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รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งท่ี 5/๒๕65  
วันอังคารที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565  เวลา 13.30 – 16.30 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. นายคงฤทธิ์  วันจรูญ  แทนหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
10. นายณัฐพงค์  ลือฉาย  หัวหน้ากลุ่มกฎหมาย 
11. นางถมญาณี  โชติการณ์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
12. นายสุพิน  ภูสง่า  หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
13. นางอาภิรมย์  ชิณโน  หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
14. นายศิริชัย  รินทะราช แทนหัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
15. นางสาวนงนุช  โนนศรีชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
16. นางสมปอง  พลโคกก่อง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
17. นายณชรต  เพชรภูกันดาน แทนหัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
18. นายธงชัย  ปัญญูรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
19. นพ.ประมวล  ไทยงามศิลป์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ ์
20. นพ.สุนทร  ธีรพัฒนพงศ์ รองผู้อ านวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ 
21. นพ.จารึก  ประค า  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลนามน 
22. นพ.ประธาน  ศรีจุลฮาด ผู้อ านวยการโรงพยาบาลร่องค า 
23. นายฉัตรพิศุทธิ์  วิเศษสอน แทนผู้อ านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ 
24. นพ.วิโรจน ์  กอบางยาง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเขาวง 
25. นพ.วรวิทย์  เจริญพร  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลยางตลาด 
26. นายวิษณุกร  อ่อนประสงค์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลห้วยเม็ก 
27. นพ.คมกฤษ  วิเศษ  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสหัสขันธ์ 
28. นพ.ธนธร  กานตอาภา รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลค าม่วง 
29. นพ.สมานมิตร  อัฐนาค  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสมเด็จ 
30. นพ.ไพฑูรย์  อุไรชื่น  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลห้วยผึ้ง 
31. พญ.ณัฐวดี  สุภิตาภรณ์ รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลสามชัย 
32. นพ.เพชร  เครือชัย  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลนาคู 
33. นพ.สุยันต์  ลวงพิมาย รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลดอนจาน 
34. นพ.สุรเชษฐ์  ภูลวรรณ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลฆ้องชัย 
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35. นายศิริศักดิ์  บุญไชยแสน สาธารณสุขอ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
36. นายสุขสันต์  ภูภักด ี  แทนสาธารณสุขอ าเภอนามน 
37. นางเบญจมาภรณ์ ศิริโสม  แทนสาธารณสุขอ าเภอกมลาไสย 
38. นายเดชา  วรสาร  สาธารณสุขอ าเภอร่องค า 
39. นายนพรัตน์  ไทยแท้  สาธารณสุขอ าเภอกุฉินารายณ์ 
40. นายปัญญา  พิมพ์แก้ว สาธารณสุขอ าเภอเขาวง 
41. นายประสิทธิชัย  กัลยาสนธิ สาธารณสุขอ าเภอยางตลาด 
42. นายชยุต  หิรัญรักษ์ แทนสาธารณสุขอ าเภอห้วยเม็ก 
43. นายอนันต์  ปุรินทะ  แทนสาธารณสุขอ าเภอสหัสขันธ์ 
44. นายไชยา  เวียงนนท์ สาธารณสุขอ าเภอค าม่วง 
45. นายวราวุฒ ิ  ตุลาพัฒน์ สาธารณสุขอ าเภอท่าคันโท 
46. นายอุทิศ  ปัญญาสิทธิ์ แทนสาธารณสุขอ าเภอหนองกุงศรี 
47. นายอรรคเดช  อรรคเศรษฐัง สาธารณสุขอ าเภอสมเด็จ 
48. นายชุมพล  แสบงบาล รักษาราชการแทนสาธารณสุขอ าเภอห้วยผึ้ง 
49. นางจุฑามาศ  วิลาศรี  สาธารณสุขอ าเภอสามชัย 
50. นายไกรทอง  ไชยมัชชิม สาธารณสุขอ าเภอนาคู 
51. นายสง่า   เพียรภายลุน สาธารณสุขอ าเภอดอนจาน 
52. นางเนาวรัตน์  จุฑาสงฆ์  รักษาราชการแทนสาธารณสุขอ าเภอฆ้องชัย 

ผู้ไม่มาประชุม  เนื่องจากติดราชการ/ภารกิจ 
1. นายวรชาติ  จ าเริญพัฒน์ หัวหน้ากลุ่มงานการสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพปฐมภูมิ 
2. นพ.พุทธรักษ์  ดีสิน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลท่าคันโท 
3. นพ.สัญญา  สุปัญญาบุตร ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองกุงศรี 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. พญ.ชญานิศ  ตระกูลทอง นายแพทย์ช านาญการ 
2. นางสาวพัชรีย์  ไสยนิตย์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
3. นางสาวนภาพร  อารมณ์สวะ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
4. นายบุญเคน  คชโส  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
5. นายลือชัย  พันธุภา  ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอท่าคันโท 
6. นางสาวสุปรียา  จรทะผา  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
7. นางสาวจันทราภรณ์ ดาพันธ์  เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 
8. นายวิษณุ  ศรีโยธา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
9. นายศิริศักดิ์  ดลพร  นายช่างเทคนิค 
10. นางกฤษณา  เพียรภายลุน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 
ก่อนวาระการประชุม 
 1. พิธีมอบรางวัลแสดงความชื่นชมยินดีกับหน่วยงานองค์กรที่มีผลงานดีเด่นระดับต่างๆ 
     1.1 มอบเกียรติบัตรแสดงความขอบคุณแก่วิทยากร การประชุมชี้แจงการด าเนินงานทันตสุขภาพ
ของ อสม. ในการดูแลสุขภาพช่องปากในสถานการณ์โควิด – 19 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุม
แพรวแพรวา โรงพยาบาลค าม่วง ดังนี้ 



4 
  1) นางสาววาระดิถี  มังคละแสน  ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ รพ.ท่าคันโท 
  2) นางชีวนันท์  เหล่าพงศ์พิชญ์ ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ รพ.กมลาไสย 

     1.2 มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีแก่พ้ืนที่ต าบลต้นแบบ เข็มเชิดชูเกียรติ อสม.ดีเด่นระดับเขต 
เกียรติบัตรระดับกระทรวง และระดับจังหวัด พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ 
  1. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีแก่พ้ืนที่ต าบลต้นแบบ ต าบล
จัดการคุณภาพชีวิต ปี 2562-2564  ในความร่วมมือ มุ่งมั่นพัฒนาให้เป็นพ้ืนที่ต้นแบบชุมชนสร้างสุข โดยกลไก
ต าบลจัดการคุณภาพชีวิต ดังนี้ 
      1.1 ต าบลอิตื้อ อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ พ้ืนที่ต่อเนื่อง ปี 2562-2564 
      1.2 ต าบลหนองตอกแป้น อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ พ้ืนที่ต่อเนื่อง ปี 2562-2564 
      1.3 ต าบลบัวบาน อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ พ้ืนที่ต่อเนื่อง ปี 2563-2564 
      1.4 ต าบลกมลาไสย อ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ พ้ืนที่ต่อเนื่อง ปี 2563-2564 
      1.5 ต าบลท่าคันโท อ าเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ พ้ืนที่ต่อเนื่อง ปี 2563-2564 
      1.6 ต าบลมหาไชย อ าเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ พ้ืนที่ต่อเนื่อง ปี 2563-2564 
      1.7 ต าบลเนินยาง อ าเภอค าม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ พ้ืนที่ต่อเนื่อง ปี 2563-2564 
      1.8 ต าบลร่องค า อ าเภอร่องค า จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2564 
      1.9 ต าบลเจ้าท่า อ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2564 
      1.10 ต าบลอุ่มเม่า อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2564 
      1.11 ต าบลดงสมบูรณ์ อ าเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2564 
      1.12 ต าบลแซงบาดาล อ าเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2564 
      1.13 ต าบลผาเสวย อ าเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2564 
      1.14 ต าบลนาบอน อ าเภอค าม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2564 
      1.15 ต าบลโนนศิลาเลิง อ าเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2564 
  2. ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๗ ขอนแก่น ได้ด าเนินการจัดประกวดคัดเลือกพ้ืนที่ต้นแบบ ในเวที
ประกวดค้นหาพ้ืนที่ต้นแบบการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ ระดับเขตสุขภาพที่ 7 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
      2.1 ประเภทต าบลจัดการคุณภาพชีวิตวิถีใหม่ ปลอดภัยจากโควิด – 19 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ 
ต าบลดงสมบูรณ ์อ าเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์  
      2.2 ประเภทชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) รู้ตน ลดเสี่ยง ลดโรคโควิด - 19 
รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ ชมรม อสม.อ าเภอค าม่วง ชมรม อสม.ต าบลทุ่งคลอง โรงพยาบาลค าม่วง  

