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๒ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ์ ครัง้ที่ 2/๒๕64 (ผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ด้วยระบบ Webex) 
วันพุธ ที่ 24 เดือน กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2564  เวลา 13.30 – 16.30 น. 

ณ ห้องประชมุปญัญานุสติ ส านักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ์ 
 

ผู้มาประชุม 
1. นพ.อภิชัย  ลิมานนท ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ ์
2. นพ.พรพัฒน ์  ภูนากลม นายแพทย์เช่ียวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
3. นายประสิทธิ ์  สงกันหา  รักษาการในต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ) 
4. นางสุระภา  ฆารสว่าง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

5. นายกฤช  โชติการณ์ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บรโิภคและเภสัชสาธารณสุข 

6. นางสาวถนอมนวล สายเช้ือ  หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข 

7. นางสาวสุภัทรา  สามัง  หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 

8. นายณัฐพงค์  ลือฉาย  หัวหน้ากลุ่มกฎหมาย 

9. นางถมญาณี  โชติการณ์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 

10. นายสุพิน  ภูสง่า  หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

11. นางอาภิรมย์  ชิณโน  หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 

12. นายธนาเดช  อัยวรรณ หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 

13. นายวรชาติ  จ าเริญพัฒน ์ หัวหน้ากลุ่มงานการสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพปฐมภูมิ 
14. นางสาวนงนุช  โนนศรีชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 

15. นางสมปอง  พลโคกก่อง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 

16. นายโชคชัย  มงคลสินธุ ์ หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 

17. นายธงชัย  ปัญญูรัตน ์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 

18. นพ.ประมวล  ไทยงามศิลป์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ 
19. นพ.สมานมิตร  อัฐนาค  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสมเด็จ 

20. นพ.สุรเชษฐ์  ภูลวรรณ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลฆ้องชัย 

21. นางสาวภารวี  สุนทราพันธ์ุ ทันตแพทย์ปฏิบัติการ 

22. นางสาวเพชรลัดดา วังภูสิทธิ์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

23. นายคงฤทธิ ์  วันจรูญ  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

24. นางศุภกาญจน์  หรสิทธิ ์  เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 

25. นางสาวจันทราภรณ ์ ดาพันธ์  เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 

26. นายบุรินทร ์  จินดาพรรณ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

27. นางสาวสุปรียา  จรทะผา  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

28. นางสาววิภาวี  เหล่าจตุรพิศ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

29. นายคณัสนันท ์  ภูจารึก  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 

30. นางณัฐรินีย์  พิมพะสอน เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

31. นางกฤษณา  เพียรภายลุน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ผู้ไม่มาประชุม  เนื่องจากติดราชการ 
1. นายสม   นาสอ้าน  รักษาการในต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) 
2. นายยุทธพล  ภูเลื่อน  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ) 



๓ 
ผู้เขา้ร่วมประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ด้วยระบบ Webex (ระบบออนไลน์)  
 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง สาธารณสุขอ าเภอทุกอ าเภอ ในจังหวัดกาฬสินธ์ุ 

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

ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่องประธานแจง้ให้ที่ประชุมทราบและ/หรือถือปฏิบัติ 
1. ขอแสดงความยินดีกับนายแพทย์พรพัฒน์ ภูนากลม นายแพทย์เช่ียวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) ที่ได้รับ

คัดเลือกให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจ าปี พ.ศ. 2563 
2. โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดกาฬสินธุ์ ยังไม่มีผู้ป่วยรายใหม่ ภาพรวมประเทศยังมีการะบาด

และยังให้ความส าคัญอยู ่คือ จังหวัดสมุทรสาคร และเมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้มีการพบผู้ติดเช้ือ ในจังหวัดปทุมธานี คือ ตลาด
พรพัฒน์ และตลาดสุชาติ เป็นการระบาดของพ่อค้าแม่ค้าในตลาด ในจังหวัดมหาสารคาม (กลุ่มโต๊ะแชร์) จึงขอให้
ทุกอ าเภอส ารวจพ่อค้าแม่ค้าที่ เดินทางไปตามตลาดต่าง ๆ พร้อมทั้งท าทะเบียนรายชื่อไว้ หากพบปัญหา
สภาพแวดล้อมในตลาด เช่น ระบบระบายอากาศมีปัญหา ให้แจ้งนายกเทศบาลต าบลในพื้นที่นั้นๆ และให้เฝ้าระวัง
บุคคลที่เดินทางมาจากพ้ืนที่เสี่ยง หากมีการประชุม EOC ให้สื่อสารเจ้าหน้าที่ในการเฝ้าระวังด้วย 

3. ขอขอบคุณผู้อ านวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลฆ้องชัย และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่
เข้าร่วมปฺฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร  

4. คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่
ทั่วราชอาณาจักร โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564  แบ่งพื้นที่ตาม
สถานการณ์ 4 พื้นที่ โดยประเมินจากระดับความเสี่ยงสูงไปถึงความเสี่ยงต่ า 1) พื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) 2) พื้นที่
ควบคุม (สีส้ม) 3) พื้นที่เฝ้าระวังสูงสุด (สีเหลือง) 4) พื้นที่เฝ้าระวัง (สีเขียว) 
 5. จังหวัดกาฬสินธุ์ ก าหนดให้มีการจัดงานมหกรรมโปงลางแพรวาและงานกาชาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ประจ าปี 2564 ระหว่างวันที่ 16 - 25 มีนาคม 2564 ทั้งนี้ได้ก าหนดมาตรการป้องกันที่เข้มงวด ทั้งการคัดกรอง 
การปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข และการตรวจหาเชื้อผู้ที่มาจากกลุ่มเสี่ยง หากพบผู้ติดเชื้อโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะยุติการจัดงานทันท ี

6. การบริหารจัดการวัคซีนในไทย รอบแรก เดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน 2564 ประมาณ 2 ล้านโด๊ส 
กระจายในจังหวัดพื้นที่สีแดง พื้นที่เศรษฐกิจ จังหวัดกาฬสินธุ์ จะฉีดให้กับ 1) บุคลากรทางการแพทย์ 2) บุคลากร
ด่านหน้า เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. 3) ผู้มีโรคประจ าตัว 4) ประชาชนทั่วไป 5) ผู้สูงอายุ  ระยะเวลารอบ 2 
ประมาณเดือนมิถุนายน 2564 

7. นโยบายเร่งด่วนของกระทรวงสาธารณสุข  
1 กุมภาพันธ์ 2564  ผู้ป่วยใน ไม่ต้องใช้ใบส่งตัว ให้กลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ.กาฬสินธุ์ ส ารวจข้อมูล 

การใช้บริการ/ปัญหา ประมาณ 1 – 2 เดือน แล้วมาน าเสนอรายงานในที่ประชุมฯ ต่อไป 
1 มีนาคม 2564 Kick off 30 บาท รักษาทุกที่ (หน่วยบริการปฐมภูมิ) ขอความร่วมมือผู้อ านวยการ

โรงพยาบาล/สาธารณสุขอ าเภอ สื่อสารประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ความเข้าใจ แก่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่รับผิดชอบ หากมี
ผู้รับบริการข้ามเขตภายในเขตสุขภาพที่ 7 ต้องให้บริการ  

