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รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งท่ี 3/๒๕65 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Webex) 
วันพุธที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565  เวลา 14.25 – 16.25 น. 
ณ ห้องประชุมปัญญานุสติ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์  

ผู้มาประชุม 
1. นพ.อภิชัย  ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 
2. นพ.พรพัฒน์  ภูนากลม นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
3. นายประสิทธิ์  สงกันหา  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ) 
4. นายยุทธพล  ภูเลื่อน  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ) 
5. นางสาวจุฑารัตน์  จังโกฎิ  แทนหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
6. นายกฤช  โชติการณ์ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
7. นางสาวถนอมนวล สายเชื้อ  หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
8. นางสาวสุภัทรา  สามัง  หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
9. นายณัฐพงศ์  ลือฉาย  หัวหน้ากลุ่มกฎหมาย 
10. นายพิทักษ์  กาญจนศร แทนหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
11. นายยินดี  วิชัยโย  แทนหัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
12. นางอาภิรมย์  ชิณโน  หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
13. นายธนาเดช  อัยวรรณ หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
14. นายวรชาติ  จ าเริญพัฒน์ หัวหน้ากลุ่มงานการสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพปฐมภูมิ 
15. นางสาวนงนุช  โนนศรีชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
16. นางสมปอง  พลโคกก่อง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
17. นายธงชัย  ปัญญูรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 

ผู้ไม่มาประชุม  เนื่องจากติดราชการ/ภารกิจ 
1. นายสม   นาสอ้าน  นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายปริญญา  กองกาย  เภสัชกรช านาญการ 
2. นางศุภกาญจน์  หระสิทธิ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
3. นายบุรินทร์  จินดาพรรณ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
4. นายชนะชัย  มาตย์ค ามี นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
5. นางสาวสุวิกรานต์ ศรีวรรณา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
6. นายคณัสนันท์  ภูจารึก  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
7. นายวิษณุ  ศรีโยธา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
8. นายศิริศักดิ์  ดลพร  นายช่างเทคนิค 
9. นางกฤษณา  เพียรภายลุน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ผู้เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Webex (ระบบออนไลน์)  
1. นายโชคชัย  มงคลสินธุ์ หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
2. ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง สาธารณสุขอ าเภอทุกอ าเภอ 

และผู้เกี่ยวข้อง ในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
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เริ่มประชุมเวลา 14.25 น. 
 นายแพทย์อภิชัย  ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์  ประธานการประชุม ได้กล่าวเปิด
ประชุมและด าเนินการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบและ/หรือถือปฏิบัติ 
 1. ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอบคุณทุกหน่วยงานที่ช่วยกันด าเนินการจัดงานกาชาด  และหากพ้ืนที่ใด 
ประสงค์จะจัดกิจกรรม ขอให้ยึดหลัก COVID Free Setting (CFS) เป็นมาตรฐานหลัก 
 2. การขจัดปัญหาความยากจน ได้มีการจัดตั้งศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย 
อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) โดยใช้ระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า 
(Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP) ร่วมกับ ระบบสารสนเทศบริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (THAI QUARANTINE MONITOR :Thai QM) ในการค้นหาคน
ยากจนและแก้ไขปัญหาให้ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงสาธารณสุข คือ คนที่มีปัญหาด้านสุขภาพ ซึ่งกระจายอยู่ใน
จังหวัด ประมาณพันกว่าคน ที่ต้องได้รับความช่วยเหลือและแก้ไข จึงขอให้ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ตรวจสอบจ านวนผู้
ยากจนที่มีปัญหาด้านสุขภาพ ที่ต้องเข้าไปให้ความช่วยเหลือ เพราะจะเป็นประเด็นหลักในการตรวจบูรณาการ  
ในการตรวจราชการรอบต่อไป 
 3. คลังจังหวัด แจ้งงบปี 2564 กันเหลื่อมปี ก าหนดเวลาสิ้นสุด 31 มีนาคม 2565 จึงขอให้กลุ่มงาน
บริหารทั่วไป ตรวจสอบว่ามีงบกันเหลื่อมปีหรือไม่ หากมีขอให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 มีนาคม 2565 
 4. สืบเนื่องจากนายแพทย์เมธา  ดิเรกโภค ย้ายไปด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเทพสถิต จังหวัด
ชัยภูมิ และมอบหมายให้ นายแพทย์สมานมิตร อัฐนาค รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลสามชัย  
ไปพลางก่อน แต่เนื่องจากต าแหน่งที่นายแพทย์เมธา ดิเรกโภค ไปด ารงอยู่ ยังไม่คืนต าแหน่ง และระเบียบราชการ 
ยังไม่สามารถสรรหาได้ จึงขอให้ ชมรมผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมชน พิจารณามอบหมายบุคคล เพ่ือรักษาการใน
ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลสามชัย ไปพลางก่อน 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่แล้ว (ครั้งที่ 2/2565) เมื่อวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 2/2565 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องติดตามผลการประชุม ครั้งที่แล้ว 
 - ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1 ขอความเห็นชอบน าเงินเหลือจ่ายจากงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนเข้า
เงินบ ารุง  โดย กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
 โรงพยาบาลกมลาไสย มีความประสงค์จะน าเงินเหลือจ่ายจากงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะงบลงทุนปีงบประมาณ 2564 เข้าเงินบ ารุงของโรงพยาบาลกมลาไสย จ านวน 1,472,516.46 บาท  
(หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันห้าร้อยสิบหกบาทสี่สิบหกสตางค์ ) และดอกเบี้ย จ านวน 10,536.05 บาท  
(หนึ่งหมื่นห้าร้อยสามสิบหกบาทห้าสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จ านวน 1,483,052.51 บาท (หนึ่งล้านสี่แสน- 
แปดหมื่นสามพันห้าสิบสองบาทห้าสิบเอ็ดสตางค์)  