 3. กระทรวงสาธารณสุข ได้มีนโยบายคัดเลือก อสม.ดีเด่น เพ่ือเป็นการเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญ
ก าลังใจแก่ อสม. ที่ได้ร่วมกันพัฒนางานสาธารณสุขด้วยความเสียสละตลอดจนเพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานดีเด่นของ 
อสม. สาขาต่างๆ มีทั้งสิ้นจ านวน 12 สาขา  โดยในการคัดเลือก อสม .ดีเด่น ระดับเขตสุขภาพและระดับภาค  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ าปี พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

เข็มเชิดชูเกียรติ อสม.ดีเด่นระดับเขต เกียรติบัตรระดับกระทรวง และระดับจังหวัด พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ – สกุล อสม.ดีเด่น สาขา อสม.ดีเด่น ระดับ  

1 นางอ่อนจันทร์ นาถมทอง ป้องกัน และควบคุม
โรคไม่ติดต่อ 

เขตสุขภาพที ่7  รพ.สต.บ้านโคกประสิทธิ์ 
ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย 

2 นางอังคณา  แก้วคร่ าทอง การเฝ้าระวัง ป้องกัน 
และควบคุมโรคติดต่อ 

จังหวัด รพ.สต.บ้านส้มป่อย            
ต.สระพังทอง อ.เขาวง 
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ล าดับ

ที ่
ชื่อ – สกุล อสม.ดีเด่น สาขา อสม.ดีเด่น ระดับ  

3 นางนวิญญา  บุญแสน ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน
สุขภาพ 

จังหวัด รพ.สต.บ้านหนองผือ           
ต.หนองผือ อ.เขาวง 

4 น.ส.จันทร์ทิมา  จันทร์มี ส่งเสริมสุขภาพ จังหวัด รพ.สต.บ้านแก ต.อิตื้อ        
อ.ยางตลาด 

5 นางนงเยาว์ ทะสิงห์ฆาร การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดใน
ชุมชน 

จังหวัด รพ.สต.บ้านกุดโดน  
ต.กุดโดน อ.ห้วยเม็ก 

6 นางอุดร  พูลเพิ่ม สุขภาพจิตชุมชน จังหวัด รพ.สต.บ้านแจนแลน          
ต.แจนแลน อ.กุฉินารายณ์ 

7 นางสาคร  ศรีพอ    การบริการในศูนย์
สาธารณสุขมูลฐาน
(ศสมช.) และการสร้าง
หลักประกันสุขภาพ 

จังหวัด รพ.สต.บ้านกุดฝั่งแดง            
ต.เหล่าใหญ่  
อ.กุฉินารายณ์ 

8 น.ส.ชื่นใจ ไชยสวาท การคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านสุขภาพ 

จังหวัด รพ.ค าม่วง ต.ทุ่งคลอง         
อ.ค าม่วง 

9 นางดวงกมล  ชาวประสา การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาเอดส์ในชุมชน 

จังหวัด รพ.สต.บ้านหนองกุงเผือก    
ต.ล าหนองแสน  
อ.หนองกุงศรี 

10 นางสาวภาวิณี  ภูมิประหมัน การจัดการสุขภาพ
ชุมชนและอนามัย
สิ่งแวดล้อม 

จังหวัด รพ.สต.บ้านโนนสมบูรณ ์      
ต.ภูสิงห์ อ.สหัสขันธ์ 

11 นางรื่นพิกุล มองเพชร นมแม่และอนามัยแม่
และเด็ก 

จังหวัด รพ.สต.บ้านไค้นุ่น ต.ไค้นุ่น   
อ.ห้วยผึ้ง 

12 นางตรีชฎา สินธุภูม ิ ทันตสุขภาพ จังหวัด รพ.สต.บ้านข้าวหลาม         
ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมขอชื่นชม/แสดงความยินดีกับหน่วยงานที่ได้รับเกียรติบัตร 

 2. คปสอ. น าเสนอผลการด าเนินงาน ตัวช้ีวัดตรวจราชการ Function based ประเด็นที่ 5 : ลดแออัด 
ลดรอคอย ลดป่วย ลดตาย การด าเนินงาน service plan สาขาหัวใจและหลอดเลือด STEMI  
โดย คปสอ.เขาวง และ คปสอ.ห้วยเม็ก 
คปสอ.เขาวง  
 สถานการณ์ : โรงพยาบาลเขาวงเป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 60 เตียง ไม่มีแพทย์เฉพาะทางและอยู่
ห่างไกลจากโรงพยาบาลศูนย์หัวใจสิริกิตติ์และโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่สามารถท า PCI และ 
CABG ได้  ซึ่งมีระยะทางประมาณ 175 กิโลเมตร จ าเป็นต้องให้การรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือดก่อนที่จะส่งต่อ
ผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลดังกล่าว เพ่ือเพ่ิมโอกาสรอดชีวิตของผู้ป่วย แต่ละปีจะพบว่า มีผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย
เฉียบพลันเพิ่มมากขึ้นทุกป ี
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 ผลการด าเนินงาน 

