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รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งท่ี 12/๒๕64 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Webex) 
วันอังคารที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564  เวลา 14.20 – 15.25 น. 

ณ ห้องประชุมปัญญานุสติ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 

ผู้มาประชุม 
1. นพ.อภิชัย  ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 
2. นพ.พรพัฒน์  ภูนากลม นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
3. นายสม   นาสอ้าน  นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) 
4. นายประสิทธิ์  สงกันหา  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ) 
5. นายยุทธพล  ภูเลื่อน  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ) 
6. นางสุภาภรณ ์  พรมแพง  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
7. นายกฤช  โชติการณ์ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
8. นางสาวถนอมนวล สายเชื้อ  หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
9. นางสาวสุภัทรา  สามัง  หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
10. นายณัฐพงค์  ลือฉาย  หัวหน้ากลุ่มกฎหมาย 
11. นายสุพิน  ภูสง่า  หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
12. นางอาภิรมย์  ชิณโน  หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
13. นายธนาเดช  อัยวรรณ หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
14. นายวรชาติ  จ าเริญพัฒน์ หัวหน้ากลุ่มงานการสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพปฐมภูมิ 
15. นางสาวนงนุช  โนนศรีชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
16. นางสมปอง  พลโคกก่อง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
17. นายโชคชัย  มงคลสินธุ์ หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
18. นายธงชัย  ปัญญูรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 

ผู้ไม่มาประชุม  เนื่องจากติดราชการ/ภารกิจ 
1. นางถมญาณี  โชติการณ์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายณัฐพล  อรัญเจริญวัฒน์ ทันตแพทย์ปฏิบัติการ 
2. นางศุภกาญจน์  หรสิทธิ์  เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
3. นายศิริชัย  รินทะราช นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
4. นางสาวจุฑามาส  ภูนีรับ  แพทย์แผนไทยช านาญการ 
5. นายวุฒิพงษ์  ฆารวิพัฒน์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
6. นางสาวรติฎา  ฤทธิ์รุ่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
7. นายคงฤทธิ์  วันจรูญ  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
8. นางณัฐรินีย์  พิมพะสอน เจ้าพนักงานธุการช านาญงาน 
9. นายศิริศักดิ์  ดลพร  นายช่างเทคนิค 
10. นางกฤษณา  เพียรภายลุน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ผู้เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Webex (ระบบออนไลน์)  
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง สาธารณสุขอ าเภอทุกอ าเภอ และผู้เกี่ยวข้อง ในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
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เริ่มประชุมเวลา 14.20 น. 
 นายแพทย์อภิชัย  ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์  ประธานการประชุม ได้กล่าวเปิด
ประชุมและด าเนินการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบและ/หรือถือปฏิบัติ 
 1. ผู้บริหารระดับกระทรวงฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ขอบคุณบุคลากรสาธารณสุข ใน
เรื่อง การบริหารจัดการฉีดวัคซีน และการควบคุมโรคที่ผ่านมา  
 2. ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เน้นย้ า  
     1) โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) สายพันธุ์โอไมครอน โดยสั่งการให้นายอ าเภอในฐานะ หัวหน้า
ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอ าเภอ (ศปก.อ.) ด าเนินการกวดขันให้กิจกรรม/กิจการเสี่ยงทั้งหมด ปฏิบัติตามค าสั่ง
จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ 12131/2564 เรื่องมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
(ฉบับที่ 39) จึงขอความร่วมมือสาธารณสุขอ าเภอร่วมด าเนินการ  
     2) การรณรงค์ 7 วันอันตราย ซึ่งทางผู้รับผิดชอบจะได้น าเสนอรายละเอียดในที่ประชุมต่อไป 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่แล้ว (ครั้งที่ 11/2564) เมื่อวันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับรองรายงาน ครั้งที่ 11/2564 
 
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 นางสาวเนตรทราย  กว้างชัยภูม ิ
แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ 

รพ.ร่องค า 
สสจ.กาฬสินธุ ์

รพ.เกษตรวสิัย สสจ.ร้อยเอ็ด 
เงื่อนไข : สับเปลี่ยน 

เห็นชอบ 
มีผล 1 ส.ค.65 

2 นางสาวนิตยา  พลกลุ 
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 

รพ.ดอนจาน 
สสจ.กาฬสินธุ ์

สสจ.เลย 
เงื่อนไข : - 

เห็นชอบ 
รอ จนท.จาก รพ.มัญจา

คิรี บันทึกในระบบ 
3 นางสาวจิตฐิตา  พิศสุวรรณ 

จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน 
รพ.สต.บ้านหนองกุ
งน้อย สสอ.สามชัย 

