
1 
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.)  

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 4/๒๕64  
วนัพุธ ที่ 28 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา ๑๓.3๐ – 16.30 น. 

ณ ห้องประชุมปัญญานุสติ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 

ระเบียบวาระ/เรื่อง ผู้น าเสนอ ระยะเวลา 
(นาที) 

หน้า
เอกสาร 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุม  
1.1 เรื่องจากที่ประชุม/นโยบายกระทรวงสาธารณสุข 
1.2 เรื่องจากที่ประชุมเขต 
1.3 เรื่องจากที่ประชุมกรมการจังหวัด 
1.4 เรื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด 

นพ.สสจ.กาฬสินธุ์ 
 
 
 
 

10 3 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
การประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.)  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 3/2564  
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ 
 
 

3 
 

3 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 
      - การดูแลส่งต่อผู้ป่วย STEMI ช่วง COVID-19 

 
นพ.วีระ  เยาวพฤกษ์ 

นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 
รพ.กาฬสินธุ์ 

 
10 

 

 
3 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
      - ไม่ม ี

 
 

 
 

3 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบ 
5.1 เรื่องจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 
      5.1.1 นายแพทยเ์ชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
      5.1.2 นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ (ด้านส่งเสริม
พัฒนา) รักษาการในต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้าน
ส่งเสริมพัฒนา) 
      5.1.3 สาธารณสุขอ าเภอ (นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ
พิเศษ) รักษาการในต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้าน
บริการทางวิชาการ) 
      5.1.4 นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ (ด้านบริการ
ทางวิชาการ) 

 
 

นพ.พรพัฒน์  ภูนากลม 
นายสม  นาสอ้าน 

 
 

นายประสิทธิ์  สงกันหา 
 
 

นายยุทธพล  ภูเลื่อน 

 
 

5 
5 
 
 

5 
 
 

5 

 
3 - 4 

5.2 รายงานผลการด าเนินงานตอบโต้ COVID-19 
      5.2.1 อ าเภอยางตลาด 
      5.2.2 อ าเภอนามน 

 
คปสอ.ยางตลาด 

คปสอ.นามน 

 
5 
5 

4 

5.3 ชี้แจงแนวทางการด าเนินงานตอบโต้ COVID-19 ของ EOC 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดกำฬสินธุ ์
      5.3.1 กล่องภารกิจ SAT 
      5.3.2 กล่องภารกิจ Operation 
 

 
 

กลุ่มภารกิจ SAT 
กลุ่มภารกิจ Operation 

 
 

10 
10 

 

5 



2 
ระเบียบวาระ/เรื่อง ผู้น าเสนอ ระยะเวลา 

(นาที) 
หน้า

เอกสาร 
      5.3.3 การบริหารวัคซีน กลุ่มภารกิจส ารองเวชภัณฑ์

และส่งก าลังบ ารุง 
(Stockpiling & Logistics) 

10 

5.4 เรื่องจากโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ 5 5 
5.5 เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลชุมชน 5 5 
5.6 เรื่องจากส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 5 5 
5.7 เรื่องเสนอโดยเอกสาร  
      5.7.1 ความก้าวหน้าการด าเนินงานตาม PA/ข้อสั่งการตรวจ
ราชการของเขต/กระทรวง จากระบบ Cockpit 
      5.7.2 สรุป แผน/ผล การใช้จ่ายเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่
เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2563 – 2564 
      5.7.3 ผลการประเมินตามกรอบค ารับรองการปฏิบัติราชการ คปสอ. 
ประจ าเดือนเมษายน 2564 (update ผลงานทุกวันที่ 25 ของเดือน) 
      5.7.4 สรุปผลการด าเนินงานส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 
(Service plan: RDU) จังหวัดกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ 2564 
      5.7.5 สถานการณ์การเงินการคลัง 
      5.7.6 หลักเกณฑ์การประเมินผลการพัฒนาประสิทธิภาพทางการเงิน
การคลัง สาหรับหน่วยบริการที่มีผลงานดีเด่น (Bright Spot Hospital) เขต
สุขภาพที่ 7 ประจ าปีงบประมาณ 2564 
      5.7.7 สรุปรายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 
      5.7.8 เรื่องแจ้งจากกลุ่มงานการสาธารณสุขมูลฐานและระบบ
สุขภาพปฐมภูมิ   

 
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ 

 
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ 

 
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ 

 
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 

 
กลุ่มงานประกันสุขภาพ 
กลุ่มงานประกันสุขภาพ 

 
 

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
กลุ่มงานการสาธารณสุขมูลฐานฯ 

 5 - 6 

5.7 เรื่องจากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จ ากัด ประธานสหกรณ์ฯ 3 6 
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
 

  6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

มติที่ประชุม .....…………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 
…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 
 
ระเบยีบวาระที่ 2  เรื่องรบัรองรายงานการประชุม ครั้งทีแ่ล้ว (ครั้งที่ 3/2564) เมื่อวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564  
(รายละเอียดแนบท้ายตามเอกสารหมายเลข 1 หน้าที่ 7 - 31) 

มติที่ประชุม .....…………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 
…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 
 
ระเบยีบวาระที่ ๓  เรื่องตดิตามผลการประชุม ครั้งที่แล้ว 
 - การดแูลส่งต่อผูป้่วย STEMI ช่วง COVID-19 โดย นายแพทย์วีระ  เยาวพฤกษ์ นายแพทย์ช านาญการ
พิเศษ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ประธานกรรมการ Service Plan สาขาโรคหัวใจ (STEMI) 
…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 
…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 
…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 

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

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

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

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



4 
5.1.2 เรื่องจากนักวชิาการสาธารณสุขช านาญการพเิศษ (ด้านส่งเสรมิพฒันา) รกัษาการในต าแหน่ง

นักวชิาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านสง่เสริมพฒันา) (นายสม  นาสอ้าน) 
…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 
…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 
…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 
…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 
…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 

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

5.1.3 เรื่องจากสาธารณสุขอ าเภอ (นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพเิศษ) รกัษาการในต าแหนง่
นักวชิาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบรกิารทางวิชาการ) (นายประสิทธิ์  สงกนัหา) 
…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 
…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 
…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 
…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 
…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 

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

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

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

 5.2 รายงานผลการด าเนินงานตอบโต้ COVID-19 
 5.2.1 อ าเภอยางตลาด โดย คปสอ.ยางตลาด 
 5.2.2 อ าเภอนามน โดย คปสอ.นามน 
…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 
…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 
…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 
…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 
…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 

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



5 
 5.3 ชี้แจงแนวทางการด าเนินงานตอบโต้ COVID-19 ของ EOC ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดกำฬสินธุ์ 
 5.3.1 กล่องภารกิจ SAT โดย กลุ่มภารกิจ SAT 
 5.3.2 กล่องภารกิจ Operation โดย กลุ่มภารกิจ Operation 
 5.3.3 การบริหารวัคซีน โดย กลุ่มภารกิจส ารองเวชภัณฑ์และส่งก าลังบ ารุง (Stockpiling & Logistics) 
…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 
…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 
…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 
…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 
…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 

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

5.4  เรื่องจากโรงพยาบาลกาฬสินธุ์  
………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………….. 
…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 
…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 
…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 

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

๕.5  เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชน 
………………………………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………… 
…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 
…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 
…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 

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

๕.6  เรื่องจากส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
………………………………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………… 
…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 
…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 
…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 

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

5.7  เรื่องเสนอโดยเอกสาร  
5.7.1 ความก้าวหน้าการด าเนินงานตาม PA/ข้อสั่งการตรวจราชการของเขต/กระทรวง จากระบบ Cockpit 

โดย กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข (รายละเอียดแนบท้ายตามเอกสารหมายเลข 2 หน้าที่ 32 - 36) 
5.7.2 สรุป แผน/ผล การใช้จ่ายเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2563 – 2564 

โดย กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข (รายละเอียดแนบท้ายตามเอกสารหมายเลข 3 หน้าที่ 37 - 38) 



6 
 5.7.3 ผลการประเมินตามกรอบค ารับรองการปฏิบัติราชการ คปสอ. ประจ าเดือนเมษายน 2564 (update 
ผลงานทุกวันที่ 25 ของเดือน) 
โดย กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข (รายละเอียดแนบท้ายตามเอกสารหมายเลข 4 หน้าที่ 39 - 42) 
 5.7.4 สรุปผลการด าเนินงานส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Service plan: RDU) จังหวัดกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ 2564 
โดย กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ (รายละเอียดแนบท้ายตามเอกสารหมายเลข 5 หน้าที ่43 - 46) 
 5.7.5 สถานการณ์การเงินการคลัง 
โดย กลุ่มงานประกันสุขภาพ (รายละเอียดแนบท้ายตามเอกสารหมายเลข 6 หน้าที ่47 - 50) 
 5.7.6 หลักเกณฑ์การประเมินผลการพัฒนาประสิทธิภาพทางการเงินการคลัง สาหรับหน่วยบริการที่มี
ผลงานดีเด่น (Bright Spot Hospital) เขตสุขภาพที่ 7 ประจ าปีงบประมาณ 2564 
โดย กลุ่มงานประกันสุขภาพ (รายละเอียดแนบท้ายตามเอกสารหมายเลข 7 หน้าที ่51 - 53) 
 5.7.7 สรุปรายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 
โดย กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ (รายละเอียดแนบท้ายตามเอกสารหมายเลข 8 หน้าที ่54 - 58) 
 5.7.8 เรื่องแจ้งจากกลุ่มงานการสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพปฐมภูมิ 
โดย กลุ่มงานการสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพปฐมภูม ิ(รายละเอียดแนบท้ายตามเอกสารหมายเลข 9 หน้าที่ 59 - 61) 

 5.8  เรื่องจากสหกรณ์ออมทรพัย์สาธารณสุขกาฬสนิธุ ์จ ากัด 
ผลการด าเนนิงาน มดีังต่อไปนี้ 

 1. ก าไร  ณ  วนัที่  31 มีนาคม 2564            42,844,899.26  บาท 
2. ทุนสหกรณ ์               1,941,976,747.55  บาท 
3. เงินฝากจากสมาชิก        921,494,912.66  บาท 
4. ทุนด าเนินการ               5,557,266,467.68  บาท 
5. จ านวนสมาชิกสหกรณ์ ณ ปัจจุบันถึงเดือน มีนาคม 2564  ดังนี ้

 สมาชิกสามญั  สมาชิกสมทบ 
คงเหลือสมาชิก ณ วันที่  31 มีนาคม 2564       3,296      1,139 

      รวม 4,435 คน 
6. ผลการด าเนินงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ฯ  ณ  วันที่  31 มีนาคม 2564 

   สามัญ    สมทบ 
 คงเหลือสมาชิก ณ วันที่  31 มีนาคม 2564     3,623    3,308 
        รวม 6,931  คน 

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

มติที่ประชุม .....…………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 
…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 
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เอกสารหมายเลข 1 
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ์ ครัง้ที่ 3/๒๕64 
วันพุธ ที่ 31 เดือน มีนาคม 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. นายยุทธพล  ภูเลื่อน  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ) 
5. นางสุระภา  ฆารสว่าง  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

6. นายกฤช  โชติการณ์ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บรโิภคและเภสัชสาธารณสุข 

7. นางสาวถนอมนวล สายเช้ือ  หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข 

8. นางสาวสุภัทรา  สามัง  หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 

9. นายใจยา  ศรีโพนทอง แทนหัวหน้ากลุ่มกฎหมาย 

10. นางถมญาณี  โชติการณ์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 

11. นายสุพิน  ภูสง่า  หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

12. นางอาภิรมย์  ชิณโน  หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 

13. นายธนาเดช  อัยวรรณ หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 

14. นายวรชาติ  จ าเริญพัฒน ์ หัวหน้ากลุ่มงานการสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพปฐมภูมิ 
15. นางสาวนงนุช  โนนศรีชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 

16. นางสมปอง  พลโคกก่อง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 

17. นายโชคชัย  มงคลสินธุ ์ หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 

18. นายธงชัย  ปัญญูรัตน ์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 

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

21. พญ.จิรพรรณ ์  โง้วเชียง  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกมลาไสย 

22. นพ.ประธาน  ศรีจุลฮาด ผู้อ านวยการโรงพยาบาลร่องค า 

23. นายฉัตรพิศุทธิ ์  วิเศษสอน แทนรักษาการในต าแหน่ง ผอ.รพร.พระยุพราชกุฉินารายณ ์

24. นพ.วิโรจน์  กอบางยาง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเขาวง 

25. นายเนรมิตร  ทิพย์สมบัต ิ แทนผู้อ านวยการโรงพยาบาลยางตลาด 

26. นพ.วิษณุกร  อ่อนประสงค ์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลห้วยเม็ก 

27. นพ.คมกฤษ  วิเศษ  รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลสหัสขันธ ์

28. นพ.ธนธร  กานตอาภา รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลค าม่วง 

29. นพ.พุทธรักษ ์  ดีสิน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลท่าคันโท 

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

32. นพ.ไพฑูรย ์  อุไรช่ืน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลห้วยผึ้ง 

33. นางสาวเบญจพร  วัฒวิเศษ  แทนรักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลสามชัย 
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34. นพ.เพชร  เครือชัย  รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลนาค ู

35. นพ.สุยันต์  ลวงพิมาย รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลดอนจาน 

36. นพ.สุรเชษฐ์  ภูลวรรณ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลฆ้องชัย 

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

39. นายจักราวุฒ ิ  วงษ์ภักดี สาธารณสุขอ าเภอกมลาไสย 

40. นายเดชา  วรสาร  สาธารณสุขอ าเภอร่องค า 

41. นายกันตภณ  ใจศิร ิ  แทนสาธารณสุขอ าเภอกุฉินารายณ์ 
42. นายปัญญา  พิมพ์แก้ว รักษาราชการแทนสาธารณสุขอ าเภอเขาวง 

43. นายสุลักษณ ์  เสนาวุฒ ิ แทนสาธารณสุขอ าเภอยางตลาด 

44. นายชยุต  หิรัญรักษ ์ แทนสาธารณสุขอ าเภอห้วยเม็ก 

45. นายสมบูรณ ์  ไชยศร ี  สาธารณสุขอ าเภอสหัสขันธ ์

46. นายสง่า   เพียรภายลุน สาธารณสุขอ าเภอค าม่วง 

47. นางเพชรรัตน์  วงศ์ไชยชาญ แทนสาธารณสุขอ าเภอท่าคันโท 

48. นายอุทิศ  ปัญญาสิทธิ ์ แทนสาธารณสขุอ าเภอหนองกุงศร ี

49. นายอรรคเดช  อรรคเศรษฐัง สาธารณสุขอ าเภอสมเดจ็ 

50. นายไชยา  เวียงนนท ์ สาธารณสุขอ าเภอห้วยผึ้ง 

51. นางจุฑามาศ  วิลาศร ี  สาธารณสุขอ าเภอสามชัย 

52. นายไกรทอง  ไชยมัชชิม รักษาราชการแทนสาธารณสุขอ าเภอนาคู 
53. นายจรูญ  แลโสภา  รักษาราชการแทนสาธารณสุขอ าเภอดอนจาน 

54. นางนวลฉว ี  แฝงเมืองคุก สาธารณสุขอ าเภอฆ้องชัย 

ผู้ไม่มาประชุม  เนื่องจากติดราชการ 
1. นายสม   นาสอ้าน  รักษาการในต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) 

ผู้เขา้ร่วมประชุม 
1. นายกิตติภัทร  อบอุ่น  เภสัชกรช านาญการ 

2. นางสาวนุชวรา  สารสิทธิ ์ ทันตแพทย์ปฏิบัติการ 

3. นางสาวภารวี  สุนทราพันธ์ุ ทันตแพทย์ปฏิบัติการ 

4. นางสาวศวิตา  จตุรนต์รัศมี ทันตแพทย์ปฏิบัติการ 

5. นางสาวเพชรลัดดา วังภูสิทธิ์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

6. นางศุภกาญจน์  หระสิทธิ ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 

7. นายบุรินทร ์  จินดาพรรณ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

8. นางสาวสุปรียา  จรทะผา  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

9. นางสาววิภาวี  เหล่าจตุรพิศ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

10. นายคณัสนันท ์  ภูจารึก  นักคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 

11. นายศิริศักด์ิ  ดลพร  นายช่างเทคนิค 

12. นางกฤษณา  เพียรภายลุน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
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ก่อนวาระการประชุม 
พธิีมอบรางวลัแสดงความชื่นชมยินดีกับหน่วยงานองค์กรที่มผีลงานดีเด่นระดบัต่างๆ 
 1. มอบเกียรตบิตัร แก่ผูท้ี่มีผลการด าเนินงานทนัตสาธารณสุขในระดบัดีเยี่ยม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

สถานบริการ อ าเภอ ชื่อ - สกุล 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านนาโก กุฉินารายณ ์ นางสาวศิริพร  ราชโคตร 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองผือ เขาวง นางสาวชัชชริน  วรรณโนนาม 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านโคกศรี ยางตลาด นางพวงเพ็ญ  ภูเลื่อน 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านกุดโดน ห้วยเม็ก นางสมสาย  ผลศิร ิ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านโพน ค าม่วง นายวินัย  ทองฤทธ์ิ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านนาตาล ค าม่วง นายจักรพงษ ์ โพระกัน 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านสูงเนิน ค าม่วง นางสาวพัชรีภรณ์  มะโนมัย 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองบัว หนองกุงศร ี นายทวีศักดิ ์ ตรีภพ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองสรวง หนองกุงศร ี นางสาวดาหวัน  วันสาสืบ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองหิน หนองกุงศร ี นางสาวพัชราภรณ ์ ใจอ่อน 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านมหาไชย สมเด็จ นางสาวอารีรัตน์  โยธิเสน 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองอีบุตร ห้วยผึ้ง นางพวงเพชร  ภูผิวนาค 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านนางาม นาค ู นางสาวอรอนงค์  ไชยขันธ์ุ 

โดยมอบสาธารณสุขอ าเภอเป็นตัวแทนเข้ารับเกียรติบัตรแทน 

 2. มอบเกียรติบตัร ประเมินคุณภาพโรงพยาบาลด้านการดแูลรกัษาวณัโรค จ านวน 5 โรงพยาบาล 
ได้แก่  1) โรงพยาบาลกาฬสินธุ์  2) โรงพยาบาลสมเด็จ  3) โรงพยาบาลนามน  
 4) โรงพยาบาลนาคู  5) โรงพยาบาลสามชัย 

มติที่ประชุม  ขอชื่นชม/แสดงความยินดีกับบุคคลและหนว่ยงานที่ได้รับรางวัล 
 
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
 นายแพทย์อภิชัย  ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานการประชุม ได้กล่าวเปิด
ประชุมและด าเนินการประชุม ดังนี้ 

ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่องประธานแจง้ให้ที่ประชุมทราบและ/หรือถือปฏิบัติ 
 1. สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
     1.1 ขอให้ทีม SAT ทุกอ าเภอ เตรียมความพร้อมระบบ/เฝ้าระวัง ในช่วงวันหยุดยาว (เทศกาลสงกรานต์) 
โดยเฉพาะบุคคลที่เดินทางมาจากพ้ืนที่เสี่ยง จังหวัดสมุทรสาคร กรุงเทพฯ บางส่วน (ตลาดบางแค/ตลาดพรพัฒน์) 
     1.2 การบริหารจัดการวัคซีน ได้รับจัดสรรชนิด Sinovac จ านวน 1,800 Dose ส าหรับฉีด 900 ราย 
แบ่งเป็นกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ 400 ราย อสม. 500 ราย โดยขอให้เป็นไปด้วยความสมัครใจ และเชิญชวน
ฉีดวัคซีนให้ได้อย่างน้อย 50 – 60% 
 2. เน้นย้ านโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
     2.1 กัญชาทางการแพทย์ กัญชาครัวเรือนละ 6 ต้น ที่ไหนมีความประสงค์จะปลูก ต้องขออนุญาต โดย
ปรึกษาได้ที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ จังหวัดกาฬสินธุ์ น าร่องที่ รพ.สต. โคกศรี และ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพร
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ยางตลาด คลินิกกัญชาทางการแพทย์ ทั้งคลินิกบูรณาการ คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย จังหวัดกาฬสินธุ์ ต่ ากว่า
จังหวัดอื่น ดังนั้น ขอความร่วมมือโรงพยาบาลและ รพ.สต.เป้าหมาย ด าเนินการจัดตั้งคลินิกกัญชาทางการแพทย์ 
โดยจะติดตามความก้าวหน้า ในวันที่ 30 เมษายน 2564  
     2.2 นโยบาย 30 บาท รักษาทุกที่ ทุกระดับ ขอให้หน่วยบริการเตรียมความพร้อม รวมทั้งการติดตั้ง 
HIS Gateway ระดับ รพ.สต. เพ่ือเช่ือมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูล และการเรียกเก็บเงิน ระบบ E-Claim โดยให้กลุ่มงาน
ประกันสุขภาพ และเจ้าหน้าที่ IT โรงพยาบาล เป็นผู้ช่วยติดตั้งและดูแลระบบ 
     2.3 คลินิกผู้สูงอายุ วันที่ 1 เมษายน 2564 Kick off นโยบายผู้สูงอายุ โรงพยาบาลทุกแห่ง ต้องเปิด
คลินิกผู้สูงอายุ และโรงพยาบาลระดับ M1 ขึ้นไป ต้องเปิดคลินิกผู้สูงอายุ นอกเวลาราชการ ตลอดเดือนเมษายน 
2564 ขอให้โรงพยาบาล ส่งรายงานทุกวันอาทิตย์ ก่อนเวลา 15.00 น. เป็นภาพรวมอ าเภอ (การให้บริการคลินิก
ผู้สูงอายุ/ชมรม กิจกรรมผู้สูงอายุ) ตามแบบฟอร์มที่ส่งไปให ้
 3. กิจกรรมวันสงกรานต์ งดการรดน้ าด าหัว ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และหัวหน้าส่วนราชการ การจัด
งานรื่นเริง/สงกรานต์/รดน้ า ต้องขออนุญาตนายอ าเภอ และต้องปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่ 2  เรื่องรบัรองรายงานการประชุม ครั้งทีแ่ล้ว (ครั้งที ่2/2564) เมื่อวันพธุที่ 24 กมุภาพนัธ์ 2564  