มติที่ประชุม  ที่ประชุมเห็นชอบ 
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 4.2 ข้าราชการขอย้ายข้ามจังหวัด โดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
 1) ข้าราชการขอย้ายข้ามจังหวัดออกไป จ านวน 11 ราย ดังนี้ 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง 

สถานที่ปฏิบัติงาน สถานที่ราชการที่ขอย้าย มติท่ีประชุม 

1 นายพชรพล  สามารถ 
นายแพทย์ช านาญการ 

รพ.กมลาไสย 
สสจ.กาฬสินธุ ์

รพ.ชุมแพ สสจ.ขอนแก่น 
เง่ือนไข : - 

เห็นชอบ 
 

2 น.ส.วิรลัรัชชร์  ยิงพูนผล 
นายแพทย์ช านาญการ 

รพร.กุฉินารายณ ์
สสจ.กาฬสินธุ ์

รพ.วาปีปทุม สสจ.มหาสารคาม 
เง่ือนไข : - 

เห็นชอบ 
 

3 น.ส.เอื้องฟ้า  แป๊ะพานิชย์ 
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 

รพ.กุฉินารายณ ์
สสจ.กาฬสินธุ ์

รพ.สต.บ้านปางส่างค า สสอ.แม่
สอด 
เง่ือนไข : - 

เห็นชอบ 
 

4 น.ส.ปัทมา  สรุิยวงศ ์
นักกายภาพบ าบัดปฏิบัติการ 

รพ.นามน 
สสจ.กาฬสินธุ ์

รพ.ลืออ านาจ สสจ.อ านาจเจริญ 
เง่ือนไข : สับเปลี่ยน 

เห็นชอบ 
 

5 น.ส.รุ่งฤดี  แสงเฉวต 
นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ 

รพ.เขาวง 
สสจ.กาฬสินธุ ์

รพ.เจ้าพระยายมราช  
สสจ.สุพรรณบุร ี
เง่ือนไข : ทดแทน 

ไม่เห็นชอบ 
 

6 น.ส.ประภา  พละเขต 
แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ 

รพ.สต.บา้นหนองสอ 
สสอ.เมืองกาฬสินธุ ์

รพ.สต.ขามใหญ่ สสอ.เมือง  
จ.อุบลราชธาน ี
เง่ือนไข : ปฏิบัติราชการ 

เห็นชอบ 
 

7 นางจันจิรา  เพ็ชรนาค 
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 

รพ.สต.บา้นนากระเดา 
สสอ.นาค ู

รพ.สต.บ้านนาดูน สสอ.นาดูน  
จ.มหาสารคาม  
เง่ือนไข : ปฏิบัติราชการ 

เห็นชอบ  
(ภายใน 3 ปี หาต าแหน่งไมไ่ด้ 
ต้องกลับมาปฏบิัติงานท่ีเดมิ) 

8 น.ส.ปัจชะตาพร  นามโล 
นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ 

รพ.สต.บา้นห้วยมะทอ 
 สสอ.ห้วยเม็ก 

รพ.โกสุมพิสัย สสจ.มหาสารคาม 
เง่ือนไข : - 

เห็นชอบ 
 

9 น.ส.ชัญญา  ธนะทิพานนท์ 
ทันตแพทย์ปฏิบัติการ 

รพ.ดอนจาน 
สสจ.กาฬสินธุ ์

รพ.บางใหญ่ สสจ.นนทบุรี 
เง่ือนไข : - 

เห็นชอบ 
 

10 น.ส.นุชวรา  สารสิทธ์ิ 
ทันตแพทย์ปฏิบัติการ 

กง.ทันตสาธารณสุข 
สสจ.กาฬสินธุ ์

กง.ทันตสาธารณสุข สสจ.สระแก้ว 
เง่ือนไข : ทดแทน 

เห็นชอบ 
 

11 นายณัฐพล  อรัญเจริญวัฒน์ 
ทันตแพทย์ปฏิบัติการ 

กง.ทันตสาธารณสุข 
สสจ.กาฬสินธุ ์

รพ.อรัญประเทศ สสจ.สระแก้ว 
เง่ือนไข : ทดแทน 

เห็นชอบ 
 

 2) ข้าราชการขอย้ายข้ามจังหวัดเข้ามา จ านวน 13 ราย ดังนี้ 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง 

สถานที่ปฏิบัติงาน สถานที่ราชการที่ขอย้าย มติท่ีประชุม 

1 น.ส.เพชรารัตน์  สินธุโคตร 
นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ 

กองเศรษฐกิจสุขภาพ
และหลักสุขภาพ 
ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

