช้มูล
ผู้ป่วยจากใบส่งตัว การเบิกค่ารักษาผู้ป่วยในใช้ระบบ DRG กรณีฉุกเฉินสามารถใช้สิทธิ์ UCEP 72 ชั่วโมง ได้ก่อน 
ข้อ 3 โรคมะเร็งไปรับบริการที่ไหนก็ได้ที่มีความพร้อม 
 เขตสุภาพที่ 7 มีศูนย์มะเร็ง 3 แห่ง รพ.ศรีนครินทร์ ,รพศ.ขอนแก่น และรพ.ร้อยเอ็ด โดยมีทีมประสานงานเป็น
ผู้ประสานการบริการ (Nurse Co.) และเป็นผู้ประสานการส่งต่อทั้งในจังหวัดและในเขตฯ 



๑๑ 
ข้อ 4. ย้ายหน่วยบริการได้ 4 ครั้ง/ปี ได้สิทธิทันที (ไม่ต้องรอ 15 วัน)  
 ประชาชนผู้รับบริการ ย้ายหน่วยบริการได้ 4 ครั้ง/ปี ผ่านมือถือทาง Application และแจ้งย้ายที่หน่วยบริการ 
โดยใช้หลักฐานบัตรประจ าตัวประชาชน เด็กเล็กใช้สูติบัตร ผู้ให้บริการตรวจสอบสิทธิ์และสามารถตรวจสอบจ านวนครั้งของ
การย้ายสิทธิได ้ผ่านระบบตรวจสอบสิทธิ์ยืนยันตัวตนด้วยสมาร์ทการ์ด (โปรแกรม UC Authendication MX) 
 - E-Cliam ขอความร่วมมือ ผอ.รพ./สสอ.เป็นพ่ีเลี้ยงแก่เจ้าหน้าที่ รพ.สต. เพ่ือให้มีเงินเข้าหน่วยบริการ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

5.3.2 สถานการณ์การเงินการคลัง 
1) Risk Score เดือน พฤศจิกายน 2563 (ไตรมาส 1/2564) 

 
 เดือนพฤศจิกายน ไม่มีวิกฤติทางการเงินระดับ 4-7 
 2) ผลการประเมินแผนและผล จังหวัดกาฬสินธุ ์ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2563 

 

ล ำดับ รหัส หน่วยบริกำร ขนำด CR QR Cash NWC NI+Depreciation
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EBITDA
เงินบ ำรุงคงเหลือ

(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 ห้วยเมก็,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 ามว่ง,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 1.64 647,072,022.20 288,533,113.58 144,929,225.95กำฬสินธ์ุ Total

คา่จาก Planfin

ของหน่วยบรกิาร
ผลการด าเนนิงานจรงิ

ผลตา่ง

(บาท)

ผลตา่ง

(%)

คา่จาก Planfin

ของหน่วยบรกิาร

ผลการด าเนนิงาน

จรงิ

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 -8.32รวม

ล าดับ รหัส หน่วยบรกิาร

รายได ้ คา่ใชจ้า่ย
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 3) แจ้งจัดสรรเงินกองทุนผู้ป่วยในทั่วไป (IP) ปีงบประมาณ 2564 งวดเดือนพฤศจิกายน 2563 

 
 4) การเรียกเกบ็ค่าบริการทางการแพทย์ผู้ป่วยนอก กรณีเขตรอยต่อจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจ าปี 2563 

คร้ัง จัดสรรเงิน คร้ัง จัดสรรเงิน คร้ัง จัดสรรเงิน คร้ัง จัดสรรเงิน คร้ัง จัดสรรเงิน คร้ัง จัดสรรเงิน คร้ัง จัดสรรเงิน คร้ัง จัดสรรเงิน

10709 กาฬสินธุ์ 5,460   1,290,450     5,460       1,290,450        

11077 นามน 182      29,550           182           29,550              

11084 ค ามว่ง 302      33,150        5    500          307           33,650              

11087 สมเดจ็ 1,843   318,200    1,522   276,200     4        250             597   108,800    3,966       703,450            

11449 กฉิุนารายณ์ 5        500            5               500                    

28017 นาคู 60     6,000         60             6,000                

28790 ดอนจาน 516    58,800     516           58,800              

518    59,000     1,843   318,200    1,824   309,350     4        250             5    500          662   115,300    5,642   1,320,000     10,496     2,122,400        