 
การด าเนินงานตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ( service plan ) ที่ได้ด าเนินการแล้ว มีดังนี้ 
 1. การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด และเพ่ือพัฒนาความทันเวลา  
ในการให้ยาละลายลิ่มเลือดในผู้ป่วยโรคหัวใจตายเฉียบพลัน โดยส่งแพทย์และพยาบาล เภสัชกรเข้ารับการอบรม    
ที่ รพ.กาฬสินธุ์และโรคพยาบาลขอนแก่นปีละ 4 คน 
 2. จัดซื้อเครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัย (Ipad) เพ่ือใช้ในการ consult อาจารย์ได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น 
 3. จัดการประชุมชี้แจง แนวทาง การด าเนินงานตามระบบ fast track MI แก่บุคลากรทุกคน เพื่อให้ปฏิบัติ
ไดถู้กต้อง เป็นแนวทางเดียวกัน 
 ปัจจัยความส าเร็จ :  
 1. บุคลากรที่ได้รับการอบรม จาก รพ.กาฬสินธุ์ และ รพ.ขอนแก่น มีความมั่นใจในการดูแลผู้ป่วยได้ดีขึ้น 
ทั้งการวินิจฉัยและการให้ยาละลายลิ่มเลือดในผู้ป่วยโรคหัวใจตายเฉียบพลัน 
 2. การมีเครื่องมือในการคัดกรองผู้ป่วยในระบบ fast track MI ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนสามารถ 
คัดกรองผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็ว  
 3. มีเครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัย consult อาจารย์ได้อย่างรวดเร็ว (การ consult ทาง Line) 
ปัญหา :  1. เนื่องจากปัจจุบันมีบุคลากรใหม่ ยังไม่ได้รับการอบรม การดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด 
และการให้ยาละลายลิ่มเลือดในผู้ป่วยโรคหัวใจตายเฉียบพลัน วินิจฉัยได้ล่าช้าส่งผลให้การให้ยาไม่ทันเวลา 
  2. ระยะทางในการส่งต่อผู้ป่วยจาก รพ.เขาวงไป รพ.ศูนย์ขอนแก่น มีระยะทางไกล ซึ่งระหว่างทาง
ผู้ป่วยจะมีภาวะแทรกซ้อน หรือเสียชีวิตก่อนถึง รพ.ขอนแก่นได้ 
ข้อเสนอแนะ แก้ไข พัฒนางาน สสจ.:  
 1. จัดอบรมบุคลากรใหม่เพ่ิมขึ้นปีละ 2 ครั้ง 
 2. จัดซื้ออุปกรณ์เครื่อง patient monitor ส าหรับรถ Refer โดยเฉพาะ ที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบของ
โรงพยาบาลได ้
 3. การประสานงานในการส่งต่อผู้ป่วยไปรักษาต่อที่  รพ.สกลนครได้ เนื่องจากมีระยะทางใกล้กว่าไป รพ.
ขอนแก่น 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ และ การประสานงานในการส่งต่อผู้ป่วยไปรักษาต่อที่ รพ.สกลนคร 1) หนังสือ
อยู่ระหว่างการด าเนินการ 2) กรณีไม่ด่วน ให้ส่งต่อผู้ป่วยภายในเขตตามขั้นตอน กรณีด่วน/ฉุกเฉิน ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาล หารือกับแพทย์ว่าจะส่งต่อผู้ป่วยไปท่ีใด และต้องโทรประสานก่อน 

คปสอ.ห้วยเม็ก 
 ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้ป่วย STEMI ที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือดภายใน 30 นาที หลังได้รับการวินิจฉัย        
ค่าเป้าหมาย ≥ 60 %  
 เป้าหมาย 4 ราย ผลงาน 4 ราย ร้อยละการบรรลุ ร้อยละ 100 
สถานการณ์ :  - ผู้ป่วย STEMI ทั้งหมด 4 ราย 
        มกราคม 1 ราย การบริหารอัตราก าลังไม่ทันเวลา (ผู้ป่วย CPR 1 ราย) 
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        กุมภาพันธ์ 2 ราย (ผู้ป่วยอาการไม่ชัดเจน) 
        มีนาคม 1 ราย (ผู้ป่วยอาการไม่ชัดเจน) 
  - EKG ล่าช้า --> วินิจฉัยล่าชา้ --> ให้ยาทันหลังวินิจฉัย 
  - มี CPG และแนวทางการประเมินผู้ป่วยอาการไม่ชัดเจน 
ผลงาน : ร้อยละของผู้ป่วย STEMI ได้รับยาละลายลิ่มเลือดภายใน 30 นาที หลังได้รับการวินิจฉัย คิดเป็นร้อยละ 
100 อัตราผู้ป่วย STEMI เสียชีวิต 0 

ข้อมูล STEMI 3 ปี ย้อนหลัง 
ข้อมูล ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

(6 เดือน) 
จ านวนผู้ป่วย STEMI 10 7 4 

ได้รับยา SK 5 6 4 
ได้รับยา SK ภายใน 30 นาที เมื่อมาถึง รพ. 

(Door to needle time) 
0 1 

26 นาที 
1 

30 นาท ี
ได้รับยา SK ภายใน 30 นาที เมื่อแพทย์ วินิจฉัย 

(EKG diagnosis to needle time) 
- - 4 

ได้รับยา SK ภายใน 6 ชม. ตั้งแต่เจ็บหน้าอก 
(Onset to needle time) 

5 4 4 

ผู้ป่วย STEMI เสียชีวิตใน รพ. 0 0 0 

ปัญหาอุปสรรค :  
 1. การบริหารอัตราก าลังในสถานการณ์การระบาดโควิด-19  
 2. เจ้าหน้าที่เหนื่อยล้าจากการท างาน  
 *ต้องจัดสรรเจ้าหน้าที่ไปช่วยตึกโควิดและเจ้าหน้าที่ติดโควิด 
ข้อเสนอแนะ : จัดหาบุคลากรให้เพียงพอ 
What’s Next :  - ประชุมทบทวน Case อย่างต่อเนื่อง 
  - สร้างขวัญก าลังใจในการท างาน 
  - นิเทศ ก ากับอย่างต่อเนื่อง 
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ  
 
