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รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งท่ี 5/๒๕64 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Webex) 
วันจันทร์ ที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564  เวลา 13.30 – 16.30 น. 

ณ ห้องประชุมปัญญานุสติ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

ผู้มาประชุม 
1. นพ.อภิชัย  ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 
2. นพ.พรพัฒน์  ภูนากลม นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
3. นายประสิทธิ์  สงกันหา  รักษาการในต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ) 
4. นายยุทธพล  ภูเลื่อน  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ) 
5. นางสุระภา  ฆารสว่าง  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
6. นายกฤช  โชติการณ์ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
7. นางสาวถนอมนวล สายเชื้อ  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. นางสาวนงนุช  โนนศรีชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
15. นางเขมิกา  ทุมมาวัติ แทนหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
16. นายโชคชัย  มงคลสินธุ์ หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
17. นายธงชัย  ปัญญูรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
18. พญ.จารุพรรณ  มโนสิทธิศักดิ์ รองผู้อ านวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ 

ผู้ไม่มาประชุม  เนื่องจากติดราชการ 
1. นายวรชาติ  จ าเริญพัฒน์ หัวหน้ากลุ่มงานการสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพปฐมภมู ิ

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายพงษ์ศักดิ์  ค าปลิว  ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น 
2. นายสมบุญ   พันธุราษฎร์ ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น 
3. นายกองแก้ว  ยะอุป  ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น 
4. นายพิทักษ์  กาญจนศร นักวิชการสาธารณสุขช านาญการ 
5. นายบุรินทร์  จินดาพรรณ นักวิชการสาธารณสุขช านาญการ 
6. นางสาวสุปรียา  จรทะผา  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
7. นางสาววิภาว ี  เหล่าจตุรพิศ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
8. นายคณัสนันท์  ภูจารึก  นักคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
9. นายศิริศักดิ์  ดลพร  นายช่างเทคนิค 
10. นางกฤษณา  เพียรภายลุน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ผู้เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Webex (ระบบออนไลน์)  
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 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง สาธารณสุขอ าเภอทุกอ าเภอ และผู้เกี่ยวข้อง ในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบและ/หรือถือปฏิบัติ 
 1. เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงมีการระบาดอย่าง
ต่อเนื่อง การประชุมเดือนหน้า หรือเดือนต่อๆ ไป อาจจะมีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่อเนื่อง  จึงขอความ
ร่วมมือผู้อ านวยการโรงพยาบาลทุกแห่ง สาธารณสุขอ าเภอทุกอ าเภอ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หากไม่สามารถเข้า
ร่วมประชุมได้ ให้ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุม และตรวจสอบระบบให้สามารถสื่อสารระหว่างกันได้ 
 2. การบริหารจัดการวัคซีน COVID-19 มีความคลาดเคลื่อน เนื่องจากศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) จะจัดสรรเป็นรายสัปดาห์ ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับจัดสรร คิดเป็น 40% 
จากที่เคยแจ้งไว้ โดยจะจัดสรรให้กับพ้ืนที่สีแดงก่อน บางอ าเภออาจจะต้องเลื่อนฉีดวัคซีน SINOVAC เข็มที่ 2 ทั้งนี้ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ จะแจ้งให้ทราบเป็นรายสัปดาห์ 
 3. จังหวัดกาฬสินธุ์ขอเชิญหน่วยงานร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564 ดังนี้ 
     1) ประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมเครื่องราชสักการะ บริเวณ
ด้านหน้าอาคารส านักงาน ประดับธงชาติคู่ธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ท. ตลอดเดือนมิถุนายน 2564 
     2) จัดท าค าถวายพระพรชัยมงคล และสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคลอิเล็กทรอนิกส์ บนหน้าหลัก
ของเว็บไซต์หน่วยงาน ตลอดเดือนมิถุนายน 2564 
     3) จัดกิจกรรมจิตอาสาบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ "มีแล้วแบ่งปัน" ตามความเหมาะสม โดยเป็นการ
รวบรวมสิ่งของอุปโภค-บริโภค ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 4. ช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝน ให้ระวังการเกิดอุทักภัย วาตภัย ดินโคลนถล่ม หากหน่วยบริการได้รับผลกระทบจาก
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให้แจ้งรายงานผู้บริหารได้รับทราบ ภายใน 24 ชั่วโมง 
 5. ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การขยาย
เวลาในการแจ้งเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ หรือพ้ืนที่ป่าสงวน จึงขอความร่วมมือผู้อ านวยการโรงพยาบาล/
สาธารณสุขอ าเภอ ตรวจสอบพ้ืนที่ของ รพ.สต.ที่อยู่ในความรับผิดชอบ และแจ้งมาที่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
กาฬสินธุ์ ภายในเดือนมิถุนายน 2564 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่แล้ว (ครั้งที่ 4/2564) เมื่อวันพุธที่ 28 เมษายน 2564  
(รายละเอียดแนบท้ายตามเอกสารหมายเลข 1 หน้าที่ 7 - 20) 

