
1 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 

ครั้งที่ 11/2564 
วันอังคารที่ 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 

ห้องประชุมปัญญานุสติ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งท่ี 11/๒๕64 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Webex) 
วันอังคารที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  เวลา 10.30 – 11.50 น. 

ณ ห้องประชุมปัญญานุสติ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

ผู้มาประชุม 
1. นพ.อภิชัย  ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 
2. นายสม   นาสอ้าน  นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) 
3. นายประสิทธิ์  สงกันหา  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ) 
4. นางสุภาภรณ ์  พรมแพง  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
5. นายกฤช  โชติการณ์ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
6. นางสาวถนอมนวล สายเชื้อ  หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
7. นางสาวสุภัทรา  สามัง  หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
8. นายใจยา  ศรีโพนทอง แทนหัวหน้ากลุ่มกฎหมาย 
9. นางถมญาณี  โชติการณ์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
10. นายสุพิน  ภูสง่า  หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
11. นางอาภิรมย์  ชิณโน  หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
12. นายธนาเดช  อัยวรรณ หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
13. นายวรชาติ  จ าเริญพัฒน์ หัวหน้ากลุ่มงานการสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพปฐมภูมิ 
14. นางสาวจุฑามาส  บัวลอย  แทนหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
15. นางสมปอง  พลโคกก่อง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
16. นายณชรต  เพชรภูกันดาน แทนหัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
17. นายธงชัย  ปัญญูรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 

ผู้ไม่มาประชุม  เนื่องจากติดราชการ/ภารกิจ 
1. นพ.พรพัฒน์  ภูนากลม นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
2. นายยุทธพล  ภูเลื่อน  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ) 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวภาวินี    วุฒิยาสกุล ทันตแพทย์ปฏิบัติการ 
2. นางสาวเพชรลัดดา วังภูสิทธิ ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
3. นางศุภกาญจน์  หรสิทธิ์  เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
4. นายฉัตรชัย      วรรณสิงห์ นายช่างโยธาช านาญงาน 
5. นางสาววนิดา  กมลคร  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
6. นางสาววานิช  รุ่งราม  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
7. นายศิริศักดิ์  ดลพร  นายช่างเทคนิค 
8. นางกฤษณา  เพียรภายลุน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ผู้เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Webex (ระบบออนไลน์)  
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง สาธารณสุขอ าเภอทุกอ าเภอ และผู้เกี่ยวข้อง ในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
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ก่อนวาระการประชุม 
 พิธีมอบรางวัลแสดงความชื่นชมยินดีกับหน่วยงานองค์กรที่มีผลงานดีเด่นระดับต่าง ๆ 