12 – 13 มีนาคม 2564 เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธาณสุข เปิดการประชุม การพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอ าภอ (พชอ.) เขตสุขภาพที่ 7 ณ โรงแรมริมปาว จังหวัดกาฬสินธ์ุ 

1 เมษายน 2564 ขยาย 30 บาท รักษาทุกที่ (หน่วยบริการปฐมภูมิ) ทั่วภาคอีสาน 



๔ 
1 เมษายน 2564 Kick off นโยบายผู้สูงอายุ โรงพยาบาลระดับ M1 ขึ้นไป ต้องเปิดคลินิกผู้สูงอายุ นอก

เวลาราชการ จังหวัดกาฬสินธุ์ และ เขตสุขภาพที่ 7 โรงพยาบาลชุมชน ต้องเปิดคลินิกผู้สูงอายุทุกแห่ง ในเวลา
ราชการ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 
ระเบยีบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งทีแ่ล้ว (ครั้งที่ 1/2564) เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 

มติที่ประชุม รับรอง 
 
ระเบยีบวาระที่ ๓  เรื่องตดิตามผลการประชุม ครั้งที่แล้ว 
 ความก้าวหน้าการด าเนนิการตามแผนงบค่าบริการทางการแพทยท์ีเ่บิกจ่ายในลักษณะงบลงทนุ  
(ค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ 2563 – 2564  ข้อมูล ณ วนัที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 
 ปีงบประมาณ 2563 ร้อยละการเบิกจ่าย 95.39 CUP ที่เบิกจ่ายแล้ว 100% จ านวน 7 แห่ง คือ นามน/ 
ร่องค า/สหัสขันธ์/ หนองกุงศรี/ สมเด็จ/ ดอนจาน และ สามชัย CUP ที่เบิกจ่ายได้น้อยที่สุด คือ กุฉินารายณ ์ร้อยละ 74.14 
 ปีงบประมาณ 2564 แผนทั้งหมด 625 แผน ยังไม่ด าเนินการ 349 แผน จัดท าแผนการจัดซื้อ/จ้างแล้ว 
201 แผน ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้างแล้ว 40 แผน ท าสัญญาเรียบร้อย 15 แผน ตรวจรับเรียบร้อย 20 แผน 
ประเด็นเพิ่มเติม  จากที่ประชุม 
 1. ปีงบประมาณ 2563 ขอให้ CUP ที่มีเงินเหลือจ่าย สรุปเสนอ กวป.เพื่อเห็นชอบน าเงินเหลือจ่าย 
งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ 2563 เข้าเงินบ ารุง
โรงพยาบาล 
 2. ปีงบประมาณ 2564 ขอให้เร่งรัดติดตามการเบิกจ่าย และขอความร่วมมือสาธารณสุขอ าเภอ ก ากับ
ดูแลสิ่งก่อสร้างเป็นพิเศษ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1 ข้าราชการขอย้ายข้ามจังหวดั  
 ข้าราชการขอย้ายข้ามจังหวัด จ านวน 5 ราย ดังนี้ 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง 

สถานทีป่ฏิบตังิาน สถานที่ราชการที่ขอย้าย มติที่ประชุม 

1 นางธิดารัตน์  สบืสุนทร 
จพ.สาธารณสุขช านาญงาน 

รพ.กมลาไสย รพ.สต.บ้านเหล่าจั่นนาภู สสอ.
แกด า จังหวัดมหาสารคาม 

เห็นชอบ 

2 นางสาวอรวรรณ  แสนบริสุทธิ ์
จพ.สาธารณสุขช านาญงาน 

รพ.สต.บ้านค าใหญ่ 
สสอ.ห้วยเมก็ 

รพ.สต.บ้านขิงแคง สสอ.โกสุม
พิสัย จังหวัดมหาสารคาม 

เห็นชอบ 

3 นางทัศนีย์  คิ้วไธสง 
จพ.สาธารณสุขช านาญงาน 

รพ.สต.บ้านแสนสุข 
สสอ.ท่าคันโท 

รพ.สต.ละหานนา สสอ.แวงน้อย 
จังหวัดขอนแก่น 

เห็นชอบ 

4 นายฐากรู  สีหาบุญมาก 
นายแพทย์ปฏิบตัิการ 

รพร.กุฉินารายณ์ รพ.เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่เหน็ชอบ 

5 นางพัชรีย์  เย็นวัฒนา 
นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัตกิาร 

รพร.กุฉินารายณ์ รพ.โพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด เห็นชอบ 



๕ 
 4.2 จัดสรรค่าบรกิารทางการแพทยแ์บบบญัชีเสมือนในจังหวดักาฬสินธุ์ (Virtual Account) ไตรมาส 1 - 2 
ปงีบประมาณ 2564   

 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ 

 4.3 (ร่าง) ประกาศส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดกาฬสินธุ์ เรื่องหลักเกณฑ์ทางการใหบ้ริการผู้ป่วยนอกทั่วไป 
สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ส าหรบัหน่วยบรกิารปฐมภูมิ กรณีขา้มหน่วยบริการประจ าในจังหวดักาฬสินธุ ์ 
 ด้วย หน่วยบริการปฐมภูมิทุกที่ เปิดให้บริการสิทธิ์บัตรทอง ข้ามจังหวัด ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม 
และกาฬสินธุ์ เริ่มวันที่ 1 มีนาคม 2564 โดยหลักการตามประกาศส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง
หลักเกณฑ์ทางการให้บริการผู้ป่วยนอกทั่วไป สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ส าหรับหน่วยบริการปฐมภูมิ กรณี
ข้ามหน่วยบริการประจ าในจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อให้ผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (UC) ในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
เข้ารับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและการฟื้นฟูสมรรถภาพ  
ในหน่วยบริการปฐมภูมิได้ สะดวกมากขึ้น ไม่จ ากัดเฉพาะหน่วยบริการปฐมภูมิที่ลงทะเบียนไว้ หรือเฉพาะกรณี
อุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินเท่านั้น (รายละเอียดปรากฏในระเบียบวาระการประชุมฯ ครั้งที่ 1/2564 แนบท้าย
ตามเอกสารหมายเลข 2 หน้าที่ 29 - 31) 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 
ระเบยีบวาระที่ ๕  เรื่องแจง้ให้ที่ประชุมทราบ 
 5.1  เรื่องจากกลุ่มงานพฒันายุทธศาสตรส์าธารณสุข 
 เรื่อง เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณบริหารส าหรับส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
 สถานการณก์ารเบิกจา่ย 

รวมคา่

รกัษาพยาบาล

และคา่ตรวจ

พเิศษ&คา่ยา

ราคาแพง&

โครงการพเิศษ 

(จา่ยจรงิ)

รวมคา่

รกัษาพยาบาล

และคา่ตรวจ

พเิศษฯ (ตาม

ประกาศ)

คา่รกัษาพยาบาล 

(จดัสรรแบบ GB)  