รพ.อากาศอ านวย 
เงื่อนไข : ทดแทน 

เห็นชอบ 
ขอทดแทนภายหลัง 

4 นางปานแก้ว  สีดาเจียม 
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 

รพ.ยางตลาด 
สสจ.กาฬสินธุ ์

รพ.มหาสารคาม สสจ.
มหาสารคาม เง่ือนไข : สับเปลี่ยน 

เห็นชอบ 
แต่ต้องมีมาทดแทน 

5 นางจันจิรา  เพ็ชรนาค 
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 

รพ.สต.นากระเดา 
สสอ.นาค ู

รพ.นาดูน สสจ.มหาสารคาม 
เงื่อนไข : ทดแทน 

ไม่เห็นชอบ 

6 นางปาริฉัตร  วงษ์พานิช 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

รพ.สหสัขันธ ์
สสจ.กาฬสินธุ ์

รพ.ค าเขื่อนแก้ว สสจ.ยโสธร 
เงื่อนไข : - 

เห็นชอบ 

7 นางสาวนริศรา  ศรีแก้วน้ าไสย ์
จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน 

รพ.สต.บา้นสูงเนิน 
สสอ.ค าม่วง 

รพ.สต.บา้นหนองโอง สสอ.
กระนวน เงื่อนไข : ทดแทน 

ไม่เห็นชอบ 
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ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

๕.๑  เรื่องจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 
5.1.1 เรื่องจากนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) (นายสม  นาสอ้าน) 

 1. ประมวลกฏหมายยาเสพติดฉบับใหม่ ที่มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2564 
ที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุข คือ การบ าบัด บทบาทหน้าที่หลัก เป็นของหน่วยงานสาธารณสุข ค่าใช้จ่าย ค่าตอบแทน
ต่างๆ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ก าลังด าเนินการ ในช่วงนี้งบด าเนินการบ าบัด ให้ใช้
งบประมาณที่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้แจ้งจัดสรรไปเป็นรายอ าเภอ รายละเอียด กฎหมายลูกต่างๆ 
ยังไม่ออกมาทั้งหมด ทางจังหวัด ต ารวจ สาธารณสุข และผู้ที่เกี่ยวข้อง จะได้ด าเนินการประชุมเตรียมการหลังจากที่
มีกฎหมายลูกออกมา ทั้งนี้ ให้ใช้รูปแบบวิธีการเดิมไปพลางก่อน  
 การบ าบัดฟ้ืนฟูโดยมีส่วนร่วมของชุมชน Community based treatment and rehabilitation : CBTx  
มีโครงการร่วมกันของจังหวัด คือ โครงการนาคาพิทักษ์ รักษ์ประชา ซึ่งดูแลผู้ติดยาเสพติดที่ขาดยา (ยาจิตเวช และ
ยาบ าบัดต่างๆ) ต้นแบบอยู่ที่อ าเภอห้วยเม็ก “กุดโดนโมเดล” และเมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2564 
คณะกรรมาธิการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด สภาผู้แทนราษฎร  เดินทางมาศึกษาดูงาน โดย
ได้รับความชื่นชมจากคณะกรรมาธิการฯ และให้ขยายผลไปทั้งจังหวัด ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการฯ จะน ารูปแบบไป
ขยายผลในระดับประเทศต่อไป 
 2. การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เป้าหมายปี 2565 ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ อัตราการตาย 
ลดลงจากปีที่แล้ว 5% ดังนั้น ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2564 – 4 มกราคม 2565 ก าหนด
เป้าหมาย ภาพรวมทั้งจังหวัด ลดอุบัติเหตุ ไม่เกิน 21 ครั้ง บาดเจ็บไม่เกิน 21 คน เสียชีวิตไม่เกิน 6 คน  
 การเตรียมการของสาธารณสุข คือ เตรียมการระบบ ER คุณภาพ การประสานเครือข่ายการสื่อสาร ให้มี
ความพร้อม เพ่ือเข้าถึงและรักษาเร็ว ลดการตาย ทีมบริการ ให้เบิกจ่ายค่าตอบแทนอยู่เวรได้ไม่เกิน 2 เท่า  
รายละเอียดกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ จะได้น าเสนอให้ทราบต่อไป 
 การเตรียมความพร้อมรับเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕ ช่วง 7 วันอันตราย  โดย กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ  
 การเตรียมความพร้อมรับเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕ ช่วง 7 วันอันตราย แบ่งเป็น 3 ช่วง: 7-7-7 
 1) ช่วงก่อนควบคุมเข้มข้น (22 - 28 ธันวาคม 2564) มีเสียชีวิต 2 ราย 
 2) ช่วงควบคุมเข้มข้น (29 ธันวาคม 2564 - 4 มกราคม 2565) 
 3) ช่วงหลังควบคุมเข้มข้น (5-11 มกราคม 2565) 
 จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ถูกก าหนดให้อยู่ใน 9 จังหวัดน าร่องของประเทศ โดยมีเป้าหมาย อัตราการตายจาก
อุบัติเหตุทางถนนลดลง ร้อยละ 5 
 แนวทางการด าเนินงานอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕ (๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ – ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕) 