 - พิธีเชิดชูเกียรติ มอบใบก ากับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ชั้นเบญจมดิเรกคุณาภรณ์ (บ.ภ.) ,มอบโล่และ
เกียรติบัตร อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ดีเด่นระดับจังหวัด/ระดับเขต ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖4 
 1. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้ด าเนินการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่ง
ดิเรกคุณาภรณ์ ให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ดีเด่น ดีเยี่ยม และดีเยี่ยมอย่างยิ่ง ประจ าปี
พุทธศักราช ๒๕๖๓ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  
ทรงพระกรุณา โปรดเกล้า โปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ เนื่องในโ อกาสพระราชพิธี 
เฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒ ข ลงวันที่  
๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ชั้นเบญจมดิเรกคุณาภรณ์ จ านวน 1 ราย ได้แก ่นายค า บุญลือชา 
 2. รายชื่ออาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ดีเด่นระดับจังหวัด/ระดับเขต ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖4 
     2.1 อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ดีเด่นระดับจังหวัด และระดับเขตสุขภาพที่ 7  
  2.1 สาขาสุขภาพจิตในชุมชน ได้แก่ นายชั่ง  ภูทะราช เขตรับผิดชอบที่ปฏิบัติงาน รพ.สต.บ้านแก 
ต าบลอิตื้อ อ าเภอยางตลาด 
  2.2 สาขาการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ ได้แก่ นางธนิษฐา  นาชัยสิทธิ์ เขตรับผิดชอบที่
ปฏิบัติงาน รพ.สต.บ้านบ่อ ต าบลธัญญา อ าเภอกมลาไสย 
     2.2 อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ดีเด่นระดับจังหวัด 
  2.1 สาขาการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ได้แก่ นายประสาท  พิมเภา เขตรับผิดชอบที่
ปฏิบัติงาน รพ.สต.บ้านหนองผือ ต าบลหนองผือ อ าเภอเขาวง  
  2.2 สาขาการส่งเสริมสุขภาพ ได้แก ่นางสาวรัชฎา  วังระหา เขตรับผิดชอบที่ปฏิบัติงาน รพ.สหัสขันธ์ 
ต าบลโนนบุรี อ าเภอสหัสขันธ์ 
  2.3 สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ได้แก่ นางสุภัสดี  พุทธครู เขตรับผิดชอบ
ที่ปฏิบัติงาน รพ.สต.บ้านหนองบัวทอง ต าบลสมสะอาด อ าเภอกุฉินารายณ์ 
  2.4 สาขาการบริการใน ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน (ศสมช.) และการสร้างหลักประกันสุขภาพ ได้แก่
นางสมบูรณ์  ภูจ าปา เขตรับผิดชอบที่ปฏิบัติงาน รพ.สต.บ้านหนองตอกแป้น ต าบลหนองตอกแป้น อ าเภอยางตลาด 
  2.5 สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ได้แก่ นางสาวบัวทอง  อิงภู เขตรับผิดชอบที่
ปฏิบัติงาน รพ.สต.บ้านโพน ต าบลโพน อ าเภอค าม่วง 
  2.6 สาขาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ ได้แก่ นายประนอม  วรรณรัตน์ เขตรับผิดชอบที่
ปฏิบัติงาน รพ.สต.บ้านดงสวน ต าบลนาทัน อ าเภอค าม่วง 
  2.7 สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน ได้แก่ นางพูล  เพราะเจริญ เขตรับผิดชอบที่
ปฏิบัติงาน รพ.สต.ดงอุดม ต าบลดงอุดม อ าเภอห้วยผึ้ง 
  2.8 สาขาการจัดการสุขภาพชุมชนและอนามัยสิ่งแวดล้อม  ได้แก่ นางกรรณิกา  กิริมิตร  
เขตรับผิดชอบที่ปฏิบัติงาน รพ.สต.หนองอีบุตร ต าบลหนองอีบุตร อ าเภอห้วยผึ้ง 
  2.9 สาขานมแม่และอนามัยแม่และเด็ก  ได้แก่ นางพิมพ์ชนก  ส าราญรื่น เขตรับผิดชอบที่
ปฏิบัติงาน รพ.ค าม่วง ต าบลทุ่งคลอง อ าเภอค าม่วง 
  2.10 สาขาทันตสุขภาพ ได้แก่ นางสมทรง  ภูกาสอน เขตรับผิดชอบที่ปฏิบัติงาน รพ.สต.บ้านเสียว 
ต าบลหัวงัว อ าเภอยางตลาด 