กง.แพทย์แผนไทยฯ สสจ.กาฬสินธุ ์
เง่ือนไข : ย้ายเลขว่าง 69367 

เห็นชอบ 
 

2 น.ส.ทิพย์รดา  พิลายนต ์
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

รพ.บางจาก 
สสจ.สมุทรปราการ 

รพ.สต.บ้านโนนสว่าง สสอ.กุฉินารายณ ์
เง่ือนไข : ย้ายเลขว่าง 69941 

เห็นชอบ 
 

3 น.ส.นิศมา  ภมูิชิต 
จพ.สาธารณสุขช านาญงาน 

สสอ.สังคม 
จ.หนองคาย 

รพ.สต.บ้านอุทัยวรรณ สสอ.นามน 
เง่ือนไข : ย้ายเลขว่าง 70339 

เห็นชอบ 
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ล าดับ

ที ่
ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง 

สถานที่ปฏิบัติงาน สถานที่ราชการที่ขอย้าย มติท่ีประชุม 

4 น.ส.กรรณิการ์  เบ็ญจวนิช 
จพ.สาธารณสุขช านาญงาน 

รพ.สต.หาดค า สสอ.
เมือง จ.หนองคาย 

รพ.สต.หนองตอกแป้น สสอ.ยางตลาด 
เง่ือนไข : ย้ายเลขว่าง 174829 

เห็นชอบ 
 

6 นายชัยวุฒิ  ดอนเสือ 
นักกายภาพบ าบัดช านาญการ 

รพ.ลืออ านาจ สสจ.
อ านาจเจรญิ 

รพ.นามน สสจ.กาฬสินธุ ์
เง่ือนไข : สับเปลี่ยน น.ส.ปัทมา สุริยวงศ์ 

เห็นชอบ 

7 น.ส.พรทิพย์  อนันทวรรณ 
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 

รพ.ขอนแก่น 
สสจ.ขอนแก่น 

รพ.ฆ้องชัย สสจ.กาฬสินธุ์ 
เง่ือนไข : สับเปลี่ยน นางวิลาวัลย์ ปิงวัง 

เห็นชอบ 

8 นางธันยาภรณ์  ภูอ่อน 
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 

รพ.มัญจาคีร ี
สสจ.ขอนแก่น 

รพ.ดอนจาน สสจ.กาฬสินธุ ์
เง่ือนไข : สับเปลี่ยน 

เห็นชอบ 

9 น.ส.จิราภรณ์  ค าทอง 
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 

รพ.นาจะหลวย 
สสจ.อุบลราชธาน ี

รพ.หนองกุงศรี สสจ.กาฬสินธุ์ 
เง่ือนไข : ปฏิบัติราชการ 

เห็นชอบ 

10 น.ส.อนุสรา  หาช่ีน 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

รพ.ขอนแก่น 
สสจ.ขอนแก่น 

รพ.นาคู สสจ.กาฬสินธุ ์
เง่ือนไข : ย้ายตัดโอน 

เห็นชอบ 

11 น.ส.พัชนี  พิมพิชัย 
นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ 

รพ.สต.บา้นศรสีุข 
สสอ.สีชมพู  
จ.ขอนแก่น 

รพ.สต.นาจ าปา สสอ.ดอนจาน 
เง่ือนไข : ย้ายตัดโอนหรือปฏิบัติราชการ 

เห็นชอบ 

12 น.ส.จุฑาลักษณ์  ประดับค า 
เภสัชกรปฏิบัติการ 

รพ.วังยาง 
สสจ.นครพนม 

รพ.สหัสขันธ์ สสจ.กาฬสินธุ ์
เง่ือนไข : ย้ายตัดโอนหรือปฏิบัติราชการ 

ไม่เห็นชอบ 

13 นายพลสุข  ศรีประไหม 
จพ.การเงินและบัญชีช านาญการ 

รพ.หนองสูง 
สสจ.มุกดาหาร 

รพ.เขาวง สสจ.กาฬสินธุ์ 
เง่ือนไข : ปฏิบัติราชการ 

เห็นชอบ 

 4.3 ขอความเห็นชอบ การสรรหาบุคคล  โดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
 1. กรณีที่ต าแหน่งว่างต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ของโรงพยาบาลชุมชนในสังกัดส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยที่ประชุมชมรมหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป (นักจัดการงานทั่วไป) โรงพยาบาลชุมชนในสังกัด
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ น าเสนอเพ่ือพิจารณาในการย้าย/โอนไปด ารงต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
ปฏิบัติการ/ช านาญการ ส าหรับต าแหน่งที่ว่าง ดังนี้ 
 1) ตารางสรุปการโยกย้ายต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์   

ล าดับ
ที ่

สังกัดเดิม สังกัดท่ีขอย้ายไป หมายเหตุ 

1. รพ.กมลาไสย รพ.ห้วยผึ้ง 

ประกาศรับสมัคร มีผู้ประสงค์ 1 ราย 
คือ นางสาวมัชตา  ผลถวิล ต าแหน่ง  
นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ  
รพ.กมลาไสย 

2. รพ.ฆ้องชัย รพ.กมลาไสย  
3. รพ.ห้วยเม็ก รพ.ฆ้องชัย  
4. รพ.นาคู รพ.เขาวง ไม่ประสงค์ขอย้าย 
5. นวก.เงินและบัญชี รพ.นามน รพ.นาคู ด าเนินการไม่ได้ 

6. 
นวก.พัสดุปฏิบัติการ  
สสจ.กาฬสินธุ์ 

รพ.นามน 
รักษาการในต าแหน่ง อยู่ระหว่างขอใช้
ต าแหน่งว่าง 
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 2) ตารางสรุปการใช้ต าแหน่งว่าง ในต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป กรณีรับโอนและการย้ายเปลี่ยนสายงาน 
สังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 

ล าดับที ่ สังกัด กรณีรับย้าย/เปลี่ยนสายงาน หมายเหตุ 
 

1 รพ.ท่าคันโท รับโอนนักจัดการงานทั่วไป จากส านักงานพฒันาฝีมือ
แรงงานจังหวัดกาฬสนิธุ์ รายนางสาวอรุณ พันศรีเลา 
ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏบิัติการ เพื่อเสนอให้ 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ต่อไป 

เห็นชอบ 

2 รพ.หนองกุงศรี รับย้ายต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์   
รักษาในต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป  
เป็นนักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

รอรายละเอียด
หลักเกณฑ์ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมเห็นชอบ และในส่วนต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลกมลาไสย (ว่าง) 
โรงพยาบาลฆ้องชัย ย้ายไป โรงพยาบาลกมลาไสย/ โรงพยาบาลห้วยเม็ก ย้ายไป โรงพยาบาลฆ้องชัย ให้กลุ่มงาน
บริหารทรัพยากรบุคคล สอบถามไปยังส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่า สามารถเขียนใบย้ายในรอบเดียวกันได้
หรือไม่ (ต าแหน่งตั้งต้นที่โรงพยาบาลกมลาไสย) และน าเข้าแจ้งให้ที่ประชุมทราบในการประชุมครั้งต่อไป 

 2. กรณีต าแหน่งว่างเนื่องจากเกษียณอายุราชการ ต าแหน่ง จพ.ธุรการ ระดับอาวุโส ต าแหน่งเลขที่ 
69607 กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ (ซึ่งเป็นต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป) ขอปรับเปลี่ยนเป็นต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไปช านาญการ (มีคนรักษาการฯ) ซึ่งโดยหลักเกณฑ์ไม่สามารถมี
ได้ทั้ง 2 ต าแหน่งอยู่ในกลุ่มงานเดียวกันซึ่งถือว่าเป็นต าแหน่งระดับหัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมเห็นชอบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