 ไตรมาสที1่/2564

รวมคา่

รกัษาพยาบาล

และคา่ตรวจ

พเิศษ&คา่ยา

ราคาแพง&

โครงการพเิศษ 

(จา่ยจรงิ)

รวมคา่

รกัษาพยาบาล

และคา่ตรวจ

พเิศษฯ (ตาม

ประกาศ)

ประมาณการ คา่

รกัษาพยาบาล 

(จดัสรรแบบ GB)  

 ไตรมาสที2่/2564

โรงพยาบาลกาฬสนิธุ ์ 16,484,432.33 8,738,618.33       6,699,754.00 16,792,526.74 8,851,697.74 6,863,803.00      13,563,557.00 4,000,000.00    17,563,557.00     

โรงพยาบาลนามน 44282 23,600.00            18,094.00 0 0 -                      18,094.00 18,094.00            

โรงพยาบาลกมลาไสย 228,102.00 96,310.25            73,839.00 432,941.29 104925 81,361.00           155,200.00 155,200.00          

โรงพยาบาลรอ่งค า 4,282.00 3,300.00              2,530.00 8,148.00 3300 2,559.00             5,089.00 5,089.00              

โรงพยาบาลเขาวง 137,213.00 85,200.00            65,321.00 151,855.00 46200 35,825.00           101,146.00 101,146.00          

โรงพยาบาลยางตลาด 186,715.35 110,693.15            84,867.00 153,453.22 58712.05 45,527.00           130,394.00 130,394.00          

โรงพยาบาลหว้ยเม็ก 7,291.00 2,100.00              1,610.00 8,880.50 4800 3,722.00             5,332.00 5,332.00              

โรงพยาบาลสหสัขนัธ์ 28,864.00 14,000.00            10,734.00 43,903.00 20,400.00 15,819.00           26,553.00 26,553.00            

โรงพยาบาลค ามว่ง 108,892.00 38,500.00            29,517.00 100,309.00 33,100.00 25,666.00           55,183.00 55,183.00            

โรงพยาบาลทา่คนัโท 11,956.38 8,400.00              6,440.00 11,357.93 4200 3,257.00             9,697.00 9,697.00              

โรงพยาบาลหนองกงุศรี 20,698.00 18,000.00            13,800.00 27,164.00 11700 9,072.00             22,872.00 22,872.00            

โรงพยาบาลสมเด็จ 947,397.90 210,381.50          161,296.00 904,638.65 190,578.50 147,779.00         309,075.00 309,075.00          

โรงพยาบาลหว้ยผึง้ 40,697.00 24,000.00            18,400.00 27,688.00 17700 13,725.00           32,125.00 32,125.00            

รพร.กฉุนิารายณ์ 620,211.00 369,193.00          283,054.00 608,023.00 305,836.00 237,152.00         520,206.00 520,206.00          

โรงพยาบาลนาคู 22,720.00 12,500.00              9,584.00 17,070.00 7300 5,661.00             15,245.00 15,245.00            

โรงพยาบาลฆอ้งชยั 2,309.50 3,600.00              2,760.00 5,880.00 3,000.00 2,326.00             5,086.00 5,086.00              

โรงพยาบาลดอนจาน 65,490.00 21,300.00            16,330.00 39,119.00 6600 5,118.00             21,448.00 21,448.00            

โรงพยาบาลสามชยั 2,792.50 2,700.00              2,070.00 14,344.00 2100 1,628.00             3,698.00 3,698.00              

รวมท ัง้หมด 18,964,345.96 9,782,396.23       7,500,000.00 19,351,121.33 9,672,150.29 7,500,000.00 15,000,000.00 4,000,000.00    19,000,000.00     

สรปุการจดัสรรคา่บรกิารทางการแพทยแ์บบบญัชเีสมอืนในจงัหวดั (Virtual Account : VA ) ไตรมาสที ่1 - 2 ปี 2564 ขอ้มลูระหวา่งวนัที ่1 สงิหาคม 2563 ถงึ 31 มกราคม 2564

ไตรมาสที ่1-2564

หนว่ยบรกิาร

ไตรมาสที ่2-2564

จดัสรรเงนิ

VA-CF สนบัสนนุ

 รพ.รอ่งค า

รวมจดัสรรงบVA 

ไตรมาสที ่1 - 2 ปี 

2564 และVA-CF 

รพ.รอ่งค า

รวมจดัสรรเงนิ

 ไตรมาสที ่1 -

 2 ปี 2564



๖ 

 
 มติการประชุมคณะกรรมการบริหาร ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ (กบห.) ครั้งที่ 1/2564  
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติ ขอให้ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอทุกอ าเภอ ด าเนินการ ยืมเงิน/ก่อหนี้ 
ให้แล้วเสร็จภายใน 31 มีนาคม 2564 และเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ ภายในวันที ่15 เมษายน 2564 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 5.2  เรื่องจากกลุ่มงานประกันสุขภาพ 
5.2.1 สถานการณ์การเงินการคลัง 
1) Risk Score เดือน มกราคม 2564 (ไตรมาส 2/2564) 

 



๗ 
 เดือนมกราคม 2564 ไม่มีวิกฤตทางการเงินระดับ 4 – 7  
 2) ผลการประเมินแผนและผล จังหวัดกาฬสินธุ ์ประจ าเดือน มกราคม 2564 

 
มติที่ประชุม รับทราบ 

5.2.2 การสนับสนุนงบประมาณ ตามมติคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลัง (CFO) 
ระดับจังหวัดกาฬสินธุ์ 

ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลัง (CFO) ระดับจังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 
15 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติอนุมัติสนับสนุนงบประมาณ จากงบ CF ปี 2564 ดังนี้ 

1. จากงบ CF รพ.กาฬสินธุ์ จ านวน 3 โครงการ งบประมาณ 935,000.- บาท ได้แก่  
    1.1 อบรมพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว 10 ทุนๆ ละ 35,000.- บาท   งบประมาณ 350,000.- บาท 
    1.2 โครงการอบรม ผบต./ผบก. ปี 2564      งบประมาณ 270,000.- บาท 
    1.3 โครงการพัฒนาข้าราชการใหม่จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2564   งบประมาณ 315,000.- บาท 
2. จากงบ CF รพ.สมเด็จ จ านวน 4 โครงการ งบประมาณ 1,057,200.- บาท ได้แก ่
    2.1 การพัฒนาและแก้ปัญหาเร่งด่วนจากการเยี่ยม คปสอ.    งบประมาณ 568,000.- บาท 
    2.2 โครงการ KM DHD ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย จ.กาฬสินธุ์   งบประมาณ 59,200.- บาท 
    2.3 โครงการประชุมติดตามงาน ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย สาขา จ.กาฬสินธุ์ ปี 2564  
         งบประมาณ 30,000.- บาท 
    2.4 โครงการตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ ปี 2564  งบประมาณ 400,000.- บาท 
 รวมงบ CF รพ.กาฬสินธุ์ และ รพ.สมเด็จ 1,992,200.- บาท 

มติที่ประชุม รบัทราบ 

 



๘ 
5.3  เรื่องจากกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 

 - การด าเนินการขับเคลื่อนต าบลต้นแบบส่งเสริมการเกิดและเติบโตคุณภาพ ปี 2564 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