มติที่ประชุม  รับรอง 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องติดตามผลการประชุม ครั้งที่แล้ว 
 - ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา 
 - ข้าราชการขอย้ายข้ามจังหวัด โดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
 ข้าราชการขอย้ายข้ามจังหวัด จ านวน 2 ราย ดังนี้ 
 1. นางทัศวรรณ  เสียงล้ า ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพร.กุฉินารายณ์ ขอย้ายไปที่ รพ.ค าชะอี 
สสจ.มุกดาหาร เหตุผลที่ขอย้าย : กลับภูมิล าเนา เงื่อนไข : - 
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 2. นางสาวหงษ์ค า  กองลี ต าแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขช านาญงาน สอ.เฉลิมพระเกียรติ 60 
พรรษา สสอ.กมลาไสย ขอย้ายไปที่ รพ.สต.หนองโอ่ง สสอ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี เหตุผลที่ขอย้าย : หาประสบการณ์ 
เงื่อนไข : - 

มติที่ประชุม  ให้น าเข้าพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป เนื่องจากระบบการสื่อสารขัดข้อง 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

๕.๑  เรื่องจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 
5.1.1 เรื่องจากนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) (นายแพทย์พรพัฒน์  ภูนากลม) 

 การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 1. โรงพยาบาล : ให้ตรวจจับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้เร็วที่สุด โดย 1) กลุ่มโรคปอดบวม 
หรือนิวมอเนีย (Pneumonia) ควรมีโซนแยกกัก และ swab ทุกราย 2) กลุ่มผู้สูงอายุและผู้ที่มี 7 โรคเรื้อรัง ถ้ามา 
Admit ด้วยอาการ URI ให้ swab ทุกราย และตรวจ COVID-19 3) กลุ่มทีม่าจากพ้ืนทีเ่สี่ยง/cluster เสี่ยง 
  2. สสอ. : การแยกสังเกตอาการที่บ้าน (Home Quarantine) โดยเน้นเรื่องคุณภาพ กรณีผู้สัมผัสที่มีความ
เสี่ยงต่อการติดเชื้อสูง (High risk contact) ต้องออกค าสั่งกักกันตัว กรณีมาจากพ้ืนที่เสี่ยงสูง/เกี่ยวข้องกับ cluster 
ตามที่ ศบค.แถลง แจ้งค าสั่งจังหวัด กักกันตัว และให้รายงานส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ (กลุ่มงาน
ควบคุมโรคติดต่อ) สัปดาห์ละครั้ง ตัดข้อมูลวันศุกร์ ตามลิงค์ท่ีก าหนดให้  
 3. LAB (RT-PCR) - โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ : ด าเนินการตามระบบเดิม (PUI/walk-in) เชิงรับทั้งหมด 
    - โรงพยาบาลยางตลาด: รองรับการค้นหาเชิงรุกจ านวนมาก เข้าระบบ online 
(ICN-TRACKING) ตามคิวที่มีการจัดล าดับไว้ 
 ในการส่งตรวจทั้ง 2 LAB ให้ประสาน/แจ้งส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ (ทีม SAT) เพ่ือออกหนังสือ
น าส่ง LAB และตรวจสอบจ านวน LAB เพ่ือควบคุม/ติดตามผล LAB  
 - Antibody test สามารถเคลม สปสช.ได้ 350 บาท ซึ่งต้องเป็น test ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือ 
อย. รับรอง หากจะส่งตรวจสามารถส่งได้ที่ รพ.ฆ้องชัย โดยประสานส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์  
(ทีม SAT) เพ่ือออกหนังสือน าส่งและส่งไปที ่รพ.ฆ้องชัย 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

5.1.2 เรื่องจากนักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) รักษาการในต าแหน่ง
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) (นายสม  นาสอ้าน) 