11087 สมเด็จ 11088 ห้วยผึง้ 28790 ดอนจาน รวมจัดสรรเงินปี2563

รวม

รหัส รพ.ทีเ่บิก
10709 กาฬสินธ์ุ 11077 นามน 11083 สหัสขันธ์ 11084 ค าม่วง

 
 5)สรุปการเบิกจ่ายงบบริหารจัดการกองทุนผู้ป่วยนอกทั่วไปแบบบัญชีเสมือน ภายในจังหวัดกาฬสินธ์ุ 
Virtual Account ( VA) ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2563  

 

ค่ำรักษำพยำบำล ค่ำตรวจพิเศษ รวม (จ่ำยจริง) ค่ำรักษำพยำบำล ค่ำตรวจพิเศษ รวม ค่ำรักษำพยำบำล ค่ำตรวจพิเศษ รวม

1 รพ.กำฬสินธ์ุ 58,879 51,483,021.00 11,201,540.82 62,659,107.83   22,753,505.00 11,201,540.82   33,952,963.82 15,803,240.44  11,201,540.82  27,004,781     

2 รพ.นำมน 443 216,542.00      5,100.00         221,642.00       97,800.00      5,100.00           102,900.00      67,099.95        5,100.00          72,200           

3 รพ.กลำไสย 2207 2,734,275.65   854.50           2,734,930.15     775,871.25     854.50             776,725.75      541,634.16       854.50            542,489         

4 รพ.ร่องค ำ 55 19,610.00       -                19,610.00         15,900.00       -                  15,900.00        10,892.61        -                 10,893           

5 รพ.เขำวง 1535 755,953.00      2,370.00         758,323.00       460,500.00     2,370.00           462,870.00      315,223.78      2,370.00          317,594         

6 รพ.ยำงตลำด 1108 611,083.47     6,606.00         617,689.47       382,046.22     6,606.00           388,652.22     268,440.78      6,606.00          275,047         

7 รพ.ห้วยเม็ก 114 63,040.00       10,496.00       83,590.00         33,000.00       10,496.00         54,412.00        22,547.96        10,496.00        33,044           

8 รพ.สหัสขันธ์ 106 101,573.00      14,000.00       115,573.00       31,800.00      14,000.00         45,800.00       22,736.87        14,000.00        36,737           

9 รพ.ค ำม่วง 788 470,258.00     -                470,258.00       165,900.00     -                  165,900.00      114,870.53      -                 114,871         

10 รพ.ท่ำคันโท 83 49,248.14       -                49,248.14         24,600.00       -                  24,600.00        16,827.94        -                 16,828           

11 รพ.หนองกุงศรี 246 92,331.00       6,600.00         98,931.00         71,400.00       6,600.00           78,000.00       50,453.38        6,600.00          57,053           

12 รพ.สมเด็จ 4868 3,306,970.80   3,282.00         3,308,438.80    686,493.25     3,282.00          689,775.25      478,775.07      3,282.00         482,057         

13 รพ.ห้วยผ้ึง 422 149,518.00     4,080.00         153,598.00       126,600.00     4,080.00          130,680.00      88,110.30        4,080.00         92,190           

14 รพร.กุฉินำรำยณ์ 2635 1,616,936.00   258,379.00     1,870,665.00    827,517.00     258,379.00       1,085,896.00   580,783.48      258,379.00      839,162         

15 รพ.นำคู 191 97,643.00       -                97,643.00         44,100.00       -                  44,100.00        30,021.82        -                 30,022           

16 รพ.ฆ้องชัย 44 23,172.50       774.00           23,946.50         13,200.00       774.00             13,974.00        9,550.90          774.00            10,325           

17 รพ.ดอนจำน 655 222,637.00      280.00           222,917.00       79,100.00       280.00             79,100.00        55,079.83        280.00            55,360           

18 รพ.สำมชัย 45 19,043.00       -                19,043.00         12,900.00       -                  12,900.00        9,347.87          -                 9,348             

74,424 62,032,855.56 11,514,362.32 73,525,153.89   26,602,232.72 11,514,362.32   38,125,149.04 18,485,637.68  11,514,362.32  30,000,000.00 