ประเด็น รายละเอียด 

การด าเนินงาน ให้ด าเนินการตามแนวทางการด าเนินงานป้องกันและลดการบาดเจ็บจาก
การจราจรทางถนนของกระทรวงสาธารณสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 
๒๕๖๕ และให้ด าเนินการเข้มข้นในทุกอ าเภอ อย่างเคร่งครัด 

แนวทางการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ - ด าเนินการตามแนวทางการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลปี
ใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕  
- โรงพยาบาลให้ความร่วมมือตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ ในเลือด กรณี
ต ารวจส่งผู้ขับขี่มาตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือด โดยให้เก็บค่าใช้จ่าย
กับผู้ส่งตรวจ ให้รายงานผลตรวจแอลกอฮอล์ในเลือดภายใน ๒๔ ชม. ช่วง
เทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
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ประเด็น รายละเอียด 

ก าหนดค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ 
ที่ปฏิบัติงาน 

สามารถปรับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นไม่เกิน ๒ เท่าตามข้อบังคับกระทรวง
สาธารณสุขทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารหน่วยงาน 

การบันทึกข้อมูล ระบบ PHER ACCIDENT ทุกราย (เคส Admit/ ไม่ Admit/ เสียชีวิต) 
การยืนยันข้อมูลกับ สสจ. ในกรณีที่มี
ผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต (เฉพาะเคส Admit 
และเสียชีวิต) 

- ภายใน ๘ ชม. ของเวรนั้นๆ รวมทั้งให้บันทึกข้อมูลเพิ่มเติมตามแบบฟอร์ม 
ปภ.บอ.3 และ ปภ.บอ.4 

การติดตามข้อมูล กรณีมีผู้บาดเจ็บแล้วต่อมา
เสียชีวิตนับตั้งแต่เกิดเหตุถึง ๓๐ วัน 

ให้ติดตามข้อมูล + รายงาน สสจ. 

กรณีเกิดอุบัติเหตุหมู่หรือมีผู้เสียชีวิต 
(เสียชีวิตทุกราย/บาดเจ็บ ๔ คนขึ้นไป) 

ส่งรายงานเบื้องต้น ( Spot Report ) ให้ สสจ. ทราบภายในไม่เกิน 2 
ชั่วโมงนับตั้งแต่เกิดเหตุ ทั้งนี้สามารถส่งรายงาน ติดต่อและประสานงานที่ 
นางจุฑามณี พละศิลา ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ หมายเลข
โทรศัพท์ ๐๘๘ - ๕๗๒ - ๙๗๕๕ ID Line ๐๘๘๕๗๒๙๗๕๕  หรืออีเมลล์ 
Ems.moph@gmail.com 

การบูรณาการข้อมูล 
ให้หน่วยงานสาธารณสุข บูรณาการข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน ร่วมกับ ศปถ.
อ าเภอ (แจ้ง + รายงานข้อมูลให้ ศปถ.อ าเภอทราบทุกเคส ทุกวัน (เคส 
Admit/ ไม่ Admit/ เสียชีวิต) 