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

 เรื่องแพทย์จบใหม่ ในปี 2565 เริ่มปฏิบัติงาน 1 มิถุนายน 2565 ประเด็น : ในส่วนกลางของให้ฝึกเป็น 
Intern ที่โรงพยาบาลจังหวัดก่อน แล้วจึงออกโรงพยาบาลชุมชน ห้ามออกโรงพยาบาลชุมชนใน 2 เดือนแรก ดังนั้น 
ในช่วง 2 เดือนแรก จะไม่สามารถจัดแพทย์จบใหม่ ลงปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลชุมชน  
 แพทย์ใช้ทุนของจังหวัดกาฬสินธุ์ที่ต้องจัดสรร 22 คน จาก 28 คน เนื่องจากอีก 6 คน ติดเงื่อน ไขใบ
ประกอบวิชาชีพ โดยการจัดสรรในปีนี้ ได้พิจารณาหารือประมาณการกรอบขั้นสูงไว้ให้ส าหรับแพทย์ปี 2 ที่จะย้าย 
ไม่ต่ ากว่าปีที่แล้วในทุกแห่ง และบวกเพ่ิมเติมในบางพ้ืนที่ โดยจะเปิดให้แพทย์ปี 2 ขึ้นไปย้ายก่อน แล้วจึงให้แพทย์ปี 
1 โยกย้ายตามในล าดับต่อไป ซ่ึงขอมอบให้ชมรมผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมชน ด าเนินการในรายละเอียดต่อไป 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

 5.2 เรื่องจากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
 สรุปผลประเมิน ผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ รอบท่ี 1/2565 
(รายละเอียดแนบท้ายตามเอกสารหมายเลข 3 หน้าที่ 29 - 31) 
 ผลการประเมินรายมิติภาพรวมจังหวัด มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ ร้อยละ 75.38 
มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ ร้อยละ 77.78 มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ ร้อยละ 
70.91 มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาองค์กร ร้อยละ 30 รวมทุกมิติ ร้อยละ 70  
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 ผลการประเมินจัดกลุ่มเปรียบเทียบรายอ าเภอ สูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ อ าเภอฆ้องชัย ร้อยละ 94.00 ,
อ าเภอนามน ร้อยละ 92.00 ,อ าเภอนาคู ร้อยละ 88.00 ,อ าเภอดอนจาน ร้อยละ 86.00 และอ าเภอเขาวง  
ร้อยละ 85.60 ตามล าดับ 
 ผลการประเมินตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ของ คปสอ. ภาพรวมจังหวัด 17 ตัวชี้วัด ผ่านเกณฑ์ 6 ตัวชี้วัด 
ร้อยละ 35.29  
 ผลการประเมินตัวชี้วัดพันธกิจ คปสอ.เปรียบเทียบรายอ าเภอ สูงสุด 5 ล าดับ ได้แก่ คปสอ.ฆ้องชัย ร้อยละ 
92.5 ,คปสอ.นาคู ร้อยละ 92.5 ,คปสอ.ดอนจาน ร้อยละ 85.00 ,คปสอ.นามน ร้อยละ 85.00 และคปสอ.
สมเด็จ ร้อยละ 80.00  
 การตรวจสอบผลประเมิน ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด สสจ.ประสานยืนยัน คปสอ.ส่งผลงาน ทีมประเมิน วันที่ 25 
ของเดือน คปสอ.ตรวจสอบได้ ตั้งแต่วันที่ 26 ของเดือน 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ  

 5.3 เรื่องจากกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
 5.3.1 แนวทางการด าเนินงานโรคหลอดเลือดหัวใจ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
โดย พญ.ชญานิศ ตระกูลทอง โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ 
 ตัวชี้วัด : 1. อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI Goal :: น้อยกว่า ร้อยละ 8 
 ตัวชี้วัด : 2. ร้อยละของผู้ป่วย STEMI ที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือดได้ตามมาตรฐานเวลาที่ก าหนด Goal :: ≥
ร้อยละ 60 
  Door to needle time < 30 นาท ี
  Door to EKG time < 10 นาท ี
  ECG diagnosis to needle time < 30 นาท ี
 ผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2564) อัตราการตายของผู้ป่วย STEMI < 8% จ านวน  
2 คน ใน 22 คน คิดเป็น 9.09% , EKG diagnosis to needle time ≥ 60% จ านวน 7 ใน 16 คน คิดเป็น 43.75% 
วิเคราะห์ปัญหาในการให้ SK 
 ข้อมูลการเข้าถึงบริการ : 1) ได้รับ SK ภายใน 3 ชั่วโมง จ านวน 18 ราย คิดเป็น 54.55 %  2) ได้รับ SK 
ภายใน 6ชั่วโมง จ านวน 10 ราย คิดเป็น 30.30%  3) ได้รับ SK ภายใน 12 ชั่วโมง จ านวน 2 ราย คิดเป็น 6.06 %  
4) ได้รับ SK เกิน 12 ชั่วโมง จ านวน 3 ราย คิดเป็น 9.09 % 
 ผู้ป่วย STEMI ที่ได้รับ SK ภายใน 30นาที หลังจากได้รับการวินิจฉัย (11 ราย) : 1) รพ.กาฬสินธุ์ จ านวน  
1 ราย 2) รพ.ชุมชน จ านวน 10ราย ได้แก่ รพช.ร่องค า จ านวน 1 ราย รพช.หนองกุงศรี จ านวน 2 ราย รพช.ท่าคันโท 
จ านวน 3 ราย รพ.กุฉินารายณ์ จ านวน 1 ราย รพช.ค าม่วง จ านวน 1 ราย รพช.เขาวง จ านวน 1 ราย รพช.สมเด็จ 
จ านวน 1 ราย 
 ผู้ป่วย STEMI ที่ได้รับ SK ไม่ทันภายใน 30 นาที หลังจากได้รับการวินิจฉัย (22 ราย) สาเหตุเนื่องจาก :  
1) ปัจจัยระบบปรึกษา โดยการรอ Consult จ านวน 10 ราย คิดเป็น 45.45 %  2) ปัจจัยทางผู้ป่วย จ านวน 12 ราย 
คิดเป็น 54.55 % โดยมีปัจจัยอื่นๆ ดังนี้ Post arrest 1 ราย ,ผู้ป่วยหายใจหอบ 3 ราย ,BP ไม่ stable 2 ราย ,EKG 
bradycardia 2 ราย ,ผู้ป่วยไม่ได้มาด้วยภาวะ chest pain 3 ราย และผู้ป่วยอายุมาก มีภาวะเสี่ยงในการให้ยา 1 ราย 
 Close the gap : diagnosis/consultation/Patient-factors 
 แนวทางการรับปรึกษาอายุรแพทย์โรคหัวใจ รพ.กาฬสินธุ์ : รับ consulf ในเวลาราชการ และนอกเวลาวันอยู่เวร 
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 การทบทวนปัญหาและอุปสรรคในการให้ยาร่วมกันในเครือข่าย : ประชุม CM แต่ละโรงพยาบาล ติดตาม
ความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค , MM conference และนิเทศงาน 4 nodes 
 การเข้าถึงยา SK : โรงพยาบาลในจังหวัดกาฬสินธุ์ทั้งหมด 18 แห่ง สามารถให้ SK ได้ 17 แห่ง (ยกเว้น  
รพ ดอนจาน) 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