1. การเตรียมพร้อมการเปิดเทอม (นักเรียน นักศึกษา ทุกระดับ) ขอให้ คปสอ.แจ้งสื่อสารกับทุกพ้ืนที่ใน
ระดับต าบล ผู้เกี่ยวข้อง ให้บูรณาการความร่วมมือกับท้องถิ่น/ผู้น าชุมชน/อสม. ในการตรวจ ติดตาม เยี่ยมความ
พร้อมของการเปิดเทอมในทุกโรงเรียน ให้มีความพร้อมตามเกณฑ์มาตรฐานทั้ง 6 หมวด 14 ข้อ รวมทั้งแนวทางการ
ปฏิบัติที่จะให้ความร่วมมือกับท้องถิ่น เช่น วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ในการควบคุมป้องกันโรคในโรงเรียน (เจลแอลกอฮอล์ 
สบู่ล้างมือ หน้ากาก) ซึ่งสามารถใช้งบประมาณจากกองทุนสุขภาพในการขอรับสนับสนุนจากท้องถิ่นได้  โดยให้ทุก
อ าเภอด าเนินการเตรียมความพร้อมอย่างเข้มงวด รวมทั้งให้เฝ้าระวังข้อมูลการเดินทางของครู/นักเรียน ที่อยู่
ต่างจังหวัดในพ้ืนที่เสี่ยง ในช่วงก่อนเปิดเทอมและอยู่ระหว่างการเปิดเทอม 
 2. การบริหารจัดการวัคซีน COVID-19 การลงทะเบียน : หมอพร้อมจะท าการปิดระบบวันที่ 31 
พฤษภาคม 2564 เวลา 16.00 น. ให้ชะลอการจองผ่านหมอพร้อมไว้ก่อน จึงขอให้ทุก คปสอ.ขึ้นระบบ white list 
ทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มประชาชนทั่วไป อายุ 18 – 59 ปี ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 การจอง : ให้เปิด
การจองผ่านระบบ อสม./รพ.สต./รพ. ใกล้บ้าน โดยส ารวจความต้องการของประชาชน การจองผ่านระบบอื่นๆ เช่น 
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ทางโทรศัพท์ หรือมาแจ้งที่ รพ.สต. เพ่ือน ามาจอง Slot (ช่วงเดือนกรกฎาคม สิงหาคม กันยายน)       และวางแผน
จัดเรียงล าดับไว้ การฉีดจริง จะขึ้นอยู่กับจ านวนวัคซีนที่แต่ละอ าเภอได้รับการจัดสรร (สสจ.กาฬสินธุ์ จะแจ้งการ
จัดสรรเป็นรายสัปดาห์)  
 ข้อมูลการบริหารจัดการวัคซีน COVID-19 ในภาพรวมจังหวัด เกิน 70% เมื่อพิจารณารายอ าเภอ พบว่า  
ยังมีอ าเภอที่ยังไม่ถึง 70% และบางอ าเภอเกิน 100% ดังนั้น จึงขอความร่วมมือผู้อ านวยการโรงพยาบาล/
สาธารณสุขอ าเภอ ติดตามผู้รับผิดชอบ เรื่องของ IT และระบบข้อมูล ตรวจสอบรายชื่อในข้อมูล Moph IC  
ประเด็นเพ่ิมเติม  จากประธานที่ประชุม 
 วัคซีน COVID-19 จะขับเคลื่อนตามปริมาณ supply ที่ได้รับจัดสรรเท่านั้น โดยจะจัดสรรให้กับอ าเภอพ้ืนที่
สีแดง สีเหลือง และสีเขียว ตามล าดับ หากมีความคืบหน้า จะด าเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ทราบต่อไป 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 5.2 เรื่องจากส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น 
 5.2.1 การเตรียมความพร้อมพื้นที่ในการด าเนินงานจังหวัดปลอดโรคไข้มาลาเรีย 
 จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นจังหวัดเดียวในเขตสุขภาพที่ 7 ที่ยังไม่ประกาศจังหวัดปลอดไข้มาลาเรีย ซี่งในปี 
2565 จะสามารถประกาศเป็นจังหวัดปลอดไข้มาลาเรียได้ (ไม่มีผู้ป่วย ครบ 3 ปี จึงจะประกาศได้) อ าเภอที่พบ
ผู้ป่วยล่าสุด คือ อ าเภอค าม่วง และอ าเภอเขาวง โดยในพ้ืนที่จะต้องมีข้อมูลทั่วไป ข้อมูลโรคไข้มาลาเรีย ซึ่งข้อมูล
ส่วนหนึ่งอยู่ที่หน่วยควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลง อ าเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ในส่วนการประเมินตนเอง มีคู่มือ