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
 นายแพทย์อภิชัย  ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานการประชุม ได้กล่าวเปิด
ประชุมและด าเนินการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบและ/หรือถือปฏิบัติ 
 1. ในการประชุมกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ผู้ว่าราชการ
จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอบคุณทีมงานส านักงานสาธารณสุขจังหวัด และส่วนที่เก่ียวข้อง ในการจัดงานมหกรรมวัฒนธรรม
แห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทย “สืบศิลป์ถิ่นอีสาน ESAN DOO DEE” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว      
งานวิสาขปุณณมีปูชา และประเพณีสรงน้ าพระธาตุยาคู ประจ าปี 2565 ดังนั้น จึงขอขอบคุณผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลกมลาไสย สาธารณสุขอ าเภอกมลาไสย ตลอดจนทีมงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งทีมงานส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด ด้วย  
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 2. วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ก าหนดให้ COVID-19 เป็นโรคติดต่อเฝ้าระวัง โดยการปรับ COVID-19    
ออกจากโรคติดต่ออันตราย เข้าสู่โรคประจ าถิ่น (Post pandemic) สิ่งที่ต้องเตรียมด าเนินการขับเคลื่อนมาตรการ
บริหารสถานการณ์ เข้าสู่โรคประจ าถ่ิน ที่จะต้องประชาสัมพันธ์  
 1) มาตรการ 2U ลดเสี่ยงแพร่ - รับเชื้อ COVID-19  
 U ที่ 1 คือ Universal Prevention การป้องกัน/ระวังตนเองเมื่อต้องใกล้ชิดกับกลุ่มเสี่ยง 
 U ที่ 2 คือ Universal Vaccination การรับวัคซีนทั้งเข็มปกติและเข็มกระตุ้นในประชาชนทุกกลุ่ม 
 ขอความร่วมมือ ผู้อ านวยการโรงพยาบาล สาธารณสุขอ าเภอ ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือ ท าความ
เข้าใจ กับประชาชน ในเรื่อง มาตรการ 2U ที่ยังคงมีความส าคัญอยู่ 
 2) "3 พอ” เตียงพอ ยาพอ หมอพอ รองรับดูแลรักษาโรค COVID-19 
 3. การปฏิบัติการทางการแพทย์ (medical operation) ในการดูแลผู้ป่วยในช่วงเปลี่ยนผ่าน ส าหรับ        
ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง (High Risk Contact) ไม่ต้องกักตัว ไม่ต้องตรวจ ATK ยกเว้นผู้ดูแลกลุ่ม 608 ระบบรายงาน จะใช้
ระบบ API เป็นหลัก โดยขอความร่วมมือบันทึกข้อมูลในโปรแกรม HOSxP และ API ของโรงพยาบาล ให้ครบถ้วน 
และตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2565 เป็นต้นไป จะเชิญประชุม EOC เป็นครั้งคราว เมื่อจ าเป็น 
 4. PDPA (Personal Data Protection Act) หรือ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีขึ้น
เพ่ือให้เอกชนและรัฐที่เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ โอนข้อมูลส่วนบุคคลในราชอาณาจักรไทย ให้เป็นไปตาม
มาตรการปกป้องข้อมูลของผู้อ่ืนจากการถูกละเมิดสิทธิส่วนตัว โดยต้องขอ "ความยินยอม" จากเจ้าของข้อมูล ก่อน
การเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย โดยจะเริ่มใช้ 1 มิถุนายน 2565 จึงขอความร่วมมือผู้บริหาร สื่อสาร ก าชับ
เจ้าหน้าที่ในสังกัด ในการโพสต์ข้อความทาง Facebook /Instagram ในเรื่องการการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
ข้อมูลส่วนบุคคล คือ ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งท าให้สามารถระบุ ตัวบุคคลนั้นได้เช่นชื่อ-สกุล ที่อยู่ เลขบัตรประชาชน 
หมายเลขโทรศัพท์ email /ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน (เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์/ความคิดเห็นทางการเมือง/
ความเชื่อ/พฤติกรรมทางเพศ/ประวัติอาชญากรรม/ข้อมูลสุขภาพความพิการ/ข้อมูลสหภาพแรงงาน/ข้อมูล
พันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ) 
 5. วันที่ 9 มิถุนายน 2565 “กัญชา” ไม่ใช่ยาเสพติด ประเภท 5 อีกต่อไป ทั้งส่วนของช่อดอก ใบ กิ่ง 
ก้าน ล าต้น รากและเมล็ด สิ่งที่เป็นกังวล ส าหรับบุคลากรสาธารณสุข คือ การใช้กัญชา ที่ไม่ใช่กัญชาทางการแพทย์ 
(ใช้เพ่ือสันทนาการ) การบังคับใช้กฎหมาย อาจบังคับใช้ได้ไม่เต็มที่ และสุ่มเสี่ยงต่อความเข้าใจผิดของประชาชน     
ขอความร่วมมือ สาธารณสุขอ าเภอ สื่อสารไปยังก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เรื่องการใช้กัญชา กระทรวงสาธารณสุขเน้ นย้ า 
การใช้กัญชาทางการแพทย์  
 6. เรื่องจากการประชุม สป.สัญจรที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
     6.1 การถ่ายโอนภารกิจ "โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล(รพ.สต.)" ไปสู่ "องค์การบริหารจังหวัด
(อบจ.) แล้ว 512 แห่ง (ท้ังประเทศ) จังหวัดกาฬสินธุ์ 4 แห่ง ที่เหลือ 47 แห่ง รอแปรญัตติ 
     6.2 การก าหนดต าแหน่ง/ความก้าวหน้า อยู่ระหว่างเสนอ กพ.พิจารณา 
 7. งบค่าเสี่ยงภัย ค่าตอบแทนฉีดวัคซีน จัดสรรมาให้ถึงเดือนธันวาคม 2564 ค่าตอบแทนฉีดวัคซีน       
เงินโอนมา 2 เดือน งบค่าเสี่ยงภัย โอนมา 1 เดือน (ตุลาคม 2564) 28 ล้านบาท ก าลังทยอยเบิกจ่าย ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ จะจัดสรรให้ไตรมาสแรก ไตรมาสที่ 2 ต้องพิจารณาหารืออีกครั้ง 
 8. การเยี่ยมเสริมพลัง คปสอ. ติดตามเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับ COVID-19/ตัวชี้วัด KPI ที่มีปัญหา (ตัวชี้วัดตรวจ
ราชการที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ รอบที่ 1) ขอความร่วมมือผู้อ านวยการโรงพยาบาล สาธารณสุขอ าเภอ ปรึกษาหารือ 
ตัวชี้วัดที่เป็นปัญหา เพ่ือหาแนวทางแก้ไข  
 9. แจ้งเลื่อนการประชุมเยี่ยมเสริมพลังและติดตามผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565        
โซนอ าเภอกุฉินารายณ์ ห้วยผึ้ง เขาวง และนาคู จากเดิมวันที่ 2 มิถุนายน 2565 เป็นวันที่ 15 มิถุนายน 2565 
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 หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค น าเสนอกัญชาทางการแพทย์จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 ร้อยละของผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยระยะประคับประคอง (Palliative care) ที่ได้รับการรักษาด้วยยากัญชาทาง
การแพทย์ (เป้าหมายร้อยละ 5) จังหวัดกาฬสินธุ์ ร้อยละ 0.97  
 ผู้ป่วยทั้งหมดที่ได้รับการรักษาด้วยยากัญชาทางการแพทย์เกณฑ์เป้าหมาย ปี 65: เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 
จ านวนผู้ป่วยที่ได้รับยากัญชา ปี 2564 จ านวน 228 คน ปี 2565 จ านวน 246 คน เพ่ิมขึ้นจากปี 2564      
ร้อยละ 7.89 โดย ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เพ่ิมขึ้นจากปี 2564 ผลงาน 338.46% ไตรมาสที่2 ปี2565 เพ่ิมขึ้น
จากปี 2564 ผลงาน 81.43%  
 โอกาสพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย 
 1. ก าหนดแนวทางและเป้าหมายผู้ป่วย Palliative care ที่มีความจ าเป็นต้องได้รับยากัญชาให้ชัดเจน    
เพ่ือเพ่ิมการเข้าถึง 
 2. จัดแพทย์แผนไทยให้เข้าร่วมกับทีมเยี่ยมบ้าน หรือทีมที่เป็นผู้ดูแลผู้ป่วย Palliative care 
 3. ตรวจสอบการลงข้อมูล ICD-10 Z51.5 และเลขรหัสยา 24 หลัก 
 4. ตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไขการบันทึกข้อมูลผู้ป่วย Palliative care ที่ได้รับยากัญชาในระบบ HDC ให้
ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
 ในอ าเภอที่ผลงานเป็นศูนย์ ขอความร่วมมือผู้อ านวยการโรงพยาบาล สาธารณสุขอ าเภอ ปรึกษาหารือ 
ตรวจสอบหน่วยบริการ 1) มีน้ ามันกัญชาหรือไม่ 2) มีแต่ไม่ใช้/หมดอายุ  

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่แล้ว (ครั้งที่ 4/2565) เมื่อวันศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2565 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 4/2565 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องติดตามผลการประชุม ครั้งที่แล้ว 
 - ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1 ข้าราชการขอย้ายข้ามจังหวัด โดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
 ข้าราชการขอย้ายข้ามจังหวัด จ านวน 1 ราย คือ นางสาวพัชรินทร์  พิพัฒน์ผล พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
ปฏิบัติงานจริงที่ โรงพยาบาลห้วยเม็ก ขอย้ายไปที่ โรงพยาบาลบางเสาธง สสจ.สมุทรปราการ เหตุผลที่ขอย้าย : 
ติดตามคู่สมรส เงื่อนไข : ทดแทน  

มติที่ประชุม  ที่ประชุมไม่อนุมัติ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