 5.3.2 การด าเนนิงานบ าบัดยาเสพติด ปีงบประมาณ 2565 
 1. เรื่อง จากการประชุมคณะกรรมการบ าบัดยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565
นโยบายขับเคลื่อนการด าเนินงานด้วยการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู่ติดยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 มี 9 ด้าน เน้นหนัก 3 ด้าน คือ 1) สนับสนุนด้านวิชาการและเข้าร่วมการด าเนินงานของ 
CBTx  2) พัฒนาการส่งต่อผู้ป่วยและการเปิดหอผู้ป่วยในจิตเวชและยาเสพติด 3) จัดตั้งกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด
ในโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง  
เน้นบทบาท โรงพยาบาลชุมชน : 1) จัดตั้งกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด และจัดสรรบุคลากรในการด าเนินการให้
เหมาะสม 2) พัฒนาคุณภาพให้ผ่านการรับรอง HA ยาเสพติด 3) สนับสนุน CBTx ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ และใช้กลไก 
อสม.เพ่ือขับเคลื่อนงานยาเสพติดในชุมชน  
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล : เตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์คัดกรองระดับต าบลและ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรร่วมกับชุดปฏิบัติการประจ าต าบลของกระทรวงมหาดไทย 
 2. สรุปผลการด าเนินงานบ าบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด จ านวน 18 อ าเภอ ด าเนินการแล้ว 17 อ าเภอ 
ด าเนินการได้สูงสุด คือ อ าเภอห้วยเม็ก คิดเป็นร้อยละ 372.00 ยังไม่ด าเนินการ 1 อ าเภอ (อ าเภอสมเด็จ) สรุปผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณบ าบัดรักษายาเสพติด โครงการ CBTx. รอบที่ 1/2565 ด าเนินการเสร็จสิ้น 1 แห่ง ได้แก่ ห้วยผึ้ง 
,ยืมเงินแล้ว 10 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 55.55 และอยู่ระหว่างด าเนินการ 7 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 38.89 สรุปผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณบ าบัดรักษายาเสพติด ค่าเวชภัณฑ์ฯ รอบที่ 1/2565  งบจัดสรร จ านวน 1,017,560 บาท 
เบิกจ่าย จ านวน 835,597.38 บาท คงเหลือ จ านวน 181,962.62 บาท โดยด าเนินการเสร็จสิ้น 7 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 77.78 อยู่ระหว่างด าเนินการ 4 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 22.22 
 3. แผนงาน ไตรมาส ที่ 3 และ 4  
 - เดือน เมษายน รับประเมิน HA ยาเสพติด รพ. กาฬสินธุ์ (onsite), นาคู, รพร.กุฉินารายณ์, ยางตลาด,  
ท่าคันโท,ร่องค า,สามชัย,ค าม่วง (online) 
 - จัดสรร งบประมาณในการบ าบัดยาเสพติด (ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์) รอบที่ 2 
โดยเกณฑ์ 2 ข้อ เป้าหมาย ร้อยละ 70 ผลงาน ร้อยละ 30  
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  - 1 เมษายน ระบบ บสต. ใหม่ เปิดให้บันทึก กรณีผู้เข้ารับการบ าบัดที่ส่งมาจากศาล 
      - ไม่มีระบบบังคับบ าบัด มีเพียงสมัครใจและส่งมาบ าบัดจากศาล 
      - ศูนย์คัดกรองคือ รพ.สต./ รพช./รพท. (จัดอบรมผู้รับผิดชอบ ทุก รพ.สต. ระหว่าง 22-25 มีนาคม 2565) 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ และ 1) ขอความร่วมมือผู้อ านวยการโรงพยาบาล ให้เจ้าหน้าที่ให้ความส าคัญ/
ปฏิบัติตามกฎหมายยาเสพติด รวมทั้งสอบถาม/แก้ไข ปัญหาในการปฏิบัติงาน 2) อ าเภอที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย ขอให้เร่ง
ด าเนินการเบิกจ่าย 