มติที่ประชุม  ขอชื่นชม/แสดงความยินดีกับบุคคลที่ได้รับการคัดเลือก 
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เริ่มประชุมเวลา 10.30 น. 
 นายแพทย์อภิชัย  ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์  ประธานการประชุม ได้กล่าวเปิด
ประชุมและด าเนินการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบและ/หรือถือปฏิบัติ 
 1. เรื่องแจ้งจากที่ประชุมกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ โดย นายสม  นาสอ้าน 
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) เข้าร่วมประชุมแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 
     1.1 หัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงาน ย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่ 
  1.1.1 นายศุภศิษย์  กอเจริญยศ ต าแหน่งเดิม: รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  
      ให้ด ารงต าแหน่ง: รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
  1.1.2 นายขัตติยา  ชัยมณี  ต าแหน่งเดิม: วัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์  
      ให้ด ารงต าแหน่ง: วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ 
  1.1.3 นายสุรพล  มิ่งชัย   ต าแหน่งเดิม: ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร  
      ให้ด ารงต าแหน่ง: ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์ 
  1.1.4 นายสมบัติ  ชัยรัตน์  ต าแหน่งเดิม: นักประชาสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ สถานีโทรทัศน์ 
      แห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น ส านักประชาสัมพันธ์เขต 1 (ขอนแก่น)  
      ให้ด ารงต าแหน่ง: นักประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ 
  1.1.5 นางสาววรรณา  อรัญกุล  ต าแหน่งเดิม: พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด 
      ให้ด ารงต าแหน่ง: ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 6 
  1.1.6 พันเอก มิตรประชา  รู้เจน  ต าแหน่งเดิม: สัสดีจังหวัดร้อยเอ็ด  
      ให้ด ารงต าแหน่ง: สัสดีจังหวัดกาฬสินธุ์ 
  1.1.7 นายประภาส  พรหมค าบุตร  ต าแหน่งเดิม: จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม  
      ให้ด ารงต าแหน่ง: จัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์ 
  1.1.8 นายมะณี  อุทรักษ์  ต าแหน่งเดิม: ผู้อ านวยการสถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาส  
      ให้ด ารงต าแหน่ง: ผู้อ านวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดกาฬสินธุ์ 
     1.2 ติดตามการฉีดวัคซีน ให้ครอบคลุม 70% ตามเป้าหมาย โดยให้นายอ าเภอสนับสนุน และส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดท าเกณฑ์/แนวทางแจ้งมาตรการปลอดภัยส าหรับองค์กร (Covid Free Setting)  
     1.3 การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564  
  1.3.1 ช่วงเช้า: พิธีท าบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล, พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม 
  1.3.2 จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 ประกอบด้วย 
   1) จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมเครื่องราชสักการะ บริเวณอาคาร
ส านักงานหรือสถานที่เหมาะสม พร้อมประดับไฟส่องสว่างบริเวณอาคารส านักงานตามที่เห็นสมควร ตั้งแต่  
วันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2564 
   2) จัดท าค ากล่าวน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมน าเสนอภาพพระราชกรณียกิจ 
เพ่ือเผยแพร่ทางเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ของหน่วยงาน ระหว่างวันที่ 1 – 15 ธันวาคม 2564 
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     1.4 มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย และลายขอพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ขอความร่วมมือแต่งกาย 1) วันอังคารและวันศุกร์ สวมใส่ผ้าไทย 2) วันพฤหัสบดี 
สวมใส่ผ้าลายขอพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา 
     1.5 ผลการด าเนินโครงการ Kalasin happiness model : คนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 
     1.6 การด าเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เป้าหมายลด
อุบัติเหตุ อุบัติภัยทางถนน ไม่น้อยกว่า 5% ต่อปี 
 2. เรื่องแจ้งจากกระทรวงสาธารณสุข 
     2.1 สถานการณ์ COVID-19 
     2.2 ชี้แจงทิศทางนโยบาย/แผนกระทรวง ปี 2565 
     2.3 แนวทางการตรวจราชการ จังหวัดกาฬสินธุ์ จะได้รับการตรวจราชการเป็นจังหวัดสุดท้ายของ  
เขตสุขภาพที่ 7 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 (วันพุธ/วันพฤหัสบดี/วันศุกร์) เน้นการมีส่วนร่วม/การเรียนรู้  เป็นการ
ตรวจเชิงคุณภาพ โดยคณะตรวจราชการจากส่วนกลาง รายละเอียดจะน าเสนอให้ทราบอีกครั้งในการประชุมครั้ง
ต่อไป ซึ่งการตรวจราชการในรอบนี้ จะมาติดตามเรื่อง สถานการณ์ COVID-19 และการดูแลกลุ่มเปราะบาง 
 3.ขอความร่วมมือผู้อ านวยการโรงพยาบาล สาธารณสุขอ าเภอ ให้ความส าคัญในการเข้าร่วมประชุม  
หากไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ให้แจ้งหรือส่งตัวแทนที่สามารถตัดสินใจได้ เข้าร่วมประชุมแทน  