มติที่ประชุม  รับรอง 
 
ระเบยีบวาระที่ ๓  เรื่องตดิตามผลการประชุม ครั้งที่แล้ว 
 ความก้าวหน้าการด าเนนิการตามแผนงบค่าบริการทางการแพทยท์ีเ่บิกจ่ายในลักษณะงบลงทนุ  
(ค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ 2563 – 2564  ข้อมูล ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 (10.00 น.) 
 ปีงบประมาณ 2563 ร้อยละการเบิกจ่าย 98.48 CUP ที่เบิกจ่ายแล้ว 100% จ านวน 12 แห่ง CUP ที่
เบิกจ่ายยังไม่ครบ 100% จ านวน 6 แห่ง ได้แก่ .ยางตลาด/กมลาไสย/ฆ้องชัย/กุฉินารายณ/์.กาฬสินธุ ์และ .ห้วยผึ้ง 
รายการที่ยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ คือ สถานะ 3 “ท าสัญญาแล้ว” จ านวน 16 รายการ จ านวนเงิน 
1,675,794.00 บาท และ สถานะ 4 “ตรวจรับแล้ว” จ านวน 6 รายการ จ านวนเงิน 1,765,300.00 บาท 
 ปีงบประมาณ 2564 ร้อยละการเบิกจ่าย 13.60 CUP ที่เบิกจ่ายแล้ว จ านวน 11 แห่ง CUP ที่ยังไม่มีการ
เบิกจ่าย 1 แห่ง ได้แก่ ฆ้องชัย 
ประเด็นเพิ่มเติม  จากที่ประชุม 
 1. ปีงบประมาณ 2563 ขอให้เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนเมษายน 2564 หากมีปัญหา อุปสรรค 
ขอให้รายงานให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธ์ุทราบ ทุกรายการ 
 2. ปีงบประมาณ 2564 ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี 2564 และไม่ให้มีสถานะ 1 ในเดือนเมษายน 
2564 และมอบกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สรุป วิเคราะห์ข้อมูลผลการเบิกจ่าย เพื่อรายงานที่ประชุม 
อปสข.ทุกเดือน 
 3. การจัดท าแผนงบลงทุน ปี 2565 – 2568 และงบค่าเสื่อม ปี 2564 ให้ด าเนินการวางแผนให้แล้ว
เสร็จ ภายในเดือนพฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ หนังสือแจ้งเวียนที่แจ้งให้ส่งรายการ ภายใน 27 มีนาคม 2564 ขยาย
เป็นให้ส่งภายใน 18 เมษายน 2564 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1 ข้าราชการขอย้ายข้ามจังหวดั  
 ข้าราชการขอย้ายข้ามจังหวัด จ านวน 7 ราย ดังนี้ 
 1. นายกฤษฎา  บุษบารัตน์ ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน รพ.สต.บ้านค าบง สสอ.ห้วยผึ้ง 
ขอย้ายไปที่ รพ.สต.บ้านซ าเม็ง สสอ.กันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ เหตุผลที่ขอย้าย : ดูแลครอบครัว เงื่อนไข :  
ช่วยราชการ 
 2. นางสาวพลิน  วัฒนฤกษ์ ต าแหน่ง ทันตแพทย์ช านาญการ รพ.หนองกุงศรี ขอย้ายไปที่  รพ.ขนอม  
สสจ.นครศรีธรรมราช เหตุผลที่ขอย้าย : กลับภูมิล าเนา เงื่อนไข : - 
 3. นางสาวนิภาภรณ์  ภูนาแร่ ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.บ่อทอง สสจ.ชลบุรี ขอย้ายมาที่ 
รพ.หนองกุงศรี สสจ.กาฬสินธุ์ เหตุผลที่ขอย้าย : กลับภูมิล าเนา เงื่อนไข : ช่วยราชการ 
 4. นางสาววรรณา  แข็งฤทธิ์ ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.ขอนแก่น ขอย้ายมาที่ รพ.หนองกุงศรี 
สสจ.กาฬสินธุ์ เหตุผลที่ขอย้าย : กลับภูมิล าเนา เงื่อนไข : ช่วยราชการ 
 5. นายอภิวัฒน์ชัย  ศรีทอง ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต.บ้านซ าจ าปา สสอ.สีชมพู จังหวัด
ขอนแก่น ขอย้ายมาที่ สสอ.นามน สสจ.กาฬสินธุ์ เหตุผลที่ขอย้าย : กลับภูมิล าเนา เงื่อนไข : ตัดโอนต าแหน่ง 
 6. นายสุทัด  เมาตะยา ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต.บ้านดงเค็ง สสอ.จอมพระ จังหวัด
สุรินทร์ ขอย้ายมาที่ รพ.สต.บ้านหนองบัว สสอ.ห้วยเม็ก เหตุผลที่ขอย้าย : ดูแลครอบครัว เงื่อนไข : ตัดโอนหรือ
ปฏิบัติราชการ 
 7. นายวัชรินทร์  พรทอง ต าแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ รพ.ขอนแก่น ขอย้ายมาที่ รพ.เขาวง 
สสจ.กาฬสินธุ์ เหตุผลที่ขอย้าย : ดูแลบิดามารดา เงื่อนไข : ตัดโอนหรือปฏิบัติราชการ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบทั้ง 7 ราย 

 4.2 แนวทางการขบัเคลื่อนกัญชาทางการแพทย์ 
 ความก้าวหน้าการด าเนนิงานขับเคลื่อนนโยบายกญัชาทางการแพทย์จังหวดักาฬสินธุ์ ปี 2564 
 ตามที่ กระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายให้หน่วยบริการสาธารณสุขมีการจัดบริการคลินิกกัญชาทาง
การแพทย์แบบบูรณาการไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และส านักงานเขตสุขภาพที่ 7 ได้ก าหนดตัวชี้วัดเพื่อขับเคลื่อน
นโยบายสมุนไพรกัญชา กัญชง เพื่อเศรษฐกิจชุมชน ครอบคลุมทั้งต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า โดยมีรายละเอียด
ตัวชี้วัด ดังนี้ 
 1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) ร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการของกรมแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกระยะที่ 2 ได้รับใบอนุญาตผลิต (ปลูก) ทุกแห่ง 
 2. จังหวัดมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกัญชา (product champion) อย่างน้อย จังหวัดละ 1 ผลิตภัณฑ ์
 3. รพ.สต. มีการแปรรูปกัญชาเป็นต ารับไทยได้อย่างน้อย จังหวัดละ 1 ใน 16 ต ารับ  
 4. โรงพยาบาล (รพ.) ในจังหวัดเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยร้อยละ 100 
 5. รพ.ในจังหวัดเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 
 6. รพ.สต.เปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยอย่างน้อย 2 แห่ง  
 7. จ านวนผู้ป่วยเข้ารับบริการในคลินิกกัญชาทางการแพทย ์(จ านวนผู้รับบริการคน/ครัง้ และ 
ปริมาณยาที่จ่าย) มากกว่าร้อยละ 50 
1. สรุปความก้าวหน้าการด าเนนิงานกัญชาทางการแพทย์จงัหวดักาฬสินธุ์ มีผลการด าเนินงาน ดังน้ี 
 1.1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) ร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการของ  
กรมแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกระยะที่ 2 ได้รับใบอนุญาตผลิต (ปลูก) ทุกแห่ง ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์มี 
ผู้ได้รับอนุญาตปลูกกัญชาจ านวน 8 กลุ่ม ดังนี ้
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  1.รพ.สต.ที่ได้รับใบอนุญาตฯ และเมล็ดพันธ์กัญชาแล้ว จ านวน 3 แห่ง ได้แก่ รพ.สต.โคกศรี  
รพ.สต.หนองแวงใต้ และ รพ.สต.หนองสอ 

2. รพ.สต. ที่อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาจากคณะกรรมการจังหวัด จ านวน 2 แห่ง ได้แก่ รพ.สต.นาโก 
และรพ.สต.นาคู (ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจังหวัดวันที่ 11 มีนาคม 2564) 

3. รพ.สต. จ านวน 2 แห่ง (รพ.สต.กุงเก่า และ รพ.สต.เหล่าสีแก้ว) อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบ
เอกสารและสถานที่จากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

4. รพ.สต. จ านวน 1 แห่ง ได้แก่ รพ.สต. สะอาดนาทม อยู่ในขั้นตอนส่งเอกสารแก้ไขเพิ่มเติมที่
กรมแพทย์แผนไทยฯ 

ทั้งนี้ คาดการณ์ผลผลิตได้ 120 กิโลกรัม/ปี/แห่ง (น้ าหนักแห้ง) ส าหรับส่งไปขายให้กรมการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ทางเลือก ในขณะที่ผลผลิตอื่นๆ จะน าไปใช้ประโยชน์ตามแผนส่งเสริมการใช้ “กัญชา-กัญชง”  
เพื่อการแพทย์และเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามในปีงบประมาณนี้ ผลผลิตที่ได้อาจจะยังไม่เพียงพอในการน าไปผลิตเพื่อหวัง
ผลทางเศรษฐกิจ แต่สามารถต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได ้
 1.2 จังหวัดมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกัญชา (product champion) โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 4 ผลิตภัณฑ์  
  1. น้ ามันเขียวมรกต และชาสมุนไพรกัญชา (รพ.สต.นาโก) 
  2. ก้อนกัญชาปรุงรส (บริษัท เพชรด าฟู้ดส์ จ ากัด) 
  3. มาสก์หน้ากัญชง (บริษัท ลดา คอสเมติกส์ 2017 (ประเทศไทย) จ ากัด) 
 1.3 รพ.ในจังหวัดเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 
 การเปิดให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ของจังหวัดกาฬสินธุ์ มีจ านวน 9 แห่ง (สังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ านวน 8 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 44.44 และ สถานพยาบาลเอกชนจ านวน 1 แห่ง) ดังนี ้
 1. คลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการจ านวน 5 แห่ง ได้แก่ รพ.กาฬสินธุ์ รพ.ค าม่วง รพ.นามน  

รพ.เขาวง และรพ.ยางตลาด 

 2. คลินกิให้ค าปรึกษาการใช้กญัชาทางการแพทย์จ านวน 3 แห่ง ไดแ้ก่ รพร.กฉุินารายณ ์รพ.สมเด็จ และ รพ.รอ่งค า 
 3. คลินิกกญัชาทางการแพทย์แผนไทยจ านวน 1 แห่ง ไดแ้ก่ คลินิกการแพทย์แผนไทยเวชรักษ์  
ตั้งอยู่ที่ 437 ถีนานนท์ 2 ต. ยางตลาด อ. ยางตลาด จ. กาฬสินธ์ุ:ซึ่งได้รับอนุมัติเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 
 4. ข้อมูลการให้บริการในคลินิกกัญชาทางการแพทย์จ านวน 5 แห่ง ปี 2564 มีรายละเอียดดังนี้ 

4.1. จ านวนผู้ป่วยที่เข้ารับบริการ = 181 คน (เป้าหมาย 340 คน) 
4.2. จ่ายยาแผนปัจจุบัน (ขวด) = 68 ขวด (เป้าหมาย 59 คน) 
4.3. จ่ายยาแผนไทย (หน่วย) = 408 หน่วย: (เป้าหมาย 968 คน) 

2. แนวทางขบัเคลื่อนคลินิกกัญชาทางการแพทย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2564  
 จังหวัดกาฬสินธุ์ได้ก าหนดเป้าหมายในการจัดตั้งคลินิกกัญชาทางการแพทย์ในโรงพยาบาลชุมชนและใน 
รพ.สต. ตามความพร้อมของบุคลากรที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ ซึ่งสามารถแบ่ง
ประเภทคลินิกกัญชาทางการแพทย์ที่ต้องเปิดด าเนินการทั้งสิ้น 3 กลุ่ม ดังนี ้
 1. คลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการมีโรงพยาบาลชุมชนเป้าหมายทั้งสิ้น 6 แห่ง ได้แก่ 

1.1 รพร.กุฉินารายณ ์
1.2 รพ.สมเดจ็ 
1.3 รพ.กมลาไสย 
1.4 รพ.หนองกุงศร ี(มีใบอนุญาตจ าหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา) 
1.5 รพ.ท่าคันโท (มีใบอนุญาตจ าหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา) 
1.6 รพ.ร่องค า 
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 2. คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลชุมชน มีเป้าหมายทั้งสิ้น 7 แห่ง ได้แก่  รพ.ห้วยเม็ก/
รพ.สหัสขันธ/์รพ.ห้วยผึ้ง/รพ.สามชัย/รพ.นาคู/รพ.ดอนจาน และ รพ.ฆ้องชัย 

3. คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยใน รพ.สต.มีเป้าหมายทั้งสิ้น 5 แห่ง ได้แก่ รพ.สต.โคกศรี/รพ.สต.
หนองแวงใต/้รพ.สต.หนองสอ/รพ.สต.นาค ูและ รพ.สต.นาโก 

4. คลินิกให้ค าปรึกษาการใช้กัญชาทางการแพทย์ มี รพ.สต.เป้าหมายทั้งสิ้น 30 แห่ง 
ทั้งนี้ ขอความร่วมมือ รพ.เป้าหมายทั้ง 13 แห่ง และ รพ.สต. ที่มีแพทย์แผนไทยผ่านการอบรมฯ

ด าเนินการจัดตั้งคลินิกกัญชาทางการแพทย์ภายในเดือนพฤษภาคม 2564 ตามแนวทางการจัดตั้งคลินิกกัญชาทาง
การแพทย์แบบบูรณาการและคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย  
ประเด็นเพิ่มเติม  จากที่ประชมุ 
 1. ขอความร่วมมือโรงพยาบาล และ รพ.สต.เป้าหมาย ด าเนินการจัดตั้งคลินิกกัญชาทางการแพทย์ โดยจะ
ติดตามความก้าวหน้า ในวันที่ 30 เมษายน 2564 
 2. ขณะนี้เปิดให้ รพ.สต. และวิสาหกิจชุมชน พื้นที่ไม่เกิน 50 ตารางเมตร ยื่นขออนุญาต โดยด าเนินการ
ตามขั้นตอน และกรมแพทย์แผนไทย ยินดีที่จะสนับสนุนเมล็ดพันธ์ุ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่ ๕  เรื่องแจง้ให้ที่ประชุมทราบ 

๕.๑  เรื่องจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ ์
5.1.1 เรื่องจากนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ดา้นเวชกรรมป้องกัน) (นายแพทย์พรพฒัน์  ภูนากลม) 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดกาฬสินธุ์ พบผู้ป่วยยืนยันการติดเชื้อ ณ วันที่  

28 มีนาคม 2564 จ านวน 1 ราย (ไปเยี่ยมและพักอาศัยกับเพื่อนที่กรุงเทพมหานคร (เขตบางแค) ) เพศหญิง 
สัญชาติไทย อายุ 35 ปี อาชีพ พนักงานขายในห้างสรรพสินค้า ขณะป่วยอาศัยอยู่ต าบลนาเชือก อ าเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการติดตามผู้สัมผัสและค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ กรณีพบผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
จังหวัดกาฬสินธุ์ (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น.) จ านวน 57 ราย ส่งตรวจแล้ว 18 ราย ไม่พบเชื้อ 
18 ราย ยังไม่ส่งตรวจ 39 ราย 

บทเรียน : 1. ป่วยโดยไม่มีอาการ ก็ติดต่อได้ (สัมผสัใกล้ชิด) 
  2. แจ้งก าชับ 4 ทหารเสือ หากตรวจพบ ให้รีบแจ้ง 
  3. มาตรการ D-M-H-T-T ยังมีความจ าเป็น โดยเฉพาะพื้นที่สาธารณะ 
พื้นที่เสี่ยง : ต้องเฝ้าระวัง 1) ตลาด 2) โดยสารสาธารณะ 3) ห้างสรรพสนิค้า 4) สถานที่ท างาน/ราชการ 
ประเด็นที่เป็นปัญหา : ข้อมูลที่ได้อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปมา (ผู้ให้ข้อมูล ให้ข้อมูลไม่จริง) ดังนั้น เพื่อลด

ความรุนแรงของอาการป่วยและลดการเสียชีวิต จึงต้องให้วัคซีน จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับจัดสรรวัคซีน Sinovac 
จ านวน 1,800 โดส การเตรียมบุคลากรในการด าเนินงาน ระดับหน่วยบริการ จัดทีมงาน 5 ทีม  1) ทีมลงทะเบียน/
นัดหมาย (เจ้าหน้าที่เวชระเบียน หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย) 2) ทีมจัดส่งและจัดเก็บวัคซีนในระบบลูกโซ่ความ
เย็น (Cold chain) (เภสัชกร และเจ้าพนักงานเภสัชกรรม) 3) ทีมให้บริการ (พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข 
และเจ้าพนักงานสาธารณสุข) 4) ทีมเฝ้าระวังและตอบโต้อาการไม่พึงประสงค์ภายหลักได้รับวัคซีน (แพทย์ พยาบาล 
นักวิชาการสาธารณสุข และเจ้าพนักงานสาธารณสุข) 5) ทีมบริหารจัดการและติดตามผล (ผู้บริหารโรงพยาบาล 
สาธารณสุขอ าเภอ และบุคลากรของโรงพยาบาลและหน่วยบริการในระดับต าบลที่ได้รับมอบหมาย) 
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ร่างแผนการด าเนินการฉีดวัคซีนโควิด-19 ระยะที่ 1 และระยะที่ 2  
วันที่ 31 มีนาคม 2564 ขออนุมัติร่างการจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

จังหวัดกาฬสินธุ์ ระยะที 1 จากที่ประชุม 
วันที่ 2 เมษายน 2564 ขออนุมัติร่างการจัดสรรวัคซีนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัด

กาฬสินธ์ุ ระยะที 1 จากที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาฬสินธุ์ 
วันที่ 5 เมษายน 2564 ประชุม Conference เตรียมความพร้อมการฉีดวัคซีนโควิด-19 กับผู้ที่เกี่ยวข้อง 
วันที่ 7 – 9 เมษายน 2564 ด าเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 ระยะที่ 1 ได้รับการ

จัดสรร 1,800 โดส 
 - ฉีดครั้งที ่1 แก่บุคลากรทางการแพทย์ และ อสม. จ านวน 900 โดส 
 - ฉีดครั้งที ่2 ห่างจากได้รับ การฉีดครั้งที่ 1 ระยะเวลา 2 – 4 สัปดาห์ จ านวน 900 โดส 

ประเด็นเพิ่มเติม จากที่ประชมุ 
 เมื่อได้โควตา อสม.แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ IT ท าฐานข้อมูล และน าเข้าระบบให้เรียบร้อย 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