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

 1. เร่งรัดการจ่ายหนี้สินของหน่วยบริการ โดยเฉพาะหนี้ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่  เช่น ค่าล่วงเวลา 
ค่าตอบแทน ฉบับที่ 11 (ค่าตอบแทน ฉบับที่ 11 จัดสรรให้ รพช. 2 เดือนกว่าๆ รพ.สต. 9 – 10 เดือน หลังจาก
นั้นจ่ายจากเงินบ ารุง)  
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 2. COVID-19 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ปรับใช้ระบบ API และตั้งแต่ 15 พฤษภาคม 2565  
ทาง SAT สสจ.กาฬสินธุ์ ไม่ได้ออกหนังสือน าส่งตรวจ LAB หน่วยรับตรวจจะเรียกเก็บไปยังหน่วยบริการนั้น  
หน่วยบริการที่ส่ง Lab ช าระค่าบริการนอกรอบ ให้กับหน่วยบริการที่ตรวจ Lab หน่วย Swab หรือ ส่ง Lab จะไม่มี
ค่า Swab หากเป็นผู้ป่วยใน เบิกจาก สปสช. ผู้ป่วยนอก เบิกจากเงินเหมาจ่ายรายหัว 
 มาตรการ HRC ให้สังเกตอาการตนเอง 5 วัน + 5 วัน -> UP : Universal Prevention (การป้องกัน/ระวัง
ตนเองเมื่อต้องใกล้ชิดกับกลุ่มเสี่ยง) ไม่ต้องตรวจ ATK หากมีอาการให้ตรวจ ATK ยกเว้น ผู้ดูแลกลุ่ม 608 /ท างาน
ในผับ บาร์ คาราโอเกะ ตรวจได้ทุกอาทิตย์ แม้ไม่มีอาการ 
 หากป่วย มีอาการ ให้ลาป่วย 7 วัน นับจากวันที่ตรวจพบเชื้อ หลังจากนั้น 7 วัน UP   
 การ refer/OR ให้ท า ATK ส าหรับหัตถการที่ก่อให้เกิดฝอยละออง (aerosol-generating procedures) 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

5.1.2 เรื่องจากนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) (นายสม  นาสอ้าน) 
 1. ก้าวท้าใจ Season4 เขตสุขภาพที่ 7 เป็นอันดับ 1 ของประเทศ จังหวัดกาฬสินธุ์ อยู่ในอันดับที่ 6 
จ านวนสมาชิก 125,380 คน จ านวน 67,111,889 แคลอรี่ 
 2. สรุปการคัดกรองมะเร็งที่เป็นปัญหาของจังหวัดกาฬสินธุ์  
 ร้อยละการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธี HPV DNA TEST จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจ าปี 2565 
ภาพรวมจังหวัด ร้อยละ 11.52 ผ่านเกณฑ์ 1 อ าเภอ คือ นาคู ร้อยละ 147.76 ข้อมูลการเบิกชุดตรวจ HPV 
DNA test จากโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ เป้าหมาย 20% ของสตรีกลุ่มอายุ 30 – 60 ปี เป้าหมาย 37,165 ชุด 
จ านวนการเบิก 12,684 ชุด การจัดสรรชุดตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยตนเอง HPV Self-Sampling 
ทั้งหมด 5,000 ชุด ยังไม่มารับชุดตรวจ 2 แห่ง คือ รพ.สมเด็จ/สสอ.สมเด็จ  
 ร้อยละการคัดกรองมะเร็งเต้านม จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจ าปี 2565 ภาพรวมจังหวัด ร้อยละ 48.93  
ผ่านเกณฑ์ 1 อ าเภอ คือ ดอนจาน ร้อยละ 91 
 ร้อยละการตรวจคัดกรองมะเร็งล าไส้ใหญ่ และล าไส้ตรง ด้วยวิธี FIT Test จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจ าปี 2565 
เป้าหมายร้อยละ 10 ภาพรวมจังหวัด ร้อยละ 0.46 อ าเภอที่มีผลการด าเนินการตรวจคัดกรองแล้ว 6 อ าเภอ ได้แก่ 
เมืองกาฬสินธุ์ ร้อยละ 0.77, กมลาไสย ร้อยละ 2.07, สหัสขันธ์ ร้อยละ 3.12, หนองกุงศรี ร้อยละ 0.01, ห้วยผึ้ง 
ร้อยละ 0.03 และดอนจาน ร้อยละ 2.56  
 ข้อมูลการจัดซื้อชุดตรวจมะเร็งล าไส้ใหญ่และล าไส้ตรง ด้วยชุด Fit test ปีงบประมาณ 2565 จัดซื้อแล้ว 
จ านวน 15,800 ชุด ยังไม่ได้จัดซื้อ 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลยางตลาด และโรงพยาบาลดอนจาน อยู่ระหว่าง
ด าเนินการจัดซื้อ 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลสามชัย 
 3. การเฝ้าระวัง COVID-19 หลังเปิดเทอม กลุ่มเด็กเล็ก/ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา เรื่องการระบาด            
ในโรงเรียน หากมีการติดเชื้อ ให้ปิดเป็นห้อง ไม่ปิดโรงเรียน และขอความร่วมมือ ผู้อ านวยการโรงพยาบาล 
สาธารณสุขอ าเภอ ท าความเข้าใจกับผู้บริหารสถานศึกษา รวมทั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้วย 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

5.1.4 เรื่องจากนักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพเิศษ (ด้านบริการทางวิชาการ) (นายยุทธพล  ภูเลื่อน) 
 1. สรุปผลเฝ้าระวังวิเคราะห์คุณภาพน้ าเสียของโรงพยาบาล ปี 2565 ส่งตรวจวิเคราะห์ 17 แห่ง (ร้อยละ 
94.44) ไม่ส่งตรวจวิเคราะห์ 1 แห่ง (ร้อยละ 5.5) ผ่านทุกพารามิเตอร์ 2 แห่ง (ร้อยละ 11.76) ไม่ผ่าน 
ทุกพารามิเตอร์ 15 แห่ง (ร้อยละ 93.75)  
 ปัญหาอุปสรรคท่ีพบ รพ.สะท้อนปัญหาขึ้นมา 
 - ด้านบุคลากร : ยังไม่มีพนักงานผู้รับผิดชอบเฉพาะ ในการดูแลระบบบ าบัดน้ าเสีย 
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 - ด้านระบบบ าบัดน้ าเสีย : ระบบบ าบัดผ่านการใช้งานมาหลายปี ระบบไม่เสถียร, มีน้ าเสียจากหน่วยงานไต
เทียม ผู้ป่วยฟอกไตเพ่ิมข้ึน, บ่อ ถังเติมคลอรีนช ารุด ระบบเติมคลอรีนไม่มีประสิทธิภาพ 
 แนวทางการแก้ไขปัญหา 
 - ด้านบุคลากร : ด าเนินการอบรมหลักสูตรระยะสั้น 
 - ด้านระบบบ าบัดน้ าเสีย : ระบบบ าบัดน้ าเสียผ่านการใช้งานมานาน Over Load ควรจัดท าแผนงบลงทุน, 
น้ าเสียจากหน่วยไตเทียม ควรมีระบบถังเกรอะ Septic Tank (หน่วยงานต้นแบบ รพ.กาฬสินธุ์), มีคณะท างาน 
ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยร่วมลงพ้ืนที่ เพ่ือให้ข้อเสนอแนะ การแก้ไขปัญหาระยะสั้น และระยะยาว 
 2. กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ จะจัดซื้อถุงขยะติดเชื้อส าหรับโรงพยาบาลทุกแห่งในภาพรวมจังหวัด และ
จะแจ้งให้หน่วยบริการมารับต่อไป 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ และขอความร่วมมือ นายยุทธพล  ภูเลื่อน นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ
พิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ) และกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ เชิญประชุมผู้รับผิดชอบ และสอบถามปัญหา/
อุปสรรค แต่ละโรงพยาบาล พร้อมทั้งสรุปรายงานการประชุมแจ้งผู้อ านวยการโรงพยาบาล เพ่ือหาแนวทางแก้ไขต่อไป 