5.4  เรื่องจากกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
5.4.1 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ณ 1 เมษายน 2564 
ด้วยได้รับแจ้งจากจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้หน่วยงานในสังกัดด าเนินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 1/2564  

(1 เมษายน 2564) ส าหรับผลการปฏิบัติงาน รอบ 1 ตุลาคม 2563- 31 มีนาคม 2564  โดยนับจ านวนข้าราชการ 
เฉพาะต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ และประเภททั่วไป ระดับอาวุโสลงมา โดยตัดยอด ณ วันที่ 
1 มีนาคม 2564 และให้บริหารวงเงินในการเลื่อนเงินเดือนในวงเงินร้อยละ 2.90 ของอัตราเงินเดือนรวมของข้าราชการ 
ณ 1 มีนาคม 2564 และส่งข้อมูลให้จังหวัดภายในวันที่ 5 มีนาคม 2564 ดังนั้นใคร่ขอให้หน่วยงานด าเนินการ 
 1. ให้หน่วยงานบริหารวงเงินในการเลื่อนเงินเดือน ร้อยละ 2.85  
 2. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกันไว้บริหารภาพรวมส าหรับผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองปฏิบัติราชการ
(ตัวช้ีวัด) ร้อยละ 0.05 
 3. ส าหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการในสังกัด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ส านักงาน ก.พ.และประกาศ
จังหวัดกาฬสินธุ์ ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ก าหนดอัตราร้อยละของฐานการค านวณเลื่อนเงินเดือน ดังนี ้

ระดับผลการประเมิน ช่วงคะแนน ร้อยละของฐานในการค านวณเลื่อนเงินเดือน 
ดีเด่น 1 95 - 100 3.20 - 6.00 
ดีเด่น 2 90 - 94.99 2.80 - 3.19 
ดีมาก 80 - 89.99 2.50 - 2.79 

ดี 70 - 79.99 2.00 - 2.49 
พอใช ้ 60 - 69.99 1.00 - 1.99 

ต้องปรับปรุง ต่ ากว่า 60 ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน 



๙ 
 4. กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล จะท าหนังสือแจ้งแนวทางและการด าเนินการให้หน่วยงานทราบอีกครั้ง 
 - ควรเร่งรัดส่งข้อมูลการเลื่อนเงินเดือน เนื่องจากมีผลต่อการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และให้
ตรวจสอบเกณฑ์การประเมินการเลื่อนเงินเดือน ให้สอดคล้องกับเกณฑ์ที่จังหวัดก าหนด และควรมีดีเด่น 1 ประมาณ 
20% เพื่อผลประโยชน์กรณีพิจารณาเงินคืนจากผู้ว่าราชการจังหวัด 
 - เร่งรัดคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ที่เข้าหลักเกณฑ์ที่ต้องส่งคืน หากสูญหายให้คืนเป็นเงินสด 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

5.4.2 ทบทวนการเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษส าหรับบุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ตั้งแต่ มีนาคม – กันยายน 2563 จ านวน 7 เดือน) ขอความร่วมมืออ าเภอ
เร่งรัดทบทวนการเบิกจ่ายฯ และส่งข้อมูลมายังส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ (บางอ าเภอยังไม่ส่ง) เพื่อ
ด าเนินการรวบรวมส่งส านักงานเขตสุขภาพที่ 7 ต่อไป 

- การเบิกจ่ายในจังหวัด ควรเป็นแนวทางเดียวกัน เพราะเป็นเรื่องขวัญก าลังใจของผู้ปฏิบัติงาน เมื่อรวบรวม
ครบทุกอ าเภอแล้ว ควรมีการตรวจสอบข้อมูลเพื่อส่งไปยังส านักงานเขตสุขภาพที่ 7 พิจารณาต่อไป หากเขตฯ 
จัดสรรงบ และมอบให้จังหวัดพิจารณา จะพิจารณาในภาพรวมของจังหวัดอีกครั้ง 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

5.5  เรื่องเสนอโดยเอกสาร  
5.5.1 ความก้าวหน้าการด าเนินงานตาม PA/ข้อสั่งการตรวจราชการของเขต/กระทรวง จากระบบ Cockpit 

 (แหล่งข้อมูล : ฐานข้อมูล สสจ.กาฬสินธุ ์ณ วันที่ 18 กมุภาพันธ์ 2564)  โดย กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตรส์าธารณสุข 

 
 

 
 

 

ท ัง้หมด

จ ำนวน(ขอ้) จ ำนวน(ขอ้) รอ้ยละ จ ำนวน(ขอ้) รอ้ยละ จ ำนวน(ขอ้) รอ้ยละ

PP&P Excellence 19 14               73.68      4                 21.05      1                         5.26                    

Service Excellence 32 18               56.25      13               40.63      1                         3.13                    

People Excellence 4 4                 100.00    -                 -         -                         -                      

Governance Excellence 7 5                 71.43      1                 14.29      1                         14.29                   

กระทรวง+เขต 13               13               100.00    -                 -         -                         -                      

รวม 75              54              72.00    18 24.00    3 4.00                   

สรปุผลตวัชีว้ดัตรวจรำชกำร 75 ตวัชีว้ดั (ไตรมำสที ่1 ปีงบประมำณ 2564)

กลุม่ตวัชีว้ดั
ผำ่น ไมผ่ำ่น ก ำลงัด ำเนนิกำร/บนัทกึไมถ่กู/ ไมบ่นัทกึ

ท ัง้หมด

จ ำนวน(ขอ้) จ ำนวน(ขอ้) รอ้ยละ จ ำนวน(ขอ้) รอ้ยละ จ ำนวน(ขอ้) รอ้ยละ

ประเด็นที ่1. ระบบสขุภาพปฐมภมูเิขม้แข็ง 3                 3                 100.00    -                 -         -                         -                      

ประเด็นที ่2. เศรษฐกจิสขุภาพ -                 -                 -         -                 -         -                         -                      

ประเด็นที ่3. สมนุไพร กญัชา กญัชง 1                 -                 -         1                 100.00    -                         -                      

ประเด็นที ่4. สขุภาพดวีถิใีหม่ 2                 2                 100.00    -                 -         -                         -                      

ประเด็นที ่5. COVID-19 2                 2                 100.00    -                 -         -                         -                      

ประเด็นที ่6. ระบบบรกิารกา้วหนา้ 1                 1                 100.00    -                 -         -                         -                      

ประเด็นที ่7. ดแูลสขุภาพองคร์วมอยา่งเป็นระบบ 5                 3                 60.00      2                 40.00      -                         -                      

ประเด็นที ่8. ธรรมาภบิาล โปรง่ใส 1                 1                 100.00    -                 -         -                         -                      

ประเด็นที ่9. องคก์รแหง่ความสขุ 1                 1                 100.00    -                 -         -                         -                      

กระทรวง+เขต 3                 3                 100.00    -                 -         -                         -                      

รวม 19              16               84.21      3 15.79      0 -                      

สรปุผลตวัชีว้ดั PA 9 ประเด็น (ไตรมำสที ่1 ปีงบประมำณ 2564)