สรุปกำรเบิกจำ่ยงบบริหำรจดักำรกองทุนผู้ป่วยนอกท่ัวไปแบบบัญชีเสมือน 

 ภำยในจงัหวัดกำฬสินธ์ุ Virtual Account 

( VA) ในจงัหวัดกำฬสินธ์ุ ปี 2563

รวม

ล ำดับ หน่วยบริกำร จ ำนวนรำย
ตำมจ่ำยจริง ตำมประกำศ

จัดสรรค่ำตรวจพิเศษ และจัดสรรค่ำรักษำพยำบำลแบบ

 GloBal



๑๓ 
 - เงินค่าตอบแทน ฉ 11 ขอให้ CUP ดูแลรับผิดชอบ 9 เดือน ส่วน 3 เดือนที่เหลือ โรงพยาบาล และ  
รพ.สต.ดูแลรับผิดชอบเอง 

มติที่ประชุม รับทราบ 

5.4  เรื่องจากกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
สรุปรายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ข้อมูล ณ วันที่ 

25 ธันวาคม 2563)  
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระดับโลกมี Confirmed 79,051,236 ราย 

เสียชีวิต 1,737,513 ราย ส าหรับประเทศไทย (ข้อมูล ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2563) ผู้เสียชีวิต 60 ราย พบผู้ป่วย
รายใหม่ 67 ราย มาจาก ผุ้เดินทางมาจากต่างประเทศ และเข้า State Quarantine 8 ราย ผู้ที่เดินทางมาจาก
ต่างประเทศ จากกัมพูชา 1 ราย ติดเช้ือภายในประเทศ 58 ราย 

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดกาฬสินธุ์ จากการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 3 มกราคม –  25 ธันวาคม 2563 (04.10 น.) พบผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค 
(PUI) 937 ราย พบผู้ป่วยยืนยัน 3 ราย (D/C 3 ราย) ผลไม่พบเช้ือ  934 ราย รอผล 0 ราย 

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดกาฬสินธุ์ ในช่วง 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา จากการเฝ้าระวังโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดกาฬสินธุ์ ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ระหว่างวันที่ 19 – 25 ธันวาคม 2563 พบ
ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI) 193 ราย ผลไม่พบเช้ือ  193 ราย รอผล 0 ราย 

จ านวนผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสาคร ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป รายงานตัวผ่าน
ระบบ Online (QR code) ข้อมูล ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2563 ผู้เดินทางรายงานตัว รวมทั้งสิ้น 74 ราย ได้รับการ
ประเมินความเสี่ยงแล้ว 74 ราย 

ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการผู้ที่เดินทางจากสมุทรสาคร กลับมากาฬสินธ์ุ ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2563 เป็น
ต้นมา ข้อมูล ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2563 จ านวนที่เข้ารับการตรวจ 334 ราย ผลเป็นลบ 327 ราย รอผล 7 ราย 

การเตรียมความพร้อมในการป้องกันการระบาดใหม่ของโควิด-19 การแบ่งพื้นที่ถสานการณ์ 1) พื้นที่
ควบคุมสูงสุด ได้แก่ พื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อจ านวนมากและมีมากกว่า 1 พื้นที่ (ย่อย) 2) พื้นที่ควบคุม ได้แก่ พื้นที่ติดกับ
พื้นที่ควบคุมสูงสุด หรือพื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อเกินกว่า 10 ราย และมีแนวโน้มผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 3) พื้นที่เฝ้าระวังสูง ได้แก่ 
พื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อไม่เกิน 10 ราย แต่มีแนวโน้มสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ 4) พื้นที่เฝ้าระวัง ได้แก่ พื้นที่ยังไม่มีผู้
ติดเชื้อ และยังไม่มีสิ่งบอกเหตุว่าจะมีผู้ติดเชื้อ 