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่แล้ว (ครั้งที่ 10/2564) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับรองรายงาน ครั้งที่ 10/2564 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องติดตามผลการประชุม ครั้งที่แล้ว 
 - ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1 ข้าราชการขอย้ายข้ามจังหวัด โดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
 ข้าราชการขอย้ายข้ามจังหวัด จ านวน 7 ราย ดังนี้ 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง 

สถานที่ปฏิบัติงาน สถานที่ราชการที่ขอย้าย มติท่ีประชุม 

1 นายสมคดิ  เพื่อนรัมย ์
นักกายภาพบ าบัดช านาญการ 

รพ.ท่าคันโท 
สสจ.กาฬสินธุ ์

รพ.เชียงดาว สสจ.เชียงใหม ่
เงื่อนไข : - 

เห็นชอบ 

2 นางสาวนิตยา  อายุยืน 
นักกายภาพบ าบัดปฏิบัติการ 

รพ.ร่องค า 
สสจ.กาฬสินธุ ์

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ สสจ.
ร้อยเอ็ด เงื่อนไข : สับเปลีย่น 

ยกไปประชุมครั้งหน้า 

3 นางสาวเนตรทราย  กว้างชัยภูม ิ
แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ 

รพ.ร่องค า  
สสจ.กาฬสินธุ ์

รพ.เกษตรวสิัย สสจ.ร้อยเอ็ด 
เงื่อนไข : สับเปลี่ยน 

ยกไปประชุมครั้งหน้า 

4 นางกัญธีรณี  วิชาผง 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

รพ.ฆ้องชัย 
สสจ.กาฬสินธุ ์

รพ.ร้อยเอ็ด สสจ.ร้อยเอด็ 
เงื่อนไข : - 

เห็นชอบ 
ให้ย้ายสับเปลี่ยน 

5 นางสาวนิตยา  พลกลู 
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 

รพ.ดอนจาน 
สสจ.กาฬสินธุ ์

สสจ.เลย 
เงื่อนไข : - 

ยกไปประชุมครั้งหน้า 

6 นางสาวศิวาพร  สุวรรณ ์
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

รพ.สต.กดุฝั่งแดง 
สสอ.กุฉินารายณ ์

รพ.สต.บา้นนาแซง สสอ.เสลภมู ิ
เงื่อนไข : สับเปลี่ยน 

เห็นชอบ 
ให้ย้ายสับเปลี่ยน 
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ล าดับ

ที ่
ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง 

สถานที่ปฏิบัติงาน สถานที่ราชการที่ขอย้าย มติท่ีประชุม 

7 นายอรรคพล  ภูผาจติต ์
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

รพ.ค าม่วง 
สสจ.กาฬสินธุ ์

ศูนย์อนามัยที่ 8 จ.อุดรธานี 
กรมอนามัย เง่ือนไข : - 

เห็นชอบ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 5.1 เรื่องจากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
 รายงานความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี และ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 

 



7 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

 5.2  เรื่องจากกลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
 แนวทางการจัดสรรเงิน Fee Schedule ทันตกรรม จ.กาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ 2565 
ต้นทุนค่าวัสดุ หมายถึง ค่าวัสดุสิ้นเปลืองที่มีการเบิกจ่ายเพ่ือใช้ในการบริการสุขภาพช่องปาก โดยจ่ายให้หน่วยงาน
ที่เป็นผู้จัดซื้อ/จัดหาวัสดุดังกล่าว 
ต้นทุนค่าแรง ประกอบด้วย เงินเดือน ค่าจ้าง เงินประจ าต าแหน่ง เงินเพ่ิมพิเศษ (พ.ต.ส., เงินเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย) ค่าเช่าบ้าน 
ค่าการศึกษาบุตร ค่าล่วงเวลา โบนัส ค่าประชุมอบรม โดยจ่ายให้สถานบริการของทันตบุคลากรผู้ให้บริการ 
ต้นทุนค่าเสื่อม หมายถึง ต้นทุนค่าเสื่อมราคาประจ าปีของครุภัณฑ์และอุปกรณ์ที่ใช้ในการบริการสุขภาพช่องปาก   
โดยจ่ายให้สถานบริการที่ตั้งจุดบริการ  

แนวทางการจัดสรรเงินงานบริการส่งเสริมป้องกันในหญิงตั้งครรภ์ 
รูปแบบการจัดบริการ การจัดสรรเงิน Fee Schedule (บาท) 

โรงพยาบาล รพ.สต.ที่มี
ทันตบุคลากร 

รพ.สต.ที่ไม่มี
ทันตบุคลากร 

1. จัดบริการในโรงพยาบาล    
ตรวจสุขภาพช่องปาก 200 - - 
ขัดและท าความสะอาดฟัน 300 - - 

2. จัดบริการใน รพ.สต โดยทันตบุคลากรที่อยู่ประจ า    
ตรวจสุขภาพช่องปาก 30 170 - 
ขัดและท าความสะอาดฟัน 45 255 - 

3. รพ.สต. ที่มีทันตบุคลากรไปจัดบริการใน รพ.สต. 
ที่ไม่มีทันตบุคลากร  

   

ตรวจสุขภาพช่องปาก 30 160* 10 
ขัดและท าความสะอาดฟัน 45 240* 15 
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รูปแบบการจัดบริการ การจัดสรรเงิน Fee Schedule (บาท) 