5.1.2 เรือ่งจากนักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพเิศษ (ดา้นบรกิารทางวิชาการ) (นายยทุธพล  ภูเลื่อน) 
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ มีนโยบายลดฝุ่น PM2.5 เพื่อตอบสนองนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงได้จัดท าเสวียนรอบต้นไม้ ในบริเวณส านักงานฯ จ านวน 4 แห่ง โดยได้รับความ
อนุเคราะห์จากส านักงานสาธารณสุขอ าเภอฆ้องชัย และขอเชิญชวนหน่วยงานทุกแห่งจัดท าเสวียน เพื่อช่วยในการลดฝุ่น  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 5.2 เรื่องจากกลุ่มงานพฒันายทุธศาสตร์สาธารณสุข 
 - ผลการประเมินตามกรอบค ารบัรองการปฏบิตัริาชการ รอบ 1/2564 
 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพ ระยะ 4 ปี (ปี 2561– 
2564) และได้มีการทบทวนจัดท าแผนยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ 2564 ให้สอดคล้องกับ
การปฏิรูปประเทศ (ด้านสาธารณสุข) และแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พร้อมมุ่งมั่นที่จะพัฒนางานด้านสุขภาพ 
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ภายใต้การมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ เชื่อมโยงสู่ภาคีเครือข่าย เพื่อเป็นการยกระดับชีวิตแบบองค์รวมของ
ประชาชนชาวกาฬสินธุ์ โดยใช้ชุมชนเป็นฐานประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา ได้มี การก าหนดวิสัยทัศน์
“กาฬสินธุ์เป็นต้นแบบเมืองแห่งสุขภาวะ”ภายใต้ 3 พันธกิจ 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 เป้าประสงค์ มีการแปลง
แผนยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดกาฬสินธุ์ สู่การปฏิบัติโดยก าหนดเป็นแผนแม่บท (Master Plan) และได้จัดท า 
ค ารับรองการปฏิบัติราชการกับผู้บริหารหน่วยงานทุกระดับ ในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยยึด
กรอบการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพ จังหวัดกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ 
2564 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินผลการเปลี่ยนแปลงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายเป้าประสงค์ทั้งเชิงพื้นที่
และเชิงสุขภาวะ ประเมินผลสัมฤทธิ์การบรรลุตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์และค ารับรองการปฏิบัติราชการ เปรียบเทียบ
ค่าเป้าหมายและพื้นที่ คปสอ. เป็นการค้นหาต้นแบบสุขภาวะในระดับชุมชน ต าบล อ าเภอ และเสริมสร้างแรงจูงใจ
อ าเภอที่มีผลการปฏิบัติราชการดีเด่น 
 การประเมินผลการด าเนินงาน ตามกรอบการประเมินผลค ารับรองการปฏิบัติราชการ หน่วยงาน ในสังกัด
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ รอบที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕62 จ าแนกการประเมินเป็น ๒ ส่วน คือ  
ส่วนที่ ๑ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ตามแผนยุทธศาสตร์ จ านวน 17 ตัวชี้วัด และส่วนที่ ๒ ตัวชี้วัดตามพันธกิจของ
หน่วยงาน คปสอ.จ านวน 18 ตัวชี้วัด  มีขอบเขตการประเมิน ๔ มิติ คือ มิติที่ ๑ ด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติ
ราชการ  จ านวน 7 ตัวชี้วัด  มิติที่ ๒ ด้านคุณภาพการให้บริการ จ านวน 3 ตัวชี้วัด มิติที่ ๓ ด้านประสิทธิภาพของ
การปฏิบัติราชการ จ านวน 1 ตัวชี้วัด และมิติที่ ๔ ด้านการพัฒนาองค์กร จ านวน 6 ตัวชี้วัด หน่วยประเมิน คือ    
คปสอ. โรงพยาบาลและส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ ๑๘ อ าเภอ เก็บข้อมูลจากการติดตามประเมินผลเชิง
ยุทธศาสตร์ ตรวจสอบข้อมูลจากระบบรายงานและข้อมูล 43 แฟ้ม ตามระบบฐานข้อมูล HDC ของจังหวัดกาฬสินธุ์  
ประเมินโดยทีมประเมินผลเชิงยุทธศาสตร์ (SAT: Strategic Assessor Team) และผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดระดับจังหวัด 
ตรวจประเมินจากรายงานประเมินตนเองระดับอ าเภอและตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบตามเครื่องมือที่
ก าหนดใช้ข้อมูลผลงานรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม ๒๕63 ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2564) ผลการประเมินระดับจังหวัด 
น ามาวิเคราะห์เป็นค่าร้อยละ จัดระดับการประเมินเป็น ๓ ระดับ คือ ระดับดี ร้อยละ ๘๐ - ๑๐๐ ระดับปานกลาง 
ร้อยละ ๖๐ - ๗๙ และระดับต้องปรับปรุง คะแนนต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ ตามล าดับ 
 การน าผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนาตัวชี้วัดที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายเพื่อเป็นแนว
ทางการจัดท าแผนปฏิบัติการในปีต่อไป และใช้ข้อมูลในการประกอบการพิจารณาความดีความชอบในการเลื่อน
เงินเดือนของผู้บริหารตามพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา 76 โดยน าคะแนนผลการประเมิน
ของหน่วยงานมาจัดกลุ่มการให้คะแนนโดยพิจารณาจากค่าร้อยละเฉลี่ยภาพรวมของจังหวัด เป็น 5 ระดับ คือ ระดับ 
A ดีเยี่ยม (ร้อยละ ๙๐ - ๑๐๐) ระดับ B+ ดีมาก(ร้อยละ 8๐ - 8๙) ระดับ B ดี (ร้อยละ 7๐ - 7๙) ระดับ C+พอใช้ 
(ร้อยละ 6๐ - 6๙) และระดับ C ต้องปรับปรุง (ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐) ตามล าดับ ทั้งนี้ หน่วยงานจะต้องมีระดับคะแนน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 จึงจะได้รับการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
1. ผลการด าเนินงานตามกรอบการประเมินผลค ารับรองการปฏิบัติราชการ  

1.1 ผลการประเมินภาพรวมรายมิติ 
 ผลการประเมินภาพรวมระดับจังหวัดทั้ง ๔ มิติ น ามาวิเคราะห์เป็นค่าร้อยละ จัดระดับการประเมินเป็น ๓ 
ระดับ คือ ระดับดี คะแนนร้อยละ ๘๐ - ๑๐๐ ระดับปานกลาง คะแนนร้อยละ ๖๐ - ๗๙ และระดับต้องปรับปรุง 
คะแนนต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ พบว่า ผลการประเมินรวมทุกมิติอยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลาง  (ร้อยละ 71) โดยมิติที่ได้
คะแนนสูงสุด คือมิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ อยู่ในเกณฑ์ระดับดี (ร้อยละ 90) รองลงมาคือ  มิติที่ 4 มิติด้าน
การพัฒนาองค์กร อยู่ในเกณฑ์ระดับดี (ร้อยละ 80) มิติที่ ๑ ด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ อยู่ในเกณฑ์
ต้องปรับปรุง (ร้อยละ 67.5) และ มิติที่ได้คะแนนต่ าสุด คือ มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 
อยู่ในเกณฑ์ระดับต้องปรับปรุง (ร้อยละ 40) ตามล าดับ  
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ผลการประเมินจัดกลุ่มเปรียบเทียบรายหน่วยงาน ระดับ คปสอ. โดยน าคะแนนผลการประเมินของ 

หน่วยงานมาจัดกลุ่มการให้คะแนนเป็น 5 ระดับ คือ  ระดับ A ดีเยี่ยม   (ร้อยละ ๙๐ - ๑๐๐)  ระดับ B+ ดีมาก      
(ร้อยละ 8๐ - 8๙) ระดับ B ดี (ร้อยละ 7๐ - 7๙) ระดับ C+พอใช้ (ร้อยละ 6๐ - 6๙) และระดับ C ต้องปรับปรุง       
(ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐) พบว่า หน่วยงานทั้งหมด ๑๘ อ าเภอ อยู่ในเกณฑ์ระดับดี จ านวน 13 แห่ง (ร้อยละ 72.22) 
และระดับพอใช้ 5 แห่ง (ร้อยละ 27.78) เมื่อน าผลคะแนนการประเมินมาวิเคราะห์เป็นค่าร้อยละ จ าแนกราย    
คปสอ.พบว่า คปสอ.ที่มีค่าคะแนนผลการประเมินสูงสุด  3 อันดับแรก คือ คปสอ.เขาวง (ร้อยละ 74.2)              
รองลงมา คปสอ.ที่มีค่าคะแนนอันดับ ๒ คือ คปสอ.สมเด็จ (ร้อยละ 73.4) และ คปสอ.ที่มีค่าคะแนนอันดับที่ ๓      
มี 2 แห่ง คือ คปสอ.นามนและกุฉินารายณ์ มีค่าคะแนนเท่ากัน (ร้อยละ 73) ตามล าดับ   

1.2 ผลการประเมินตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ระดับจังหวัด 
 ผลการประเมินตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ระดับจังหวัด ตามกรอบการประเมินค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการเมื่อเทียบกับเป้าหมาย (Targets) ที่ก าหนดใน ปี ๒๕๖4 โดยผลงานภาพรวมระดับจังหวัด พบว่า ตัวชี้วัด
ทั้งหมด จ านวน 18 ตัว มีตัวชี้วัดที่บรรลุค่าเป้าหมาย จ านวน 5 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 29.41) ดังต่อไปนี ้
 1. ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับความส าเร็จการจัดการกับโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ า (COVID-19) (ระดับ 5) 
 2. ตัวชี้วัดที่ 8 ระดับความส าเร็จในการพัฒนาการให้บริการ การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน (ระดับ5) 
 3. ตัวชี้วัดที่ 10 ระดับความส าเร็จในการพัฒนาหน่วยบริการก้าวหน้า ลดแออัด ลดรอคอย มีตัวช้ีวดัย่อยที่
ผ่านเกณฑ์ 2 ตัวช้ีวัด ดังนี ้

ตัวชี้วัดที่ 10.2 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการ NCD Clinic (ระดับ5)  
ตัวชี้วัดที่ 10.3 ระดับความส าเร็จการด าเนินงานป้องกันควบคุมโรค Stroke & STEMI (ระดับ5) 

 4. ตัวชี้วัด 16 ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานระบบข้อมูลสารสนเทศและคุณภาพข้อมูลมีตัวชี้วัดย่อย
ที่ผ่านเกณฑ์ 2 ตัวช้ีวัด ดังนี ้
     ตัวชี้วัดที่ 16.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสารสนเทศการบริการสุขภาพที่มี
คุณภาพ (Smart Hospital) (ระดับ 5) 
     ตัวชี้วัดที่ 16.2 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพข้อมูล (ระดับ 5) 
 5. ตัวชี้วัดที่ 17 ระดับความส าเร็จการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิและต าบลวิถีใหม่ปลอดภัยจากโควิด 19 
(ระดับ 5)    

1.3 ผลการประเมินตัวชี้วัดพันธกิจของหน่วยงาน ระดับ คปสอ. 
 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดตามพันธกิจของหน่วยงานระดับคปสอ. พบว่า คปสอ.จ านวน 18 แห่ง  มี
ผลงานไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินเมื่อเทียบกับค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ (ผ่านเกณฑ์ระดับ 5 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85)  
เมื่อจ าแนกเป็นรายคปสอ.พบว่า คปสอ.มีค่าคะแนน 3 ล าดับแรก ดังนี้ คปสอ.ที่มีค่าคะแนนมากที่สุด  คือ คปสอ.
สมเด็จ (ผลงานร้อยละ 65.56) รองลงมา คือ คปสอ.เขาวง (ผลงานร้อยละ 64.44) และ คปสอ.นามน (ผลงาน
ร้อยละ 62.22) ตามล าดับ  
 เมื่อพิจารณาผลการประเมินจ าแนกรายตัวชี้วัดตามพันธกิจของหน่วยงาน ภาพรวมระดับจังหวัด เมื่อเทียบ
กับค่าเป้าหมาย (Targets) ที่ก าหนดใน ปี ๒๕64 พบว่า ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักการบรรลุตัวชี้วัด ผลงานภาพรวม
ระดับจังหวัด มีค่าคะแนนในระดับ 1 (ร้อยละ 67.14) ซึ่งยังไม่บรรลุตามเกณฑ์ที่ก าหนดในระดับ 5   ตัวชี้วัด
ทั้งหมด 18 ข้อ มีตัวช้ีวัดที่ผ่านเกณฑ ์9 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 50 ดังต่อไปนี้   
 18.2 ระดับความส าเร็จของรพ.สต.ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว (เกณฑร์ะดับ 5) ผลงานระดับ 5 

18.3 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี (ไม่เกิน 27/พันประชากร) ผลงาน 5.11/พันประชากร  
18.4 ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานได้รับการตรวจค่าระดับน้ าตาล HBA1C อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งตามเกณฑ์ 

(รอบที่ 1 ร้อยละ50) ผลงาน ร้อยละ 52.70 
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18.5 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของส่วนราชการ PMQA         

(เกณฑร์ะดับ 5) ผลงานระดับ 5 
18.6 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพข้อมูลสาเหตุการตาย ( ill defind) ระดับอ าเภอ (เกณฑ์

ระดับ5) ผ่านเกณฑ์ระดับ 5 
18.8  ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลให้สามารถผ่านการรับรองคุณภาพและ

มาตรฐานโรงพยาบาล (HA) ขั้น 3 (ระดับ 5)  ผลงานระดับ 5  
18.10 ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน (เกณฑ์ร้อยละ 70) ผลงานร้อยละ 71.60 
18.13 ร้อยละของประชากรไทยอายุ 35-74 ปีได้รับการคัดกรองเบาหวาน โดยการตรวจวัดระดับน้ าตาล

ในเลือด (เกณฑ์ ≥ ร้อยละ 75)  ผลงาน ร้อยละ 95.47 
18.15 ร้อยละของประสิทธิภาพการจัดส่งข้อมูลเรียกเก็บค่าชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ของหน่วย

บริการทันตามก าหนด (เกณฑ์ ≥ ร้อยละ 99)  ผลงานร้อยละ 100 
 ปรับ Timeline การประเมินรอบ 2/2564 ตัดผลงาน 30 มิถุนายน 2564 หลักการ : บริหาร KPI โดยกลุ่มงาน
ที่รับผิดชอบ *Monitor ผลงาน Cockpit 2564* Update ข้อมูลทุกวันที่ 25 ของเดือน คืนข้อมูลใน กวป.ทุกเดือน 
ประเด็นเพิ่มเติม  จากประธานที่ประชุม 
 - ให้ก ากับ ติดตาม ดูแล KPI ที่ได้คะแนนต่ ากว่าระดับ 3 ว่า สาเหตุจากการขับเคลื่อนกิจกรรมไม่เป็นไป
ตามแผน หรือจากเกณฑ์วัดผลไม่สอดคล้องกับระยะเวลาการประเมิน 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

5.3  เรื่องจากกลุ่มงานประกันสุขภาพ 
5.3.1 สถานการณ์การเงินการคลัง 

 1) Risk Score เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2564 (ไตรมาส 2/2564) 
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 2) ผลการประเมินแผนและผล จังหวัดกาฬสินธุ ์ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2564 

 
 3) สรุปเงินโอนกองทุนผู้ป่วยในทั่วไป (IP) ปี 2564 หลังปรับลดค่าแรง 
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 5.3.2 การปรับแผนทางการเงิน (Planfin) ครึ่งปีหลัง  

 
 - เมื่อเขตอนุมัติ Planfin ในระบบเรียบร้อยแล้ว ให้หน่วยบริการส่งแผนทางการเงิน (Planfin64) พร้อม
แนบแผนเงินบ ารุง ส่งมายังส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธ์ุ 

 5.3.3 รายงานความก้าวหน้า 30 บาทรักษาทุกที่ ส าหรับหน่วยปฐมภูมิ 
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 การแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 7 ลงโปรแกรม 102/196 แห่ง (52.04%) ส่งข้อมูลได้ 
51/102 แห่ง (50%) 
 การเตรียมความพร้อมด าเนินการ  
 สรุปข้อมูลความพร้อมการใช้งาน VA 2020 ของ รพ.สต.การขอ User/Password รพ.สต. 67 แห่ง 
(42.95%) มี User/Password 81 ราย 1-3 User/Password ต่อ 1 รพ.สต. 
 สรุปข้อมูลการใช้งาน E-Claim ของ รพ.สต. (ณ 30 มีนาคม 2564) CUP ที่ยังไม่มีข้อมูลการใช้งาน  
E-Claim 5 แห่ง ได้แก่ กมลาไสย/ร่องค า/ยางตลาด/ค าม่วง และ ท่าคันโท 

 
 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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5.4  เรื่องจากกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 

 5.4.1 แผนการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง 7 กลุ่มเสี่ยง (ตามนโยบายเขตสุขภาพที่ 7) 
 อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ( PA – TB ) ปีงบประมาณ 2563 จังหวัดกาฬสินธุ์ 
Success Rate ร้อยละ 85.3 (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563) ปัญหา : การขยายการรักษา , เสียชีวิต 
 ความครอบคลุมการค้นพบและขึ้นทะเบียนรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ า เป้าหมาย 82.5% 
Treatment coverage จังหวัดกาฬสินธุ์ ร้อยละ 81.6 (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563) 
 ปี 2564 ผู้ตรวจราชการ เร่งรัดค้นหาและขึ้นทะเบียนรักษาผู้ป่วยวัณโรคและวัณโรคดื้อยา ค่าเป้าหมาย
เทียบกับ 150 ต่อ แสน ปชก.ต้องได้ 85% เป้าหมาย 7 กลุ่มเสี่ยงหลัก ต้องค้นให้ได้ 100% ให้แล้วเสร็จ ภายใน
ไตรมาสที่ 3 (ทางกลุ่มงานได้มีหนังสือแจ้งไปยังพื้นที่แล้ว) คือ 1) ผู้สัมผัสร่วมบ้าน 2) เจ้าหน้าที่สาธารณสุข  
3) กลุ่ม HIV 4) กลุ่มต่างด้าว 5) กลุ่มเรือนจ า (มีการด าเนินการแล้ว แต่ยังไม่มีการบันทึกข้อมูลเข้าระบบ)  
6) กลุ่มเบาหวาน คนที่ได้ตรวจ HbA1C  7) กลุ่มที่มีโรคร่วม เช่น COPD , ได้รับยากดภูมิคุ้มกัน , สารเสพติด ซึ่งใน
เดือนหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ จะรายงานความก้าวหน้าให้ทราบต่อไป 
การชดเชยบริการตรวจวินิจฉัยวัณโรค/วัณโรคดื้อยาใน 7 กลุ่มเสี่ยง ปีงบประมาณ 2564 มีผล 1 มีนาคม 2564 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

      5.4.2 แผนการจัดตั้งคลินิกวัณโรคโรงพยาบาลดอนจาน  
 โรงพยาบาลดอนจาน เป็นแห่งเดียวที่ยังไม่ได้ด าเนินการจัดตั้งคลินิกวัณโรค ซึ่งจะน าเรียนความก้าวหน้าใน
โอกาสต่อไป ปัญหาที่พบ : เรื่องมาตรฐาน Lab ห้อง Lab ยังไม่ได้การรับรอง และใบรับรองหมดอายุหลายปีแล้ว 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

5.4.3 สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2564)  
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระดับโลกมี Confirmed 128,237,704 ราย 

เสียชีวิต 2,804,346 ราย ส าหรับประเทศไทย (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2564) ผู้เสียชีวิต 94 ราย พบผู้ป่วย
รายใหม่ 48 ราย มาจาก ติดเชื้อในประเทศ 27 ราย ติดเชื้อจากต่างประเทศ 21 ราย 

ผู้ป่วย COVID-19 รายงานสถานการณ์ (การระบาดระลอกใหม่) วันที่ 15 ธันวาคม 2563 – 30 มีนาคม 
2564 จังหวัดสมุทรสาคร 8 ราย (29.63%) กรุงเทพฯ 17 ราย (62.96%) จังหวัดอื่นๆ 2 ราย (7.41%)  
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สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดกาฬสินธุ์ จากการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

จังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 3 มกราคม 2563 –  30 มีนาคม 2564 (16.30 น.) พบผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวน
โรค (PUI) 1,630 ราย พบผู้ป่วยยืนยัน 4 ราย (D/C 3 ราย) ผลไม่พบเช้ือ 1,626 ราย รอผล 0 ราย 
 รายงานการสอบสวนเบื้องต้น กรณีพบผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดกาฬสินธุ์ (ข้อมูล 
ณ 30 มีนาคม 2564) เป็นเพศหญิง สัญชาติไทย อายุ 35 ปี พนักงานขายในห้างสรรพสินค้า ขณะป่วยอาศัยอยู่
ต าบลนาเชือก อ าเภอยางตลาด ประวัติ : ไปเยี่ยมและพักอาศัยกับเพื่อนที่กรุงเทพมหานคร (เขตบางแค) ผู้สัมผัส
เสี่ยงสูง 9 ราย ส่งตรวจแล้ว 6 ราย ไม่พบเชื้อ 6 ราย ยังไม่ส่งตรวจ 3 ราย 
 สิ่งที่ด าเนินการไปแล้ว 
 1. โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ด าเนินการตรวจ Nasopharyngeal swab และ throat swab ของผู้ป่วย ในวันที่
27 มีนาคม 2564 เวลา 17.00 น. (ผลพบเชื้อ) 
 2. SAT สสจ. กาฬสินธุ์ ประสาน SAT ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น และสถาบัน
ป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง เพื่อตรวจสอบข้อมูลผู้ป่วยยืนยัน (เพื่อนของผู้ป่วย) 
 3. ติดตามและขอความร่วมมือผู้สัมผัสเสี่ยงสูง (High Risk Contact) จ านวน 9 ราย ด าเนินการ Swab 
และ Home Quarantine 
 4. ประสานส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่เดินทางโดย
เครื่องบิน และรถตู้โดยสาร 
 ข้อเสนอเพื่อพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 1. ติดตามและขอความร่วมมือผู้สัมผัสเสี่ยงสูง (High Risk Contact)ทุกราย Swab ครั้งที่ 2 และ Home 
Quarantine จนครบ 14 วัน 
 2. ขอความร่วมมือ ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ า (low Risk Contact) เฝ้าระวังสังเกตอาการตนเองจนครบ 14 วัน 
 3. ด าเนินการ Swab ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ า (low Risk Contact) ทันทีที่มีอาการทางเดินหายใจ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 5.5  เรื่องจากกลุ่มงานการสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพปฐมภูมิ 
 - แนวทางการขบัเคลื่อนการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ 
 ได้น านโยบายมุ่งเน้น กระทรวงสาธารณสุข ปี 2564 – 2565 มาเป็นตัวขับเคลื่อน การพัฒนาระบบ
สุขภาพปฐมภูมิ จังหวัดกาฬสินธ์ุ ประจ าปี 2564 
สถานการณ์ : จังหวัดกาฬสินธุ์ มีจ านวนประชากร 978,864 คน ในระยะ 10 ปี มีเป้าหมายหน่วยบริการ 
ปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU/NPCU ) จ านวนทั้งหมด 95 ทีม ผลงานการขึ้นทะเบียนสะสม
จ านวน 36 ทีม คิดเป็นร้อยละ 37.89 
 - ข้อมลูในระบบลงทะเบียน PCU & NPCU จ านวน 42 ทมี 
 - ประกาศขึ้นทะเบียน ตาม พรบ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.2562 จ านวน 36 ทีม 
 - ประชาชนที่มีรายชื่อและอยู่ในความดูแลของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวหรือแพทยท์ี่ผ่านการอบรมและ
คณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ จ านวน 373,680 คน คิดเป็นร้อยละ 37.70 
 - ร้อยละของประชาชนในอ าเภอที่เป็นที่ตั้งของ รพศ./รพท.มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวหรือแพทย์ที่ผา่น
การอบรมและคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิดูแลด้วยหลักเวชศาสตร์ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 25 .04 
 ร้อยละของอ าเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 70  
ผลการด าเนินงาน : 1) มีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับอ าเภอครบ ร้อยละ 100 
   2) มีการก าหนดเป้าหมายการดูแลกลุ่มเปราะบางตามบริบทของพ้ืนที่ ร้อยละ 100 
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   3) ทุกอ าเภอมีการประเมินตนเองตามแบบการประเมิน UCCARE และวางแผนการพัฒนา
ร่วมกับจังหวัด ร้อยละ 100 
   4) มีการประชุมคัดเลือกประเด็นส าคัญตามบริบทของพื้นที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต อยา่งน้อย 2 ประเด็น เพื่อวางแผนการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา 
 ประเด็นส าคัญตามบริบทของพื้นที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต อย่างน้อย 2 ประเด็น เพื่อวางแผนการ
พัฒนาหรือแก้ไขปัญหา จังหวัดกาฬสินธุ์ : 1) พัฒนาการเด็ก 2) ดูแลกลุ่มเปราะบาง พระสงฆ์ สูงอายุ โรคเรื้อรัง 
ผู้ด้อยโอกาส 
กิจกรรมหลักขบัเคลื่อน : 
 1. เร่งรัดจัดระบบฐานข้อมูล 3 หมอ ในระบบ Http://3doctor.hss.moph.go.th  
การอบรม อสม.หมอประจ าบ้าน http:// thaiphc.net  
 กลไก การตรวจราชการและนิเทศงาน 12 เขต รอบที 1 และ 2 
 2. กลุ่มเป้าหมายการดูแล  1) กลุ่มผู้สูงอายตุิดบ้านติดเตียงดูแลต่อเนื่อง  2) (เพิ่ม) กลุ่มเป้าหมาย NCD  
3) (เพิ่ม) กลุ่มเป้าหมายฉีดวัคซีนโควิด 19 บุคคลที่มีโรคประจ าตัว ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 
 กลไก “หมอพร้อม” ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด 19 หมอคนที่ 1 : ให้ความรู้/ส ารวจ/ติดตาม หมอคนที ่2 : 
ด าเนินการร่วมกับหมอคนที่ 1 และคนที่ 3 หมอคนที่ 3 : ให้บริการ ติดตามเหตุการณ์ไม่พึงประสงค ์
 ประเด็นมุ่งเน้นพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 7 ป ี2564 
 1. หน่วยปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวประจ า เน้นการดูแลผู้ป่วยที่มีความซับซ้อน ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย
โรคเรื้อรัง (เบาหวาน ความดัน) 
 2. หน่วยปฐมภูมิที่ยังไม่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว เน้นการพัฒนาแบบบูรณาการ บริการองค์รวม 
เชื่อมโยงเครือข่ายระบบสุขภาพบริการ 
 3. พัฒนาสมรรถนะ ทีมผู้ให้บริการปฐมภูม ิ
 - ผลักดันให้ รพ.จังหวัดทุกแห่งเป็นสถาบันฝึกอบรม FM ฯ 
 - สนับสนุนพัฒนา หมออนามัย โดย สถาบนัพระบรมราชนกฯ 
 - พัฒนา อสม. เป็นหมอประจ าบ้าน โดย สบส./ สสจ. 
ประเด็นเพิ่มเติม  จากที่ประชมุ 
 1. การขึ้นทะเบียน PCC เป้าหมาย 40% จังหวัดกาฬสินธุ์ ยังขาดอีก 3 แห่ง อ าเภอค าม่วง อยู่ระหว่าง
ฝึกอบรม 1 คน อ าเภอเขาวง ครบ 100% อ าเภอท่าคันโท อ าเภอดอนจาน อ าเภอสามชัย ซึ่งต้องรอประกาศ 
ขึ้นทะเบียนในรอบต่อไป (3 เดือน ประกาศ 1 ครั้ง)  
 2. เรื่องที่ต้องขับเคลื่อนผ่าน 3 หมอ  1) ผู้สูงอายุ  2) NCD มอบกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบ
บริการ เชิญผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม แนวทางการขับเคลื่อน และน าเสนอในที่ประชุม กวป.เดือนหน้า รวมทั้งการ
ทบทวน เรื่อง STEMI ด้วย (วาระสืบเนื่อง เดือนเมษายน 2564 การน าเสนอ Service plan : NCD ผ่าน 3 หมอ 
และ STEMI)  3) การให้วัคซีน  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 5.6 เรื่องจากกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
 - ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนงานผู้สูงอายุ “แดนดินถิ่นอีสาน” จังหวัดกกนแนพาฬสินธุ์ ตามค ารับรอง
การปฏิบัติราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงส่ธารณสุข 
 วิสัยทัศน์ (Vision) : ผู้สูงอายุ “แดนดินถิ่นอีสาน” สุขเพียงพอ ชะลอชรา ชีวายืนยาว 
 เป้าประสงค์ (Ultimate goal) : ผู้สูงอายุ “แดนดินถิ่นอีสาน” มีความสุข 5 มิติ พฤติกรรมสุขภาพเหมาะสม  
ความเสี่ยงด้านสุขภาพลดลง มีอายุคาดเฉลี่ยยืนยาว และระบบสูงอายุสุขสมาร์ทยั่งยืนภาคอีสาน 
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 รายงานความก้าวหน้า ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนผู้สูงอายุ “แดนดินถิ่นอีสาน” ณ วันที่ 30 มีนาคม 2564 
 สถานการณ์ผู้สูงอายุ จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2564 ประชากรทั้งหมด 795,608 คน ผู้สูงอายุ 151,572 คน
(สัดส่วน 5.24) ภาวะสมองเสื่อม : ภาวะเสี่ยง 1.14 % การคัดกรอง 59.95 % คัดกรองซีมเศร้า : ภาวะเสี่ยง 1.14 % 
การคัดกรอง 59.95 % การพลัดตกหกล้ม : ภาวะเสี่ยง 4.67 % การคัดกรอง 59.84 % App H4U :เป้าหมาย 
151,572 คน การคัดกรอง 34.76 % Care Plan : ดูแลตาม care plan  90.43 % ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง 2,947 คน 
 คลินิกผู้สูงอายุ : 1) ร้อยละของโรงพยาบาล ระดับ M2 ขึ้นไป มีการจัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ  ≥ 30 %  
2) ร้อยละของโรงพยาบาล ระดับ M2 ขึ้นไป ที่มีการจัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุระดับพื้นฐาน  100 % (ทั้งในและนอก
เวลาราชการ) 3) โรงพยาบาลระดับ A S M1 เปิดให้บริการนอกเวลาราชการ (เสาร์หรืออาทิตย์) 
เพื่อพิจารณาด าเนินการ 
 1. ในเดือนเมษายน 2564 ก าหนดกิจกรรมรณรงค์ผู้สูงอายุ ทุกสัปดาห์ โดยการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุที่
มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์  ผ่านกลไกโรงเรียนผู้สูงอายุ / ชมรมผู้สูงอายุ ซึ่งมีทุกต าบลผ่าน App H4U พร้อมถ่ายภาพ
กิจกรรม 
 2. ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง ตาม care plan  LTC anamai.moph 
 3. รายงานผลการด าเนินงานคลินิกผู้สูงอายุ (ในแต่ละระดับ) รายงานทุกวันอาทิตย์ ก่อนเวลา 15.00 น. 
ตลอดเดือนเมษายน 2564  ทางhttps://forms.gle/DzsH84dxbnZCMT519 
 ขอความร่วมมือผู้บริหาร เดือนเมษายน 2564 1) รายงานกิจกรรมในส่วนของผู้สูงอายุ 2) ยอดคนไข้ 
ผู้ใช้บริการ ที่ไปคลินิกผุ้สูงอายุในแต่ละสัปดาห ์

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 5.7  เรื่องจากกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
 - สรุปผลการเฝ้าระวังปัญหามลพิษทางอากาศ ด้านฝุ่นละอองขนาดเล็ก Pm2.5 
๑. สถานการณ์คุณภาพอากาศในพืน้ที่จังหวัดกาฬสินธุ์    
 สถานการณ์คุณภาพอากาศในประเทศไทย พบว่าในหลายพื้นที่มีปัญหาในเรื่องฝุ่นละอองขนาดเล็ก Pm10 
และ Pm2.5 โดยเฉพาะเขตพื้นที่เมืองขนาดใหญ่ เช่น กรุงเทพมหานคร ซึ่งปัญหาการเกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กทั้ง 
Pm10 และ Pm2.5 ในอากาศ มีแหล่งก าเนิดหลักจาก  ๑ . การคมนาคมและขนส่ง  ๒ . การเผาในที่ โล่ง  
ภาคเกษตรกรรม  และ ๓. ภาคอุตสาหกรรม      
 จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นจังหวัดขนาดเล็ก มีพื้นที่ มี ๑๘ อ าเภอ ประชากร ๘๑๗,๑๙๓ คน จากการติดตาม
สถานการณ์มลพิษทางอากาศ พบว่าในปี ๒๕๖๓ เก็บข้อมูลมลพิษทางอากาศจากเครื่องวัดกรมควบคุมมลพิษ  
ณ จังหวัดขอนแก่น ระหว่างเดือนมกราคม ๒๕๖๓ – ธันวาคม ๒๕๖๓ พบว่ามีค่าเฉลี่ยของฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
Pm2.5 อยู่ที่ ๒๘.๔๕ ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ค่าสูงสุดที่ ๕๐ ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (เดือนมีนาคม ๒๕๖๓) 
และต่ าสุด ที่ ๑๖ ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๖๓)     
 และในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ระหว่างเดือน มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๔ เก็บข้อมูลจากเครื่องวัดมลพิษทางอากาศ 
กรมควบคุมมลพิษ (Air4Thai) จุดติดต้ัง ณ จังหวัดกาฬสินธ์ุ  พบว่ามีค่าเฉลี่ยรายเดือน ดังนี้  
 เดือนมกราคม ๒๕๖๔ ค่าเฉลี่ยที่ ๓๙.๙๖ ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร โดยมีค่าสูงสุด ที่ ๑๐๙ ไมโครกรัม/
ลูกบาศก์เมตร (วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔) และต่ าสุด ที่ ๕ ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๔)  
 เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ค่าเฉลี่ยที่ ๓๖ ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร โดยมีค่าสูงสุด ที่ ๖๔ ไมโครกรัม/ลูกบาศก์
เมตร (วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔) และต่ าสุด ที่ ๔ ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)  
 เดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ค่าเฉลี่ยที่ ๔๑.๔๔ ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร โดยมีค่าสูงสุด ที่ ๗๘ ไมโครกรัม/
ลูกบาศก์เมตร (วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔) และต่ าสุด ที่ ๑๑ ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (วันที่ ๒๓ และ ๒๔ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔) ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 
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๒. สถานการณ์การเฝ้าระวงัสุขภาพ  
 จากการเฝ้าระวังผู้ป่วย ๔ กลุ่มโรค คือ กลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ, กลุ่มโรคตาอักเสบ, กลุ่มโรคผิวหนัง 
อักเสบ, กลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด  

 
๓. การขับเคลือ่นเชงินโยบายด้านสุขภาพจากผลกระทบฝุ่นละอองขนาดเล็ก ตามแนวทางกรมอนามัย  
กระทรวงสาธารณสุข 
 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธ์ุ มีการด าเนินการตามาตรการดังนี้  
 1. การเฝ้าระวังและแจ้งเตือนสถานการณ์  
 สื่อสารข้อมูลผลกระทบการปฏิบัติตนการดูแลสุขภาพแก่ประชาชนในรูปแบบต่างๆตามความเหมาะสมกับ
บริบทของพื้นที่เพ่ือยกระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพ  
 2. การเตรียมความพร้อมดูแลและป้องกันความเสี่ยงด้านสุขภาพ  
  2.1 การส ารวจและจัดท าทะเบียนกลุ่มเสี่ยง PM2.5  

 2.2 ติดตามและดแูลกลุม่เสี่ยงเป็นพิเศษ 
 2.3 เตรียมความพร้อมจัดบริการสาธารณสุข  
 2.4 จัดเตรียมห้องปลอดฝุ่น 
     - ในสถานบริการสาธารณสุข 

                - สื่อสารในโรงเรยีน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    
                - สถานที่ดูแลผู้สงูอายุ  และบ้านเรือนประชาชน 

3. เตรียมความพร้อม  
 เปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขในทุกระดับ เพื่อติดตามสถานการณ์ และยกระดับ
การปฏิบัติการหากมีสถานการณ์มีแนวโน้มรนุแรงขึ้น  

4. เฝ้าระวังการเจ็บป่วย 4 กลุ่มโรค  มีการติดตามกลุ่มเสี่ยงเป็นพิเศษ โดยหมอประจ าตัว (๓ หมอ) คือ ๑. 
หมอประจ าบ้าน คือ อสม. ๒. หมอสาธารณสุข คือ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข พยาบาลระดับต าบล และ ๓ หมอครอบครัว 
ลงพื้นที่ให้ความรู้แนะน าตัว ป้องกันตัว และดูแลสุขภาพประชาชน โดยเฉพาะ ๔ กลุ่มโรค (โรคระบบทางเดินหายใจ/
โรคระบบหัวใจและหลอดเลอืด/โรคระบบผิวหนัง/โรคระบบตา) 
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รายงานผู้ป่วยที่มารับการรักษาในสถานพยาบาลอย่างต่อเนื่อง และติดตามข้อมูลจาก รายงานการประเมินผล

กระทบต่อสุขภาพจากหมอกควันไฟป่าจังหวัดกาฬสินธุ์ http://203.157.186.113/ pm/pages/?menu=home 
 5. รายงานสถานการณ์  
 รายงานสถานการณ์ทุกสัปดาห์  ตลอดช่วงเวลาเฝ้าระวังในกรณีสถานการณ์วิกฤต (สีแดง) ให้รายงานทุกวัน  
 6. หน่วยงานสาธารณสุขเป็นแบบองค์กรลดฝุ่นละออง จัดกิจกรรมองค์กรปลอดฝุ่นในส านักงานและสถาน
บริการในจังหวัด. 
 7. บูรณาการการ :  บูรณาการกับหน่วยงานกับหน่วยงานในพื้นที่ เร่งสื่อสาร  สร้างความรู้ความเข้าใจแก่
ประชาชน การป้องกันสุขภาพ  การมีส่วนร่วมลดฝุ่นละออง Pm2.5   

การด าเนินการ ขบัเคลื่อนของตามภารกิจบทบาท ของส านักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ์  
 ด าเนินการตามมาตรการ ข้อ ๑ – ๗ ตามแนวทางกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดย  
 ๑. ประชุมติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก Pm2.5  ในการประชุม EOC ทุกเช้า ๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
ร่วมกับการติดตามสถานการณ์ COVID-19 เพื่อเตรียมความพร้อมศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์
และสาธารณสุข (Public Health Emergency Operation Center : PHEOC)  
 ๒. การสื่อสาร และข้อสั่งการแนวทางปฏิบัติไปยังระดับอ าเภอ และต าบลตามมาตรการข้อ ๑ – ๗  
 ๓. ด าเนินการสื่อสาร จัดท า Info graphic สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก Pm2.5  ทุกวัน ๆ  ละ ๒ ครั้ง ทาง Social 
ใน facebook และ page กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม สสจ.กาฬสินธุ์ และ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์  
 ๔. มีการด าเนินการเก็บข้อมูลและรายงานสถานการณ์การเจ็บป่วย ๔ กลุ่มโรค รายงานการประเมินผล
กระทบต่อสุขภาพจากหมอกควันไฟป่าจังหวัดกาฬสินธ์ุ http://203.157.186.113/ 
pm/pages/?menu=home 

นอกจากนี้ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มีหนังสือราชการให้ทุกโรงพยาบาล และโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล ด าเนินการปฏิบัติตามข้อสั่งการ ดังนี้  
 ๑. ด้านการเฝ้าระวังโรคที่เกี่ยวข้องจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก Pm2.5    

ด าเนินการเฝ้าระวังโรค ๔ กลุ่มโรค ได้แก่ กลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ กลุ่มโรคตาอักเสบ กลุ่มโรคหัวใจ
และหลอดเลือด และกลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ โดยให้รายงานทุกสัปดาห์และตรวจสอบข้อมูลทาง HDC อย่างต่อเนื่อง 
หากพบสถานการณ์ไม่ปกติให้รีบด าเนินการแก้ไข และรายงานตามขั้นตอนทันที  

๒. ด้านการสื่อสารความเสี่ยง  
    ๒.๑ จัดกิจกรรมสื่อสารความรู้ และท า Info graphic คุณภาพอากาศพร้อมค าแนะน าด้านสุขภาพ ความเสี่ยง

และผลกระทบต่อสุขภาพ/แนวทางป้องกัน แจ้งเตือนประชาชน และผู้มารับบริการอย่างสม่ าเสมอ  
    ๒.๒ จัดท าป้ายไวนิล สื่อสารความรู้ และความตระหนักเรื่องฝุ่นละอองขนาดเล็ก Pm2.5 ติดบริเวณ

ด้านหน้าสถานบริการ  
    ๒.๓ จัดกิจกรรมรณรงค์ในชุมชนโดยก าหนดให้ อสม. เป็นต้นแบบด้านการป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก 

Pm2.5 โดยไม่เผาตอซังข้าว เผาอ้อย และจัดท าเสวียนในบริเวณครัวเรือนตนเอง  
๓. ด้านการจัดท าห้องปลอดฝุ่น  
    - ให้สถานบริการพิจารณาจัดท าห้องปลอดฝุ่น อย่างน้อยหน่วยงานละ ๑ ห้อง เพื่อเป็นต้นแบบองค์กร

ลดฝุ่นละออง ตามแนวทางกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  
๔. ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในสถานบริการ  
    - งดการเผาเศษขยะใบไม้ ใบหญ้า โดยการจัดท าเสวียน หลุมปุ๋ยหมัก หรือตามพิจารณาตามความเหมาะสม 
    - จัดสภาพแวดล้อมในการท างานของหน่วยบริการให้เหมาะสม ไม่ก่อให้เกิดมลพิษทางสิ่งแวดล้อม    

มติที่ประชุม  รับทราบ 
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5.8  เรื่องจากโรงพยาบาลกาฬสินธุ์  

 1. การเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลระหว่างโรงพยาบาลกาฬสินธุ์กับโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ 
ได้รวบรวมข้อมูลค่ารักษาพยาบาล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว และจะประชุมกับโรงพยาบาลชุมชน 
เพื่อสอบทาน/ยืนยัน ข้อมูลค่ารักษาพยาบาลต่อไป 
 2. การรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจ าปี ๒๕๖๓ ในวันที่ 2 เมษายน 2564 
เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมเปรื่องอนุชวานิช อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น ๔ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ขอความร่วมมือ 
ผู้ที่จะเข้ารับ มาถึงเวลา 09.30 น. เพื่อท าการซ้อมก่อนรับ และทางโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ จะเตรียมเข็มกลัด  
ห้องเปลี่ยนชุด มีทีมงานช่วยในการระดับตกแต่งชุด และขอความร่วมมือ น าเครื่องราชฯ ชั้นรองหนึ่งชั้นมาด้วย  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

๕.9  เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชน 
1. การจัดท าค าของบประมาณงบลงทุนปี 2566 – 2568 ตามหนังสือแจ้งเวียนของส านักงานสาธารณสุข

จังหวัดกาฬสินธุ์ ในข้อ 3) งบลงทุนปี 2565 (งบค่าเสื่อม) จะต้องมีการจัดสรรอย่างไรก่อนหรือไม่ เนื่องจากไม่ได้
แจ้งรายละเอียด 

- เป็นค าขอขาขึ้น ไม่ได้ก าหนดวงเงิน แต่แนะน าให้ใช้วงเงิน ประมาณปีที่แล้ว และขอให้ประชุมหารือกัน
ภายใน CUP ในส่วนของความต้องการตามความจ าเป็น เพื่อทดแทน พัฒนา ปรับปรุง อะไร เท่าไร จัดท าเป็น
โครงการ แล้วส่งมายังส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อพิจารณา เมื่อ สสจ.กาฬสินธุ์ พิจารณาเรียบร้อย
แล้ว ให้จัดท ารายละเอียด แล้วจังหวัดจะพิจารณา โดยขยายเวลาให้ส่ง หลังสงกรานต์  

2. หนังสือส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ท้วงติงเรื่อง บัญชีผิดพลาด โรงพยาบาลต้องด าเนินการอย่างไร 
- ต้องตรวจสอบรายละเอียด หลายขั้นตอน กลุ่มงานบริหารทั่วไป ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ จะ

ท าหนังสือชี้แจงไปยังโรงพยาบาลทุกแห่ง 
3. โรงพยาบาลห้วยเม็ก 
    3.1 ขอขอบคุณผู้ร่วมท าบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารฟอกไต โรงพยาบาลห้วยเม็ก 

ยอดเงิน 5.2 ล้านบาท  
    3.2 เรื่อง การพิจารณาจัดสรรงบลงทุน และงบค่าเสื่อม ขอให้พิจารณาจัดสรรให้โรงพยาบาล F2 

เพิ่มขึ้น เพื่อให้สามารถลงทุนโครงสร้างขนาดใหญ่ได้ 
- ที่ประชุม รับไว้พิจารณา 
4. เรื่อง PCC หากแพทย์ที่ผ่านการอบรมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวระยะสั้น ย้ายไป สถานะ PCC ยังคงอยู่