การจัดกิจกรรมฉลองปีใหม่ 2564 และการจัดกิจกรรมงานวันเด็ก 1) พื้นที่ควบคุมสูงสุด : งดการจัด
กิจกรรมฉลองทุกชนิด เว้นแต่การจัดกิจกรรมแบบออนไลน์ 2) พื้นที่ควบคุม : งดการจัดกิจกรรมที่เป็นสาธารณะ แต่
ผ่อนผันให้จัดกิจกรรมที่จ ากัดผู้เข้าร่วมกิจกรรม หรือกิจกรรมที่มีเฉพาะผู้ที่รู้จักคุ้นเคยได้ หรือพิจารณาจัดกิจกรรม
แบบออนไลน์ 3) พื้นที่เฝ้าระวังสูง และ พื้นที่เฝ้าระวัง : สามารถจัดกิจกรรมได้ แต่ต้องลดขนาดของงานให้เล็กลง
กว่าปกติ มีมาตรการลดความหนาแน่นของผู้ร่วมกิจกรรม และมีมาตรการควบคุมมิให้เกิดความคับคั่ง 

ข้อเสนอเพื่อพิจารณาด าเนินการ 
1. ทุกอ าเภอ ด าเนินการเปิด EOC ในกลุ่มภารกิจ ดังนี้ SAT, Stockpiling, Operation, Risk communication 

และรายงานผลการด าเนินงานมายัง EOC ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ทุกสัปดาห์ (วันจันทร์) 
2. มอบหมายให้ หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU) เตรียมความพร้อมปฏิบัติงานใน และ นอก

เวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2563 – 15 มกราคม 2564 
3. ด าเนินมาตรการป้องกันโรค “สวมหน้ากาก 100%” 

มติที่ประชุม  รับทราบ 



๑๔ 
5.5  เรื่องจากกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย  
การเฝ้าระวังสถานการณ์ฝุ่นขนาดเล็ก Pm 2.5 พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ 
รายงานสรุปค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ค่ามาตรฐาน Pm 2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม.) ข้อมูล 

ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 07.00 น. 
- ภาคเหนือ ภาคกลางและตะวันตก ภาคตะวันออก : ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี  
- ภาคใต้ : ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : อยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ 1 พื้นที ่
- กรุงเทพฯ และปริมณฑล : อยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ 20 พื้นที่ 
คุณภาพอากาศ จังหวัดกาฬสินธ์ุ อยู่ในเกณฑ์ดีมาก ประชาชนทั่วไป กลุ่มเสี่ยง : ท ากิจกรรมได้ปกติ  
การเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 
1. การเฝ้าระวังและแจ้งเตือนสถานการณ์ : สื่อสารข้อมูลผลกระทบ  การปฏิบัติตนการดูแลสุขภาพแก่

ประชาชนในรูปแบบต่างๆ ตามความเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่เพื่อยกระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพ  
2. การเตรียมความพร้อมดูแลและป้องกันความเสี่ยงด้านสุขภาพ 
   2.1 การส ารวจและจัดท าทะเบียนกลุ่มเสี่ยง PM 2.5 
   2.2 ติดตามและดูแลกลุ่มเสี่ยงเป็นพิเศษ 
   2.3 เตรียมความพร้อมจัดบริการสาธารณสุข 
   2.4 จัดเตรียมห้องปลอดฝุ่น : สถานบริการสาธารณสุข/โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/สถานที่ดูแล

ผู้สูงอายุ/บ้านเรือนประชาชน 
3. เตรียมความพร้อม : เปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขในทุกระดับ เพื่อติดตาม

สถานการณ์ และยกระดับการปฏิบัติการ หากมีสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงขึ้น 
4. เฝ้าระวังการเจ็บป่วย 4 กลุ่มโรค (โรคระบบทางเดินหายใจ/โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด/โรคระบบ

ผิวหนัง/โรคระบบตา) รายงานผู้ป่วยที่มารับการรักษาในสถานพยาบาลอย่างต่อเนื่อง 
5. รายงานสถานการณ์ : ทุกสัปดาห์ ตลอดช่วงเวลาเฝ้าระวังในกรณีสถานการณ์วิกฤต (สีแดง) ให้รายงานทุกวัน 
6. หน่วยงานสาธารณสุขเป็นแบบองค์กรลดฝุ่นละออง : จัดกิจกรรมองค์กรปลอดฝุ่นในส านักงานและสถาน

บริการในจังหวัด 
7. บูรณาการ : บูรณาการกับหน่วยงานกับหน่วยงานในพื้นที่ เร่งสื่อสาร  สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 

การป้องกันสุขภาพ การมีส่วนร่วมลดฝุ่นละออง 
ห้องปลอดฝุ่น Health Office Save Zone 
- วิธีเตรียมห้องปลอดฝุ่น : เลือกห้องที่อยู่ห่างจากแหล่งก าเนิดฝุ่น เลือกห้องที่ประตูหรือหน้าต่างมีช่องน้อย