ให้ไว้ที่กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สสจ.กาฬสินธุ์ เพื่อเตรียมความพร้อมในข้อมูลต่อไป 
 5.2.2 แผนการส ารวจลูกน้ ายุงลายด้วยแอพพลิเคชันทันระบาดรอบท่ี 2  
 เดือนมิถุนายน 2564 จะมีการส ารวจลูกน้ ายุงลายด้วยแอพพลิเคชันทันระบาดรอบที่ 2 โดยกลุ่มโรคติดต่อ
น าโดยแมลง อ าเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ในพ้ืนที่เสี่ยง 5 อ าเภอ ระหว่างวันที่ 7 – 11 มิถุนายน 2564 (ไม่ให้มี
การรวม อสม. จากพ้ืนที่อ่ืน มาร่วม เพ่ือเป็นการลดความแออัดในพื้นที่) ดังนี้ วันที่ 7 มิถุนายน 2564:อ าเภอเมือง 
วันที่ 8 มิถุนายน 2564 : อ าเภอกมลาไสย วันที่ 9 มิถุนายน 2564 : อ าเภอกุฉินารายณ์ วันที่ 10 มิถุนายน 
2564 : อ าเภอหนองกุงศรี วันที่ 11 มิถุนายน 2564 : อ าเภอนามน  
 5.2.3 การประเมินมาตรฐานเครื่องพ่นหมอกควันในการควบคุมยุงลายในพื้นที่ 
 ช่วงนี้จะเข้าสู่ฤดูฝน ซึ่งเป็นช่วงที่มีการระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยแต่เดิมการพ่นสารเคมีในการก าจัด
ยุงลาย หน่วยงานสาธารณสุขเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ ปัจจุบันอยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(อปท.) ในพ้ืนที่ และเกิดปัญหายุงเริ่มดื้อสารเคมี และเครื่องพ่น ในการพ่นจะเน้นกรณีที่มีผู้ป่วย และพ่นในโรงเรียน
ก่อนเปิดเรียน จะไม่พ่นจากสาเหตุจากความร าคาญ เพราะจะท าให้ยุงดื้อยา สารเคมีที่ใช้ในการพ่นมี 2 อย่าง คือ  
1) สารเคมีที่มียาออกฤทธิ์เพียงตัวเดียว 2) สารเคมีที่มียาออกฤทธิ์สารผสม   ซี่งจะมีตัวยาตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป และมี
ส่วนผสมของสารเสริมฤทธิ์ (หากใช้สารเคมี ที่มีตัวออกฤทธิ์ตัวเดียว ใช้ไปนานๆ ยุงจะดื้อสารเคมี) ซึ่ง สคร.แนะน าให้
ใช้สารเคมีที่มียาออกฤทธิ์สารผสม  
 มาตรฐานของเครื่องพ่น 1) ความร้อนปลายท่อตรงน้ ายาหยด 600 – 800 องศาเซลเซียล 2) อัตราการ
ไหลของสารเคมี ขึ้นอยู่กับหัวหยดของเครื่องพ่น ปกติจะอยู่ในช่วง 21 – 27 ลิตร/ชั่วโมง 3) ขนาดของละออง  
ไม่เกิน 30 ไมครอน 4) การกระจายตัวของเม็ดน้ ายาที่ออกมา ไม่เกิน 2 โดยเครื่องพ่นที่จะน ามาตรวจวัดมาตรฐาน 
ต้องเป็นเครื่องที่สามารถใช้งาน และพ่นได้ตามปกติ ประสานน าเครื่องพ่นมาตรวจวัดมาตรฐานได้ที่ ส านักงาน
ป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น โทร 08 7234 8322/หน่วยควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลง อ าเภอ
สมเด็จ โทร 08 1380 3413 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
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 5.3 เรื่องจากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
 แนวทางประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 2/2564 จะมีการปรับตัวชี้วัด/เครื่องมือในการประเมิน 
เพ่ือให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 - ตัวชี้วัด/เครื่องมือการประเมินฯ : อยู่ระหว่างการปรับ 
 - รูปแบบการประเมิน : ลงพื้นที่ โดยทีมวิชาการ เท่าท่ีจ าเป็น 
 - ระยะเวลา : เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2564 
 ทั้งนี้ จะสื่อสารไปยังพ้ืนที่ ไม่เกินวันที่ 15 มิถุนายน 2564 