หรือไม ่
- สถานะ PCC ยังคงอยู ่แต่ไม่สมบูรณ์ เนื่องจากไม่มีแพทย์ประจ า โดยจะเป็นการขึ้นทะเบียน แบบมีเงื่อนไข  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

๕.10  เรื่องจากส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
การด าเนินงานสุขภาพจติและจติเวช อ าเภอห้วยเมก็  
1. อัตราฆ่าตัวตายส าเร็จ ไม่เกิน 8.0 ต่อ แสนประชากร จ านวนผู้ที่ฆ่าตัวตายส าเร็จมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ใน

ปีงบประมาณ 2564 พบมากในกลุ่มวัยท างาน เพศชายมากกว่าเพศหญิง และเป็นกลุ่มที่มีโรคเรื้อรังทางกายและ
เป็นกลุ่มใช้สุรายาเสพติดและเคยมีประวัติป่วยโรคทางจิตเวชมีประวัติการรักษาอยู่ที่จังหวัดอื่นและขาดการรักษา
อย่างต่อเนื่อง และยังไม่เข้าสู่ระบบ 
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2. ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาท าร้ายตัวเองซ้ าใน 1 ปี ร้อยละ 90 จ านวนผู้ที่พยายาม 

ฆ่าตัวตายมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่ได้รับการดูแลเฝ้าระวังการกลับมาท าร้านตนเองซ้ าใน 1 ปี อย่างต่อเนื่อง จึงไม่มีผู้ที่
พยายามท าร้านตนเองซ้ าในรอบ 1 ปี 

3. ร้อยละผู้ป่วยซึมเศร้าเข้าถึงบริการ ร้อยละ 71ร้อยละผู้ป่วยซึมเศร้าเข้าถึงบริการ เพิ่มมากขึ้น ซึ่งมี
ช่องทางช่วยเหลือ เข้าถึงบริการมากขึ้น โดยมีการประชาสัมพันธ์ เบอร์โทรศัพท์ งานคลินิกสุขภาพจิต , เบอร์มือถือ 
และเบอร์ สายด่วนสุขภาพจิต โทรฟรีตลอด 24 ชั่วโมง 

แนวทางการคัดกรองผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิต ภายใต้การด าเนินงาน พชอ. อ าเภอห้วยเม็ก  1) อสม ประเมิน 
2Q  2) จนท. รพ.สต.ประเมิน 9Q/mental health check – in  3) จนท. รพ ประเมิน 8 Q/ปฎิบัติตามCPG  
ฆ่าตัวตาย/รายงานแพทย/์พบจิตแพทย์เดือนละ 1 ครั้ง/ประเมิน 9Q และ 8Q ก่อนกลับบ้าน 

กลุ่มเสี่ยงในการคัดกรอง  1) ผู้ป่วยจิตเวช  2) ผู้ใช้สารเสพติด  3) ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง  4) ผู้ที่ประสบ
เหตุการณ์สูญเสียเฉียบพลัน  5) ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID -19 

แนวทางการดูแลผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตในชุมชน ภายใต้การด าเนินงาน พชอ. อ าเภอห้วยเม็ก 
ระดับชุมชน  
 - อสม.บัดด้ี ติดตามเยี่ยมอาการ เฝ้าระวัง พร้อมรายงาน จนท. รพ.สต. เดือนละ 4 ครั้ง 
 - ผู้น าชุมชนและคณะกรรมการ พชม. ให้ความช่วยเหลือ สอดส่องความปลอดภัยทั้งผู้ป่วยและคนในชุมชน 
ระดับต าบล  
 - เจ้าหน้าที่ รพ.สต. ติดตามเยี่ยมดูอาการ/การกินยาเดือนละ 2 ครั้ง พร้อมรายงานเคส กรณีที่มีปัญหาซับซ้อน 
 - อปท. จัดการดูแลเรื่องสิทธิ สวัสดิการที่ผู้ป่วยควรได้รับ 
 - คณะกรรมการ พชต. ดูแลให้ความช่วยเหลือ ตามความเหมาะสม 
ระดับอ าเภอ  
 - คณะกรรมการ ดูแลให้ความช่วยเหลือ ตามความเหมาะสม  
 - เจ้าหน้าที่ รพ/สสอ ลงเยี่ยมในรายที่มีปัญหาซับซ้อน เดือนละ 1 ครั้ง พร้อมรายงานผลการเยี่ยมให้
คณะกรรมการพชอ.รบัทราบด าเนินการแก้ไขร่วมกัน 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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5.11  เรื่องเสนอโดยเอกสาร (รายละเอียดในระเบียบวาระการประชุมฯ ครั้งที่ 3/2564) 
5.11.1 ความก้าวหน้าการด าเนินงานตาม PA/ข้อสั่งการตรวจราชการของเขต/กระทรวง จากระบบ Cockpit 

โดย กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข (รายละเอียดแนบท้ายตามเอกสารหมายเลข 4 หน้าที่ 42 - 44) 
5.11.2 สรุปรายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 

โดย กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ (รายละเอียดแนบท้ายตามเอกสารหมายเลข 5 หน้าที่ 45 - 50) 
 5.11.3 สรุปผลการด าเนินงานส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Service plan: RDU) จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ปีงบประมาณ 2564 
โดย กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ (รายละเอียดแนบท้ายตามเอกสารหมายเลข 6 หน้าที ่51 - 54) 
 5.11.4 ผลการด าเนินงานการดูแลสุขภาพกลุ่มผู้สูงอาย ุ
โดย กลุ่มงานสงเสริมสุขภาพ (รายละเอียดแนบท้ายตามเอกสารหมายเลข 7 หน้าที ่55 - 57) 
 5.11.5 แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาต าบลต้นแบบส่งเสริมการเกิดและเติบโตคุณภาพ ปี 2564 
โดย กลุ่มงานสงเสริมสุขภาพ (รายละเอียดแนบท้ายตามเอกสารหมายเลข 8 หน้าที ่58 - 86) 
 5.11.6 พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจ าปี ๒๕๖๓ 
โดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (รายละเอียดแนบท้ายตามเอกสารหมายเลข 9 หน้าที ่87 - 88) 
 5.11.7 ปฏิทินงานการประชุม กลุ่มงานการสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพปฐมภูมิ 
โดย กลุ่มงานการสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพปฐมภูมิ (รายละเอียดแนบท้ายตามเอกสารหมายเลข 10 
หน้าที ่89 - 93) 

 5.12  เรื่องจากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จ ากัด 
1. ผลการด าเนินงาน มดีังตอ่ไปนี้ 

 1. ก าไร  ณ  วนัที่  28 กุมภาพันธ์ 2564            30,315,885.81  บาท 
2. ทุนสหกรณ ์               1,919,481,934.10  บาท 
3. เงินฝากจากสมาชิก        905,829,170.00  บาท 
4. ทุนด าเนินการ               5,525,722,578.12  บาท 
5. จ านวนสมาชิกสหกรณ์ ณ ปัจจุบันถึงเดือน กุมภาพันธ์ 2564  ดังนี้ 

 สมาชิกสามญั  สมาชิกสมทบ 
คงเหลือสมาชิก ณ วันที่  28 กุมภาพันธ์ 2564       3,282      1,147 

      รวม 4,429 คน 
6. ผลการด าเนินงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ฯ  ณ  วันที่  28 กุมภาพันธ์ 2564 

   สามัญ    สมทบ 
 คงเหลือสมาชิก ณ วันที่  28 กุมภาพันธ์ 2564     3,606    3,312 
        รวม 6,918  คน 
 2. การสร้างทีจ่อดรถเพิม่เตมิ วงเงิน 500,000.- บาท สอบราคาจา้งเทพื้นคอนกรีตลานอเนกประสงค์ 
(ลานจอดรถ) ก าหนดการ ดังนี้ 
 1) ก าหนดวันขอซื้อเอกสารสอบราคา (ชุดละ 500 บาท) วันที่ 29 มีนาคม 2564 - 2 เมษายน 2564  
 2) ยื่นชองสอบราคาจ้าง วันที่ 5 เมษายน 2564  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. -  15.30 น. ณ สหกรณ์ 
ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธ์ุ จ ากัด 
 3) ก าหนดวันพิจาราณาผลการสอบราคาจ้าง วันที่ 21 เมษายน  2564 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 



31 
ระเบยีบวาระที่ ๖  เรื่องอื่น ๆ  
 1. ขอให้ส่งบัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ กรณีผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นอกเหนือโควตาปกติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบการเลื่อน 1 เมษายน 2563 
, 1 ตุลาคม 2563) มายังกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 12.00 น. 
 2. แนวทางการด าเนินงาน 7 วันอันตราย จะมีหนังสือแจ้งเวียนไปยังพ้ืนที่ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา 17.03 น. 

    (ลงชื่อ)   กฤษณา  เพียรภายลุน ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
            (นางกฤษณา  เพียรภายลุน) 
           นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

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

 



๓๒ 

เอกสารหมายเลข 2 
ความก้าวหน้าการด าเนินงานตาม PA/ข้อสั่งการตรวจราชการของเขต/กระทรวง จากระบบ Cockpit 
(แหล่งขอ้มูล : ฐานขอ้มูล สสจ.กาฬสินธุ ์ณ วันที่ 26 เมษายน 2564)  โดย กลุ่มงานพฒันายทุธศาสตร์สาธารณสุข 

 
 

 
 

 
 

 
 

ท ัง้หมด

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

PP&P Excellence 19 14               73.68   5                 26.32   -                           -                       

Service Excellence 32 18               56.25   14               43.75   -                           -                       

People Excellence 4 3                 75.00   1                 -      -                           -                       

Governance Excellence 7 7                 100.00  -                 -      -                           -                       

กระทรวง+เขต 13               13               100.00  -                 -      -                           -                       

รวม 75              55              73.33 20 26.67 -                           -                      

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. ระบบสุขภาพปฐมภูมเิขม้แข็ง 3                 3                 100.00  -                 -      -                           -                       

ประเด็นที ่2. เศรษฐกจิสุขภาพ -                 -                 -      -                 -      -                           -                       

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

ประเด็นที ่4. สุขภาพดวีถิใีหม่ 2                 2                 100.00  -                 -      -                           -                       

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

ประเด็นที ่6. ระบบบรกิารกา้วหนา้ 1                 1                 100.00  -                 -      -                           -                       

ประเด็นที ่7. ดูแลสุขภาพองคร์วมอยา่งเป็นระบบ 5                 3                 60.00   2                 40.00   -                           -                       

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

ประเด็นที ่9. องคก์รแห่งความสุข 1                 1                 100.00  -                 -      -                           -                       

กระทรวง+เขต 3                 3                 100.00  -                 -      -                           -                       

รวม 19              16               84.21   3 15.79   -                           -                       

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 ิและ

โครงการเฉลมิพระเกยีรติ
1                 1                 100.00  -                 -      -                           -                       

(Agenda based) ประเด็นที ่2 กญัชาทางการแพทยแ์ละ

สมนุไพรเพือ่เศรษกจิ
1                 -                 -      1                 100.00  -                           -                       

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

(Functional based) ประเด็นที ่1 สุขภาพกลุม่วยั+

สุขภาพจติ
7                 6                 85.71   1                 14.29   -                           -                       

(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 มะเร็งตับ

และท่อน ้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              19              79.17 5 20.83 -                           -                      

สรปุผลตวัชีว้ดั กตร  2 กลุม่ประเด็น (ไตรมำสที ่1 ปีงบประมำณ 2564)

ก ำลงัด ำเนนิกำร/บนัทกึไมถ่กู/ ไมบ่นัทกึไมผ่ำ่น
กลุม่ตวัชีว้ดั

ผำ่น

ผลตวัชีว้ดั PA 10 ประเด็น ปีงบประมำณ 2563 ไมผ่ำ่นเกณฑ ์3 ขอ้ (แหลง่ขอ้มลู : ฐำนขอ้มลู สสจ.กำฬสนิธุ)์

ตวัชีว้ดั เกณฑ์ เป้ำหมำย ผลงำน รอ้ยละ

(49.0) รอ้ยละของหน่วยบรกิารสาธารณสขุทีม่กีารจัดบรกิารคลนิกิกญัชาทางการแพทย์

แบบบรูณาการ

≥50 18          7          38.89

(3.1) เด็กไทยมรีะดับสตปัิญญาเฉลีย่ไมต่ า่กวา่ 100 100  - 93 93.30

(7.1) รอ้ยละของประชากรสงูอายทุีม่พีฤตกิรรมสชุภาพทีพ่งึประสงค์ ≥50 152,370  63,007  41.35

ประเด็นที ่3. สมนุไพร กญัชำ กญัชง

ประเด็นที ่7. ดแูลสขุภำพองคร์วมอยำ่งเป็นระบบ



๓๓ 

 
 

ผลตวัชีว้ดั ตรวจรำชกำร 3 กลุม่ประเด็น ปีงบประมำณ 2563 ไมผ่ำ่นเกณฑ ์5 ขอ้ (แหลง่ขอ้มูล : ฐำนขอ้มูล สสจ.กำฬสนิธุ)์

ตวัชีว้ดั เกณฑ์ เป้ำหมำย ผลงำน รอ้ยละ

(49.0) รอ้ยละของหน่วยบรกิารสาธารณสุขทีม่กีารจัดบรกิารคลนิิกกญัชาทางการแพทยแ์บบ

บรูณาการ

≥50 18         7           38.89

(7.1) รอ้ยละของประชากรสูงอายทุีม่พีฤตกิรรมสุชภาพทีพ่งึประสงค์ ≥50 152,370 63,007   41.35

(40.2) รอ้ยละของการใหก้ารรักษาผูป่้วย STEMI ไดต้ามมาตรฐานเวลาทีก่ าหนด ≥60 61 7 11.48

(50.0) อตัราการเสยีชวีติของผูเ้จ็บป่วยวกิฤตฉุิกเฉิน (Triagel level 1) ภายใน 24 ชม. ใน

โรงพยาบาล A, S, M1 ทัง้ที ่ER และ Admit นอ้ยกวา่รอ้ยละ 12 (Trauma<12%, 

Non-trauma<12%)

<12 177 29 16.38

(50.3) อตัราตายผูป่้วยบาดเจ็บรนุแรงต่อสมอง (mortality rate of severe traumatic brain 

injury) (GCS≤8) ในโรงพยาบาลระดับ A,S,M1

≥30 67         15         22.39

(25.1) อตัราส าเร็จของการรักษาวณัโรคปอดรายใหมท่ีข่ ึน้ทะเบยีน ในไตรมาสที ่1 ของ

ปีงบประมาณ 2564 (เดอืนตุลาคม – ธนัวาคม 2563)

≥88 214        -  -   

(25.2) รอ้ยละความครอบคลุมการรักษาผูป่้วยวณัโรครายใหมแ่ละกลับเป็นซ า้ (TB 

Treatment Coverage) ทีข่ ึน้ทะเบยีนในปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2563-30 กนัยายน 

2564)

≥85 1,478 282 19.08

(Functional based) ประเด็นที ่1 สขุภำพกลุม่วยั+สขุภำพจติ

(Agenda based) ประเด็นที ่2 กญัชำทำงกำรแพทยแ์ละสมุนไพรเพือ่เศรษกจิ

(Functional based) ประเด็นที ่2 ลดแออดั ลดรอคอย ลดป่วย ลดตำย

(Area based) ประเด็นที ่1 วณัโรค
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ตัวช้ีวัดท่ีไม่ผ่านเกณฑ์

สรุปตัวช้ีวัดตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2564  ข้อมูล ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 - 26 เมษายน 2564 ข้อมูล ณ วันท่ี 26 เมษายน 2564
ตัวช้ีวัด เกณฑ์ กาฬสินธ์ุ เมือง นามน กมลาไสย ร่องค า กุฉินารายณ์ เขาวง ยางตลาด ห้วยเม็ก สหัสขันธ์ ค าม่วง ท่าคันโท หนองกุงศรี สมเด็จ ห้วยผ้ึง สามชัย นาคู ดอนจาน ฆ้องชัย

HDC (2.2.3) เด็กอายุ 0-5 ปี ท่ีมีพัฒนาการสงสัยล่าชา้ได้รับการติดตาม ≥90 100 เป้าหมาย 5,085 591 287 371 96 473 181 511 244 280 353 198 258 397 193 157 178 173 144
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ขวัญใจฤทัยรัตน์ผู้รับผิดชอบ HDCบันทึก ผลงาน 4,456 552 276 350 79 357 151 445 229 253 261 185 223 359 157 139 163 165 112

*ไมผ่่าน ร้อยละ 87.63 93.40 96.17 94.34 82.29 75.48 83.43 87.08 93.85 90.36 73.94 93.43 86.43 90.43 81.35 88.54 91.57 95.38 77.78
KEYIN (3.1) เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉล่ียไม่ต่่ากว่า 100 100 0 เป้าหมาย  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สุภัทราผู้รับผิดชอบ สุภัทราบันทึก ผลงาน 93 93  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
*ไมผ่่าน ร้อยละ 93.30 93.30  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   
HDC (4.0) ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน (กระจายเป้าหมายรายเขตสุขภาพ) ≥72 100 เป้าหมาย 61,261 12,149 3,130 4,138 1,374 832 1,471 3,428 3,189 1,875 5,128 2,869 4,777 7,377 1,997 1,734 1,214 2,624 1,955

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ วุฒิพงษ์ผู้รับผิดชอบ HDCบันทึก ผลงาน 43,792 8,264 2,764 3,069 1,048 557 1,088 2,733 2,314 1,160 3,200 2,200 2,998 5,429 1,303 1,180 793 2,208 1,484
*ไมผ่่าน ร้อยละ 71.48 68.02 88.31 74.17 76.27 66.95 73.96 79.73 72.56 61.87 62.40 76.68 62.76 73.59 65.25 68.05 65.32 84.15 75.91
HDC (4.1) ร้อยละเด็กอายุ 6-14 ปี มีภาวะผอม <5 100 เป้าหมาย 61,261   12,149   3,130   4,138    1,374   832         1,471   3,428    3,189   1,875   5,128   2,869   4,777     7,377   1,997   1,734   1,214   2,624   1,955   

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ วุฒิพงษ์ผู้รับผิดชอบ HDCบันทึก ผลงาน 1,911     401       35       73        35       42          38       45        129     81       351     68       124        221     77       75       50       30       36       
*ไมผ่่าน ร้อยละ 3.12       3.30      1.12     1.76     2.55     5.05        2.58     1.31     4.05     4.32     6.84     2.37     2.60       3.00     3.86     4.33     4.12     1.14     1.84     
HDC (4.2) ร้อยละเด็กอายุ 6-14 ปี มีภาวะเร่ิมอ้วนและอ้วน <10 100 เป้าหมาย 61,261   12,149   3,130   4,138    1,374   832         1,471   3,428    3,189   1,875   5,128   2,869   4,777     7,377   1,997   1,734   1,214   2,624   1,955   

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ วุฒิพงษ์ผู้รับผิดชอบ HDCบันทึก ผลงาน 5,607     1,248     90       364      156     60          140     183      295     208      568     207     582        639     302     115     159     112     179     
*ไมผ่่าน ร้อยละ 9.15       10.27     2.88     8.80     11.35   7.21        9.52     5.34     9.25     11.09   11.08   7.22     12.18     8.66     15.12   6.63     13.10   4.27     9.16     
HDC (4.4) ความครอบคลุมการตรวจวัดเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน ≥80 100 เป้าหมาย 61,261   12,149   3,130   4,138    1,374   832         1,471   3,428    3,189   1,875   5,128   2,869   4,777     7,377   1,997   1,734   1,214   2,624   1,955   

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ วุฒิพงษ์ผู้รับผิดชอบ HDCบันทึก ผลงาน 48,908   9,446     2,893   3,404    1,093   674         1,184   3,048    2,477   1,435   3,556   2,429   3,636     5,896   1,432   1,417   904     2,371   1,613   
*ไมผ่่าน ร้อยละ 79.84     77.75     92.43   82.26    79.55   81.01      80.49   88.91    77.67   76.53   69.34   84.66   76.11     79.92   71.71   81.72   74.46   90.36   82.51   
HDC (4.5) ส่วนสูงเฉล่ียชายท่ีอายุ 12 ปี ≥154 100 เป้าหมาย 3,621 756 165 195 90 61 112 212 162 143 283 178 271 418 115 104 68 147 141

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ วุฒิพงษ์ผู้รับผิดชอบ HDCบันทึก ผลงาน 532,615 111,789 24,052 28,666 13,325 8,998 16,597 30,924 23,676 20,642 42,656 25,640 38,674 62,279 17,188 15,143 9,886 21,234 21,246
*ไมผ่่าน ร้อยละ 147.09   147.87   145.77 147.01  148.06 147.51    148.19 145.87  146.15 144.35 150.73 144.04 142.71    148.99 149.46 145.61 145.38 144.45 150.68 
HDC (4.6) ส่วนสูงเฉล่ียหญิงท่ีอายุ 12 ปี ≥155 100 เป้าหมาย 3,328     680       169     200      73       42          86       202      175     118      271     155     218        423     119     99       43       147     108     