โรงพยาบาล รพ.สต.ที่มี
ทันตบุคลากร 

รพ.สต.ที่ไม่มี
ทันตบุคลากร 

4. โรงพยาบาล ไปจัดบริการใน รพ.สต.  
(ไม่มีทันตบุคลากรหรือมีทันตบุคลากร) 

  

ตรวจสุขภาพช่องปาก 176 24 
ขัดและท าความสะอาดฟัน 264 36 

 * หมายถึง จ านวนเงิน หารด้วยจ านวนทันตบุคลากรทั้งหมดที่มีส่วนในการให้บริการ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 5.3 เรื่องจากกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
 ผลการด าเนินงานวัณโรค จังหวัดกาฬสินธุ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564) 
 ผลการด าเนินงานค้นหาเชิงรุก (case finding) ไตรมาส 1/2565 ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2564  
พบผู้ป่วย จ านวน 31 ราย คิดเป็นอัตราการติดเชื้อ 0.99 การค้นหารายอ าเภอ 5 อันดับแรก ที่มีการค้นหามาก
ที่สุด ได้แก่ อ าเภอกุฉินารายณ์ มีการค้นหามากที่สุด 673 ราย พบผู้ป่วยรายใหม่ จ านวน 7 ราย รองลงมา คือ 
อ าเภอฆ้องชัย อ าเภอยางตลาด อ าเภอเขาวง และอ าเภอหนองกุงศรี ตามล าดับ 
 ผลการด าเนินงานค้นหาเชิงรุก (case finding) ตามกิจกรรมเน้นหนัก ไตรมาส 1/2565 “กิจกรรม 3X3” ค้นหา
ในกลุ่มเสี่ยง 3 กลุ่ม ที่มีการติดเชื้อสูง แต่มีการค้นหาต่ า คือ 1) ผู้ใช้สารเสพติด ติดสุราเรื้อรัง 2) กลุ่มผู้สูงอายุ≥65 ปี  
สูบบุหรี่ มีโรคร่วม COPD/DM 3) Household contacts (ทุกราย) โดยท าการตรวจ 3 วิธี คือ 1) Chest x-ray 2) Sputum 
(Gene x-pert หรือ LAMP test) 3) IGRA ผลการค้นหา พบผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ จ านวน 12 ราย (ผู้สัมผัสใกล้ชิด 7 ราย, 
กลุ่มผู้สูงอายุ≥65 ปี สูบบุหรี่ มีโรคร่วม COPD/DM 5 ราย) “กิจกรรม 3X3” จ าแนกรายสถานพยาบาล อ าเภอที่ค้นหาได้
ตรงตามกลุ่ม ตามเป้าหมาย มากที่สุด ได้แก่ อ าเภอยางตลาด, อ าเภอฆ้องชัย, อ าเภอกุฉินารายณ์, อ าเภอกมลาไสย และ
อ าเภอห้วยเม็ก ตามล าดับ 
 ผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ ที่ข้ึนทะเบียนในไตรมาส 1/2565 จ านวน 112 คน (เพศชาย 85 คน, เพศหญิง 27 คน) 
 • ผู้ป่วยขึ้นทะเบียนใน 15 รพ. พบสูงสุดที่ รพ. กาฬสินธุ์ และ รพร.กุฉินารายณ์ แห่งละ 17 ราย 
 • ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิง เท่ากับ 3.148: 1 
 • น้ าหนักเฉลี่ย 50.52 กก. (น้ าหนักน้อยทีสุ่ด 29 กก.–น้ าหนักมากทีสุ่ด 81 กก.) 
 • อายุเฉลี่ย 55.81 ปี (อายุน้อยทีสุ่ด 19 ปี– อายุมากทีสุ่ด 99 ปี) 
 ผลการตรวจ IGRAs จังหวัดกาฬสินธุ์  ณ ห้องส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่  7 จังหวัดขอนแก่น
ปีงบประมาณ 2565 จ านวนส่งตรวจ 288 ตัวอย่าง (Negative 232 ตัวอย่าง, Indeterminate 34 ตัวอย่าง, 
Positive 22 ตัวอย่าง) 
 เป้าหมายอัตราความครอบคลุมการขึ้นทะเบียนของผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ า (TB treatment 
coverage) จ าแนกรายไตรมาส (ไตรมาส 1 = 22%, ไตรมาส 2 = 44%, ไตรมาส 3 = 66%, ไตรมาส 4 = 88%) 
เป้าหมายร้อยละ 88 หรือ 1 ,058 ราย โดยในไตรมาส 1/2565 มี 2 อ าเภอที่บรรลุตามเป้ าหมาย ได้แก่  
อ าเภอสหัสขันธ์ ค้นหาผู้ติดเชื้อรายใหม่ได้ 12 ราย (เป้าหมายรายไตรมาส 9 ราย) และอ าเภอนาคู ส่วนอ าเภออ่ืนๆ  
อยู่ระหว่างด าเนินการ 