 5.2 เรื่องจากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
 5.2.1 สรุปผลการประเมินค ารับรองการปฏิบัติราชการ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 (พฤษภาคม 2565) 
 ผลการประเมินจัดกลุ่มเปรียบเทียบรายอ าเภอ ดีเยี่ยม จ านวน 2 แห่ง ร้อยละ 11.11 ดีมาก จ านวน 3 แห่ง 
ร้อยละ 16.67 ดี จ านวน 11 แห่ง ร้อยละ 61.11 และพอใช้ จ านวน 2 แห่ง ร้อยละ 11.11 
 ผลการประเมินตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ของ คปสอ. ภาพรวมจังหวัด สรุป 12 ตัวชี้วัด ผ่านเกณฑ์ 5 ตัวชี้วัด 
ร้อยละ 41.67 KPI ที่มีการปรับเกณฑ์การประเมินในรอบ 2 คือ 1) KPI9 CKD ≥ร้อยละ66 2) KPI7 TB 
(Success rate≥88 ,Treatment Coverage ≥85) 
 ผลการประเมินตัวชี้วัดพันธกิจ คปสอ.เปรียบเทียบรายอ าเภอ สูงสุด 4 ล าดับ ได้แก่ คปสอ.นาคู ร้อยละ 
90 ,คปสอ.นามน ร้อยละ 87.50 ,คปสอ.ฆ้องชัย ร้อยละ 85.00 และคปสอ.สมเด็จ ร้อยละ 82.50  
 ผลการประเมินตัวชี้วัดตามพันธกิจ ของ คปสอ. ภาพรวมจังหวัด สรุป 8 ตัวชี้วัด ผ่านเกณฑ์ 2 ตัวชี้วัด ร้อยละ
25 KPI ที่มีการปรับเกณฑ์การประเมินในรอบ 2 คือ 1) KPI1 ข้อมูลสาเหตุการตาย≥ร้อยละ 90 2) KPI4 การ
จัดบริการสุขภาพช่องปาก ≥60 
 การตรวจสอบผลประเมิน ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด สสจ.ประสานยืนยัน คปสอ.ส่งผลงาน ทีมประเมิน วันที่ 25 
ของเดือน คปสอ.ตรวจสอบได้ ตั้งแต่วันที่ 26 ของเดือน 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ และขอความร่วมมือผู้บริหาร พิจารณา ตรวจสอบ ตัวชี้วัดไหนที่มีปัญหา จะวาง
ระบบอย่างไรให้ผ่านเกณฑ์ 

 5.3  เรื่องจากกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  
 1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 สถานการณ์ COVID-19 ประเทศไทย แนวโน้มพบผู้ป่วยติดเชื้อและผู้ป่วยก าลังรักษาคงที่ ทั้งนี้ ผู้ป่วยหนัก 
และผู้ป่วยเสียชีวิตจาก COVID-19 ลดลงเล็กน้อย แต่ไม่พบการระบาดในวงกว้างหลังเปิดภาคเรียน ทั้งนี้ เสนอ
เตรียมประเมินผลของการเปิดผับบาร์คาราโอเกะ และเสนอผลต่อ ศบค.ต่อไป 
 จัดท าระบบทะเบียน ส ารวจจ านวนสถานบันเทิง และที่ได้รับอนุญาต พนักงานทั้งหมดและท่ีได้รับวัคซีนเข็ม
กระตุ้น รวมทั้งการตรวจคัดกรองด้วย ATK ทุกสัปดาห์ 
 เสนอให้มีการรายงานผู้ป่วยรายวัน (เฉลี่ย 7 วัน) เตรียมพร้อมเข้าสู่ระยะผ่อนคลายมาตรการป้องกันโรค 
(Post-pandemic) โดยเสนอให้ทุกจังหวัดเตรียมพร้อมรายงานข้อมูลผู้ป่วยผ่านระบบ API วันที่ 1 มิถุนายน 2565 
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ทั้งนี้ เน้นการเฝ้าระวัง Hospital base และ Event-base รวมทั้งการเตรียมทีมสอบสวนโรคตามเกณฑ์ เน้นผู้ป่วย
เสียชีวิตที่มีประวัติได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น และสายพันธุ์กลายพันธุ์ 
 เน้นทุกจังหวัดเร่งรัดด าเนินการเตรียมพร้อมเข้าสู่ระยะผ่อนคลายมาตรการป้องกันควบคุมโรค และ
ประชาชนใช้ชีวิตได้ปกติ (Post-pandemic) โดยเน้นการเฝ้าระวังโรคแบบเหตุการณ์ (Event-base) และมาตรการ 
“2U” และ “3 พอ”  
  “2U” Universal Prevention + Universal Vaccination โดยเน้นกลุ่ม 608 ให้ได้รับวัคซีนเข็ม
กระตุ้นมากกว่า 60% 
 “3 พอ” เตียงเหลือง-แดง, ยา เวชภัณฑ์ วัคซีน, บุคลากรการแพทย์ -สาธารณสุข เพียงพอต่อการ
ให้บริการที่ได้มาตรฐาน 
 แผนการเปลี่ยนผ่านการใช้ข้อมูลจาก SAT COVID สู่ API (CCR) ต้ังแต่ 1 มิถุนายน 2565 
 - จ านวนผู้ป่วยรายใหม่ (PCR และ ATK ที่มี ICD-10 เป็น U07.1 / U07.2) 
 - ยังใช้ข้อมูล ATK จาก HI/OPSI สปสช. 
 - ผู้ป่วยเสียชีวิต ต้องสอบสวนเฉพาะรายส่งแบบสอบสวน novel 3.1 
 - จ านวนปอดอักเสบ ใส่ท่อช่วยหายใจ ยังใช้ข้อมูลจาก Co-ward 
 สถานการณ์ COVID–19 จ านวนผู้ป่วยยืนยัน COVID–19 จังหวัดกาฬสินธุ์ รายงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 
30 พฤษภาคม 2565 ผู้ป่วยสะสม 23,148 ราย ผู้ป่วยยืนยันก าลังรักษา 1,071 ราย (4.62%) ผู้ป่วยยืนยันรักษา
หาย 21,933 ราย ผู้ป่วยยืนยันเสียชีวิต 144 ราย (0.62%) จ านวนผู้ป่วยยืนยันและผู้ติดเชื้อเข้าข่าย COVID-19 
จ าแนกตามการติดเชื้อและการตรวจพบเชื้อ จังหวัดกาฬสินธุ์ ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 30 พฤษภาคม 2565 
ผู้ติดเชื้อเข้าข่าย 56,078 ราย ผู้ป่วยยืนยัน 23,148 ราย รวม 79,226 ราย จ านวนผู้ป่วย ติดเชื้อ COVID-19 
จังหวัดกาฬสินธุ์ จ าแนกรายเดือน เดือนมกราคม 1,633 ราย กุมภพันธ์ 4,386 ราย มีนาคม 7,469 ราย เมษายน 
6,862 ราย และพฤษภาคม 2,429 ราย จ านวนผู้ป่วยยืนยันและผู้ติดเชื้อเข้าข่าย COVID-19 จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ระหว่างวันที่ 23 – 29 พฤษภาคม 2565 ผู้ป่วยจากระบบรายงาน CF/AF N = 2,388 (65%) ผู้ป่วยจากระบบ
รายงาน CCR N = 1,259 (35%) 