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ วุฒิพงษ์ผู้รับผิดชอบ HDCบันทึก ผลงาน 494,034  101,192 24,781 29,595  11,082 6,105      12,847 29,709  25,949 17,257 40,829 22,952 31,368    63,672 18,064 14,354 6,337   21,630 16,311 
*ไมผ่่าน ร้อยละ 148.45 148.81   146.63 147.98  151.81 145.36    149.38 147.07  148.28 146.25 150.66 148.08 143.89    150.52 151.80 144.99 147.37 147.14 151.03 
KEYIN (7.1) ร้อยละของประชากรสูงอายุท่ีมีพฤติกรรมสุชภาพท่ีพึงประสงค์ ≥50 100 เป้าหมาย 152,370  21,042   4,654   12,911  2,883   16,522    6,137   20,477  7,857   5,720   7,101   5,636   9,820     9,169   4,749   3,463   5,756   3,562   4,911   

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ เมทินีผู้รับผิดชอบ เมทินีบันทึก ผลงาน 63,007   15,137   1,422   1,991    1,805   3,203      2,051   8,715    2,973   2,049   3,675   1,935   2,104     5,399   1,376   1,639   2,388   2,864   2,281   
*ไมผ่่าน ร้อยละ 41.35 71.94     30.55   15.42    62.61   19.39      33.42   42.56    37.84   35.82   51.75   34.33   21.43     58.88   28.97   47.33   41.49   80.40   46.45   
KEYIN (18.1) ร้อยละของโรงพยาบาลท่ีพัฒนาอนามัยส่ิงแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN 

Hospital ระดับดีมากข้ึนไป (ดีมาก+ดีมาก plus)
≥90 100 เป้าหมาย 18.00 1.00 1         1          1         1            1         1          1         1         1         1         1           1         1         1         1         1         1         

กลุ่มงานอนามัยส่ิงแวดล้อม ศิริชยัผู้รับผิดชอบ ศิริชยับันทึก ผลงาน 9.00 1.00  - 1           - 1            1          - 1          - 1          - 1           1         1          -  -  -  - 
*ไมผ่่าน ร้อยละ 50.00 100.00    -   100.00   -   100.00    100.00  -   100.00  -   100.00  -   100.00    100.00 100.00  -    -    -    -   
KEYIN (18.2) ร้อยละของโรงพยาบาลท่ีพัฒนาอนามัยส่ิงแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN 

Hospital ระดับดีมาก plus
≥40 100 เป้าหมาย 18         1           1         1          1         1            1         1          1         1         1         1         1           1         1         1         1         1         1         

กลุ่มงานอนามัยส่ิงแวดล้อม ศิริชยัผู้รับผิดชอบ ศิริชยับันทึก ผลงาน 7           1            -  -  - 1            1          - 1          - 1          - 1           1          -  -  -  -  - 
*ไมผ่่าน ร้อยละ 38.89     100.00    -    -    -   100.00    100.00  -   100.00  -   100.00  -   100.00    100.00  -    -    -    -    -   
HDC (24.1) อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke ;I60-I69) <7 100 เป้าหมาย 930        673       4         29        4         69          17       16        7         3         15       15       21          30       9         4         12        - 2         

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ ทิพาพรผู้รับผิดชอบ HDCบันทึก ผลงาน 68         64         1          -  - 1             -  -  -  - 1          -  -  -  -  - 1          -  - 
*ไมผ่่าน ร้อยละ 7.31       9.51      25.00    -    -   1.45         -    -    -    -   6.67      -    -    -    -    -   8.33      -    -   
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ตัวช้ีวัดท่ีไม่ผ่านเกณฑ์

สรุปตัวช้ีวัดตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2564  ข้อมูล ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 - 26 เมษายน 2564 ข้อมูล ณ วันท่ี 26 เมษายน 2564
ตัวช้ีวัด เกณฑ์ กาฬสินธ์ุ เมือง นามน กมลาไสย ร่องค า กุฉินารายณ์ เขาวง ยางตลาด ห้วยเม็ก สหัสขันธ์ ค าม่วง ท่าคันโท หนองกุงศรี สมเด็จ ห้วยผ้ึง สามชัย นาคู ดอนจาน ฆ้องชัย

KEYIN (24.4) ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตันระยะเฉียบพลัน (I63) ท่ีมีอาการไม่เกิน 4.5 
ชั่วโมงได้รับการรักษาด้วยยาละลายล่ิมเลือดทางหลอดเลือดด่าภายใน 60 นาที (door to needle 
time)

≥60 100 เป้าหมาย 30         30          -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ ทิพาพรผู้รับผิดชอบ วุฒิชยับันทึก ผลงาน 17         17          -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
*ไมผ่่าน ร้อยละ 56.67     56.67      -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   
KEYIN (25.1) อัตราส่าเร็จของการรักษาวัณโรคปอดรายใหม่ท่ีข้ึนทะเบียน ในไตรมาสท่ี 1 ของ

ปีงบประมาณ 2564 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2563)
≥88 100 เป้าหมาย 214        56         2         11        1         24          7         43        13       6         12       6         8           5         4         5         8          - 3         

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ นงนุชผู้รับผิดชอบ เถลิงเกียรติบันทึก ผลงาน  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
*ไมผ่่าน ร้อยละ  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   
KEYIN (25.2) ร้อยละความครอบคลุมการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ่้า (TB Treatment 

Coverage) ท่ีข้ึนทะเบียนในปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2563-30 กันยายน 2564)
≥85 100 เป้าหมาย 1,478 220 55 104 25 152 51 193 77 64 74 57 100 93 45 39 47 39 43

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ นงนุชผู้รับผิดชอบ เถลิงเกียรติบันทึก ผลงาน 282 87 2 12 2 34 8 53 14 6 14 8 8 8 9 6 8  - 3
*ไม่ผ่าน ร้อยละ 19.08 39.55 3.64 11.54 8 22.37 15.69 27.46 18.18 9.38 18.92 14.04 8 8.6 20 15.38 17.02  -   6.98
KEYIN (30.1) ร้อยละของโรงพยาบาลใชย้าอย่างสมเหตุสมผล ผ่าน RDU ข้ันท่ี 2 ≥59 100 เป้าหมาย 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ อรนิฎาผู้รับผิดชอบ ครุศาตร์บันทึก ผลงาน 10  - 1  -  -  -  - 1  - 1  - 1  - 1 1 1 1 1 1
*ไม่ผ่าน ร้อยละ 55.56  -   100  -    -    -    -   100  -   100  -   100  -   100 100 100 100 100 100
KEYIN (31.2) ร้อยละการติดเชื้อในกระแสเลือดลดลง ≥36.89 100 เป้าหมาย 45 44.97  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ กฤชผู้รับผิดชอบ ครุศาตร์บันทึก ผลงาน 45 45.41  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
*ไม่ผ่าน ร้อยละ -0.97 -0.97  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   
KEYIN (34.0) ร้อยละการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการต่างๆ ด้วย Opioid ในผู้ป่วย

ประคับประคองระยะท้ายอย่างมีคุณภาพ
≥40 100 เป้าหมาย 3,161 702 200 197 99 1,214 100 163 30 80 73 28 33 30 31 21 67 74 19

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สุภัทราผู้รับผิดชอบ สุภัทราบันทึก ผลงาน 980 63 138 114 51 235 50 85 16 13 51 5 25 28 24 21 23 30 8
*ไม่ผ่าน ร้อยละ 31.00 8.97 69 57.87 51.52 19.36 50 52.15 53.33 16.25 69.86 17.86 75.76 93.33 77.42 100 34.33 40.54 42.11
KEYIN (34.3) ร้อยละของผู้ป่วยท่ีมีการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองต่อเนื่องท่ีบ้าน ≥60 100 เป้าหมาย 3,161 702 200 197 99 1,214 100 163 30 80 73 28 33 30 31 21 67 74 19

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สุภัทราผู้รับผิดชอบ สุภัทราบันทึก ผลงาน 1,591 6 200 197 99 377 100 163 19 78 57 25 32 30 29 20 67 74 18
*ไม่ผ่าน ร้อยละ 50.33 0.85 100 100 100 31.05 100 100 63.33 97.5 78.08 89.29 96.97 100 93.55 95.24 100 100 94.74
HDC (35.0) ร้อยละของผู้ป่วยนอกท้ังหมดท่ีได้รับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟ้ืนฟูสภาพ ด้วย

ศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
≥20.5 100 เป้าหมาย 1,241,923 180,167 40,974 111,061 18,797 148,319 63,933 132,971 45,995 40,880 67,743 43,730 74,932 87,485 42,048 31,162 45,344 33,152 33,230

กลุ่มงานแพทย์แผนไทย สุพินผู้รับผิดชอบ HDCบันทึก ผลงาน 238,744 36,885 10,358 27,370 2,680 19,620 9,496 29,197 11,474 5,705 14,353 8,487 14,581 10,279 10,704 2,622 9,963 8,204 6,766
*ไม่ผ่าน ร้อยละ 19.22 20.47 25.28 24.64 14.26 13.23 14.85 21.96 24.95 13.96 21.19 19.41 19.46 11.75 25.46 8.41 21.97 24.75 20.36
HDC (38.0) อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired <26 100 เป้าหมาย 636        318       11       25         - 52          32       32        1         7         13       8         36          68       16       12       5          -  - 

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบริการ ถมญาณีผู้รับผิดชอบ HDCบันทึก ผลงาน 202        178       3         2           - 9            2         1           - 1          - 1         1           4          -  -  -  -  - 
*ไมผ่่าน ร้อยละ 31.76 55.97     27.27   8.00      -   17.31      6.25     3.13      -   14.29    -   12.50   2.78       5.88      -    -    -    -    -   
HDC (40.2) ร้อยละของการให้การรักษาผู้ป่วย STEMI ได้ตามมาตรฐานเวลาท่ีก่าหนด ≥60 100 เป้าหมาย 61 17 1 3  - 4  - 17  -  -  - 2 5 8 3 1  -  -  - 

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ ทิพาพรผู้รับผิดชอบ HDCบันทึก ผลงาน 7  - 1  -  - 1  - 4  -  -  - 1  -  -  -  -  -  -  - 
*ไม่ผ่าน ร้อยละ 11.48  -   100.00  -    -   25.00  -   23.53  -    -    -   50.00  -    -    -    -    -    -    -   
HDC (42.0) ร้อยละของผู้ป่วย CKD ท่ีมีอัตราการลดลงของ eGFR < 5 ml/min/1.73m2/yr ≥66 100 เป้าหมาย 14,319 1,585 186 1,523 321 1,499 1,041 1,584 157 554 1,093 583 434 1,346 530 598 581 189 515

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ ทิพาพรผู้รับผิดชอบ HDCบันทึก ผลงาน 9,273 1,053 121 993 214 1,069 768 1,056 100 385 705 260 261 945 235 347 318 133 310
*ไม่ผ่าน ร้อยละ 64.76 66.44 65.05 65.2 66.67 71.31 73.78 66.67 63.69 69.49 64.5 44.6 60.14 70.21 44.34 58.03 54.73 70.37 60.19
KEYIN (43.0) ร้อยละผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน ≥85 100 เป้าหมาย 255 255  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สุภัทราผู้รับผิดชอบ สุภัทราบันทึก ผลงาน 170 170  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
*ไม่ผ่าน ร้อยละ 66.67 66.67  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   
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ตัวช้ีวัดท่ีไม่ผ่านเกณฑ์

สรุปตัวช้ีวัดตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2564  ข้อมูล ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 - 26 เมษายน 2564 ข้อมูล ณ วันท่ี 26 เมษายน 2564
ตัวช้ีวัด เกณฑ์ กาฬสินธ์ุ เมือง นามน กมลาไสย ร่องค า กุฉินารายณ์ เขาวง ยางตลาด ห้วยเม็ก สหัสขันธ์ ค าม่วง ท่าคันโท หนองกุงศรี สมเด็จ ห้วยผ้ึง สามชัย นาคู ดอนจาน ฆ้องชัย

KEYIN (43.1) ร้อยละผู้สูงอายุ 60 ปีข้ึนไปได้รับการคัดกรองสายตา ≥75 100 เป้าหมาย 21,085 671 1,705 95 1,680 126 7,172 3,745 104 24 35 1,950 321 81 30 39 2,408 863 36
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สุภัทราผู้รับผิดชอบ สุภัทราบันทึก ผลงาน 8,732 668 34 94 38 123 6,919 341 104 24 35 32 54 80 30 39 44 37 36

*ไม่ผ่าน ร้อยละ 41.41 99.55 1.99 98.95 2.26 97.62 96.47 9.11 100 100 100 1.64 16.82 98.77 100 100 1.83 4.29 100
KEYIN (44.0) อัตราส่วนของจ่านวนผู้บริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย ต่อ จ่านวนผู้ป่วยเสียชวิีตใน

โรงพยาบาล (โรงพยาบาล A,S)
≥0.67 100 เป้าหมาย 1,424 1,424  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบริการ ถมญาณีผู้รับผิดชอบ อาวุธบันทึก ผลงาน 1 1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
*ไม่ผ่าน ร้อยละ 0.07 0.07  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   
KEYIN (45.0) ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดท่ีเข้าสู่กระบวนการบ่าบัดรักษา ได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพ

อย่างต่อเนื่องจนถึงการติดตาม (Retention Rate)
≥55 100 เป้าหมาย 362 36 2 7 9 33 39 50 29 5 55 10 16 21 8 4 6 16 16

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ อาภิรมย์ผู้รับผิดชอบ วุฒิชยับันทึก ผลงาน 155 20  - 2 6 15 7 42 23  - 1 8 7 5  - 3  - 9 7
*ไม่ผ่าน ร้อยละ 42.82 55.56  -   28.57 66.67 45.45 17.95 84 79.31  -   1.82 80 43.75 23.81  -   75  -   56.25 43.75
KEYIN (49.0) ร้อยละของหน่วยบริการสาธารณสุขท่ีมีการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณา

การ
≥50 100 เป้าหมาย 18         1           1         1          1         1            1         1          1         1         1         1         1           1         1         1         1         1         1         

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ อรนิฎาผู้รับผิดชอบ ครุศาตร์บันทึก ผลงาน 7           1           1          -  -  - 1         1           -  - 1         1          - 1          -  -  -  -  - 
*ไมผ่่าน ร้อยละ 38.89 100.00   100.00  -    -    -   100.00 100.00   -    -   100.00 100.00  -   100.00  -    -    -    -    -   
HDC (50.0) อัตราการเสียชวิีตของผู้เจ็บป่วยวิกฤติฉุกเฉิน (Triagel level 1) ภายใน 24 ชม. ใน

โรงพยาบาล A, S, M1 ท้ังท่ี ER และ Admit น้อยกว่าร้อยละ 12 (Trauma<12%, Non-trauma
<12%)

<12 100 เป้าหมาย 177 177  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ อาภิรมย์ผู้รับผิดชอบ HDCบันทึก ผลงาน 29 29  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
*ไม่ผ่าน ร้อยละ 16.38 16.38  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   
KEYIN (50.3) อัตราตายผู้ป่วยบาดเจ็บรุนแรงต่อสมอง (mortality rate of severe traumatic brain 

injury) (GCS≤8) ในโรงพยาบาลระดับ A,S,M1
≥30 100 เป้าหมาย 67         67          -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ อาภิรมย์ผู้รับผิดชอบ วุฒิชยับันทึก ผลงาน 15         15          -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
*ไมผ่่าน ร้อยละ 22.39 22.39      -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   
KEYIN (50.5) อัตราของโรงพยาบาลระดับ F2 ข้ึนไปท่ีผ่านเกณฑ์ประเมิน ECS คุณภาพ (ผ่านเกณฑ์ไม่ต่่า

กว่าร้อยละ50) ไม่ต่่ากว่าร้อยละ 80
≥80 100 เป้าหมาย 14 14  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ อาภิรมย์ผู้รับผิดชอบ วุฒิชยับันทึก ผลงาน  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
*ไม่ผ่าน ร้อยละ  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   
KEYIN (58.0) ร้อยละของเขตสุขภาพท่ีมีการบริหารจัดการก่าลังคนท่ีมีประสิทธิภาพ ≥6 100 เป้าหมาย 3,677 3,677  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล วรรณภาผู้รับผิดชอบ จักรพันธ์บันทึก ผลงาน 164 164  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
*ไม่ผ่าน ร้อยละ 4.46 4.46  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   
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เอกสารหมายเลข 3 
สรปุ แผน/ผล การใช้จา่ยเงินค่าบรกิารทางการแพทยท์ีเ่บกิจา่ยในลักษณะงบลงทนุ ปงีบประมาณ 2563 – 2564 โดย กลุ่มงานพัฒนายทุธศาสตรส์าธารณสุข 

 
 

สรุป แผน/ผล การใช้จ่ายเงินค่าบริการทางการแพทย์ท่ีเบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2563 ข้อมูล ณ วันท่ี 27-04-2564 (10.00 น.)
วงเงินรวมท้ังหมด

ล ำดับ

จ ำนวนแผน    จ ำนวนเงิน จ ำนวนแผน    จ ำนวนเงิน จ ำนวนแผน    จ ำนวนเงิน จ ำนวนแผน    จ ำนวนเงิน
1 11077-รพ.นำมน 46 2,782,704.63         46 2,782,704.63       100.00
2 11079-รพ.ร่องค ำ 40 1,392,431.22         40 1,392,431.22       100.00
3 11080-รพ.เขำวง 33 3,272,304.87         33 3,272,304.87       100.00
4 11081-รพ.ยำงตลำด 117 10,248,811.66       117 10,248,811.66     100.00
5 11082-รพ.ห้วยเม็ก 58 3,815,015.36         58 3,815,015.36       100.00
6 11083-รพ.สหัสขันธ์ 31 3,047,970.94         31 3,047,970.94       100.00
7 11084-รพ.ค ำม่วง 30 4,503,070.22         30 4,503,070.22       100.00
8 11085-รพ.ท่ำคันโท 41 3,097,490.86         41 3,097,490.86       100.00
9 11086-รพ.หนองกุงศรี 72 5,272,934.41         72 5,272,934.41       100.00
10 11087-รพ.สมเด็จ 67 5,885,494.16         67 5,885,494.16       100.00
11 28017-รพ.นำคู 66 2,463,118.33         66 2,463,118.33       100.00
12 28790-รพ.ดอนจำน 30 1,426,807.42         30 1,426,807.42       100.00
13 28791-รพ.สำมชัย 49 1,740,010.54         49 1,740,010.54       100.00
14 11078-รพ.กมลำไสย 62 5,734,071.27         1 702,300.00            61 5,031,771.27       98.39
15 28789-รพ.ฆ้องชัย 30 1,830,692.56         1 410,000.00       29 1,420,692.56       96.67
16 11449-รพร.กุฉินำรำยณ์ 58 9,713,762.51         2 310,000.00       56 9,403,762.51       96.55
17 10709-รพ.กำฬสินธ์ุ 115 21,403,691.26       2 137,800.00       2 630,000.00            111 20,635,891.26     96.52
18 11088-รพ.ห้วยผ้ึง 40 2,134,899.61         2 275,194.00       1 35,000.00             37 1,824,705.61       92.50

985         89,765,281.83       7            1,132,994.00    4            1,367,300.00         974         87,264,987.83     98.88

ร้อยละกำรเบิกจ่ำยเงิน

รวมท้ังหมด

CUP
รวมแผนท้ังหมดปี 2563 3 ท ำสัญญำเรียบร้อย 4 ตรวจรับเรียบร้อย 5 เบิกจ่ำยเงินแล้ว
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สรุป แผน/ผล การใช้จ่ายเงินค่าบริการทางการแพทย์ท่ีเบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2564 ข้อมูล ณ วันท่ี 27-04-2564 (10.00 น.)
วงเงินรวมท้ังหมด

จ ำนวนแผน    จ ำนวนเงิน
จ ำนวน
แผน

   จ ำนวนเงิน
จ ำนวน
แผน

   จ ำนวนเงิน
จ ำนวน
แผน

   จ ำนวนเงิน
จ ำนวน
แผน

   จ ำนวนเงิน จ ำนวนแผน    จ ำนวนเงิน

1 28790-รพ.ดอนจำน 28 2,089,723.49         4 1,134,249.00       4 557,179.49         20 398,295.00       71.43
2 11077-รพ.นำมน 23 1,804,244.76         6 910,413.62         4 271,654.80       1 36,000.00      12 586,176.34       52.17
3 11086-รพ.หนองกุงศรี 35 3,606,318.86         3 479,070.00         14 2,092,525.00    18 1,034,723.86    51.43
4 11082-รพ.ห้วยเม็ก 34 3,455,468.66         3 239,300.00         15 2,823,239.66       16 392,929.00       47.06
5 11081-รพ.ยำงตลำด 51 8,236,415.25         2 2,230,000.00       15 3,078,715.25       13 1,469,400.00    21 1,458,300.00    41.18
6 11085-รพ.ท่ำคันโท 10 2,547,565.80         6 2,044,000.00       4 503,565.80       40.00
7 11088-รพ.ห้วยผ้ึง 18 2,416,249.14         11 1,957,444.14       1 54,267.00        6 404,538.00       33.33
8 28791-รพ.สำมชัย 15 1,673,847.58         9 499,847.58         1 330,000.00       1 110,000.00    4 734,000.00       26.67
9 28017-รพ.นำคู 34 5,203,702.48         5 3,218,452.48       21 1,201,850.00    8 783,400.00       23.53
10 11084-รพ.ค ำม่วง 23 3,430,805.87         4 310,150.68         4 1,421,034.19       5 926,220.00       5 540,567.50    5 232,833.50       21.74
11 11078-รพ.กมลำไสย 30 6,449,352.28         13 5,894,852.28       5 345,100.00         6 110,400.00    6 99,000.00        20.00
12 11080-รพ.เขำวง 30 2,838,075.99         20 1,990,446.00       1 55,000.00        3 514,000.00    6 278,629.99       20.00
13 11079-รพ.ร่องค ำ 15 871,253.86            5 324,453.86         8 443,000.00    2 103,800.00       13.33
14 11083-รพ.สหัสขันธ์ 33 2,716,449.61         1 8,300.00             9 1,875,140.61       21 761,400.00       2 71,609.00        6.06
15 11087-รพ.สมเด็จ 54 5,529,270.12         30 2,703,489.12       7 2,020,000.00    16 555,700.00    1 250,081.00       1.85
16 10709-รพ.กำฬสินธ์ุ 79 20,000,100.01       14 1,219,156.00       31 17,548,800.00     20 917,795.01       13 212,349.00    1 102,000.00       1.27
17 11449-รพร.กุฉินำรำยณ์ 84 10,153,774.85       33 7,710,554.85       19 1,290,000.00       28 981,320.00       3 147,200.00    1 24,700.00        1.19
18 28789-รพ.ฆ้องชัย 29 4,397,035.45         23 4,149,735.45       6 247,300.00    0.00