มติที่ประชุม รับทราบ และขอให้ผู้รับผิดขอบงาน กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ติดตามความก้าวหน้าเป้าหมายอัตรา
ความครอบคลุมการขึ้นทะเบียนของผู้ป่วยฯ ไตรมาส 1/2565 หากพ้นวันที่ 15 ธันวาคม 2564 อ าเภอที่ยังไม่
ด าเนินการให้แจ้งในที่ประชุม EOC  
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 5.4  เรื่องจากกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ  
 1. การออกเยี่ยมเสริมพลังการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในพื้นที่ในสถานการณ์การ
ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
สถานที ่: โรงพยาบาลยางตลาด, รพ.สต.บ้านบ่อ ต าบลธัญญา อ าเภอกมลาไสย และ โรงพยาบาลกมลาไสย 
วัตถุประสงค์ : 1. เพ่ือเป็นการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในสถานบริการ
ในสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
  2. รับทราบปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะและโอกาสพัฒนาการป้องกัน และควบคุมการติดเชื้อใน
สถานบริการ 
โรงพยาบาลยางตลาด 
 ปัญหาและอุปสรรค 
 1. การดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาทางจิตเวช-ยาเสพติด มีการอาละวาด ท าร้ายบุคลากรและทุบกระจกแตกถึง 2 ครั้ง 
ท าให้ต้องท าเหล็กดัดลูกกรง 
 2. การหาสถานที่ก าจัดขยะ เนื่องจากมีปริมาณขยะติดเชื้อจ านวนมาก 
 3. ผู้ป่วยสั่งซื้ออาหารจากภายนอก เป็นภาระแก่ รปภ. และเจ้าหน้าที่ในการจัดส่ง 
 ข้อเสนอแนะจากทีมตรวจเยี่ยมฯ 
 1. เพ่ิมเติมมาตรการญาติที่มาเยี่ยมต้องฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ 
 2. การแก้ไขปัญหาขยะติดเชื้อเฉพาะสถานการณ์ฉุกเฉิน สามารถท าการเผาขยะติดเชื้อได้แต่สถานที่ต้อง
เหมาะสมห่างไกลชุมชน และมีเจ้าหน้าที่ควบคุมก ากับดูแล 
 3. บริเวณโรงอาหารควรมีจุดทิ้งขยะเปียก เศษอาหารที่เป็นสัดส่วน บอกจุดทิ้งขยะแก่ประชาชนที่มาใช้
บริการให้ชัดเจน และจัดการเรื่องความสะอาด 
 4. เพ่ิมมาตรการสังคม กระตุ้นให้ประชาชนได้รับการวัคซีนเร็วและครอบคลุมทุกกลุ่มอายุ 
 5. ควรมีการสุ่มตรวจ ATK เจ้าหน้าที่ทุกสัปดาห ์
 6. จุดเสี่ยง/ อับ อากาศไม่ระบายหรือถ่ายเทสะดวก ควรจัดการระบบสิ่งแวดล้อมให้สะอาดและปลอดภัยเพ่ิมยิ่งขึ้น 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านบ่อ 
 กลยุทธ์การด าเนินงาน 
 1. เมื่อมีการกักตัวครบ 14 วนั จะต้องฉีดวัคซีนให้ครบตามเกณฑ์ 
 2. การสอบสวนโรคเร็ว ลงพื้นที่หากลุ่มเสี่ยงเพ่ิมเติม 
 3. ใช้กลยุทธ์กระตุ้นประชาชนให้ฉีดวัคซีน ในกลุ่มที่รอฉีดวัคซีนสูตรอื่น น าเสนอข้อดีของวัคซีนสูตรปัจจุบัน 
กระตุ้นให้ประชาชนสนใจ และให้ความร่วมมือมารับวัคซีน 
 4. อุปกรณ์มีความเพียงพอ เช่น Mask Gel alcohol และชุด PPE 
 ปัญหาและอุปสรรค 
 1. การจัดการขยะ/ ชุดตรวจ ATK ที่ใช้แล้ว/ชุด PPE เดิมจะมีรถมาเก็บขยะติดเชื้อ หรือรถของโรงพยาบาล
กมลาไสยจะมารับขยะไปก าจัด แต่เนื่องด้วยปริมาณขยะมีจ านวนมากขึน้จึงท าให้มีการจัดการขยะไม่ทัน 
 2. ห้อง ER แคบ 
 3. จุดรอ นั่งตรวจไม่สะดวก 
 ข้อเสนอแนะจากคณะทีมตรวจเยี่ยมฯ 
 1. สามารถจัดการเผาขยะติดเชื้อได้ แต่ต้องเลือกสถานที่ห่างไกลชุมชน และมีการดูแลควบคุมโดยเจ้าหน้าที่ 