 5.3.3 มาตรการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เทศกาลสงกรานต์ 2565 
 7 วันอันตราย : วันที่ 11 – 17 เมษายน 2565 ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ ก าหนดให้การป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนเป็นวาระจังหวัด การสวมหมวกนิรภัย 100 % ทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสาร ตามวาระจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ประกาศ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 
 มาตรการด าเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน กระทรวงสาธารณสุข 
 แผนงานปี 2565 :  อัตราการตายจากอุบัติเหตุทางถนนลดลง ร้อยละ 5 ต่อประชากรแสนคน 
 เป้าหมาย : ขับเคลื่อนกลไกท างานผ่าน พชอ. เชื่อมโยงกับ ศปถ.อ าเภอ D-RTI ในอ าเภอเสี่ยง 
              : การบาดเจ็บและเสียชีวิตในกลุ่มเด็กและเยาวชน อายุ 10 -19 ปี ในพ้ืนที่น าร่อง 24 อ าเภอ 
ลดลงอย่างน้อย 5%  
 อ าเภอเสี่ยงเน้นหนัก : เมืองกาฬสินธุ์, ยางตลาด, กุฉินารายณ์ และสมเด็จ 
 การเตรียมความพร้อมรับเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๕ แบ่งเป็น 3 ช่วง: 7-7-7 ดังนี้ 1) ช่วงก่อนควบคุม
เข้มข้น (4 – 10 เมษายน 65)  2) ช่วงควบคุมเข้มข้น (11 – 17 เมษายน 65)  3) ช่วงหลังควบคุมเข้มข้น  
(18 – 24 เมษายน 65) 
 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ยกเว้น ค่าตรวจแอลกอฮอล์ในเลือดที่สถานพยาบาลส่งตรวจ ในช่วง 7 วัน
อันตราย (11 – 17 เมษายน 2565)  
 การควบคุมการด าเนินงาน เรื่อง เด็กได้รับอบัติเหตุ ดื่มแอลกอฮอล์ต่ ากว่า 20 ปี ต้องรายงานมาที่ สสจ.
กาฬสินธุ์ และให้ความร่วมมือในการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือด ไม่เกิน 24 ชั่วโมง และไม่เกิน 48 ชั่วโมง 
ด าเนินการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของ ศปถ และจากอ าเภอ ค่าตอบแทน ได้ไม่เกิน 2 เท่า อยู่ในดุลยพินิจของ
ผู้บริหาร 
 ข้อมูล ๓ ฐานไม่ตรงกัน (สาธารณสุข, ต ารวจ, บริษัทกลาง) 
GAP :  - การบันทึกข้อมูลในระบบ IS ONLINE ยังไม่ครบทั้ง ๑๘ โรงพยาบาล (ยกเลิกการบันทึกข้อมูล ในระบบ 
PHER ACCIDENT ให้บันทึกในระบบ IS ONLINE เพราะเวลาบันทึก IS ข้อมูลอุบัติเหตุจะ link มาท่ี PHER ทั้งหมด 
 -  พบว่าไม่มีการบันทึกข้อมูลในระบบ IS ONLINE ๗ โรงพยาบาล ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่  
๕ เมษายน ๒๕๖๕ 
 - การรายงานข้อมูลตามแบบฟอร์ม และการส่งข้อมูล/ให้ส่งทางไลน์กลุ่ม รายงานอุบัติเหตุ ของจังหวัด
กาฬสินธุ์ตามเวลาเกิดเหตุ ให้เสร็จสิ้นภายในเวร 
 - ส่ง Refer แล้วไม่ได้ติดตามผลการรักษา/ไม่ได้บันทึกผลล่าสุดใน PHER 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ และให้เฝ้าระวังในเด็กอายุต่ ากว่า 20 ปี ประสบอุบัติเหตุ ต้องสุ่มตรวจ
แอลกอฮอล์ หากดื่มแอลกอฮอล์มา ต้องสอบสวนให้ได้ว่า ได้มาจากที่ไหน โดยใช้มาตรการทางกฎหมายเป็นหลัก ใน
การป้องปราม ไม่ให้มีการจ าหน่ายสุราให้เด็กต่ ากว่า 20 ปี 
  นายแพทย์พรพัฒน์  ภูนากลม นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)  : ระบบ IS ONLINE  
หากด าเนินการในทุกโรงพยาบาล ให้กลุ่มงานฯ รายงานในที่ประชุม กวป.ทุกเดือน เป็นเอกสารหรือวาระของกลุ่มงานฯ 



10 
 5.4 เรื่องจากกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
 5.4.1 แจ้งรายช่ือโรงพยาบาลที่ได้รับเกียรติบัตร ผ่านการประเมินคุณภาพโรงพยาบาลด้านการดูแล
รักษาวัณโรค ประจ าปีงบประมาณ 2565 
 โรงพยาบาลที่ได้รับเกียรติบัตร ผ่านการประเมินคุณภาพโรงพยาบาลด้านการดูแลรักษาวัณโรค ประจ าปี
งบประมาณ 2565 ได้แก่ 1) โรงพยาบาลห้วยเม็ก ผลการประเมิน 98 คะแนน 2) โรงพยาบาลสหัสขันธ์ ผลการ
ประเมิน 95 คะแนน 3) โรงพยาบาลร่องค า ผลการประเมิน 94 คะแนน 4) โรงพยาบาลกมลาไสย ผลการประเมิน 
94 คะแนน 5) โรงพยาบาลหนองกุงศรี ผลการประเมิน 90 คะแนน  
หมายเหตุ : โรงพยาบาลเขาวง ขอเลื่อนการประเมินเป็นเดือนพฤษภาคม 2565 

มติที่ประชุม  ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับโรงพยาบาลที่ได้รับเกียรติบัตร 