ที่สุด น าอุปกรณ์ที่เป็นแหล่งสะสมฝุ่นออกจากห้อง และท าความสะอาดห้อง 
- วิธีท าห้องปลอดฝุ่น : ห้องปลอดฝุ่นสามารถท าได้ทั้งที่บ้าน ส านักงาน ไม่ให้อากาศภายนอกเข้ามาในห้อง 

ปิดประตู หน้าต่างสนิทให้อากาศเข้ามาในห้องน้อยลง/เปิดพัดลมหรือเครื่องปรับอากาศ เพื่อให้อากาศหมุนเวียน
ภายในห้อง 

- สะอาด : ท าความสะอาดเป็นประจ าทุกวัน ล้างเครื่องปรับอากาศ ทุก 6 เดือน/ซักผ้าม่าน ทุก 6 เดือน/5 
ส. ห้อง ทุกสัปดาห์/ ไม่เพิ่มฝุ่นละออง เช่น ชุดธูป จุดเทียน 

- พืชต้นไม้สีเขียว : นอกอาคาร นอกห้องมีพืช ต้นไม้ ช่วยดักฝุ่น Buffer Zone  ภายในห้อง มีพืชขนาดเล็ก
ช่วยดักฝุ่น ดูดสารพิษ 

- ระบายอากาศ : ช่วงฝุ่นน้อยให้มีการเปิดประตู หน้าต่าง ให้มีการระบายอากาศ ภายในห้อง หากต้องการ
เพิ่มประสิทธิภาพ ในการลดฝุ่นสามารถติดตั้งเครื่องฟอกอากาศเพิ่มได้ 



๑๕ 
ฝุ่น Pm 2.5 มีผลกระทบต่อสุขภาพ ขอให้ประชาสัมพันธ์ สื่อสารความเสี่ยง ในพื้นที่ (เด็กเล็ก/ผู้ป่วย มีบาง

จุดไม่ควรออกมานอกพื้นที่) ห้องปลอดฝุ่น หากสามารถท าได้ ก็ขอเชิญชวนให้ท า 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

๕.6  เรื่องจากส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
แพทย์แผนไทย ออกให้บริการ ทับหม้อเกลือ นอก รพ.สต. สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้หรือไม่ 
- สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ โดยผู้ให้บริการ ต้องมีใบประกอบโรคศิลปะทางการแพทย์แผนไทย และให้น า

ข้อมูลการให้บริการ กลับมาบันทึกที่ รพ.สต ต้นสังกัด และต้องบันทึกข้อมูลให้ ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ตามเกณฑ์
ที่ สปสช.ก าหนด 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

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

 
 5.7.2 สรุปรายงานผลการด าเนินการการคัดกรองพัฒนาการเด็กตามกลุ่มอายุ specialpp ปีงบประมาณ 2564 
โดย กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  
 สรุปรายงานผลการด าเนินการการคัดกรองพัฒนาการเด็กตามกลุ่มอายุ specialpp 
 1. ผลการด าเนินการการคัดกรองพัฒนาการเด็กตามกลุ่มอายุ specialpp เดือน ตุลาคม 2563 
     1.1 คัดกรอง ระดับประเทศ ร้อยละ 64.17 เขตสุขภาพที่ 7 ร้อยละ 79.83 กาฬสินธ์ุ 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 กาฬสินธุ์ร้อยละ 67.45 
ติดตามได้ สูงสุด อ าเภอนามน ร้อยละ 93.59 รองลงมา อ าเภอท่าคันโท ร้อยละ 82.82  และอ าเภอสหัสขันธ์ ร้อย
ละ 79.05 ต่ าสุด อ าเภอร่องค า ร้อยละ 39.62 