 มติที่ประชุม  รับทราบ 

 4.4  เรื่องจากกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
 - รายงานความก้าวหน้าการเลื่อนขั้นเงินเดือน รอบเมษายน 2564/กรณีเลื่อนพิเศษ (เมษายน 2563/
ตุลาคม 2563) 
 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ได้ด าเนินการบันทึกข้อมูลการเลื่อนขั้นเงินเดือน รอบ 1 เมษายน 2563 
เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างบันทึกข้อมูล รอบ 1 ตุลาคม 2563 ที่ล่าช้า เนื่องจากมีผู้เข้าใช้ระบบจ านวนมาก 
ท าให้ระบบเกิดความล่าช้า  

มติที่ประชุม รับทราบ 

5.5  เรื่องจากกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
1) สรุปรายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ประจ าเดือนพฤษภาคม 2564 
จากรายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 25 พฤษภาคม 2564 โรคท่ีพบอัตรา

ป่วยสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ โรคอุจจาระร่วง (277.09 ต่อประชากรแสนคน) รองลงมา คือ ไข้ไม่ทราบสาเหตุ  
ปอดบวม อาหารเป็นพิษ และโรคตาแดง ตามล าดับ 

2) สถานการณ์ไข้เลือดออก 
นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุม

โรคติดต่อ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จ านวนทั้งสิ้น 16 ราย อัตรา
ป่วย 1.55 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต 

• พบผู้ป่วยเพศหญิงมากกว่าเพศชาย อัตราส่วนเพศหญิงต่อเพศชาย เท่ากับ 1.29: 1 
• กลุ่มอายุที่พบสูงสุด คือ กลุ่มอายุ 5 - 9 ปี จ านวนผู้ป่วย 5 ราย รองลงมา คือ กลุ่มอายุ 15-24 ปี, 65 ปี, 

10 – 14 ปี ตามล าดับ 
• อาชีพที่มีจ านวนผู้ป่วยสูงสุด คือ นักเรียน จ านวนผู้ป่วย 9 ราย  รองลงมา คือ อาชีพ นปค.,  อาชีพเกษตรตามล าดับ 
• อ าเภอที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด 5 อันดับ คือ อ าเภอสหัสขันธ์ อัตราป่วยเท่ากับ 8.13 ต่อ

ประชากรแสนคน รองลงมา คือ เขาวง สามชัย นามน ห้วยเม็ก ตามล าดับ 
3) สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดกาฬสินธุ์ 
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระดับโลก (ข้อมูล ณ 30 พฤษภาคม 2564)  

มี Confirmed 170,626,190 ราย เสียชีวิต 3,548,593 ราย ส าหรับประเทศไทย จ านวนผู้ติดเชื้อ ระลอก
เมษายน 2564 (1 เมษายน – 30 พฤษภาคม 2564) ยอดสะสม 125,444 ราย ส าหรับเขตสุขภาพที่ 7 ระลอก
เมษายน 2564 (วันที่ 30 พฤษภาคม 2564) ผู้ติดเชื้อรายใหม่ จ านวน 2 ราย (จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 ราย/จังหวัด
มหาสารคาม 1 ราย) จ านวนผู้ป่วยยืนยันระลอกใหม่ จังหวัดกาฬสินธุ์ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 จ านวน 111 ราย  

ผู้ติดเชื้อจังหวัดกาฬสินธุ์ จ าแนกตามที่อยู่ขณะเริ่มป่วยเปรียบเทียบรายเดือนเมษายน และพฤษภาคม 
2564 (n= 111) ข้อมูล ณ วันที่ 31พฤษภาคม 2564 
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- 4 อ าเภอที่มีแนวโน้มพบผู้ป่วยในเดือนนี้สูงกว่าเดือนที่ผ่านมา ได้แก่ อ าเภอ กุฉินารายณ์ เขาวง หนองกุงศรี 

และห้วยเม็ก 
- 8 อ าเภอที่มีแนวโน้มพบผู้ป่วยในเดือนนี้ต่ากว่าเดือนที่ผ่านมา ได้แก่ อ าเภอ ยางตลาด เมืองกาฬสินธุ์ 

กมลาไสย สหัสขันธ์ สมเด็จ สามชัย นาคู และดอนจาน 
- 6 อ าเภอ ที่ไม่พบผู้ป่วยในระลอกเมษายนนี้ ได้แก่ อ าเภอ ฆ้องชัย ร่องค า นามน ห้วยผึ้ง ค าม่วง และท่าคันโท 

 แผนการเฝ้าระวังเชิงรุกโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดกาฬสินธุ์ จ าแนกเป็น 2 ระยะ ดังนี้ ระยะท่ี 1 
(สัปดาห์ที่ 1 - 4) 3,000 ตัวอย่าง/สัปดาห์ ระยะที่ 2 (สัปดาห์ที่ 5 - 8) 2,000 ตัวอย่าง/สัปดาห์ ผลการเฝ้าระวัง
เชิงรุกโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดกาฬสินธุ์ สัปดาห์ที่ 1 ระหว่าง 24 - 28 พฤษภาคม 2564 ส่งตรวจ 
9 อ าเภอ รวมทั้งสิ้น 1,663 ราย ผลไม่พบเชื้อทุกราย  