หมายเหตุ : ค าสั่งตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือด โดยต ารวจเป็นหน่วยงานออกค่าใช้จ่าย ๑,๐๐๐ บาท/เคส 
 การตรวจวัดแอลกอฮอล์ โดยศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ตรวจให้ฟรี 2,000 เคส ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 7 
ช่วงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 – 3 มกราคม 2565 หากจะส่งตรวจ ต้องโทรแจ้งศูนย์วิทย์ฯ ก่อน  
 การตรวจเยี่ยมเสริมพลัง เทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕ (๒๙- 30 ธันวาคม ๒๕๖๔) 
 1. วันที่ 29 ธันวาคม 2564 ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๗ ตรวจเยี่ยมเสริมพลัง 
เทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕ หลังจากการประชุม EOC เสร็จสิ้น สถานที่ตรวจเยี่ยม : งาน ER และสนามฉีดวัคซีน 
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์, ด่านชุมชนห้วยโพธิ์ อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ , ด่านชุมชนปากทางเขื่อน อ าเภอยางตลาด และ 
งาน ER โรงพยาบาลยางตลาด โดยเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานและต้อนรับบริเวณด่าน ต้องได้รับวัคซีนครบ หากไม่ครบ
ขอให้ตรวจ ATK 
 2. วันที่ 30 ธันวาคม 2564 รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ตรวจเยี่ยมเสริมพลัง เทศกาลปี
ใหม่ ๒๕๖๕ ทั้ง 18 อ าเภอ ตามโซนที่อยู่ในความดูแล รับผิดชอบ 
 จังหวัดกาฬสินธุ์ อ าภอที่เป็นอ าเภอเสี่ยงสูงที่ต้องเผ้าระวัง คือ 1) อ าเภอเสี่ยงสูงมาก: เมือง, ยางตลาด  
2) อ าเภอเสี่ยงสูง: กุฉินารายณ์, สมเด็จ 
 การด าเนินงานเตรียมความพร้อมรับมืออุบัติเหตุทางถนน ปี ๒๕๖๕ โรงพยาบาลทั้ง ๑๘ อ าเภอ ได้ร่วมมือ
กับหน่วยงาน อปท. สถานีต ารวจ และหน่วยกู้ชีพเอกชนในพ้ืนที่ จัดประชุมซ้อมแผนรับมืออุบัติเหตุแบบ Table 
Top จ านวน 9 แห่ง คือ โรงพยาบาลยางตลาด, โรงพยาบาลร่องค า, โรงพยาบาลเขาวง, โรงพยาบาลหนองกุงศรี, 
โรงพยาบาลสมเด็จ, โรงพยาบาลท่าคนัโท, โรงพยาบาลห้วยผึ้ง, โรงพยาบาลห้วยเม็ก และ โรงพยาบาลนาคู 
 “ ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ ” (ขับช้า, คาดเข็มขัด, ง่วง เมา ไม่ขับ, ใส่หมวกกันน็อค) และที่
เพ่ิมมาในปีนี้ คือ เฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
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 5.2 เรื่องจากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
 การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ และแบบบูรณาการ กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2565 จังหวัด
กาฬสินธุ์ รอบที่ 1/2565  จังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 16 - 18 มีนาคม 2565 โดย รูปแบบการตรวจราชการ ดังนี้ 
 1. วันที่ 16 มีนาคม 2565 
 - เช้า : รับฟังการน าเสนอประเด็นปฐมภูมิ ณ สสจ.กาฬสินธุ์ น าโดย สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพท่ี 7 
 - บ่าย : ลงตรวจเยี่ยมพ้ืนที่ ประเด็นที่ 2 รับบริการกับหมอครอบครัวในหน่วยบริการปฐมภูมิที่ไหนก็ได้  
สถานที่ : ยังไม่ระบุ 
 2. วันที่ 17 มีนาคม 2565  
 - เช้า : รับฟังการน าเสนอการด าเนินตามประเด็นตรวจราชการ ณ สสจ.กาฬสินธุ์ น าโดย ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี 7 
 - บ่าย : ลงตรวจเยี่ยมพ้ืนที่ ตามประเด็นตรวจราชการ  
  ทีมท่ี 1 น าโดย ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 สถานที่ : รพ.ท่าคันโท  
  ทีมท่ี 2 สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพท่ี 7 สถานที่ : ยังไม่ระบุ 
 3. วันที่ 18 มีนาคม 2565  
 - เช้า : สรุปตรวจราชการฯ ณ สสจ.กาฬสินธุ์ 
หมายเหตุ : หากทราบพ้ืนที่ ที่จะลงตรวจเยี่ยมแน่นอนแล้ว จะแจ้งให้ทราบในการประชุมฯ ครั้งต่อไป 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 5.3  เรื่องจากกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
 ๕.๓.๑ แจ้งรายชื่อหน่วยงานที่ได้รับเกียรติบัตร หน่วยงานที่มีผลการด าเนินงานค้นหาเชิงรุก (Case 
Finding) ตามภารกิจเน้นหนักไตรมาส 1/2565 “กิจกรรม 3x3” ได้แก่ 