2. ร้อยละของเด็กอายุ 9,18,30,42,60 เดือนที่คัดกรองพัฒนาการแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้าได้รับ
การกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4i หรือเครื่องมือมาตรฐานอ่ืน 
 ระดับประเทศ ร้อยละ 33.94 เขตสุขภาพที่ 7 ร้อยละ 33.33 กาฬสินธุ์ ร้อยละ 57.14 กระตุ้นสูงสุด 
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์และโรงพยาบาลสมเด็จ ร้อยละ 100 

https://hdcservice.moph.go.th/hdc/reports/report.php?source=pformated/format1.php&cat_id=1ed90bc32310b503b7ca9b32af425ae5&id=023dcdc36f90b6b070358fbc6727c768
https://hdcservice.moph.go.th/hdc/reports/report.php?source=pformated/format1.php&cat_id=1ed90bc32310b503b7ca9b32af425ae5&id=023dcdc36f90b6b070358fbc6727c768


๑๖ 
 5.7.3 สรุปผลการด าเนินงานส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Service plan: RDU) จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ปีงบประมาณ 2564  โดย กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 
 เป้าหมายตัวชี้วัด และระดับความส าเร็จในการด าเนินงาน RDU ปีงบประมาณ 2564  

ระดับความส าเร็จ ปีงบประมาณ 
2564 

สรุปผลการด าเนนิงาน RDU ปีงบประมาณ 2564 
(ข้อมูลสะสม 1 ตุลาคม 2563- 30 พฤศจิกายน 2563) 

- ผ่าน RDU ขั้น 1 = 100%  
- ผ่าน RDU ขั้น 2 ≥ 62% 
- ผ่าน RDU ขั้น 3 ≥ 32% 

 

- ผ่าน RDU ขั้น 1 จ านวน 18 แห่ง คิดเป็น 100%  
- ผ่าน RDU ขั้น 2 จ านวน 6 แห่ง คิดเป็น 61.11% ได้แก่  
รพ.สามชัย รพ.นามน รพ.ฆ้องชัย รพ.สหัสขันธ์ รพ.ท่าคันโท และ 
รพ.ยางตลาด 
- ผ่าน RDU ขั้น 3 จ านวน 5 แห่ง คิดเป็น 27.78% ได้แก่  
รพ.ค าม่วง รพ.นาคู รพ.ห้วยผึ้ง รพ.สมเด็จ และ รพ.ดอนจาน 

 5.8  เรื่องจากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จ ากัด 
1) ผลการด าเนินงาน มดีังตอ่ไปนี้ 

 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 

 2) ผลคะแนนการสรรหากรรมการฯ ชดุที ่29  
กรรมการแบบรวมเขต 1. นางอาภิรมย์  ชิณโน   
   2. นายพิทักษ ์ กาญจนศร   
   3. นายประดับ  ปรีพูล 
กรรมการแบบแบ่งเขต เขต 1 นางสาวจินตนา  ศรีทอง   
   เขต 2 นายแพทย์สุรเชษฐ์  ภูลวรรณ 
   เขต 3 นายอรรคเดช  อรรคเศรษฐัง  
   เขต 4 นายนิรันดร์  เหมือยไธสง 
   เขต 5 นายวัชรากร  ดอนหัวบ่อ 

 3) การประชมุใหญส่ามญัประจ าปี  
 ก าหนดประชุม วันที ่20 มกราคม 2564 รูปแบบการประชุม : New Normal/Open air 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 



๑๗ 
ระเบยีบวาระที่ ๖  เรื่องอื่น ๆ  
 โรงพยาบาลห้วยเม็ก ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมกิจกรรม/บริจาคเงิน เพื่อหารายได้ก่อสร้างอาคารฟอกไต 
รพ.ห้วยเม็ก งบประมาณ 2.5 ล้านบาท โดยมีกิจกรรม คือ 1) วิ่งมินิมารธอน วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564  
2) ทอดผ้าป่าสามัคคี วันที่ 3 มีนาคม 2564 โดยร่วมซื้อเสื้อวิ่ง หรือบริจาคเงิน ได้ที่ บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขา
หนองกุงศรี เลขที่บัญชี 446061073-6 ชื่อบัญชี “โครงการจัดหารายได้เพื่อสร้างอาคารไตเทียม รพ.ห้วยเม็ก” 
(บริจาค 10,000 บาท จารึกชื่อในอาคาร) 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา 15.52 น. 

    (ลงชื่อ)   กฤษณา  เพียรภายลุน ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
            (นางกฤษณา  เพียรภายลุน) 
           นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

    (ลงชื่อ)      ธงชัย  ปัญญูรัตน์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
               (นายธงชัย  ปัญญูรัตน์) 
        นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 