625         87,419,654            85      21,115,017         209    44,848,108         136    11,081,432       62      2,916,517      133        7,458,581        21.28

5 เบิกจ่ำยเงินแล้ว
ร้อยละกำร
เบิกจ่ำยเงิน

รวมท้ังหมด

CUP
รวมแผนท้ังหมดปี 2564 1 จัดท ำแผนแล้ว 2 ขออนุมัติจัดซ้ือ/จ้ำงแล้ว 3 ท ำสัญญำเรียบร้อย 4 ตรวจรับเรียบร้อย

ล ำดับ
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เอกสารหมายเลข 4 
 ผลการประเมินตามกรอบค ารับรองการปฏิบัติราชการ คปสอ. ประจ าเดือนเมษายน 2564 (update 
ผลงานทุกวันที่ 25 ของเดือน)  โดย กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  

สรุปผลการประเมินค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
หน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ 2564 

 
1.ผลการด าเนินงานตามกรอบการประเมินผลค ารับรองการปฏิบัติราชการ (เดือน เมษายน 2564) 

1.1 ผลการประเมินภาพรวมรายมิติ 
ผลการประเมินภาพรวมระดับจังหวัดทั้ง ๔ มิติ น ามาวิเคราะห์เป็นค่าร้อยละ จัดระดับการประเมินเป็น ๓ ระดับ คือ   

ระดับดี คะแนนร้อยละ ๘๐ - ๑๐๐ ระดับปานกลาง คะแนนร้อยละ ๖๐-๗๙  และระดับต้องปรับปรุง คะแนนต  ากว่าร้อยละ ๖๐ พบว่า 
ผลการประเมินรวมทุกมิติอยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลาง (ร้อยละ 78.6) โดยมิติที ได้คะแนนสูงสุด คือ มิติที  2 ด้านคุณภาพการ
ให้บริการ อยู่ในเกณฑ์ระดับดี (ร้อยละ 90.0) รองลงมาคือ  มิติที  ๑ ด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ อยู่ในเกณฑ์ต้อง
ปรับปรุง (ร้อยละ 81.07)  มิติที  4 มิติด้านการพัฒนาองค์กร อยู่ในเกณฑ์ระดับดี (ร้อยละ 80.0) และ มิติที ได้คะแนนต  าสุด คือ 
มิติที  3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ อยู่ในเกณฑ์ระดับต้องปรับปรุง (ร้อยละ 40.0) ตามล าดับ  ดังภาพที  1 

 

 
ผลการประเมินจัดกลุ่มเปรียบเทียบรายหน่วยงาน ระดับ คปสอ. โดยน าคะแนนผลการประเมินของ 

หน่วยงานมาจัดกลุ่มการให้คะแนนเป็น 5 ระดับ คือ  ระดับ A ดีเยี ยม   (ร้อยละ๙๐-๑๐๐)  ระดับ B+ ดีมาก      
(ร้อยละ 8๐-8๙) ระดับ B ดี (ร้อยละ 7๐-7๙) ระดับ C+พอใช้ (ร้อยละ6๐-6๙) และระดับ C ต้องปรับปรุง       
(ต  ากว่าร้อยละ ๖๐) พบว่า หน่วยงานทั้งหมด ๑๘ อ าเภอ อยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก จ านวน 10 แห่ง (ร้อยละ 
55.56) และระดับดี จ านวน 5 แห่ง (ร้อยละ 44.44) เมื อน าผลคะแนนการประเมินมาวิเคราะห์เป็นค่าร้อยละ 
จ าแนกราย คปสอ.พบว่า คปสอ.ที มีค่าคะแนนผลการประเมินสูงสุด 3 อันดับแรก คือ คปสอ.เขาวง (ร้อยละ 88.6)              
รองลงมา คปสอ.ที มีค่าคะแนนอันดับ ๒ คือ คปสอ.นามน (ร้อยละ 87.8) และคปสอ.ที มีค่าคะแนนอันดับที  ๓      
คือ คปสอ.สมเด็จ มีค่าคะแนนเท่ากัน (ร้อยละ 87.8) ตามล าดับ  ดังภาพที  2 
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1.2 ผลการประเมินตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ระดับจังหวัด 

ผลการประเมินตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ระดับจังหวัด ตามกรอบการประเมินค ารับรองการปฏิบัต ิ
ราชการเมื อเทียบกับเป้าหมาย (Targets) ที ก าหนดใน ปี ๒๕๖4 โดยผลงานภาพรวมระดับจังหวัด พบว่า ตัวชี้วัด
ทั้งหมด จ านวน 17 ตัว มีตัวชี้วัดที บรรลุค่าเป้าหมาย จ านวน 6 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 35.29) ดังต่อไปนี ้

1. ตัวชี้วัดที  5 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตเชิงรุก 
2. ตัวชี้วัดที  7 ระดับความส าเร็จการจัดการกับโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ า (COVID-19) (ผลงานระดับ 5) 
3. ตัวชี้วัดที  8 ระดับความส าเร็จในการพัฒนาการให้บริการ การแพทย์แผนไทยและการแพทย์

ผสมผสาน (ผลงานระดับ5) 
4. ตัวชี้วัดที  10 ระดับความส าเร็จในการพัฒนาหน่วยบริการก้าวหน้า ลดแออัด ลดรอคอย มีตัวชี้วัด

ย่อยที ผ่านเกณฑ์ 2 ตัวชี้วัด ดังนี ้
- ตัวชี้วัดที  10.2 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการ NCD Clinic (ผลงานระดับ5)  
- ตัวชี้วัดที  10.3 ระดับความส าเร็จการด าเนินงานป้องกันควบคุมโรค Stroke & STEMI (ผลงาน
ระดับ5) 

5. ตัวชี้วัด 16 ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานระบบข้อมูลสารสนเทศและคุณภาพข้อมูล          
(ผลงานระดับ 5) มีตัวช้ีวัดย่อยที ผ่านเกณฑ์ 2 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
- ตัวชี้วัดที  16.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสารสนเทศการบริการ
สุขภาพที มีคุณภาพ (Smart Hospital) (ผลงาน ระดับ 5) 
- ตัวชี้วัดที  16.2 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพข้อมูล (ผลงาน ระดับ 5) 

6. ตัวชี้วัดที  17 ระดับความส าเร็จการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิและต าบลวิถีใหม่ปลอดภัยจาก    
โควิด19 (ผลงาน ระดับ 5)    

ดังภาพที  3 
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1.3 ผลการประเมินตัวชี้วัดพันธกิจของหน่วยงาน ระดับ คปสอ. 

  ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดตามพันธกิจของหน่วยงานระดับคปสอ. พบว่า คปสอ.จ านวน 18  แห่ง  
มีผลงานผ่านเกณฑ์การประเมินเมื อเทียบกบัค่าเป้าหมายที ก าหนดไว้ (ผ่านเกณฑ์ระดับ 5 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85) 
จ านวน 3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 16.67  เมื อจ าแนกเป็นรายคปสอ.พบว่า คปสอ.มีค่าคะแนน 3 ล าดับแรก ดังนี้   
คปสอ.ที มีค่าคะแนนมากที สดุ  คือ คปสอ.สมเด็จ (ร้อยละ 97.78)  รองลงมา คือ คปสอ.นามน (รอ้ยละ 92.22) 
และ คปสอ.เขาวง (ผลงานร้อยละ 86.67) ตามล าดับ  ดังภาพที  4 

 
  เมื อพิจารณาผลการประเมินจ าแนกรายตัวช้ีวัดตามพันธกิจของหน่วยงาน ภาพรวมระดับจังหวัด 
เมื อเทียบกับค่าเป้าหมาย (Targets) ที ก าหนดใน ปี ๒๕64 พบว่า ร้อยละเฉลี ยถ่วงน้ าหนักการบรรลตุัวชี้วัด ผลงาน
ภาพรวมระดับจังหวัด มีค่าคะแนนในระดับ 1 (ร้อยละ 67.14) ซึ งยังไม่บรรลุตามเกณฑ์ที ก าหนดในระดับ 5  
ตัวชี้วัดทั้งหมด 18 ข้อ มีตัวช้ีวัดที ผ่านเกณฑร์ะดับ 5 จ านวน 11 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 61.1  ดงัต่อไปน้ี   
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 18.2 ระดับความส าเร็จของรพ.สต.ที ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ผลงานระดับ 5 

18.3 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี (ไม่เกิน 27/พันประชากร) ผลงาน 5.11/พันประชากร  
18.4 ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานได้รับการตรวจค่าระดับน้ าตาล HBA1C อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งตามเกณฑ์ 

(รอบที  1 ร้อยละ50) ผลงาน ร้อยละ 52.70 
18.5 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของส่วนราชการ PMQA         

(เกณฑร์ะดับ 5) ผลงานระดับ 5 
18.6 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพข้อมูลสาเหตุการตาย ( ill defind) ระดับอ าเภอ (เกณฑ์

ระดับ5) ผลงานผ่านเกณฑ์ระดับ 5 
18.7  ร้อยละของผู้ใช้และผู้เสพที บ าบัดครบตามเกณฑ์ที ก าหนดของแต่ละระบบหยุดเสพต่อเนื องหลัง

จ าหน่ายจากการบ าบัด 3 เดือน (remission rate) (≥ ร้อยละ 55)  ผลงาน ร้อยละ 79.89ผ่านเกณฑร์ะดับ 5  
18.8  ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลให้สามารถผ่านการรับรองคุณภาพและ

มาตรฐานโรงพยาบาล (HA) ขั้น 3 (ระดับ 5)  ผลงาน ผ่านเกณฑร์ะดับ 5  
18.10 ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน (เกณฑ์ร้อยละ 70) ผลงานร้อยละ 71.60 
18.13 ร้อยละของประชากรไทยอายุ 35-74 ปีได้รับการคัดกรองเบาหวาน โดยการตรวจวัดระดับน้ าตาล

ในเลือด (เกณฑ์ ≥ ร้อยละ 75)  ผลงาน ร้อยละ 95.47 
18.15 ร้อยละของประสิทธิภาพการจัดส่งข้อมูลเรียกเก็บค่าชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ของหน่วย

บริการทันตามก าหนด (เกณฑ์ ≥ ร้อยละ 99)  ผลงาน ร้อยละ 100 
18.17 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกลดลง (เกณฑ์ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 ) ผลงาน ร้อยละ45.98  
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เอกสารหมายเลข 5 
สรปุผลการด าเนินงานส่งเสรมิการใชย้าอยา่งสมเหตผุล (Service plan: RDU) จังหวดักาฬสินธุ์ ปงีบประมาณ 2564 โดย กลุ่มงานคุม้ครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 

 



44 

 
 



45 

 



46 

 



47 

เอกสารหมายเลข 6 
สถานการณก์ารเงนิการคลัง โดย กลุ่มงานประกันสุขภาพ 

 

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

(หักหน้ีแล้ว)

1 10709 กาฬสินธ์ุ,รพท. S 1.89 1.65 0.90 219,412,313.46 88,300,901.74 0 0 0 0 102,573,925.00 -24,774,343.86 
2 11449 สมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์,รพช. M2 1.55 1.39 0.71 35,721,623.44 39,435,272.78 1 0 0 1 33,077,830.75 -18,083,746.90 
3 11081 ยางตลาด,รพช. M2 1.98 1.81 1.27 55,595,873.06 31,693,867.42 0 0 0 0 35,940,791.40 15,369,560.24
4 11087 สมเด็จ,รพช. M2 2.37 2.12 1.71 53,363,510.48 23,050,552.00 0 0 0 0 27,074,443.84 27,515,952.12
5 11078 กมลาไสย,รพช. F1 1.49 1.33 0.67 29,442,679.84 21,339,219.11 2 0 0 2 20,396,316.09 -19,903,854.09 
6 11080 เขาวง,รพช. F2 4.99 4.48 3.64 50,804,905.31 20,382,054.56 0 0 0 0 21,081,595.96 33,648,200.44
7 11082 ห้วยเมก็,รพช. F2 1.77 1.60 1.28 18,228,503.57 11,863,584.17 0 0 0 0 10,656,780.51 6,934,817.82
8 11086 หนองกุงศรี,รพช. F2 5.68 5.15 4.36 67,950,906.92 26,614,398.57 0 0 0 0 27,444,754.19 49,329,709.75
9 11084 ค ามว่ง,รพช. F2 2.38 2.15 1.80 29,799,889.78 25,503,615.00 0 0 0 0 26,290,572.44 17,092,858.96
10 11085 ท่าคันโท,รพช. F2 2.37 2.07 1.77 21,094,993.21 18,455,598.87 0 0 0 0 19,731,928.22 11,821,972.30
11 11077 นามน,รพช. F2 4.62 4.21 3.89 30,268,831.36 13,544,610.52 0 0 0 0 14,245,030.63 24,138,591.58
12 11088 ห้วยผ้ึง,รพช. F2 2.02 1.77 1.27 11,675,550.91 10,649,462.28 0 0 0 0 10,634,172.36 3,072,668.33
13 11083 สหัสขันธ์,รพช. F2 2.58 2.23 1.71 22,263,816.11 18,103,158.07 0 0 0 0 17,810,763.99 10,111,773.29
14 11079 ร่องค า,รพช. F2 1.87 1.68 1.46 7,989,921.22 5,890,242.94 0 0 0 0 6,610,027.13 4,197,140.00
15 28017 นาคู,รพช. F3 2.42 2.11 1.85 16,498,328.96 11,433,299.83 0 0 0 0 10,077,850.95 9,797,944.76
16 28789 ฆ้องชัย,รพช. F3 2.04 1.80 1.69 11,277,631.99 11,809,179.74 0 0 0 0 9,754,688.41 7,478,783.90
17 28790 ดอนจาน,รพช. F3 2.09 1.84 1.74 12,769,742.26 9,327,314.93 0 0 0 0 9,137,479.48 8,568,484.33
18 28791 สามชัย,รพช. F2 2.14 1.79 1.71 10,947,003.93 10,263,425.04 0 0 0 0 11,578,948.76 7,133,302.86

2.57 2.29 1.86 705,106,025.81 397,659,757.57 173,449,815.83
* ข้อมูลจำก http://hfo64.cfo.in.th         ณ วันท่ี เวลำ 09.30 น.

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

ไม่วิกฤต ระดับ 0 จ านวน 16 ได้แก่ รพท.กาฬสินธ์ุ รพ.ยางตลาด รพ .สมเด็จ รพ.เขาวง รพ.ห้วยเม็ก รพ.หนองกุงศรี รพ.ค าม่วง รพ.ทา่คันโท 0 ปกติ

รวม 18 รพ. รพ.นามน รพ.ห้วยผ้ึง รพ.สหัสขันธ์ รพ.ร่องค า รพ.นาคู รพ.ฆ้องชยั รพ.ดอนจาน รพ.สามชยั

ข้อมูลวิเครำะห์วิกฤติทำงกำรเงินระดับ 7 (RiskScoring) ไตรมำส 2/2564 ณ เดือน มีนำคม 2564

กำฬสินธ์ุ Total
22 เมษำยน 2564
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ค่าจาก Planfin

ของหน่วยบรกิาร
ผลการด าเนนิงานจรงิ

ผลต่าง

(บาท)

ผลต่าง

(%)

ค่าจาก Planfin

ของหน่วยบรกิาร
ผลการด าเนนิงานจรงิ

ผลต่าง

(บาท)

ผลต่าง

(%)
1 10709 กาฬสนิธุ,์รพท. 759,399,000.00         732,768,520.71         -26,630,479.29 -3.51 643,219,000.00       644,467,618.97       1,248,618.97 0.19
2 11449 กุฉินารายณ์,รพช. 179,661,925.77         215,818,441.00         36,156,515.24 20.12 170,924,914.19       176,383,168.22       5,458,254.03 3.19
3 11081 ยางตลาด,รพช. 147,056,432.67         176,948,627.59         29,892,194.93 20.33 144,173,042.40       145,254,760.17       1,081,717.77 0.75
4 11087 สมเด็จ,รพช. 106,427,205.50         122,388,896.23         15,961,690.73 15.00 102,701,502.82       99,338,344.23        -3,363,158.59 -3.27
5 11078 กมลาไสย,รพช. 135,125,557.65         136,406,649.45         1,281,091.80 0.95 121,860,221.24       115,067,430.34       -6,792,790.89 -5.57
6 11080 เขาวง,รพช. 85,789,893.00          94,776,172.88          8,986,279.88 10.47 79,662,893.00         74,394,118.32        -5,268,774.68 -6.61
7 11082 หว้ยเมก็,รพช. 50,688,272.56          57,800,922.73          7,112,650.18 14.03 45,662,719.05         45,937,338.56        274,619.52 0.60
8 11086 หนองกุงศร,ีรพช. 72,493,789.93          93,691,992.95          21,198,203.02 29.24 66,907,924.39         67,077,594.38        169,669.99 0.25
9 11084 ค าม่วง,รพช. 69,490,850.00          88,602,425.64          19,111,575.64 27.50 64,450,187.25         63,098,810.64        -1,351,376.60 -2.10
10 11085 ทา่คนัโท,รพช. 60,447,941.69          72,311,987.40          11,864,045.72 19.63 56,275,674.64         53,856,388.53        -2,419,286.11 -4.30
11 11077 นามน,รพช. 39,391,732.92          52,688,178.75          13,296,445.84 33.75 38,898,400.02         39,143,568.23        245,168.21 0.63
12 11088 หว้ยผึง้,รพช. 42,049,862.83          49,226,239.00          7,176,376.18 17.07 39,411,480.32         38,576,776.72        -834,703.60 -2.12
13 11083 สหสัขนัธ,์รพช. 44,678,434.31          58,263,472.26          13,585,037.96 30.41 41,144,880.00         40,160,314.19        -984,565.81 -2.39
14 11079 รอ่งค า,รพช. 30,879,177.93          34,742,023.34          3,862,845.41 12.51 29,934,973.00         28,851,780.40        -1,083,192.60 -3.62
15 28017 นาคู,รพช. 36,018,101.17          43,645,514.49          7,627,413.33 21.18 34,347,364.25         32,212,214.66        -2,135,149.59 -6.22
16 28789 ฆอ้งชยั,รพช. 28,106,447.73          34,996,003.74          6,889,556.02 24.51 24,422,304.98         23,186,824.00        -1,235,480.98 -5.06
17 28790 ดอนจาน,รพช. 18,547,285.35          25,839,791.72          7,292,506.37 39.32 17,034,658.09         16,512,476.79        -522,181.30 -3.07
18 28791 สามชยั,รพช. 27,348,825.68          34,936,188.23          7,587,362.56 27.74 25,980,884.53         24,672,763.19        -1,308,121.34 -5.03

1,933,600,736.64        2,125,852,048.11        192,251,311.47 9.94 1,747,013,024.14       1,728,192,290.54      -18,820,733.60 -1.08

ขอ้มูลจาก https://dhes.moph.go.th   ณ วนัที ่23 เมษายน 2564

รวม

รายงานแผนประมาณการรายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ย ณ เดอืนมนีาคม 2564

ล าดบั รหสั หน่วยบรกิาร
รายได้ ค่าใช้จ่าย
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รวมรายได ้(ไมร่วมงบ

ลงทนุ)

รวมคา่ใชจ้า่ย(ไม่

รวมงบคา่เสือ่มและ

คา่ตดัจ าหนา่ย)

EBITDA

วงเงนิทีล่งทนุ

ได ้(รอ้ยละ 

20% ของ 

EBITDA

 จดัซือ้/จดัหา

ดว้ยเงนิบ ารงุ

ของ รพ. ปี 2564

 งบลงทนุ

(เงนิบ ารงุ)  

เปรยีบเทยีบกบั

 EBITDA >20%

[1] [2] [3]=[1]-[2] [4] = [3]*20%  [5]  [6]=[4]-[5]

1 10709 โรงพยาบาลกาฬสนิธุ์ 1,426,388,000.00          1,231,663,500.00 194,724,500.00 เกนิดลุ 38,944,900.00 38,936,809.00 8,091.00

2 11077 โรงพยาบาลนามน 78,249,638.64               74,121,494.00      4,128,144.64     เกนิดลุ 825,628.93      820,000.00      5,628.93

3 11078 โรงพยาบาลกมลาไสย 250,141,112.49             237,725,211.16    12,415,901.33   เกนิดลุ 2,483,180.27   2,000,000.00   483,180.27

4 11079 โรงพยาบาลรอ่งค า 61,897,547.00               57,164,289.00      4,733,258.00     เกนิดลุ 946,651.60      12,000.00        934,651.60

5 11080 โรงพยาบาลเขาวง 169,042,656.01             148,771,732.00    20,270,924.01   เกนิดลุ 4,054,184.80   4,052,710.00   1,474.80