 5.4.2 สถานการณ์โรคไข้เลอืดออก จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดกาฬสินธุ์ จากข้อมูลการเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 21 มีนาคม 2565 พบว่า  ได้รับรายงานผู้ป่วยโรค
ไข้เลือดออกรวม จ านวนทั้งสิ้น 5 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 0.39 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต พบ
ผู้ป่วยเพศชายมากกว่าเพศหญิง โดยพบเพศชาย 3 ราย เพศหญิง 2 ราย กลุ่มอายุที่พบสูงสุด คือ กลุ่มอายุ 10 - 14 ปี 
15 - 24 ปี และ 25 - 34 ปี ตามล าดับ อาชีพที่มีจ านวนผู้ป่วยสูงสุด คือ นักเรียน รองลงมา คือ เกษตรกร. และ
รับจ้าง/กรรมกร ตามล าดับ พบผู้ป่วยสูงสุดในเดือน มกราคม จ านวนผู้ป่วย 3 ราย รองลงมา คือ เดือนกุมภาพันธ์และ
มีนาคม พบผู้ป่วย จ านวน 2 ราย อ าเภอที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด คือ อ าเภอนาคู อัตราป่วยเท่ากับ 
5.95 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ อ าเภอสามชัย อ าเภอฆ้องชัย และอ าเภอสมเด็จ ตามล าดับ  
 ข้อมูลรายเดือน เปรียบเทียบข้อมูลประจ าปี พ.ศ. 2565 กับปี พ.ศ.2564 และค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง 
ของโรคไข้เลือดออกของ จังหวัดกาฬสินธุ์  พบว่า ในเดือนมกราคม ปี พ.ศ. 2565 มีจ านวนผู้ป่วยด้วยโรค
ไข้เลือดออกรวม มากกว่า ปี พ.ศ. 2564 จ านวน 1 ราย แต่จ านวนผู้ป่วยใน ปี พ.ศ. 2565 ยังน้อยกว่าค่ามัธยฐาน 
5 ปี ย้อนหลัง ส่วนในเดือนกุมภาพันธ์ และเดือนมีนาคม พบว่า จ านวนผู้ป่วย ในปี พ.ศ. 2565 มีผู้ป่วยด้วยโรค
ไข้เลือดออกรวม น้อยกว่า ปี พ.ศ. 2564 และน้อยกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ และขอชื่นชมอ าเภอนาคู สามชัย ฆ้องชัย สมเด็จ ที่ระบบเฝ้าระวังยังด าเนินการ
อยู่ได้ ส าหรับอ าเภอที่ไม่มีข้อมูล ขอความร่วมมือผู้บริหารตรวจสอบว่ามีข้อมูลหรือไม่ หากมีให้รายงานตามปกติ 

 5.4.3 ผลการด าเนินงานการตรวจคัดกรองโรคพยาธิใบไม้ตับด้วยชุดตรวจปัสสาวะ 
 ผลการด าเนินการตรวจคัดกรองโรคพยาธิใบไม้ตับในพ้ืนที่ จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยชุดตรวจส าเร็จรูป OV-RDT 
ปี 2565 เป้าหมาย 15 อ าเภอ 112 ต าบล 1) พ้ืนที่ด าเนินการ 100% ได้แก่ อ าเภอค าม่วง และอ าเภอนาคู 2) 
พ้ืนที่ด าเนินการ >80% ได้แก่ อ าเภอฆ้องชัย, อ าเภอดอนจาน, อ าเภอเขาวง, อ าเภอนามน, อ าเภอห้วยผึ้ง และ
อ าเภอยางตลาด 3) พื้นที่ด าเนินการ <50% ได้แก่ อ าเภอสามชัย, อ าเภอร่องค า, อ าเภสมเด็จ, อ าเภอกุฉินารายณ์, 
อ าเภอสหัสขันธ์, อ าเภอห้วยเม็ก และอ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
 ขอให้อ าเภอเร่งด าเนินการตรวจคัดกรองให้แล้วเสร็จ ภายในสัปดาห์นี้ (1 เมษายน 2565) เพ่ือจะได้รับ
เงินจัดสรรในสัปดาห์หน้า หรืออย่างช้าภายในเดือนเมษายน 2565 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

5.5  เรื่องเสนอโดยเอกสาร (รายละเอียดปรากฏในระเบียบวาระการประชุมฯ ครั้งที่ 3/2565) 
5.5.1 ความก้าวหน้าการด าเนินงานตาม PA/ข้อสั่งการตรวจราชการของเขต/กระทรวง จากระบบ Cockpit  

โดย กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข (รายละเอียดแนบท้ายตามเอกสารหมายเลข 8 หน้าที่ 59 - 62) 
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5.5.2 สรุป แผน/ผล การใช้จ่ายเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2563 – 2564 

โดย กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข (รายละเอียดแนบท้ายตามเอกสารหมายเลข 9 หน้าที่ 63 - 64) 
 5.5.3 สรุปการอนุมัติแผนงาน/โครงการ ทุกประเภท 
โดย กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข (รายละเอียดแนบท้ายตามเอกสารหมายเลข 10 หน้าที่ 65 - 66) 
 5.5.4 สถานการณ์การเงินการคลัง 
โดย กลุ่มงานประกันสุขภาพ (รายละเอียดแนบท้ายตามเอกสารหมายเลข 11 หน้าที่ 67 - 69) 
 5.5.5 อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ 2565 
โดย กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด (รายละเอียดแนบท้ายตามเอกสารหมายเลข 12 หน้าที ่70) 
 5.5.6 สรุปรายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 
โดย กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ (รายละเอียดแนบท้ายตามเอกสารหมายเลข 13 หน้าที่ 71 - 85) 

 5.6  เรื่องจากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จ ากัด 
ประจ าเดือน มีนาคม 2565 
 5.6.1 สรุปผลการด าเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จ ากัด ณ 28 กุมภาพันธ์ 2565 

 
 5.6.2 สรุปผลการด าเนินงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
กาฬสินธุ์ จ ากัด ณ 28 กุมภาพันธ์ 2565 