ล าดับ หน่วยงาน ระดับ 
1 โรงพยาบาลยางตลาด ระดับดีเยี่ยม 
2 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ ระดับดีเด่น 
3 โรงพยาบาลกมลาไสย ระดับดีเด่น 
4 โรงพยาบาลห้วยเม็ก  ระดับดีเด่น 
5 โรงพยาบาลฆ้องชัย ระดับดีเด่น 

 ๕.๓.๒ แจ้งรายชื่อหน่วยงานที่ได้รับเกียรติบัตร หน่วยงานที่บรรลุเป้าหมายอัตราความครอบคลุมการ
ขึ้นทะเบียนของผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ า (TB Treatment Coverage) ไตรมาส 1/2565  
ร้อยละ 22 ได้แก่ 

ล าดับ หน่วยงาน ร้อยละ 
1 โรงพยาบาลนาคู 36.11 
2 โรงพยาบาลสหัสขันธ์ 29.26 
3 โรงพยาบาลสมเด็จ 24.65 
4 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ 22 
5 โรงพยาบาลค าม่วง 22 

มติที่ประชุม  ขอชื่นชม/แสดงความยินดีกับหน่วยงานที่ได้รับเกียรติบัตร 
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 ๕.๓.3 การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่ส าคัญของจังหวัดกาฬสินธุ์  
ข้อมูล ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2564  
 1. อัตราป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวัง 10 อันดับแรก จากรายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ตั้งแต่วันที่ 
1 มกราคม – 16 ธันวาคม 2564 โรคที่พบอัตราการป่วยสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ โรคอุจจาระร่วง รองลงมาคือ  
โรคไข้ไม่ทราบสาเหตุ ปอดบวม อาหารเป็นพิษ และโรคตาแดง ตามล าดับ  
 2. สถานการณ์โรคปอดบวม จังหวัดกาฬสินธ์ุ กลุ่มอายุที่พบอัตราป่วยสูงสุด คือ อายุ 65 ปีขึ้นไป ร้อยละ 
39.89 อายุ 55 – 64ปี ร้อยละ 16.06 อายุ45 – 54 ปี ร้อยละ 13.47 กลุ่มอาชีพที่พบอัตราป่วยสูงสุด คือ 
เกษตรกร ร้อยละ 59.22 ว่างงาน/ในปกครอง ร้อยละ 16.36 นักเรียน ร้อยละ 8.73 หมู่บ้านที่พบผู้ป่วยราย
สุดท้ายในช่วง 1 -2 สัปดาห์ ในพ้ืนที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้แก่ อ าเภอร่องคา อ าเภอห้วยเม็ก อ าเภอท่าคันโท อ าเภอ
สามชัย และอ าเภอห้วยผึ้ง 
 3. สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ จังหวัดกาฬสินธ์ุ ผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ (อัตราป่วยต่อแสนประชากร)  
อ าเภอนามน 17.87, อ าเภอห้วยผึ้ง 9.3, อ าเภอกมลาไสย 8.59, อ าเภอร่องค า 6.31, อ าเภอกุฉินารายณ์ 6.1 
อ าเภอสหัสขันธ์ 6.09, อ าเภอยางตลาด 4.63 และอ าเภอเมือง 0.64 ดังนั้น จึงขอความร่วมมือเร่งรัดการฉีดวัคซีน 
 4. สถานการณ์โรคไขเุลือดออก จังหวัดกาฬสินธ์ุ  จ านวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก จ าแนกรายเดือน 