ผลการด าเนินการ Home Quarantine และการให้ค าแนะน าการปฏิบัติตัว (ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 
2564 เวลา 16.30 น.) ผู้เดินทางมาจากกลุ่มพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด เข้มงวดสูงสุด ได้แก่ กทม., นนทบุรี, ปทุมธานี, 
สมุทรปราการ เพ่ิมวันนี้ (29 พฤษภาคม 2564) 314 คน เข้าพ้ืนที่สะสม 1,048 คน ติดตามกักตัวได้ทุกราย  
อยู่ระหว่างกักตัว 510 คน กักตัวครบ 538 คน ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง(High Risk Contact) เพ่ิมวันนี้ (29 พฤษภาคม 
2564) +161 คน HRC สะสม 1,874 คน มีค าสั่งกักตัว 1,193 คน ไม่มีค าสั่งกักตัว 681 คน อยู่ระหว่างกักตัว 
132 คน กักตัวครบ 1,742 คน 

4) โรคไข้หูดับ ในประเทศไทย การพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม –  
5 มิถุนายน 2564 คาดว่า ในช่วงนี้มีโอกาสจะพบผู้ป่วยฌรคไข้หูดับเพ่ิมขึ้น เนื่องจากปัจจัยสิ่งแวดล้อมและ
วัฒนธรรมการรับประทานอาหาร โดยเฉพาะในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงขอเตือนให้ประชาชน
ระมัดระวังการป่วยด้วยโรคไข้หูดับ 

กรมควบคุมโรค จึงขอแนะน าวิธีป้องกันโรคไข้หูดับ 1) รับประทานหมูที่ปรุงสุกเท่านั้น 2) ผู้ที่สัมผัสกับหมู 
ควรสวมใส่เสื้อและกางเกง ที่ปกปิดมิดชิด ใส่รองเท้าและถุงมือทุกครั้ง เมื่อเข้าไปท างานในคอกสุกร หลีกเลี่ยงการ
จับซากสุกรที่ตายด้วยมือเปล่า ล้างมือหลังสัมผัสกับหมูทุกครั้ง หากมีบาดแผลต้องปิดแผลให้มิดชิด 

5) ผลการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ประจ าปี 2564 จังหวัดกาฬสินธุ์  เป้าหมาย 89,300 โด๊ส วัคซีน
จัดสรร (รอบ 1+2) 54,430 โด๊ส ฉีด 7,003 คน คิดเป็น 12.87 เหลือจัดสรรรอบ 3 เดือนมิถุนายน 2564 
34,870 โด๊ส วัคซีนคงเหลือที่ยังไม่ฉีด 47,427 โด๊ส 

6) จัดสรรวัคซีน COVID-19 เดือนมิถุนายน 2564 
 มอบกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ร่างเสนอในการประชุม EOC เพ่ือสรุปรายงานต่อไป 
ประเด็นเพ่ิมเติม  จากที่ประชุม 
 1. จ านวนวัคซีนที่ได้รับจัดสรร 2,400 โด๊ส จะจัดสรรให้กับ 4 อ าเภอพ้ืนที่สีแดงก่อน  (เมืองกาฬสินธุ์ 
1,770 โด๊ส/ยางตลาด 100 โด๊ส/กุฉินารายณ์ 450 โด๊ส/สหัสขันธ์ 80 โด๊ส) อ าเภออ่ืนๆ ให้เลื่อนการฉีดวัคซีน
ออกไปก่อน 1 – 2 สัปดาห์ 
 2. การลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนในหมอพร้อม คิวก็ยังคงอยู่ 
 3. การตรวจหาสารพันธุกรรมของไวรัส COVID-19 ยังคงใช้แนวทางเดิม ด้วยวิธี Real-time RT PCR ซึ่ง
เป็นวิธีที่องค์การอนามัยโลกแนะน าและประเทศไทยพร้อมใช้อยู่ในปัจจุบัน 
 4. Home Quarantine ให้ความส าคัญคุณภาพในการกักตัว โดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาจากพ้ืนที่เสี่ยงสูง ตาม
ค าสั่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ 2593/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
(ฉบับที่ 26) และพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 5. การสื่อสารเรื่องวัคซีน ขอความร่วมมือผู้บริหารชี้แจง สื่อสารกับบุคลากรกระทรวงอ่ืนๆ ไปในทิศทางที่ดี  
(เชิงบวก) 
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 6. ขอความร่วมมือผู้อ านวยการโรงพยาบาลทุกแห่ง มอบหมาย ควบคุม ก ากับ การบันทึกข้อมูลการฉีด
วัคซีนให้ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

5.6  เรื่องจากกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
1) สรุปผลการประเมินตามมาตรการกักตัวที่บ้าน (Home Quarantine: HQ) และพฤติกรรมของกลุ่ม 

High Risk Contact และกลุ่มที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงเพื่อการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) : ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 (พ้ืนที่ อ.กุฉินารายณ์ ,เขาวง ,เมืองฯ,ยางตลาด ,หนองกุงศรี) 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. กลุ่ม High Risk Contactและ กลุ่มเสี่ยงที่เดินทางมาจากพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 4 จังหวัด 
- ใช้กลไกของ 4 ทหารเสือ / CDCU ร่วมกับ อสม.เคาะประตูบ้าน เสริมสร้าง Health Literacy ตาม