 2. จัดหาเต็นท์ในจุดรอตรวจส าหรับคัดกรองกลุ่มเสี่ยงที่มารับบริการ โดยของบสนับสนุนจาก อปท. 
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 3. เพ่ิมมาตรการส าหรับประชาชนที่จะมารับบริการควรซักประวัติตามแบบฟอร์มคัดกรองความเสี่ยงการ
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ก่อนเสมอ 
โรงพยาบาลกมลาไสย 
จุดเด่น : ทีมงานที่เข้มแข็ง ความสามัคคีในองค์กร 
โอกาสพัฒนา :  1. พัฒนาการทางานในรูปแบบ EOC 
  2. การติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงาน 
ข้อเสนอแนะ 1. การจัดสรรอุปกรณ์ป้องกัน 
  2. โครงสร้างรองรับโรคใหม่ที่ยังไม่ได้มาตรฐาน 
ข้อเสนอแนะจากคณะทีมตรวจเยี่ยม 
 1. Clinic AIR ควรจัดโซนให้อยู่ด้านหน้า ก่อนทางเข้าโรงพยาบาล 
 2. ควรเพิ่มจุดฆ่าเชื้อ เช่น หน้าห้อง IPD และบริเวณอ่างล้างมือควรมีสบู่เหลว เป็นต้น 
 3. อาคาร สิ่งแวดล้อม เพ่ิมการท าความสะอาด จุดอับต่างๆ ระหว่างห้องหรือทางเดิน 
 4. ควรเพิ่มพ้ืนที่มีต้นไม้สีเขียวในการฟอกอากาศ เพ่ือระบายอากาศให้เหมาะสม 
 2. การด าเนินงานมาตรการความปลอดภัย (COVID Free Setting) ส าหรับโรงพยาบาล ในจังหวัดกาฬสนิธุ ์
ที่มาของ COVID Free Setting 
 21 พฤศจิกายน 2564 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มอบนโยบายให้โรงพยาบาลในสังกัดทุกแห่งใช้มาตรการ 
COVID Free Setting สร้างพ้ืนที่ปลอดภัยจากโควิด-19 ให้ผู้มารับบริการ ซึ่งโรงพยาบาลถือเป็นสถานบริการรูปแบบ
หนึ่งที่มีผู้มารับบริการจ านวนมาก ดังนั้น ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงมอบหมายให้ทุกโรงพยาบาลในสังกัด
ใช้มาตรการ COVID Free Setting เพ่ือให้การขับเคลื่อนด าเนินงานในระดับพ้ืนที่เป็นไปตามมาตรการ ให้มีความ
ปลอดภัยสูงสุด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงาน องค์กรอ่ืนๆ ปฏิบัติตาม 
 เอกสารที่แจ้งไปยังโรงพยาบาลทุกแห่ง 
 1. (A1) แบบประ เมิ น มาตรการคว ามปลอดภั ย  ( COVID Free Setting) ส าหรั บ โ ร งพยาบาล  
ส าหรับประเมินทุกเดือนๆ ละ 1 ครั้ง 
 2. (A๒) แบบรายงาน (COVID Free Setting) ส าหรับโรงพยาบาล รายงานทุกวันศุกร์ของสัปดาห์  
 3. QR Code กลุ่ม COVID Free Setting รับ-ส่งรายงาน 
 ขอให้โรงพยาบาลด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
 1. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานหลักในการประสานงาน  
 2. ส่งแบบประเมินมาตรการความปลอดภัย (COVID Free Setting) ส าหรับโรงพยาบาล (A1) ส าหรับ
ประเมินทุกเดือนๆ ละ 1 ครั้ง และแบบรายงาน (COVID Free Setting) ส าหรับโรงพยาบาล (A2) รายงานทุกวัน
ศุกร์ของสัปดาห์  
 3. สรุปผลการด าเนินงานและภาพประกอบน าเสนอใส่ Power point ประมาณ 3-4 หน้า ส่งทุกวันศุกร์
ของสัปดาห์ *ส่งรายงานดังกล่าว ครั้งที่ 1 ส่งภายในวันที่ 3 ธันวาคม 2564 
 3. น าเสนอพิจารณางบประมาณโครงการ Service plan  
 มติจากการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจังหวัดกาฬสินธุ์ CSO ครั้งที่ 1 วันที่  
26 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมเปรื่องอนุชวานิช โรงพยาบาลกาฬสินธุ์  
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มติที่ประชุม  รับทราบ 