6 11081 โรงพยาบาลยางตลาด 291,999,345.72             270,484,113.74    21,515,231.98   เกนิดลุ 4,303,046.40   1,500,000.00   2,803,046.40

7 11082 โรงพยาบาลหว้ยเม็ก 99,457,446.94               88,367,475.60      11,089,971.34   เกนิดลุ 2,217,994.27   1,460,719.34   757,274.93

8 11083 โรงพยาบาลสหัสขันธ์ 87,315,528.00               78,774,570.00      8,540,958.00     เกนิดลุ 1,708,191.60   1,680,640.35   27,551.25

9 11084 โรงพยาบาลค าม่วง 138,535,602.00             125,674,916.00    12,860,686.00   เกนิดลุ 2,572,137.20   2,572,100.00   37.20

10 11085 โรงพยาบาลทา่คันโท 118,289,221.20             105,389,219.65    12,900,001.55   เกนิดลุ 2,580,000.31   2,539,000.00   41,000.31

11 11086 โรงพยาบาลหนองกุงศรี 144,133,063.00             128,713,520.60    15,419,542.40   เกนิดลุ 3,083,908.48   3,075,750.00   8,158.48

12 11087 โรงพยาบาลสมเด็จ 210,280,177.54             192,950,624.97    17,329,552.57   เกนิดลุ 3,465,910.51   998,000.00      2,467,910.51

13 11088 โรงพยาบาลหว้ยผึง้ 84,750,327.28               75,038,251.07      9,712,076.21     เกนิดลุ 1,942,415.24   1,916,823.00   25,592.24

14 11449
โรงพยาบาลสมเด็จ

พระยพุราชกุฉนิารายณ์
357,941,659.72             328,412,847.68    29,528,812.04   เกนิดลุ 5,905,762.41   3,785,000.00   2,120,762.41

15 28017 โรงพยาบาลนาคู 64,337,238.99               61,097,167.18      3,240,071.81     เกนิดลุ 648,014.36      640,000.00      8,014.36

16 28789 โรงพยาบาลฆอ้งชยั 42,350,270.71               39,604,206.12      2,746,064.59     เกนิดลุ 549,212.92      -                   549,212.92

17 28790 โรงพยาบาลดอนจาน 35,845,592.00               31,388,504.79      4,457,087.21     เกนิดลุ 891,417.44      891,400.00      17.44

18 28791 โรงพยาบาลสามชยั 53,026,873.14               44,562,567.24      8,464,305.90     เกนิดลุ 1,692,861.18   1,688,826.00   4,035.18

3,713,981,300.38          3,319,904,210.79 394,077,089.58 78,815,417.92 68,569,777.69 10,245,640.23 

ข้อมลู ณ วันที ่22 เมษายน 2564    มติ CFO เขตสุขภาพที ่7 ณ วันที ่23 เมษายน 2564 อนุมติัเห็นชอบ
รวม

สรุป Planfin 2564 (คร่ึงปีหลัง) จังหวัดกำฬสินธ์ุ

ล าดบั รหสั หนว่ยบรกิาร

สรปุ

แผน

ประมา

ณการ
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ล ำดับ รหัส หน่วยบริกำร Risk EBITDA

Risk 
Investment

 >20% 
EBITDA

Risk NWC 
เหลือต่อ
รำยจำ่ย:

เดือน

PlanFin 
แบบ

 กำรปรับ PlanFin หมำยเหตุ

1 10709 โรงพยาบาลกาฬสินธ์ุ Normal Normal Normal 1  ไมต้่องปรับ
2 11077 โรงพยาบาลนามน Normal Normal Normal 1  ไมต้่องปรับ
3 11078 โรงพยาบาลกมลาไสย Normal Normal Risk 2 ทบทวนการลงทุนอีกคร้ัง
4 11079 โรงพยาบาลร่องค า Normal Normal Risk 2 ทบทวนการลงทุนอีกคร้ัง
5 11080 โรงพยาบาลเขาวง Normal Normal Normal 1  ไมต้่องปรับ
6 11081 โรงพยาบาลยางตลาด Normal Normal Risk 2 ทบทวนการลงทุนอีกคร้ัง
7 11082 โรงพยาบาลห้วยเมก็ Normal Normal Normal 1  ไมต้่องปรับ
8 11083 โรงพยาบาลสหัสขันธ์ Normal Normal Risk 2  ไมต้่องปรับ
9 11084 โรงพยาบาลค ามว่ง Normal Normal Risk 2 ทบทวนการลงทุนอีกคร้ัง
10 11085 โรงพยาบาลท่าคันโท Normal Normal Risk 2 ทบทวนการลงทุนอีกคร้ัง
11 11086 โรงพยาบาลหนองกุงศรี Normal Normal Normal 1  ไมต้่องปรับ
12 11087 โรงพยาบาลสมเด็จ Normal Normal Normal 1  ไมต้่องปรับ
13 11088 โรงพยาบาลห้วยผ้ึง Normal Normal Risk 2 ทบทวนการลงทุนอีกคร้ัง

14 11449
โรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราชกุฉินารายณ์

Normal Normal Risk 2 ทบทวนการลงทุนอีกคร้ัง

15 28017 โรงพยาบาลนาคู Normal Normal Normal 1  ไมต้่องปรับ
16 28789 โรงพยาบาลฆ้องชัย Normal Normal Risk 2 ทบทวนการลงทุนอีกคร้ัง
17 28790 โรงพยาบาลดอนจาน Normal Normal Normal 1  ไมต้่องปรับ
18 28791 โรงพยาบาลสามชัย Normal Normal Risk 2 ทบทวนการลงทุนอีกคร้ัง

ข้อมลู ณ วันที ่22 เมษายน 2564
สรุป จังหวัดกาฬสินธ์ุมีแผนแบบท่ี 1 และ 2

แบบ 1 จ านวน 8 แห่ง ได้แก่ รพท.กาฬสินธ์ุ รพ.นามน รพ.เขาวง รพ.ห้วยเม็ก รพ.หนองกุงศรี รพ.สมเด็จ รพ.นาคู รพ.ดอนจาน 
แบบ 2 จ านวน 10 แห่ง ได้แก่ รพ.กมลาไสย รพ.ร่องค า  รพ.ยางตลาด รพ.สหัสขันธ์ รพ.ค าม่วง รพ.ท่าคันโท รพ.ห้วยผ้ึง รพ.กุฉินารายณ์ รพ.ฆ้องชยั  รพ.สามชยั

มติ CFO เขตสุขภาพท่ี 7 ณ วันท่ี 23 เมษายน 2564 อนุมัติเห็นชอบ

สรุปแบบ Planfin 2564 (คร่ึงปีหลัง) จังหวัดกำฬสินธ์ุ
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เอกสารหมายเลข 7 
 หลักเกณฑ์การประเมินผลการพัฒนาประสิทธิภาพทางการเงินการคลัง สาหรับหน่วยบริการที่มีผลงาน
ดีเด่น (Bright Spot Hospital) เขตสุขภาพที่ 7 ประจ าปีงบประมาณ 2564  โดย กลุ่มงานประกันสุขภาพ 
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เอกสารหมายเลข 8 
สรุปรายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวทิยา โดย กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
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เอกสารหมายเลข 9 
เรื่องแจ้งจาก กลุ่มงานการสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพปฐมภมูิ   
 

ขอความร่วมมือบันทกึข้อมูล อสม. หมอประจ าบา้นและอาสาสมัครประจ าครอบครัว (อสค.) 
ตามที่ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๗ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ   มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริม

สนับสนุนการพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) และอาสาสมัครประจ าครอบครัว (อสค.) โดยใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ได้ร่วมกับทุกจังหวัดในเขตสุขภาพที่ ๗ ด าเนินการพัฒนาศักยภาพยกระดับ อสม. เป็นอสม. 
หมอประจ าบ้าน ซึ่ง อสม. หมอประจ าบ้าน มีบทบาทส าคัญในการเป็นพี่เลี้ยงให้กับอาสาสมัครประจ าครอบครัว 
(อสค.) ในการช่วยเหลือกันดูแลสุขภาพผู้ป่วยในชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงขอความร่วมมือผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชนจาก
หน่วยงานของท่านและผู้ที่เกี่ยวข้องรายงานผลการพัฒนาศักยภาพ อสม.หมอประจ าบ้าน และอาสาสมัครประจ า
ครอบครัว (อสค.) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564  ตามรายละเอียด ดังนี้ 

๑. บันทึกข้อมูล อสม.หมอประจ าบ้าน ปี ๒๕๖๔ ในระบบ www.thaiphc.net 
๒. บันทึกข้อมูลอาสาสมัครประจ าครอบครัว (อสค.) ปี ๒๕๖๔ ในระบบ www.thaiphc.net 

รายละเอียดตามหนังสือส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ ์ที่ กส 0032.013/ว 5022 ลงวันที่ 23 เมษายน 2564 
กรมอนามัยส่งเอกสารวิชาการจ านวน 2 รายการ ดังนี้ 

1. คู่มือแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -
19) จ านวน 5 เล่ม 

2. คู่มือถาม-ตอบอยู่อย่างไรห่างไกลโควิด 19 จ านวน ๕ เล่ม 
เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพอนามัยประชาชน และบุคลากรสาธารณสุขที่
เกี่ยวข้องได้ใช้ประกอบการด าเนินงานต่อไป 
แนวทางปฏบิตัิส าหรบั อสม. "หลังสงกรานด์ คนอยู่บ้านต้องปลอดภัย และเชญิชวนคนไทยฉีดวัคซีนช่วยชาติ" 

เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด 19) ระลอก เดือน เมษายน 
๒๕๖๔ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในวงกว้างอย่างต่อเนื่อง จากช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ประชากรส่วนใหญ่เดินทางข้าม
พื้นที่เพื่อกลับภูมิล าเนาเป็นจ านวนมาก ประกอบกับความตระหนักในการป้องกันโรค ลดลง เชื้อไวรัสสายพันธุ์ต่งถิ่น 
การขาดภูมิคุ้มกันโรค เป็นตัน และภายหลังสิ้นสุดเทศกาลสงกรานต์บุคคล ภายในครอบครัวจึงกลายเป็นกลุ่มที่ควร
เฝ้าระวัง และติดตามการระบาดของโรคในชุมชน ดังนั้น อาสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ผู้เป็นบุคลากรด่าน
หน้า ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการควบคุมป้องกันและเฝ้าระวังโรคในชุมชน จึงต้องได้รับการเตรียมความพร้อม
เกี่ยวกับการส ารวจ คัดกรองกลุ่มเสี่ยง การได้รับความรู้ความเข้าใจในมาตรการป้องกันตนเอง วัคซีนป้องกันโรคโค
วิด 19 แนวทางการลงทะเบียนรับวัคซีนรวมถึงติดตามกลุ่มเสี่ยงให้ครบ ๑๔ วัน และผู้ได้รับวัคซีนเข็มที่ ๑, เข็มที่ 6 
เพื่อน าไปสื่อสารอย่างถูกต้องให้แก่คนในชุมชน สร้างความตระหนักในการป้องกันโรค และสนับสนุนให้ได้รับ
ภูมิคุ้มกันโรคมากขึ้น ซึ่งเป็นที่มาของ 
แนวทางปฏบิตัิส าหรบั อสม. "หลังสงกรานด์ คนอยู่บ้านต้องปลอดภัย และเชิญชวนคนไทยฉีดวัคซีนช่วยชาติ" 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
แนวทางปฏบิตัสิ าหรบั อสม. 
๑. การเตรียมความพร้อม อสม. 
การเตรียมการและเตรียมความพร้อมตนเองของ สม. ถือว่าเป็นเรื่องส าคัญอย่างมากในการ 
สร้างความมั่นใจให้กับตนเองและความเช่ือมั่นให้กับประชาชน ประเด็นที่ อสม. เตรียมความพร้อมตนเอง คือ 

๑) มาตรการ D-M-H-T-T-A 
- D : Distancing เว้นระยะห่าง ๑ - ๒ เมตร เลี่ยงการอยู่ในที่แออัด 

http://www.thaiphc.net/
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- M: Mask Wearing สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา 
- H : Hand Washing ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ าและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล ์
- T : Temperature การตรวจวัดอุณหภูมิ 
- T : Testing ตรวจหาเช้ือโควิด 19 ในกรณีที่มีอาการเข้าข่าย 
- A : Application สแกนไทยชนะ/หมอชนะ ก่อนเข้า - ออก สถานที่สาธารณะทุกครั้งเพ่ือให้มีข้อมูลใน

การประสานงานได้ง่ายขึ้น 
๒) ความรู้เรื่องวัคชีนป้องกันโรคโควิด 19 
๒. ส ารวจและคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยง 

๒.๑. ส ารวจประชาชนกลุ่มเสี่ยง 
๑) สัมผสัเสี่ยงสูง คือ ผูท้ี่สัมผัสใกล้ชิดกับผูป้่วยยืนยันโรคโควิด 19 ได้แก่ ผู้ที่เรียนผู้อาศัยร่วมห้องพัก หรือ

ท างานในห้องเดียวกัน หรือ คลุกคลีกับผู้สมัผัสที ่
- มีการพูดคุยกับผู้ป่วยในระยะ * เมตรนานกว่า ๕ นาที หรือถูกไอ จาม รดจากผู้ป่วยโรคโควิด 19 โดยไม่มี

การป้องกันเช่น ไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า 
- ผู้ที่อยู่ในบริเวณที่ปิด ไม่มีการถ่ายเทอากาศ เช่น ในรถปรับอากาศ ในห้องปรับอากาส 

ร่วมกับผู้ป่วยโรคโควิด 19 และอยู่ห่างจากผู้ป่วยไม่เกิน ๓ เมตร นานกว่า ๑๕ นาท ีโดยไม่มีการป้องกัน เช่น 
ไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า 

๒) สัมผสัเสี่ยงต่ า คือ ผู้ที่ท ากิจกรรมอื่น ๆ ร่วมกับผู้ป่วยโรคโควิด 19 แต่ไม่เข้าเกณฑ์ความเสี่ยงสูง ผู้
ใกล้ชิดกับผู้สัมผัสเสี่ยงสูง คือ ผู้ใกล้ชิดกับผู้สัมผสัที่มีความเสี่ยงต่อการคิดเช้ือสูง จัดเป็นผู้ที่มีความเสีย่งต่อการติด
เชื้อต่ า ผู้ใกล้ชิดกับผู้สัมผัสเสีย่งต่ า คือ ผู้ที่ไม่มีความเสี่ยง 

๒.2. คัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยง ที่มีอาการดังต่อไปน้ี 
๑) มีใข้หรือวัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ ๓๗ ๕ องศาเซลเซียส ขึ้นไป 
๒) ไอ น้ ามูก เจ็บคอ ไม่ได้กลิน่ ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจส าบากตาแดง ผื่นตามตัว 
๓) มีประวัติในช่วงเวลา ๑๔ วัน ก่อนวันเริ่มป่วยเดินทางไปยัง หรือ มาจาก หรือ อยู่อาศัยในพื้นที่เกิดโรค/ 

สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด 19/ ไปในสถานที่ชุมนุมชนที่มีพบผู้ป่วยโควิด 19 หากมีอาการดังกล่าวข้างต้น ให้ 
อสม. เร่งประสาน ส่งต่อเจ้าหน้าที่ รพ.สต. ในพื้นที่ทันท ี
๓. อสม. เคาะประตูบ้าน อสม. ออกเคาะประตูบ้าน ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบให้ครบทุกหลังคาเรือน เพื่อเผยแพร่ 
ประชาสัมพนัธ์ แนะน าให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่อง 
๑) การปฏิบัติตัวตามมาตรการ D-M-H-T-T-A 
๒) เรื่องวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 
๓) ส ารวจกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการฉีดวัคชีน การส ารวจและจ าแนกกลุ่มเป้าหมายฉีดวัคชัน โดยกระทรวง
สาธารณสุขได้ จัดกลุ่มเป้าหมายและจัดท าแผนการฉีดวัคนกลุ่มเป้าหมายไว้เป็น ๓ ระยะ ส าหรับบทบาทของ อสม. 
ให้ด าเนินการส ารวจและจ าแนกกลุ่มเป้าหมายฉีดวัคซึนในระยะที่ ๑ ในกลุ่มเป้าหมาย ๒ กลุ่ม คือ 
กลุ่มที่ ๑ กลุ่มเป้าหมายอายุ ๑๘ ปีขึ้นไป ทีม่ีโรคประจ าตัว ๗ โรค หมายถึง ผู้ที่มีอาย ุ
ตั้งแต่ ๑๘ ปีขึน้ไปและเป็นผู้ที่ก าลังป่วยมีโรคประจ าตัว ๗ โรค ได้แก ่โรคเบาหวาน โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง 
เช่น ปอดอุดกั้นรื้อรัง และโรคหอบหืดที่ควบคุมได้ไม่ดี โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตเรื้อรัง ที่อยู่ในระยะ 
ขึ้นไป (ตวายเรื้อรัง) โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็งทุกชนิดที่อยู่ระหว่างการรักษาด้วย เคมีบ าบัด รังสีบ าบัด 
และภูมิคุ้มกันบ าบัด และโรคอ้วน (ผู้ที่มีน้ าหนักตัวต้ังแต่ ๑00 กก. ขึ้นไป หรือมีค่าดัชนีมวลกายต้ังแต่ ๓ กก. ต่อ 
ตร.ม. ขึ้นไป) 



61 
กลุ่มที่ ๒ กลุ่มเป้าหมายอายุ ๖o ปีขึ้นไป หมายถึง ผู้ที่มีอายุ ๖0 ปีขึ้นไป ที่ไม่ได้อยู่ใน กลุ่มที่ ๑ กล่าวคือ เป็นผู้ที่มี
สุขภาพร่างกายแข็งแรงตี ไม่มีโรคประจ าตัวหรือiโรคประจ าตัวแต่ไม่อยู่ใน ๗ โรคในกลุ่มที่ ๑ เป็นต้น 
๔) แนะน าการลงทะเบียน "หมอพร้อม" 
เมื่อส ารวจกลุ่มเป้าหมายฉีดวัคซีนทั้ง ๒ กลุ่มแล้ว อสม. มีบทบาทในการให้ความช่วยเหลือสามารถให้ค าแนะน า
ขั้นตอนการสมัคร วิใช้ Line Official Account "หมอพร้อม และวิธีการลงทะเบียนผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือ
สมาร์ทโฟน ตามขั้นตอนที่ก าหนดในเอกสาร Line Official Account "หมอพร้อม" พร้อมทั้งให้ค าแนะน า และหรอื
พาไปฉีดวัคซีน ณ สถานบริการ ตามก าหนดวันนัดหมาย ดังน้ี 
กรณีที่ ๑ กลุ่มเป้าหมายมีสมาร์โฟนของตนเอง สามารถสมัครและลงทะเบียน Official Account "หมอพร้อม" ด้วย
ตนเอง 
กรณีที่ ๒ กลุ่มเป้าหมายที่ไม่มีสมาร์ทโฟนของตนเอง แต่ใช้สมารท์โฟนของคนในครอบครัวได้ของคนในครอบครัว 
๔. การประสาน และส่งต่อ 

๔.๑. ประสาน และส่งต่อกลุม่เป้าหมายที่ได้รับวัคนให้กับหน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่ภายหลังการ
ส ารวจ 

๔.2 ประสาน และส่งต่อกลุ่มเสี่ยงที่พบว่ามีอาการของโรคโควิด 19 ให้กับหน่วยบริการสาธารณสุขในพ้ืนที่ 
ภายหลังการคัดกรอง 
๕. การเยี่ยม และติดตาม 

๕.๑. เยี่ยมสังเกตอาการ ให้ค าแนะน าการปฏิบัติตัว และให้ก าลังใจกลุ่มเสี่ยงในช่วงกักตัว ๑๔ วัน 
๕.๒. ติดตามสงัเกตอาการกลุ่มเป้าหมายหลงัได้รับวัคซีนป้องกันโรควิด 19 เข็มที่ ๑, เข็มที่ ๒ ภายใน ๙ 

วัน ๓๐ วัน ๖0 วัน โดยทั่วไป อาการข้างเคียงการฉีดวัคซีน มีเพียงเล็กน้อย อาการไม่รุนแรงอย่างใด อย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่างรวมกัน ตั้งแต่มีไข้ต่ า 1 ปวดบวมแดงร้อนบริเวณที่ฉีดวัคซีน ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย ไม่มีแรง คลื่นไส้ 
อาเจียนน้อยกว่า ๕ ครั้ง หรอือาการอื่น ๆ เช่น ท้องเสีย ผื่นแดงเล็กน้อย ถ้าหากพบอาการ รุนแรง เช่น ไข้สูง ปวด
ศีรษะรุนแรง ผื่นขึ้นทั้งตัว เหนื่อยแน่นหนา้อก หรือ หายใจไม่ออก ชัก หรือ หมดสต ิอาเจียนมากกว่า ๕ ครั้ง มีจดุ
เลือดออกจ านวนมาก ปากเบี้ยว หรือกล้ามเนื้ออ่อนแรง อาการป่วยรุนแรงอื่น ๆ ท าใหม้ีความกังวลมาก ควรรีบพบ
แพทย์ทันท ี
๖. การรายงานผลการปฏิบัติงาน 

๖.๑. ให้ อสม. รายงานผลการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
๖.2 ให้เจ้าหนา้ที่สาธารณสุขรวบรวมผลการปฏิบัติงานของ อสม. และรายงานใน w.w.thaiphc.net 

(รายงานผลการปฏิบัติงานของ อสม. ในการเฝ้าระวังโรคติดเช้ือไวรัสโรโรนา 2019(COVID-19) ในชมุชน) 
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