 
 5.6.3 ข่าวประชาสัมพันธ์  
 1) การจ่ายทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประเภททุนส่งเสริมการศึกษา ประจ าปี 2565 ทุนละ 500 บาท 
(อายุ 3 – 24 ปี) จะสิ้นสุด 29 เมษายน  2565 
 2) ก าหนดวันรีเงินกู้ ประจ าเดือน มีนาคม 2565 ประเภทเงินกู้พัฒนาคุณภาพชีวิต, เงินกู้เพ่ือการศึกษาและ
สวัสดิการ, เงินกู้ฉุกเฉิน (ฉพาะค าขอกู้เดิม ประจ าปี 2565 วงเงินเท่าเดิม) ตัดยอดวันสุดท้ายวันที่ 4 เมษายน 2565 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

ยอดยกมามกราคม 2565 ก.พ.-65 เพิม่/(ลด)

1 จ ำนวนสมำชกิ       (คน)

  - สำมญั 3,361                               3,369                              8                      

  - สมทบ 1,166                               1,166                              -                   

รวมทัง้ส ิน้ 4,527                               4,535                              8                      0.18

2 เจำ้หนี้เงนิกู ้       (บำท) 2,395,694,370.79           2,354,828,843.79         (40,865,527) (1.71)

3 เจำ้หนี้เงนิรับฝำก (บำท) 1,203,637,566.57           1,217,731,264.05         14,093,697     1.17

4 ลกูหนี้เงนิกู ้       (บำท) 5,609,421,307.08           5,631,873,695.84         22,452,389     0.40

5 ทุนเรอืนหุน้        (บำท) 1,795,653,990.00           1,810,448,680.00         14,794,690     0.82

6 ทุนส ำรอง          (บำท) 241,390,857.33              241,390,857.33            -                   

7 ทุนของสหกรณ์   (บำท) 2,080,092,539.51           2,113,262,863.84         33,170,324     1.59

8 ทุนด ำเนนิกำร     (บำท) 5,692,090,252.87           5,704,812,701.83         12,722,449     0.22

9 ก ำไร                (บำท) 31,554,399.31                50,010,533.64              18,456,134     58.49

จ านวน
ล าดบั รายการ รอ้ยละ

สมคัรใหม่ เสยีชวีติ

จ ำนวนสมำชกิ    (คน) เดอืนกมุภาพนัธ ์2565 เดอืนกมุภาพนัธ ์2565

1 สมาคมฌาปนกจิฯสหกรณ์

  - สำมญั 3,681                               8 8 3,681    

  - สมทบ 3,281                               6 0 3,287    

รวม 6,962                               14 8 6,968    

2 สสธท. (ลา้น 1) 5,485                               7 3 5,489    

3 กสธท. (ลา้น 2) 3,527                               9 3 3,533    

4 กสธท. (ลา้น 3) 412 8 0 420

5 สส.ชสอ. 1,391                               1 1 1,391    

ล าดบั รายการ
จ านวน  (คน)

คงเหลอืยอดยกมามกราคม 2565
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ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ 
 สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในหน่วยบริการ โดย นายแพทย์สมานมิตร อัฐนาค 
  ช่วงนี้บุคลากรในโรงพยาบาลติดเชื้อ เพ่ิมมากข้ึน ซึ่งได้รับรายงานวันนี้ (30 มีนาคม 2565) แพทย์ประจ า 
รพ.สามชัย ซึ่งมีจ านวน 2 คน มีผลตรวจ ATK เป็นบวก 1 คน ก าลังรอผล RT-PCR ต้องพักกักตัวอย่างน้อย 7 วัน 
ส่งผลกระทบต่อการให้บริการ ทางแก้ไข ต้องขอบคุณนายแพทย์จารึก  ประค า ผู้อ านวยการโรงพยาบาลนามน ที่จะ
ช่วยออกตรวจ OPD ในช่วงที่แพทย์หยุดพัก จึงขอเตือนให้ทุกหน่วยบริการเฝ้าระวังเรื่องการติดเชื้อในหน่วยบริการ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ และ  1) ขอเป็นก าลังใจให้ เนื่องจากโอไมครอน รุนแรงในกลุ่มเด็กต่ ากว่า 5 ปี 
และกลุ่ม 608 ส่วนในกลุ่มอ่ืนยังไม่ได้รับรายงานความรุนแรง จึงขอให้ปรับระบบในช่วงของโรค เชิงการแพทย์ ให้
ผ่อนคลายลง กรณีผลตรวจ ATK เป็นบวก ให้กักตัวอยู่บ้าน โดยใช้ รพ.สต. ,ระบบ 3 หมอ ,Telemed หรือ 
QRCode ในไลน์กลุ่ม ถ้ามีอาการให้ รพ.สต. จ่ายยา อสม.เอายาไปให้ เพื่อลดภาระงานโรงพยาบาล ขอความร่วมมือ
ผู้อ านวยการโรงพยาบาล ปรับความคิดบุคลากร หากไม่ใช่กลุ่ม 608 อาการจะไม่รุนแรง ดังนั้น ในกลุ่มอ่ืนๆ ให้ลด
ความเข้มข้นในการดูแลผู้ป่วยลง  2) มาตรการ Universal Prevention For COVID-19 (การป้องกันการติดเชื้อ
แบบครอบจักรวาล) เป็นเรื่องส าคัญ  3) เชิญชวนบุคลากรทางการแทพย์ฉีดวัคซีน เพ่ือลดความรุนแรงของโรค 
  นายแพทย์พรพัฒน์  ภูนากลม นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) : หากติดเชื้อแล้วไม่มี
อาการ กรณีฉีดวัคซีนแล้ว โอกาสแพร่เชื้อน้อย ให้กักตัว 7 วัน ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง หากตรวจ ATK ผลเป็นลบ ให้มา
ปฏิบัติงานตามปกติ กรณีมีอาการ ให้กักตัว 7 วัน นับจากวันเริ่มป่วย (onset) พ้น 7 วัน สามารถกลับมาปฏิบัติงานได้ 
โดยยึดหลัก D-M-H-T-T ทั้งนี้ ต้องไม่มีอาการแล้วในวันที่มาปฏิบัติงาน 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา 16.25 น. 

    (ลงชื่อ)   กฤษณา  เพียรภายลุน ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
            (นางกฤษณา  เพียรภายลุน) 
           นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

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