กลุม่ตวัชีว้ดั
ก ำลงัด ำเนนิกำร/บนัทกึไมถ่กู/ ไมบ่นัทกึผำ่น ไมผ่ำ่น

ท ัง้หมด

จ ำนวน(ขอ้) จ ำนวน(ขอ้) รอ้ยละ จ ำนวน(ขอ้) รอ้ยละ จ ำนวน(ขอ้) รอ้ยละ

(Agenda based) ประเด็นที ่1 โครงการพระราชด าร ิและโครงการเฉลมิพระเกยีรติ 1                 1                 100.00    -                 -         -                         -                      

(Agenda based) ประเด็นที ่2 กญัชาทางการแพทยแ์ละสมนุไพรเพือ่เศรษกจิ 1                 -                 -         1                 100.00    -                         -                      

(Agenda based) ประเด็นที ่3 ระบบสขุภาพปฐมภมูิ 3                 3                 100.00    -                 -         -                         -                      

(Functional based) ประเด็นที ่1 สขุภาพกลุม่วยั+สขุภาพจติ 7                 4                 57.14      3                 42.86      -                         -                      

(Functional based) ประเด็นที ่2 ลดแออดั ลดรอคอย ลดป่วย ลดตาย 5                 3                 60.00      2                 40.00      -                         -                      

(Functional based) ประเด็นที ่3 Good Governance 2                 2                 100.00    -                 -         -                         -                      

(Area based) ประเด็นที ่1 วณัโรค 1                 1                 100.00    -                 -         -                         -                      

(Area based) ประเด็นที ่2 พยาธใิบไมใ้นตับ มะเร็งตับและท่อน ้าดี 1                 1                 100.00    -                 -         -                         -                      

(Area based) ประเด็นที ่3 มะเร็งรักษาทุกที่ 1                 1                 100.00    -                 -         -                         -                      

(Area based) ประเด็นที ่4 R7 Referral Platform 1                 1                 100.00    -                 -         -                         -                      

กระทรวง+เขต 1                 1                 100.00    -                 -         -                         -                      

รวม 24              18              75.00    6 25.00    0 -                    

สรปุผลตวัชีว้ดั กตร  2 กลุม่ประเด็น (ไตรมำสที ่1 ปีงบประมำณ 2564)
ก ำลงัด ำเนนิกำร/บนัทกึไมถ่กู/ ไมบ่นัทกึไมผ่ำ่น

กลุม่ตวัชีว้ดั
ผำ่น



๑๐ 
5.5.2 สรุปรายงานการส่งแผนปฏิบัติการปี 2564 คปสอ/สสอ./รพ./รพ.สต. 

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ ์2564 เวลา 12.00 น.) โดย กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  
 1. แผนงบประมาณโครงการฯ คปสอ. อนุมัติแล้ว 16 แห่ง อยู่ระหว่างการตรวจสอบ/เสนอลงนาม 2 แห่ง 
คือ คปสอ.เมือง และ คปสอ.นาคู 
 2. แผนงบประมาณโครงการฯ โรงพยาบาล อนุมัติแล้ว 16 แห่ง อยู่ระหว่างการตรวจสอบ/เสนอลงนาม  
2 แห่ง คือ  รพ.สหัสขันธ์ และ รพ.สามชัย 
 3. แผนงบประมาณโครงการฯ สสอ. 1) งบด าเนินการ อนุมัติครบแล้ว 18 อ าเภอ  2) งบเชิงรุก อนุมัติแล้ว 
18 อ าเภอ 3) แผนงาน/โครงการ รพ.สต. อนุมัติแล้ว 16 อ าเภอ อยู่ระหว่างตรวจสอบ/แก้ไข 1 อ าเภอ คือ อ าเภอ
กุฉินารายณ์ และยังไม่ส่ง 1 อ าเภอ คือ อ าเภอนาคู 

5.5.3 สรุปการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ และแบบบูรณาการ กระทรวงสาธารณสุข 
ปีงบประมาณ 2564 จังหวัดกาฬสินธ์ุ รอบ 1 โดย กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  
ประเดน็ Agenda base : 
 1. โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ท าความดี เพ่ือชาติ ศาสน์ กษัตริย ์ 
 ให้จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมหารือแนวทางการบริหารจัดการ รถ X-Ray เคลื่อนที่  พระราชทานฯ ร่วมกับ 
๓ จังหวัด ในระดับเขต เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ได้ผลลัพธ์ตามเป้าประสงค์ และเกิดประโยชน์สูงสุด 
 2. กัญชาทางการแพทย์ และสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ 
 การด าเนินงานกัญชาทางการแพทย์และสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ จังหวัดกาฬสินธุ์ควรก าหนดเป้าหมาย
ด าเนินการให้ชัดเจนในกระบวนการต้นน้ า กลางน้ าและปลายน้ า เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานในระดับเขตสุขภาพ 
 ๓. ระบบสุขภาพปฐมภูมิ  
 การตรวจราชการและนิเทศงาน  ผู้นิเทศงานควรพิจารณา ผลลัทธ์ การด าเนินงานของตัวช้ีวัด แล้วพิจารณา
กิจกรรมที่ด าเนินงาน เพื่อดูความสอดคล้องการด าเนินงาน หากไม่เป็นตามเป้าหมาย สามารถปรับกระบวนการด าเนินงาน
เพื่อให้ได้ผลลัทธ์ตามเป้าหมาย ตัวอย่างเช่น การด าเนินงานประเด็น ๓ หมอ ควรสร้างความเข้าใจเป้าหมายการ
ด าเนินงานให้ชัดเจน เพื่อดูผลลัพธ์การด าเนินงาน วิธีการด าเนินงานต้องปรับเปลี่ยนจากเดิมโดยหมอที่ลงไปพื้นที่ต้องไป
จัดระบบการด าเนินงานใหม่ และต้องมีการสนับสนุนทรัพยากร เพื่อได้ผลลัทธ์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ 
ประเด็น Function base : 
 1. สุขภาพกลุ่มวัย+สุขภาพจิต 
 สุขภาพจิต (ฆ่าตัวตาย)  การด าเนินงานแก้ไขปัญหาสุขภาพจิต ประเด็นการฆ่าตัวตาย ควรสร้างการมีส่วนร่วมจาก
ภาคีเครือข่ายในระพื้นที่ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อสม. เพื่อร่วมกันเฝ้าระวังและลดความเสี่ยงการฆ่าตัวตายในชุมชน 
 ๒. ระบบธรรมาภิบาล 
 ตรวจสอบภายใน  ปัญหาแผนเงินบ ารุง(plan fin) ในระดับพื้นที่ ควรให้ข้อมูลย้อนกลับไปที่ส่วนกลาง 
เพื่อพิจารณาประเด็นการด าเนินงาน ค านิยาม เพื่อปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับพื้นที่  
    นโยบายการด าเนินงานแก้ไขปัญหาในพื้นที่ Area Based ที่เขตสุขภาพที่  ๗ ต้องการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานในระดับเขต 
 ๑. นโยบาย ๓๐ บาทรักษาทุกที่ เขตสุขภาพที่ ๗ เริ่มด าเนินการ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ สิ่งที่ด าเนินการต่อ
คือการเชื่อมโยงการด าเนินการระหว่างเขต คือ เขต ๗ กับ เขต ๙ ซึ่งวางแผนด าเนินการในระดับภาคอีสาน มอบ 
สสจ.ขอนแก่น เป็นหลักในการขับเคลื่อนต้องการมีท าข้อตกลงระหว่างหน่วยบริการปฐมภูมิ และระบบการเชื่อมโยง
ข้อมูล ขอให้จังหวัดท าแผนพัฒนาเพ่ือเช่ือมโยงการด าเนินงานในระดับเขต 
 ๒. มะเร็งรักษาทุกที่ ต้องบริหารจัดการเชิงระบบการรักษาและการส่งต่อผู้ป่วยในระดับเขต ระหว่างเขต 
และระดับภูมิภาค 