5.5 เรื่องเสนอโดยเอกสาร (รายละเอียดปรากฏในระเบียบวาระการประชุมฯ ครั้งที่ 11/2564) 
5.5.1 ความก้าวหน้าการด าเนินงานตาม PA/ ข้อสั่งการตรวจราชการของเขต/ กระทรวง จากระบบ Cockpit  

โดย กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข (รายละเอียดแนบท้ายตามเอกสารหมายเลข 3 หน้าที่ 21 - 22) 
5.5.2 สรุป แผน/ ผล การใช้จ่ายเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2563 – 2564 

โดย กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข (รายละเอียดแนบท้ายตามเอกสารหมายเลข 4 หน้าที่ 23) 
 5.5.3 สรุปผลการด าเนินงานส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Service plan: RDU) จังหวัดกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ 2564 
โดย กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ (รายละเอียดแนบท้ายตามเอกสารหมายเลข 5 หน้าที่ 24 - 32) 
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 5.5.4 สถานการณ์การเงินการคลัง 
โดย กลุ่มงานประกันสุขภาพ (รายละเอียดแนบท้ายตามเอกสารหมายเลข 6 หน้าที่ 33) 
 5.5.5 สรุปรายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 
โดย กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ (รายละเอียดแนบท้ายตามเอกสารหมายเลข 7 หน้าที่ 34 - 38) 

 5.6  เรื่องจากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จ ากัด 
1) ผลการด าเนินงาน มีดังต่อไปนี้ 

 1. ก าไร  ณ  วันที่  29 ตุลาคม 2564          160,956,306.34  บาท 
2. ทุนสหกรณ์               2,125,721,214.63  บาท 
3. เงินฝากจากสมาชิก     1,170,642,129.08  บาท 
4. ทุนด าเนินการ               5,760,980,369.26  บาท 
5. จ านวนสมาชิกสหกรณ์ ณ ปัจจุบันถึงเดือน ตุลาคม 2564  ดังนี้ 

 สมาชิกสามัญ  สมาชิกสมทบ 
คงเหลือสมาชิก ณ วันที่  31 ตุลาคม 2564       3,353      1,165 

      รวม 4,518  คน 
6. ผลการด าเนินงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ฯ  ณ  วันที่  31 ตุลาคม 2564 

   สามัญ    สมทบ 
 คงเหลือสมาชิก ณ วันที่  31 ตุลาคม 2564     3,668    3,307 
        รวม 6,975  คน 

 2) ผลการสรรหาคณะกรรมการด าเนินการฯ  
ประธานกรรมการ :  นายยุทธพล  ภูเลื่อน 
กรรมการรวมเขต :  นายภูเบศวร์  วิชัยโย 
กรรมการแบ่งเขต : เขต 1 นายชิงชัย  อัฐนาค    เขต 2 นางอภิญญา  กองอุดม เขต 3 นางประวีณา  ปรีดี 
   เขต 4 นางนันทา  พลราชม    เขต 5 นายณัฐฐ์ธนัน  โพนนอนสันต์ 

 3) การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2564  ขอเชิญผู้แทนสมาชิกฯ เข้าร่วมประชุมในวันที่ 23 ธันวาคม 2564  
ณ โรงแรมริมปาว 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ  
 - ไม่มี 
 
ปิดประชุมเวลา 11.50 น. 

    (ลงชื่อ)   กฤษณา  เพียรภายลุน ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
            (นางกฤษณา  เพียรภายลุน) 
           นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

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