จังหวัดกาฬสินธุ์ เปรียบเทียบข้อมูลประจ าปี พ.ศ. 2564 กับค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง และปี พ.ศ.2563 พบว่า
ในปี พ.ศ.2564 มีจ านวนผู้ป่วยสูงสุดในเดือนมิถุนายน จ านวน 35 รายรองลงมา คือ เดือนสิงหาคม จ านวน 27 ราย 
และเดือนกันยายน จ านวน 22 ราย ส่วนข้อมูลเปรียบเทียบในปีที่ผ่านมา พบว่าในปี พ.ศ.2564 ยังคงมีจ านวน
ผู้ป่วยน้อยกว่า ค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง และในปีที่ผ่านมา 
 5. กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 44/2564 ประจ าสัปดาห์ที่ 51 (วันที่ 19 – 25 ธ.ค. 64) 
 เตือนประชาชนในช่วงนี้ระวังป่วยด้วยโรคอาหารเป็นพิษ อาจมีการรวมตัวรับประทานอาหารในช่วงวันหยุด
ยาว ขอให้หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ ไม่สะอาด และยึดหลัก สุก ร้อน สะอาด" สถานการณ์  
“โรคอาหารเป็นพิษ” ในปี 2564 ตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 -13 ธันวาคม 2564 พบผู้ป่วยจ านวน 53,540 ราย 
เสียชีวิต 1 ราย กลุ่มอายุที่พบผู้ป่วยมากที่สุด คือ อายุ 15-24 ปี รองลงมาคือ อายุ 25-34 ปี และอายุมากกว่า 
65 ปีขึ้นไป จังหวัดที่มี อัตราการป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ มุกดาหาร ร้อยเอ็ด 
อุบลราชธานี เชียงราย และศรีสะเกษ มีรายงานพบ การป่วยโรคอาหารเป็นพิษ จ านวน 28 ราย กระจายไปในหลาย
หมู่บ้านในจังหวัดอุบลราชธานี 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 5.4 เรื่องจากกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
 ๕.๔.๑ แจ้งรายช่ือหน่วยงานที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ อ าเภอผ่านเกณฑ์ประเมินและรับรองเป็น
อ าเภออนามัยเจริญพันธุ์อย่างต่อเนื่อง ปีงบประมาณ 2564 กรมอนามัย โดยส านักอนามัยการเจริญพันธุ์ 
 ด้วยปีงบประมาณ 2564 กรมอนามัย โดยส านักอนามัยการเจริญพันธุ์ ได้ด าเนินโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายด าเนินงานป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่นอย่างบูรณาการ เสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายในระดับพ้ืนที่ 
มุ่งเน้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยมีพ้ืนที่เป็นฐานและประชาชนเป็นศูนย์กลาง บูรณาการ เป้าหมาย 
ทิศทางและยุทธศาสตร์ร่วมกันอย่างเป็นองค์รวม เพ่ือให้มีรูปแบบการด าเนินงานป้องกันและแก้ไข ปัญหาอย่างเป็น
รูปธรรม ผลการประเมินรับรองการเป็นอ าเภออนามัยการเจริญพันธุ์ที่ด าเนินงานอย่างต่อเนื่องของจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ได้แก่  1. อ าเภอกมลาไสย  2. อ าเภอสมเด็จ 