๑๑ 
 ๓. โครงการราชทัณฑ์ ปันสุข ท าความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ การบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์
พระราชทานฯ การจัดบริการในเรือนจ า โดยการน า พอสว.เข้ามามีส่วนร่วม มอบสสจ.ร้อยเอ็ดเป็นหลักในการ
ขับเคลื่อนด าเนินงานระดับเขต 
 ๔. กัญชาทางการแพทย์และสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ มอบสสจ.มหาสารคามขับเคลื่อนการด าเนินงาน จัดท า
แผนการด าเนินงานในระยะต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า 
 ๕. นโยบาย ๓ หมอ มอบ สสจ.กาฬสินธุ์ เป็นหลักในการขับเคลื่อนนโยบายในระดับเขต เชื่อมโยงการ
ด าเนินงานในระดับปฐมภูมิ สร้างวิธีการด าเนินงานในระดับพื้นที่ให้ดีขึ้น 
 ๖. วัณโรค  
 - การค้นหาผู้ป่วย โดยการน าเทคโนโลยีจีโนมิก เข้ามาช่วยในการคัดกรองผู้ป่วย สามารถด าเนินการได้ใน
ทุกโรงพยาบาล ต้นทุนไม่แพงมากสามารถค้นหาผู้ป่วยได้เร็วมาก  
 - การรักษา โดยการตรวจยีน สามารถทราบได้เลยว่าดื้อยา ปรับการรักษาได้เร็วขึ้น การสั่งยาผู้ป่วย 
เชื่อมโยงกับการเสียชีวิต คือ การเสียชีวิตจากการรักษาไม่ได้ผล เช่น ผู้ป่วยดื้อยา  
 ทั้ง ๖ ประเด็นนี้ เป็น Area Based ที่เขตสุขภาพที่ ๗ เริ่มด าเนินการในปีงบประมาณ 2564 

5.5.4 สรุปรายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา โดย กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ  
สถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ปี 2564 จากรายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ตั้งแต่

วันที่ 1 มกราคม – 18 กุมภาพันธ์ 2564 โรคที่พบจ านวนผู้ป่วยสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ โรคอุจจาระร่วง  (994 
ราย) รองลงมา คือ ปอดบวม ไข้ไม่ทราบสาเหตุ อาหารเป็นพิษ และโรคตาแดง ตามล าดับ 

สถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 จากรายงานการเฝ้าระวังทาง
ระบาดวิทยา ตั้งแต่วันที่ 1 – 18 กุมภาพันธ์ 2564 โรคที่พบจ านวนผู้ป่วยสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ โรคอุจจาระร่วง  
(319 ราย) รองลงมา คือ ไข้ไม่ทราบสาเหตุ ปอดบวม อาหารเป็นพิษ และโรคตาแดง ตามล าดับ 

สถานการณ์โรคปอดอักเสบ (Pneumonia) จังหวัดกาฬสินธุ์ นับต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 18 
กุมภาพันธ์ 2564 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับรายงาน
ผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ (Pneumonia) จ านวนทั้งสิ้น 254 ราย  คิดเป็นอัตราป่วย 24.58 ต่อประชากรแสนคน ไม่มี
รายงานผู้ป่วยเสียชีวิต 

• พบผู้ป่วยเพศชายมากกว่าเพศหญิง โดยพบเพศชาย 135 ราย เพศหญิง 119 ราย อัตราส่วนเพศชาย 
ต่อ เพศหญิง เท่ากับ 1.13: 1 

• กลุ่มอายุที่พบสูงสุด คือ กลุ่มอายุ 65 ปี ขึ้นไป จ านวน 113 ราย รองลงมา คือ กลุ่มอายุ 0 - 4 ปี, 
55 -  64 ปี ตามล าดับ  

• อาชีพที่มีจ านวนผู้ป่วยสูงสุด คือ เกษตร จ านวน 150 ราย รองลงมา คือ นักเรียน , อาชีพรับจ้าง 
ตามล าดับ 

• อ าเภอที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด 5 อันดับ คือ อ าเภอเขาวง อัตราป่วยเท่ากับ 122.72  
ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ สามชัย นามน ค าม่วง กุฉินารายณ์ ตามล าดับ 

•จ านวนผู้ป่วยโรคปอดอักเสบลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับมัธยฐาน และปี 2563 ในข่วงเวลาเดียวกัน 
กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพรายสัปดาห์ ฉบับที่ 7/2564 (วันที่ 14 - 20 ก.พ. 64) การ

พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพของสัปดาห์นี้ คาดว่า มีโอกาสพบผู้ป่วยโรคอาหารเป็นพิษเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากช่วงนี้
ประเทศไทยมีอุณหภูมิสูงขึ้น ประชาชนอาจมีการรับประทานอาหารที่ไม่ได้ปรุงสุกก่อนรับประทาน หรือทิ้งค้างไว้
ข้ามวัน และมีการรับประทานอาหารร่วมกัน อาจเกิดการระบาดใหญ่เป็นกลุ่มก้อนได้ 



๑๒ 
กรมควบคุมโรค ขอแนะน าให้ประชายึดหลัก “สุก ร้อน สะอาด” โดยรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ 

อาหารที่เก็บไว้นานเกิน 2 ชั่วโมง ต้องอุ่นทุกครั้งก่อนรับประทาน เลือกบริโภคอาหาร น้ าดื่ม และน้ าแข้งที่สะอาด 
หากมีกลิ่น หรือรส เปลี่ยนไป ไม่ควรรับประทานต่อ 

 5.5.5 สรุปผลการด าเนินงานส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Service plan: RDU) จังหวัดกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ 2564 
โดย กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ  
 เป้าหมายตัวชี้วัด และระดับความส าเร็จในการด าเนินงาน RDU ประจ าเดือน มกราคม 2564 ปีงบประมาณ 
2564 (ข้อมูลสะสม 1 ตลุาคม 2563 - 31 มกราคม 2564) 

ระดับความส าเร็จ 
ปีงบประมาณ 2564 

สรุปผลการด าเนินงาน RDU ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 
(ข้อมูลสะสม 1 ตุลาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563) 

สรุปผลการด าเนินงาน RDU ประจ าเดือน มกราคม 2564  
(ข้อมูลสะสม 1 ตุลาคม 2563 – 31 มกราคม 2564) 

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

 