มาตรการ Home Quarantine อย่างต่อเนื่อง 
- บังคับใช้กฎหมาย พรบ.โรคติดต่อ/ค าสั่งจังหวัดโดยให้มี ค าสั่งการกักตัว ครบ 14 วัน ทุกคน ร่วมกับการ

ใช้มาตรการทางสังคมที่เข้มข้น 
2. กลุ่มประชาชนทั่วไป (ที่ใช้บริการสาธารณะในสถานที่ต่างๆ ที่มีคนหนาแน่น แออัด หรือ พ้ืนที่ปิด)  ใช้

กลไกของ ศปก.ของแต่ละอ าเภอ ในการสื่อสารมาตรการ D-M-H-T-T ที่เข้มงวด แก่ ผู้บริหารองค์กร/หน่วยงาน/
สถานบริการ/สถานประกอบการ ฯลฯ 
 ทบทวนการใช้แนวทาง Local Quarantine ในอ าเภอ/ต าบล ที่มีความพร้อมของ อปท. 

2) มาตรการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม 1/2564 กระทรวงศึกษาธิการ แจ้งเลื่อนวันเปิดเรียนจาก
วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ก่อนเปิดภาคเรียน ให้เตรียมความพร้อม 6 มิติ เพ่ือการ
เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา 1) ความปลอดภัยจากการลดการแพร่เชื้อโรค 2) การเรียนรู้ 
3) การครอบคลุมถึงเด็กด้อยโอกาส 4) สวัสดิภาพและการคุ้มครอง 5) นโยบาย และ 6) การบริหารการเงิน 

มาตรการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน 
- สถานศึกษาประเมินความพร้อม Thai Stop CovidPlus (TSC+) ต้องผ่านทั้ง 44 ข้อ 
- หลังประเมินแล้วให้ขอความเห็นชอบต่อ คกก.โรคติดต่อจังหวัด เพ่ือเปิดเรียนแบบ On Site 
- รณรงค์เตรียมความพร้อมกับโรงเรียนแบบมีส่วนร่วม Big cleaning Day 
- เน้นมาตรการควบคุมโรคหลักเพ่ือลดการแพร่โรค 6 ข้อ 
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กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะน าพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และเด็กวัยเรียนยึดปฏิบัติตามหลัก 6 x 6 

ประกอบด้วย 6 มาตรการหลัก (DMHT-RC) และ 6 มาตรการเสริม (SSET-CQ) ในช่วงเปิดเรียน เพ่ือลดความเสี่ยงโรคโควิด-19 
- ขอให้สาธารณสุขอ าเภอ ประสานนายอ าเภอ ในพ้ืนที่ โดยเฉพาะอ าเภอที่มีโรงเรียนขนาดใหญ่ เช่น อ าเภอ

เมืองกาฬสินธุ์ ก ากับ เฝ้าระวังในโรงเรียนเป็นระยะๆ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

5.7  เรื่องจากโรงพยาบาลกาฬสินธุ์  
 การเรียกเก็บหนี้คงค้างค่ารักษาพยาบาลระหว่างโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ กับโรงพยาบาลชุมชน ณ 31 ธันวาคม 2563  
 - ขอให้โรงพยาบาลชุมชุนทุกแห่ง สอบทาน/แจ้งยืนยัน กลับมาที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์  ก่อนวันที่ 15 
มิถุนายน 2564 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

๕.8  เรื่องจากส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
 แนวทางการปฏิบัติ ข้าราชการรุ่นโควิดที่บรรจุครบ 6 เดือน กรณีที่สถานที่ปฏิบัติงานไม่ตรงตามสถานที่ 
ที่ได้รับการบรรจุ มีแนวทางการด าเนินการอย่างไร 
 - ให้ต้นสังกัดท าหนังสือแจ้งขอยืมตัวไปช่วยราชการ ส่งมาที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สสจ.กาฬสินธุ์ 
เมื่อถึงรอบการย้ายปกติ เดือนสิงหาคม ให้เจ้าตัวเขียนขอย้ายตามข้ันตอนต่อไป 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

5.9  เรื่องเสนอโดยเอกสาร (รายละเอียดปรากฎในระเบียบวาระการประชุมฯ ครั้งที่ 5/2564) 
5.9.1 ความก้าวหน้าการด าเนินงานตาม PA/ข้อสั่งการตรวจราชการของเขต/กระทรวง จากระบบ Cockpit 

โดย กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข (รายละเอียดแนบท้ายตามเอกสารหมายเลข 2 หน้าที่ 21 - 24) 
5.9.2 สรุป แผน/ผล การใช้จ่ายเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2563 – 2564 