 2. สถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดกาฬสินธุ์ ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 
 จากรายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 20 พฤษภาคม 2565 โรคที่พบอัตรา
การป่วยสูงสุด 10 อันดับ ได้แก่ โรคอุจจาระร่วง รองลงมาคือ โรคไข้ไม่ทราบสาเหตุ ปอดบวม อาหารเป็นพิษ และ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามล าดับ 
 สถานการณ์โรคที่น่าสนใจ ของจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้แก่ โรคไข้เลือดออก (dengue hemorrhagic fever)  
จากข้อมูลการเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์  ระหว่างวันที่  1 มกราคม -  
20 พฤษภาคม 2565 พบว่า ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จ านวนทั้งสิ้น 7 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 0.68 
ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต พบผู้ป่วยเพศชายมากกว่าเพศหญิง โดยพบเพศชาย 4 ราย และ
เพศหญิง 3 ราย กลุ่มอายุที่พบสูงสุด คือ กลุ่ม อายุ 15 - 24 ปี 10 - 14 ปี และ 25 - 34 ปี ตามล าดับ อาชีพที่
มีจ านวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสูงสุด คือ นักเรียน รองลงมา คือ งานบ้าน เกษตรกร. และรับจ้าง/กรรมกร 
ตามล าดับ พบผู้ป่วยสูงสุดในเดือนมกราคม และเดือนมีนาคม จ านวนผู้ป่วยเดือนละ 3 ราย รองลงมา คือ เดือน
กุมภาพันธ์ พบผู้ป่วยจ านวน 2 ราย 
 อันดับที่ 1 โรคไข้เลือดออก (dengue hemorrhagic fever) วิธีการป้องกันยุงลาย ช่วงเปิดเทอม เก็บขยะ 
: ไม่ให้มีแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ ายุงลาย จัดแยกขยะ โดยเฉพาะขวดน้ า แก้วน้ า และกล่องโฟม ติดตั้ง : มุ้งลวดเพ่ือ
ป้องกันยุงลาย ความสะอาด : ห้องเรียนให้ปลอดโปร่ง ไม่ให้มียุงลายเกาะพัก ส ารวจ : ก าจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ า
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ยุงลาย ในภาชนะน้ าใช้ และแจกันดอกไม้ ทุกๆ 7 วัน ปล่อยปลา : ให้กินลูกน้ ายุงลาย พ่นสารเคมี : ก าจัดยุงลาย 
สาเหตุของโรคไข้เลือดออก, โรคไข้ปวดข้อจากยุงลาย, โรคติดเชื้อไวรัสซิกา 

 3. ผลการด าเนินงานวัณโรค จังหวัดกาฬสินธุ์  
ตัวชี้วัด : 1. อัตราความส าเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ (ร้อยละ 88) 
  ๒. อัตราความครอบคลุมของการขึ้นทะเบียนของผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ และกลับเป็นซ้ า (ร้อยละ 88) 
 ความครอบคลุมของการขึ้นทะเบียนของผู้ป่วยวัณโรครายใหม่  และกลับเป็นซ้ า Treatment Coverage 
(ร้อยละ 88) ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 1-2/2565 (เป้าหมายร้อยละ 44) 
มากกว่าร้อยละ 44 จ านวน 8 อ าเภอ และน้อยกว่าร้อยละ 44 จ านวน 10 อ าเภอ ผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 1-
3/2565 คาดประมาณ (150 ต่อประชากรแสนคน) 1,466 คน จ านวนผู้ป่วยวัณโรคขึ้นทะเบียนรักษา ไตรมาสที่ 
1-2 ปี 2565 จ านวน 749 คน อัตราครอบคลุมการขึ้นทะเบียนรักษา Treatment Coverage 51.10% 
 ผลการด าเนินงาน ความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ Success Rate เป้าหมายร้อยละ 88 
ขึ้นทะเบียนทั้งหมด 279 ราย ก าลังรักษา 195 ราย ร้อยละ 69.89 รักษาส าเร็จ 60 ราย ร้อยละ 21.51 
เสียชีวิต 15 ราย ร้อยละ 5.38 โอนออก 5 ราย ร้อยละ 1.79 และขาดยา 2 ราย ร้อยละ 0.72  
 ข้อเสนอแนะ : เร่งรัดกิจกรรม 3 x 3 ไตรมาสที่  3 (เมษายน - มิถุนายน) Treatment Coverage 
เป้าหมายร้อยละ 66 ขับเคลื่อนกิจกรรม 3 x 3 x 3 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

 5.4 เรื่องจากกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
 การด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก 
 ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกก่อนหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ เป้าหมายร้อยละ 75 
ผลงานภาพรวมจังหวัด ร้อยละ 77 ผลงานรายอ าเภอ ไม่ผ่านเกณฑ์ 6 อ าเภอ ได้แก่ ห้วยผึ้ง ฆ้องชัย สามชัย กุฉินารายณ์ 
ค ามว่ง และ สหัสขันธ์ 
 ตัวชี้วัด : 2. ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการดูแลในระยะตั้งครรภ์ตามเกณฑ์คุณภาพ เป้าหมายร้อยละ 75 
ผลงานภาพรวมจังหวัด ร้อยละ67.2 ผลงานรายอ าเภอ ผ่านเกณฑ์ 5 อ าเภอ ได้แก่ สมเด็จ ร้อยละ 92.4 ดอนจาน 
ร้อยละ 91.7 เมืองกาฬสินธุ์ รายละ 85.2 เขาวง ร้อยละ 82.9 และนามน ร้อยละ 76.3 
 ตัวชี้วัด : 3. ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และกรดโฟลิก เป้าหมายร้อยละ 
100 ผลงานภาพรวมจังหวัด ร้อยละ 75.7 ผลงานรายอ าเภอ ผ่านเกณฑ์ 1 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอร่องค า 
 ตัวชี้วัด : 4. ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจาง เป้าหมายน้อยกว่าร้อยละ 15 ผลงาน ครั้งแรก ร้อยละ 
14.3, 32-34 สัปดาห์ ร้อยละ 14.4 
 ตัวชี้วัด : 5. ร้อยละของเด็กอายุ 6 เดือน – 5 ปี ได้รับยาน้ าเสริมธาตุเหล็ก เป้าหมายร้อยละ 70 ผลงาน
ภาพรวมจังหวัด 59.89 ผลงานรายอ าเภอ ผ่านเกณฑ์ 3 อ าเภอ ได้แก่ สมเด็จ ร้อยละ 7982 เขาวง ร้อยละ 
77.03 และดอนจาน ร้อยละ 72.67 
แนวทางแก้ไข : 1.หญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีนไม่ครอบคลุม ในกลุ่มท างานต่างจังหวัด ควรก ากับติดตาม
การบันทึกข้อมูล และการสนับสนุนยาน้ าเสริมธาตุเหล็กแก่เด็กปฐมวัยตามชุดสิทธิประโยชน์อย่างครอบคลุม 
  2.ภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์มีแนวโน้มเพ่ิมขี้น ทุก คปสอ. ได้รับจัดสรรงบ PPA ควรใช้กลไก
ของเครือข่ายทีมหมอครอบครัว (FCT ) ค้นหาเป้าหมาย -HL -จ่ายยา –ติดตามการกินยาต่อเนื่อง 
  3.บูรณาการด าเนินงานป้องกัน ภาวะโลหิตจางร่วมกับ การขาดสารไอโอดีนในชุมชน ด้วยการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีนคุณภาพ สร้างเครือข่ายในการดูแลส่งเสริมสุขภาพแบบมีส่วนร่วม หรือ
ผ่าน กลไก พชอ. และสร้างความรอบรู้ในประชาชน ภายใต้การขับเคลื่อน “ต าบลต้นแบบมหัศจรรย์ 1000 วันพลัส” 
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ประเด็นเพิ่มเติม จากที่ประชุม 
 1. เป็นข้อมูลเพ่ือเตรียมการ วางแผนในปีหน้า โดยเฉพาะ IQ, EQ  
 2. ข้อมูลการฝากครรภ์ที่คลินิก ให้น ามาบันทึกด้วย 
 3. เสนอควรเปลี่ยนวิธีการประมวลผล 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

๕.5  เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชน 
 - เชิญชวนผู้บริหาร และบุคลากรร่วมแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร VIP ชมรมผู้อ านวยการโรงพยาบาล/
ชมรมสาธารณสุขอ าเภอ และทีมส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์  วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
เวลา 17.00 – 18.00 น. และขอเชิญรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน ณ ร้านอาหารบ้านไม้ชายทุ่ง  