- ผ่าน RDU ขั้น 1 จ านวน 18 แห่ง คดิเปน็ 100%  
- ผ่าน RDU ขั้น 2 จ านวน 4 แหง่ คดิเป็น 55.56% 
ได้แก่ รพ.สามชัย รพ.นาคู รพ.สหสัขันธ ์และรพ.ยาง
ตลาด 
- ผ่าน RDU ขั้น 3 จ านวน 6 แหง่ คดิเป็น 33.33% 
ได้แก่ รพ.ดอนจาน รพ.หว้ยผึง้ รพ.ท่าคันโท รพ.ฆอ้ง
ชัย รพ.นามน และรพ.สมเด็จ 

- ผ่าน RDU ขั้น 1 จ านวน 18 แห่ง คิดเป็น 100%  
- ผ่าน RDU ขั้น 2 จ านวน 6 แหง่ คดิเป็น 66.67 
ได้แก่ รพ.ยางตลาด รพ.สหัสขันธ์ รพ.ท่าคันโท รพ.
ดอนจาน รพ.สมเด็จ และ รพ.ค ามว่ง 
- ผ่าน RDU ขั้น 3 จ านวน 6 แหง่ คดิเป็น 
33.33% ได้แก่ รพ.ฆอ้งชัย รพ.หว้ยผึง้ รพ.สาม
ชัย รพ.นามน รพ.เขาวง และ รพ.นาค ู

 5.5.6 การติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2/2564 โดย กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ (รายละเอียดปรากฏใน
ระเบียบวาระการประชุมฯ ครั้งที่ 2/2564 ตามเอกสารหมายเลข 8 หน้าที่ 50 - 68) 

 5.6  เรื่องจากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จ ากัด 
1) ผลการด าเนินงาน มดีังตอ่ไปนี้ 

 1. ก าไร  ณ  วนัที่  31 มกราคม 2564            14,082,065.01  บาท 
2. ทุนสหกรณ ์               1,880,078,573.30  บาท 
3. เงินฝากจากสมาชิก        860,071,106.14  บาท 
4. ทุนด าเนินการ               5,468,012,826.26  บาท 
5. จ านวนสมาชิกสหกรณ์ ณ ปัจจุบันถึงเดือน มกราคม 2564  ดังนี้ 

 สมาชิกสามญั  สมาชิกสมทบ 
คงเหลือสมาชิก ณ วันที ่ 31 มกราคม 2564       3,265      1,152 

      รวม 4,417 คน 
6. ผลการด าเนินงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ฯ  ณ  วันที่  31 มกราคม 2564 

   สามัญ    สมทบ 
 คงเหลือสมาชิก ณ วันที่  31 มกราคม 2564     3,593    3,299 
        รวม 6,892  คน 
 2) การเข้าถึงระบบเงินกู้ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จ ากัด ได้จัดท าโครงการเยียวยาสมาชิก
สหกรณ์ฯ จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยขยายระยะเวลาอีก 6 เดือน คือ คือ ตั้งแต่เดือน
กุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 2564 โดยสมาชิกฯ ที่จะเข้าร่วมโครงการต้องมีรายได้คงเหลือสุทธิ 5% 
 3) โครงการปรับปรุงภูมิสถาปัตย์ รวมทั้งขยายที่จอดรถเพิ่ม งบประมาณ 500,000.- บาท ยื่นซอง
ประกวดราคาได้ที่ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จ ากัด โดยสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของสหกรณฯ์ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 



๑๓ 
ระเบยีบวาระที่ ๖  เรื่องอื่น ๆ  
 6.1 เรื่องแจ้งจากกลุ่มงานการสาธารณสุขมูลฐานและระบบปริการปฐมภูมิ 
 1. การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ เขตสุขภาพที่ 7 ระหว่างวันที่ 12 – 13 มีนาคม 
2564 ณ ห้องประชุมทศพร โรงแรมริมปาว อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดประชุมโดย นายวัชรพงศ์  คูวิจิตรสุวรรณ 
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 250 คน กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย 
 1) คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) 77  พชอ. จาก 4 จังหวัด (กาฬสินธุ์  ขอนแกน่ 
มหาสารคาม รอ้ยเอ็ด) ประกอบด้วย  ผอ.รพ. /สาธารณสุขอ าเภอ /ประธานชมรม ผอ.รพ.สต.อ าเภอ เขตสุขภาพที่ 7 
และผู้ประสานงานระดับจังหวัด 
 2) ศูนย์วิชาการ เขตสุขภาพที่ 7  ประกอบด้วย ส านักงานเขตสุขภาพที่ 7/ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 
7  จังหวัดขอนแก่น/ศูนย์อนามัยที่ 7 จังหวัดขอนแก่น/ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 จังหวัดขอนแก่น/ศูนย์สนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 7 จังหวัดขอนแก่น/ศูนย์การพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สสม.อิสาน) 
 วันที่ 13 มีนาคม 2564 ขอความร่วมมือ ประธาน อสม.ระดับอ าเภอ 19 คน/อสม.เขตเทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุ จ านวน 100 คน เข้าร่วมประชุมฯ 
 2. อบรมหลักสูตร “พี่เลี้ยงการพัฒนาคุณภาพระบบสุขภาพปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 7 ” ระหว่างวันที่ 17 – 18 
มีนาคม 2564 ณ โรงแรมชาร์ ลอง บูทรีค จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิทยากร ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ขอนแก่น ผู้เข้าอบรม 
ประกอบด้วย สสจ./ศูนย์วิชาการ 80 คน 
 3. สรุปงบประมาณ งานปฐมภูมิ ปี 2564 จังหวัดกาฬสินธุ์  

 
 4. 3 เสริม จิตอาสา สู้ภัยโควิด 19 ระลอกใหม่ 1) เสริมบทบาท อสม. เป็นหู เป็นตา เป็นปาก เป็นมือ เป็น
ก าลังใจ/เคาะประตูบ้าน ให้ความรู้วัคซีน 2) เสริมสร้างขวัญก าลังใจ ค่าตอบแทน อสม. (มกราคม – มีนาคม 2564) 
ฌกส.อสม./วัคซีนโควิด ส าหรับ อสม. 3) เสริมความเข้มแข็งด้านร่างกาย ก้าวท้าใจ season 3 
 5. รายงานสรุปอนามัยโพล เขตสุขภาพที่ 7 ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 28 มกราคม – 20 กุมภาพันธ์ 2564 
จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ 13,033 ราย จังหวัดมหาสารคาม 6,706 ราย/ร้อยเอ็ด 4164 ราย/กาฬสินธุ์ 1781 
ราย ขอนแก่น 382 ราย 
 6. What Next  
 - การเยี่ยมเสริมพลัง จังหวัดกาฬสินธุ ์   เมษายน - พฤษภาคม 2564 
 - การเยี่ยมเสริมพลัง ส านักงานเขตสุขภาพที่ 7 ขอนแก่น พฤษภาคม - มิถุนายน 2564 
 - การเยี่ยมเสริมพลัง กระทรวงสาธารณสุข    มิถุนายน - กรกฎาคม 2564 
 - เวทีสรุปผลงาน จังหวัดกาฬสินธุ์     สิงหาคม 2564 
 - เวทีสรุปผลงาน ส านักงานเขตสุขภาพที่ 7 ขอนแก่น กันยายน 2564 
 - เวทีสรุปผลงาน กระทรวงสาธารณสุข    กันยายน 2564 