โดย กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข (รายละเอียดแนบท้ายตามเอกสารหมายเลข 3 หน้าที่ 25 - 26) 
 5.9.3 ผลการประเมินตามกรอบค ารับรองการปฏิบัติราชการ คปสอ. ประจ าเดือนพฤษภาคม 2564 
(update ผลงานทุกวันที่ 25 ของเดือน) 
โดย กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข (รายละเอียดแนบท้ายตามเอกสารหมายเลข 4 หน้าที่ 27 - 30) 
 5.9.4 สรุปผลการด าเนินงานส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Service plan: RDU) จังหวัดกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ 2564 
โดย กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ (รายละเอียดแนบท้ายตามเอกสารหมายเลข 5 หน้าที่ 31 - 34) 
 5.9.5 สถานการณ์การเงินการคลัง 
โดย กลุ่มงานประกันสุขภาพ (รายละเอียดแนบท้ายตามเอกสารหมายเลข 6 หน้าที่ 35 - 36) 
 5.9.6 สรุปรายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 
โดย กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ (รายละเอียดแนบท้ายตามเอกสารหมายเลข 7 หน้าที่ 37 - 48) 
 5.9.7 สรุปแผนการด าเนินงานเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการ พชอ. 
โดย กลุ่มงานการสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพปฐมภูมิ (รายละเอียดแนบท้ายตามเอกสารหมายเลข 8 หน้าที่ 49) 
 5.9.8 แผนการออกประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.ติดดาว) ประจ าปี 2564 
โดย กลุ่มงานการสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพปฐมภูมิ (รายละเอียดแนบท้ายตามเอกสารหมายเลข 9 หน้าที่ 50) 

 5.10  เรื่องจากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จ ากัด 
1) ผลการด าเนินงาน มีดังต่อไปนี้ 

 1. ก าไร  ณ  วันที่  30 เมษายน 2564            63,532,081.05  บาท 
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2. ทุนสหกรณ ์               1,980,010,729.34  บาท 
3. เงินฝากจากสมาชิก        927,367,902.42  บาท 
4. ทุนด าเนินการ               5,594,825,819.15  บาท 
5. จ านวนสมาชิกสหกรณ์ ณ ปัจจุบันถึงเดือน เมษายน 2564  ดังนี้ 

 สมาชิกสามัญ  สมาชิกสมทบ 
คงเหลือสมาชิก ณ วันที่  30 เมษายน  2564       3,308      1,139 

      รวม 4,447 คน 
6. ผลการด าเนินงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ฯ  ณ  วันที่  30 เมษายน  2564 

   สามัญ    สมทบ 
 คงเหลือสมาชิก ณ วันที่  30 เมษายน  2564     3,634    3,309 
        รวม 6,943  คน 
 2) โครงการเงินกู้โควิดทันใจ (ส าหรับสมาชิกสมทบ) วงเงินกู้ 30,000 บาท ระยะเวลาเริ่มตั้งแต่ 1 
มิถุนายน – 10 กรกฎาคม 2564 (*ไม่สามารถรีกู้วนซ้ าได้) 
เงื่อนไข : - สมาชิกประเภทสมทบ (สมทบสายสนับสนุน,สมทบอ่ืนๆ) เป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
  - วงเงินกู้ 30,000 บาท จ านวน 36 งวด ผู้ค้ าประกัน 2 คน (สมทบ 1 คน,ข้าราชการ 1 คน,
กรณีใช้ข้าราชการทั้งหมด 2 คน) 
  - เงินเดือนคงเหลือ 5% ไม่ต่ ากว่า 1,500 บาท 
  - ระยะเวลาส่งค าขอก็ 2 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 – 10 มิถนายน 2564 และ 1 – 10 กรกฎาคม 2564 
  - เริ่มส่งค าขอกู้ ไม่เกินวันที่ 10 ของเดือน ผ่านประชุมคณะกรรมการเงินกู้ รับเงินกู้ในสิ้นเดือนนั้น 
  - อัตราดอกเบี้ย 6.25% 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ  
 การขอรับเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการหรือหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยไม่ท าเวชปฏิบัติส่วนตัว และหรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน ขอความร่วมมือ
ผู้อ านวยการโรงพยาบาล ตรวจสอบ การส่งหลักฐาน ครบทุกคนหรือไม่ เพ่ือเป็นการรักษาสิทธิที่ควรจะได้ให้แก่
บุคลากรในสังกัดรับผิดชอบ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา 15.45 น. 

    (ลงชื่อ)   กฤษณา  เพียรภายลุน ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
            (นางกฤษณา  เพียรภายลุน) 
           นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

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