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

๕.6  เรื่องจากส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
 ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย สาขาจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้ง 
 1. ผลการประเมินคัดเลือก รพ.สต.และ สสอ.ดีเด่น ของจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้แก่  รพ.สต.นาโก อ าเภอ 
กุฉินารายณ์ และ สสอ.เขาวง ทั้งนี้ ได้ส่งรายชื่อไปยังชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ระดับเขต แล้ว วันที่ 22 
มิถุนายน 2565 คณะกรรมการประเมินฯ ระดับเขต จะลงพ้ืนที่ประเมิน ภาคเช้า : สสอ.เขาวง ภาคบ่าย : รพ.สต.นาโก 
เป็นการประเมินแบบเรียบง่าย ซึ่งก าหนดผู้เข้าร่วมกิจกรรม รพ.สต. ไม่เกิน 100 คน สสอ. ไม่เกิน 50 คน 
 2. ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ก าหนดจัดประชุมวิชาการ 1) ระดับภาค ภาคอีสาน วันที่ 10 – 12 
กรกฎาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย ในประเด็นเรื่อง : การถ่ายโอน/ความก้าวหน้าวิชาชีพสาธารณสุข/
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานการณ์ COVID-19/ออกบูธ รพ.สต.ดีเด่น ทั้ง 4 เขต 2) ระดับประเทศ วันที่ 7 – 9 
กันยายน 2565 ณ จังหวัดบุรีรัมย์ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

5.7  เรื่องเสนอโดยเอกสาร (รายละเอียดปรากฏในระเบียบวาระการประชุมฯ ครั้งที่ 5/2565) 
5.7.1 ความก้าวหน้าการด าเนินงานตาม PA/ข้อสั่งการตรวจราชการของเขต/กระทรวง จากระบบ Cockpit  

โดย กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข (รายละเอียดแนบท้ายตามเอกสารหมายเลข 4 หน้าที่ 29 - 31) 
5.7.2 สรุป แผน/ผล การใช้จ่ายเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2563 – 2564 

โดย กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข (รายละเอียดแนบท้ายตามเอกสารหมายเลข 5 หน้าที่ 32 - 33) 
 5.7.3 สถานการณ์การเงินการคลัง 
โดย กลุ่มงานประกันสุขภาพ (รายละเอียดแนบท้ายตามเอกสารหมายเลข 6 หน้าที่ 34 - 35) 
 5.7.4 อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ 2565 
โดย กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด (รายละเอียดแนบท้ายตามเอกสารหมายเลข 7 หน้าที ่36) 
 5.7.5 สรุปรายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 
โดย กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ (รายละเอียดแนบท้ายตามเอกสารหมายเลข 8 หน้าที่ 37 - 46) 
 5.7.6 สรุปผลการด าเนินงานกัญชาทางการแพทย์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
โดย กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข (รายละเอียดแนบท้ายตามเอกสารหมายเลข 9 หน้าที ่47 - 49) 
 5.7.7 รายงานแผนงานโครงการฯ การเบิกจ่าย งบ สสส.และงบกระทรวงสาธารณสุข และแผนงานการ
ด าเนินงาน กลุ่มงานการสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพปฐมภูมิ 
โดย กลุ่มงานการสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพปฐมภูมิ (รายละเอียดแนบท้ายตามเอกสารหมายเลข 10 หน้าที ่50 - 55) 
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 5.7.8 ผลการด าเนินงาน “ก้าวท้าใจ Season 4” 
โดย กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ (รายละเอียดแนบท้ายตามเอกสารหมายเลข 11 หน้าที่ 56 - 58) 

 5.8  เรื่องจากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จ ากัด ประจ าเดือน เมษายน 2565 
 1) สรุปผลการด าเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จ ากัด ณ 30 เมษายน 2565 

 
 2) สรุปผลการด าเนินงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ 
จ ากัด ณ 30 เมษายน 2565 

 
 3) การประชุมออกหน่วยสัญจรพบปะสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจ าปี 2565 เชิญชวนสมาชิกสหกรณ์ ทุกท่าน 
เข้าร่วมประชุมสัญจร ณ หน่วยของท่าน ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.30 น. *สมาชิกประเภท ข้าราชการบ านาญ/
องค์การ/เงินสด ให้เข้าร่วมในหน่วยใกล้บ้านของท่าน 

 

ยอดยกมามนีาคม 2565 เม.ย.-65 เพิม่/(ลด)

1 จ ำนวนสมำชกิ (คน)

  - สำมัญ 3,374                               3,375                       1                        

  - สมทบ 1,165                               1,172                       7                        

รวมทัง้ส ิน้ 4,539                               4,547                       8                        0.18

2 เจำ้หนี้เงนิกู ้      2,226,338,176.79              2,219,321,737.79      (7,016,439.00) (0.32)

3 เจำ้หนี้เงนิรับฝำก 1,362,063,604.26              1,367,107,709.15      5,044,104.89      0.37

4 ลกูหนี้เงนิกู ้       5,686,116,746.70              5,692,207,767.42      6,091,020.72      0.11

5 ทนุเรอืนหุน้        1,843,466,370.00              1,849,248,470.00      5,782,100.00      0.31

6 ทนุส ำรอง          241,390,857.33                241,390,857.33         -                     

7 ทนุของสหกรณ์    2,159,834,221.44              2,184,641,495.90      24,807,274.46    1.15

8 ทนุด ำเนนิกำร     5,751,635,072.99              5,774,503,414.09      22,868,341.10    0.40

9 ก ำไร               64,620,701.24                  83,984,875.70          19,364,174.46    29.97

                                จ านวน                        (หนว่ย:บาท)
ล าดบั รายการ รอ้ยละ

สมคัรใหม่ เสยีชวีติ ลาออก

จ ำนวนสมำชกิ    (คน) เดอืนเมษายน 2565 เดอืนเมษายน 2565 เดอืนเมษายน 2565

1 สมาคมฌาปนกจิฯสหกรณ์

  - สำมัญ 3,682                            5 1 3                            3,683    

  - สมทบ 3,280                            12 13 -                         3,279    

รวม 6,962                            17 14 3                            6,962    

2 สสธท. (ลา้น 1) 5,498                            6 4 -                         5,500    

3 กสธท. (ลา้น 2) 3,535                            10 3 -                         3,542    

4 กสธท. (ลา้น 3) 425                               9 0 -                         434      

5 สส.ชสอ. 1,395                            7 0 -                         1,402    

คงเหลอื

จ านวน  (คน)
ล าดบั รายการ

ยอดยกมามนีาคม 2565
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 4) อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ก าหนดอัตราดอกเบี้ยเงิน
รับฝากของสหกรณ์ สหกรณ์ฯ จึงขอก าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก ไม่เกินร้อยละ 3.50 ต่อปี มีผลตั้งแต่วันที่  
1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป ส่วนอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ จะพิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป 

 5) ของช าร่วยสหกรณ์ฯ จ่ายเป็นเงินสดให้กับสมาชิกทุกคน จ านวน 800 บาท เดือนมิถุนายน 2565  

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ  
 1. วันที่ 1 มิถุนายน 2565 มีการปรับเปลี่ยนหมุนเวียน 3 สายงาน (แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร) ในช่วง
เดือนกรกฎาคม 2565 มีแพทย์เฉพาะทางจบใหม่ ซึ่งโรงพยาบาลจะได้แพทย์เฉพาะทางเพ่ิมขึ้น ขอความร่วมมือ
ผู้อ านวยการโรงพยาบาล เตรียมความพร้อมในการยกระดับ ขยายระบบบริการ   
 2. มอบช่อดอกไม้ แสดงความยินดีกับ พญ.ณัฐวดี  สุภิตาภรณ์ ที่มารับต าแหน่ง รักษาการในต าแหน่ง
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสามชัย 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา 16.20 น. 

    (ลงชื่อ)   กฤษณา  เพียรภายลุน ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
            (นางกฤษณา  เพียรภายลุน) 
           นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

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