มติที่ประชุม รับทราบ 



๑๔ 
 6.2 เรื่องแจง้จากกลุ่มงานควบคุมโรคตดิต่อ 
 สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ข้อมูล ณ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ระดับโลกมี Confirmed 
111,954,201 ราย เสียชีวิต 2,477,819 ราย ประเทศในเอเชีย พบผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ อินเดีย 
อินโดนีเซีย ปากีสถาน ญี่ปุ่น บังคลาเทศ ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สถานการณ์ทั่วโลก มีแนวโน้มดีขึ้น ผู้ติดเชื้อรายใหม่
ต่อวันทั่วโลก ลดลง 28% ผู้เสียชีวิตรายใหม่ต่อวันทั่วโลก ลดลง 20% เมื่อเทียบกับ 2 สัปดาห์ก่อน สถานการณ์
ของสหรัฐอเมริกา มีแนวโน้มดีขึ้น ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ของ USA ลดลง 43% ผู้เสียชีวิตรายใหม่ ของ USA ลดลง 
29% เมื่อเทียบกับ 2 สัปดาห์ก่อน 
 สถานการณ์ในประเทศไทย ระลอกใหม่ ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2563 – 22 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ป่วย
รายใหม่ +89 ราย มาจากเฝ้าระวังและระบบบริการฯ59 ราย ค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน 14 ราย ผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ 16 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 21,267 ราย เสียชีวิตสะสม 23 ราย  
 ผู้ติดเชื้อ ระลอกใหม่ในประเทศ ตามพื้นที่เสี่ยง ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2563 – 22 กุมภาพันธ์ 2564 
จังหวัดสมุทรสาคร 42.475 กรุงเทพมหานคร 0% จังหวัดอื่น 57.53%  
 การค้นหาเชิงรุก ในถานที่เสี่ยง จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ 9 – 20 กุมภาพันธ์ 2564 จ านวน 
13,293 ราย พบเชื้อสะสม 422 ราย คิดเป็น 3.17% การระบาดกลุ่มก้อน (Cluster) เชื่อมโยงตลาดพรพัฒน์ 
ยอดสะสม 430 ราย จังหวัดมหาสารคาม พบผู้ป่วยระลอกใหม่ 20 ราย  
 ผู้ติดเชื้อในการระบาดระลอกใหม่ (15 ธันวาคม 2563 – 18 กุมภาพันธ์ 2564) ที่เป็นบุคลากรทาง
การแพทย์ 36 ราย เสียชีวิต 1 ราย  
 สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เขตสุขภาพที่ 7 ระลอกใหม่ พบผู้ป่วยยืนยัน 34 ราย ในพื้นที่ 3 
จังหวัด (D/C 29 ราย) ก าลังรักษา 5 ราย สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 
3 มกราคม 2563 –  23 กุมภาพันธ์ 2564 (08.00 น.) พบผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI) 1,612 ราย พบ
ผู้ป่วยยืนยัน 3 ราย (D/C 3 ราย) ผลไม่พบเชื้อ  1,609  ราย รอผล 0 ราย ในช่วง 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา พบผู้
เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุม (กรุงเทพฯ) มายังจังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน 1 ราย และในวันนี้พบผู้เดินทางจากพื้นที่
ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จ านวน 1 ราย ในพื้นที่อ าเภอหนองกุงศรี 
 การก าหนดเขตพื้นที่สถานการณ์ 1) พื้นที่ควบคุมสูงสุดเข้มงวด 1 จังหวัด (สมุทรสาคร) 2) พื้นที่ควบคุม 8 
จังหวัด (กรุงเทพมหานคร/สมุทรสงคราม/นครปฐม/ตาก/สมุทรปราการ/นนทบุรี/ปทุมธานี/ราชบุรี) 3) พื้นที่เฝ้า
ระวังสูง 14 จังหวัด (กาญจนบุรี/สุพรรณบุรี/พระนครศรีอยุธยา/สระบุรี/นครนายก/ฉะเชิงเทรา/เพชรบุรี/ระนอง/
ชลบุรี/ระยอง/ชุมพร/สงขลา/ยะลา/นราธิราส)  4) พื้นที่เฝ้าระวัง 54 จังหวัด 
 สรุปการผ่อนคลายมาตรการล่าสุดจาก ศบค. พื้นที่ไหนท าอะไรได้บ้าง ? 

 



๑๕ 
 การฉีดวัคซีนโควิด-19 จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับจัดสรร 400,000 โด๊ส กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรทาง
การแพทย์ 90%/เจ้าหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และ อสม. 90%/บุคคลที่มีโรคประจ าตัว (18 – 60 ปี) 70%/
ประชาชนทั่วไป (15 – 60 ปี) 58%/อายุ 60 ปีขึ้นไป 30% คาดว่าจะได้รับวัคซีนประมาณเดือนมิถุนายน 2564 
ขอให้ซักซ้อมแผนเตรียมความพร้อม ในการฉีด ประเมิน AEFI และบันทึกข้อมูล Real Time 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 6.3 เรื่องจากกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
 ผลการคัดกรองสุขภาพจิต 4 กลุ่ม โรค (Burn out, STRESS, Depression, Suicide) Mental Health 
Check in 1 ตุลาคม 2563 – 19 กุมภาพันธ์ 2564 พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ 18 อ าเภอ กลุ่มเป้าหมาย : อสม./
บุคลากรสาธารณสุข/ประชาชน พบว่า อ าเภอที่ท าผลงานได้สูงสุด คือ เขาวง รองลงมา คือ อ าเภอสมเด็จ อ าเภอที่
ยังไม่มีผลงาน ขอให้เร่งรัดการด าเนินงาน 
 การแปลผลคะแนน แยกตามกลุ่มที่คัดกรอง  
 - Burnout สูงสุด ได้แก่ บุคลากรทางการศึกษา 11.3% รองลงมา คือ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 9.8% 
 - ความเครียด สูงสุด ได้แก่ บุคลากรทางการศึกษา 6.5% รองลงมา คือ เจ้าหน้าที่สาธารณสขุ 2.4% 
 - ซึมเศร้า สูงสุด ได้แก่ บุคลากรทางการศึกษา 1.6% รองลงมา คือ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 0.2% 
 - ความเสี่ยงในการฆ่าตัวตาย สูงสุด ได้แก่ บุคลากรทางการศึกษา 1.6% 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 6.4 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธ์ุ ให้แนวทางการบริหารจัดการวาระการประชุม กรณีกลุ่มงานส่ง
วาระประชุมไม่ทันตามก าหนด ให้สรุปน าเสนอในวาระแจ้งของรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธ์ุ ที่ดูแล
กลุ่มงาน ไม่ควรมาน าเสนอในวาระอื่นๆ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา 15.45 น. 

    (ลงชื่อ)   กฤษณา  เพียรภายลุน ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
            (นางกฤษณา  เพียรภายลุน) 
           นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

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