มติที่ประชุม  ขอชื่นชม/แสดงความยินดีกับหน่วยงานที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ 
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 5.4.๒ สิทธิของวัยรุ่นด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ ภายใต้ พรบ.การป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่น พ.ศ. 2559  การเข้าถึงบริการยาฝัง คุมก าเนิด และห่วงอนามัยส าหรับวัยรุ่นอายุต่ ากว่า 20 ปี ที่
ต้องการคุมก าเนิด ทุกสิทธิสุขภาพ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
 วัยรุ่นที่อายุต่ ากว่า 20 ปี มีสิทธิสามารถเข้ารับการคุมก าเนิดฟรี ทุกวิธี รวมถึงยาฝังคุมก าเนิดและห่วง
อนามัยที่โรงพยาบาลเครือข่ายของส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ทั้งภาครัฐและเอกชน ตาม
พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 โดยที่ผ่านมากรมอนามัย ร่วมกับ 
สปสช. ส่งเสริมการเข้าถึงบริการยาฝังคุมก าเนิด และห่วงอนามัย ส าหรับวัยรุ่นอายุต่ ากว่า 20 ปี ที่ต้องการ
คุมก าเนิด ทุกสิทธิสุขภาพ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และสามารถเข้ารับบริการได้ที่สถานบริการในเครือข่ายของ สปสช. 
ทั่วประเทศ ซึ่งจะเป็นช่องทางหนึ่งในการช่วยลดปัญหาแม่วัยรุ่นได้ ทั้งนี้ยาฝังคุมก าเนิดเป็นวิธีการควบคุมก าเนิด
แบบกึ่งถาวรที่มีประสิทธิภาพสูง มี 2 ชนิด ได้แก่ยาฝังคุมก าเนิด ชนิด 1 หลอด จะคุมก าเนิดได้นาน 3 ปี และยาฝัง
คุมก าเนิด ชนิด 2 หลอด จะคุมก าเนิดได้นาน 5 ปี โดยจะฝังใต้ผิวหนังบริเวณท้องแขน และถอดออกเมื่อครบ
ก าหนด  ส าหรับวัยรุ่นที่ท้องไม่พร้อมและยังหาทางออกกับปัญหาไม่ได้ สามารถโทรไปปรึกษาดูแลช่วยเหลือตาม
สภาพปัญหาที่สายด่วน 1663 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 21.00 น. ได้ทุกวัน เพื่อรับบริการปรึกษาทางเลือกและส่งต่อ
ดูแล รวมทั้งการให้บริการแนะแนวทางการคุมก าเนิดที่มีประสิทธิภาพ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 5.4.๓ ศูนย์ช่วยเหลือวัยรุ่น (ศชร.) ภายใต้พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่น พ.ศ.2559 ระดับจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 ก าหนดที่ตั้งศูนย์ช่วยเหลือฯ เป็น 2 จุด ได้แก่ 
 สถานที่ตั้ง 1. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 
   2. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ 
บทบาทหน้าที ่
 1. บริการให้ค าปรึกษา ประสานงาน/ส่งต่อ ให้วัยรุ่นได้รับการช่วยเหลือ และได้รับสิทธิตามมาตรา 5ของ
พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 
 2. บริการด้านการศึกษา (ปัญหา เช่น ตั้งครรภ์แล้วไม่ได้เรียนต่อ) ช่วยเหลือวัยรุ่นตั้งครรภ์ให้ได้รับ
การศึกษาที่เหมาะสมและต่อเนื่อง, จัดระบบส่งต่อให้ได้รับบริการอนามัยการ และสวัสดิการสังคม 
 3. บริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ (ปัญหา เช่น ตั้งครรภ์ไม่พร้อม , ฝากครรภ์, ปรึกษาด้านอนามัยเจริญ
พันธุ์ต่างๆ) ให้ข้อมูลข่าวสาร/ความรู้ ให้บริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ ช่วยเหลือเมื่อตั้งครรภ์ไม่พร้อม 
 4. บริการด้านสวัสดิการสังคม (ปัญหา เช่น ค่าใช้จ่าย , ครอบครัวทดแทน, ฝึกอาชีพ) ให้ข้อมูลข่าวสาร/
ความรู้ สนับสนุนการท างานของสภาเด็กและเยาวชน จัดให้มีการฝึกอาชีพ จัดหาครอบครัวทดแทน 
 5. บริการด้านข้อมูลข่าวสาร (ปัญหา เช่น ไม่ทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ พ.ร.บฯ) ให้ข้อมูลข่าวสาร/
ความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  สิทธิของวัยรุ่น  
 6. คดีความ/การฟ้องร้อง (ปัญหา เช่น การถูกล่วงละเมิดทางเพศ) ช่วยเหลือเรื่องคดีความต่างๆ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 5.5 เรื่องจากกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
 - รายงานผลการด าเนินงานองค์กรสร้างสุข ปี 2565 
 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ขอรายงานผลการด าเนินงานองค์กรสร้างสุข ปี 2565 ซึ่งมีการเปิดระบบ
ให้บุคลากรสาธารณสุข ร่วมตอบแบบประเมิน Happinometer & HPI ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 
28 กุมภาพันธ์ 2565 เป้าหมายร้อยละ 90 ของจ านวนบุคลากรทั้งหมด 
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 จ านวนเป้าหมายในการตอบแบบประเมินฯ สสจ.กาฬสินธุ์ 183 ราย /164ราย (ร้อยละ 90)/ภาพรวม
จังหวัด 7,586ราย/ 6,793ราย (ร้อยละ 90) จ านวนบุคลากรร่วมตอบแบบประเมิน Happinometer& HPI
ประจ าปี 2565 ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2564 ตอบแบบประเมินทั้งสิ้น 403 ราย 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ และให้รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินการอีกครั้งในการประชุมฯ ครั้งต่อไป 

 5.6  เรื่องจากโรงพยาบาลกาฬสินธุ์  
 โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ขอเชิญชวนบุคลากรสาธารณสุข ฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 และเข็มที่ 4 โดยทางโรงพยาบาล
กาฬสินธุ์ จะให้บริการฉีดวัคซีนถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2564 เวลา 16.00 น. 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

๕.7  เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชน 
 โรงพยาบาลนาคู ขอขอบคุณนายแพทย์สาธารณสุขจั งหวัดกาฬสินธุ์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาล 
สาธารณสุขอ าเภอ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ที่ร่วมท าบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพ่ือสมทบทุนสร้างอาคารฟอกไตและ
สุขภาพแบบองค์รวม โรงพยาบาลนาคู อ าเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ในวันที่ 25-26 ธันวาคม พ.ศ.2564 ได้ยอด
ผ้าป่ารวมทั้งสิ้น 8,159,396.25 บาท (แปดล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันสามร้อยเก้าสิบหกบาทยี่สิบห้าสตางค์) 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

5.8  เรื่องเสนอโดยเอกสาร (รายละเอียดปรากฏในระเบียบวาระการประชุมฯ ครั้งที่ 12/2564) 
5.8.1 ความก้าวหน้าการด าเนินงานตาม PA/ข้อสั่งการตรวจราชการของเขต/กระทรวง จากระบบ Cockpit  

โดย กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข (รายละเอียดแนบท้ายตามเอกสารหมายเลข 4 หน้าที่ 32 - 33) 
5.8.2 สรุป แผน/ผล การใช้จ่ายเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2563 – 2564 

โดย กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข (รายละเอียดแนบท้ายตามเอกสารหมายเลข 5 หน้าที่ 34 - 35) 
 5.8.3 สรุปการอนุมัติแผนงาน/โครงการ ทุกประเภท 
โดย กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข (รายละเอียดแนบท้ายตามเอกสารหมายเลข 6 หน้าที่ 36 - 37) 
 5.8.4 สรุปผลการด าเนินงานส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Service plan: RDU) จังหวัดกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ 2564 
โดย กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ (รายละเอียดแนบท้ายตามเอกสารหมายเลข 7 หน้าที่ 38 - 45) 
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 5.8.5 สถานการณ์การเงินการคลัง 
โดย กลุ่มงานประกันสุขภาพ (รายละเอียดแนบท้ายตามเอกสารหมายเลข 8 หน้าที่ 46 - 48) 
 5.8.6 การขับเคลื่อนการด าเนินงานสุขภาพวัยรุ่น 
โดย กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ (รายละเอียดแนบท้ายตามเอกสารหมายเลข 9 หน้าที่ 49 - 50) 
 5.8.7 การขับเคลื่อนการพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพปฐมภูมิ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
โดย กลุ่มงานการสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพปฐมภูมิ (รายละเอียดแนบท้ายตามเอกสารหมายเลข 10 หน้าที่ 51 - 53) 
 5.8.8 อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ แยกรายอ าเภอ ปีงบประมาณ 2564 จังหวัดกาฬสินธุ์ 
โดย กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด (รายละเอียดแนบท้ายตามเอกสารหมายเลข 11 หน้าที่ 54 - 55) 
 5.8.9 สรุปรายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 
โดย กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ (รายละเอียดแนบท้ายตามเอกสารหมายเลข 12 หน้าที่ 56 - 85) 

 5.9  เรื่องจากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จ ากัด 
ผลการด าเนินงาน มีดังต่อไปนี้ 

 1. ก าไร  ณ  วันที่  30 พฤศจิกายน 2564          178,288,643.91  บาท 
2. ทุนสหกรณ์               2,150,915,525.44  บาท 
3. เงินฝากจากสมาชิก     1,174,973,287.56  บาท 
4. ทุนด าเนินการ               5,749,636,822.55  บาท 
5. จ านวนสมาชิกสหกรณ์ ณ ปัจจุบันถึงเดือน  พฤศจิกายน 2564  ดังนี้ 

 สมาชิกสามัญ  สมาชิกสมทบ 
คงเหลือสมาชิก ณ วันที่  30 พฤศจิกายน 2564       3,330      1,147 

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

   สามัญ    สมทบ 
 คงเหลือสมาชิก ณ วันที่  30 พฤศจิกายน 2564     3,668    3,301 
        รวม 6,969  คน 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ  
 - ไม่มี 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา 15.25 น. 

    (ลงชื่อ)   กฤษณา  เพียรภายลุน ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
            (นางกฤษณา  เพียรภายลุน) 
           นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

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


