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รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งท่ี 8/๒๕65  

วันพุธที่ 31 เดือน สิงหาคม 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. นายกฤช  โชติการณ์ รักษาการในต าแหน่งเภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข) 
7. นางสุภาภรณ ์  พรมแพง  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
8. นางสาวถนอมนวล สายเชื้อ  หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
9. นางสาวสุภัทรา  สามัง  หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
10. นายณัฐพงค์  ลือฉาย  หัวหน้ากลุ่มกฎหมาย 
11. นายพิทักษ์  กาญจนศร แทนหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
12. นายสุพิน  ภูสง่า  หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
13. นางอาภิรมย์  ชิณโน  หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
14. นายวรชาติ  จ าเริญพัฒน์ หัวหน้ากลุ่มงานการสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพปฐมภูมิ 
15. นางสาวนงนุช  โนนศรีชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
16. นางสมปอง  พลโคกก่อง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
17. นายโชคชัย  มงคลสินธุ์ หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
18. นายตรึงใจ  ศาลาโรจน์ แทนหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
19. นายศิริชัย  รินทะราช นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

     กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
20. นพ.สุนทร  ธีรพัฒนพงศ์ แทนผู้อ านวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ 
21. นายปภณ  งานไว  แทนผู้อ านวยการโรงพยาบาลนามน 
22. นายธเนษฐ  พลศักขวา แทนผู้อ านวยการโรงพยาบาลร่องค า 
23. นพ.สิริชัย  นามทรรศนีย์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ 
24. นพ.วิโรจน ์  กอบางยาง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเขาวง 
25. นายเถลิงศักดิ์  มงคลสินธุ์ แทนผู้อ านวยการโรงพยาบาลยางตลาด 
26. นางสาวกญัวดา  เพ่ิมสิน  แทนผู้อ านวยการโรงพยาบาลห้วยเม็ก 
27. นพ.คมกฤษ  วิเศษ  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสหัสขันธ์ 
28. นพ.ธนธร  กานตอาภา รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลค าม่วง 
29. นพ.พุทธรักษ์  ดีสิน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลท่าคันโท 
30. นพ.นพพล  ค าภูมี  แทนผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองกุงศรี 
31. นพ.สมานมิตร  อัฐนาค  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสมเด็จ 
32. นพ.ไพฑูรย์  อุไรชื่น  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลห้วยผึ้ง 
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33. พญ.ณัฐวดี  สุภิตาภรณ์ รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลสามชัย 
34. นพ.เพชร  เครือชัย  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลนาคู 
35. นพ.สุยันต์  ลวงพิมาย รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลดอนจาน 
36. นพ.สุรเชษฐ์  ภูลวรรณ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลฆ้องชัย 
37. นายศิริศักดิ์  บุญไชยแสน สาธารณสุขอ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
38. นายสุพจน์  แสบงบาล สาธารณสุขอ าเภอนามน 
39. นางเบญจมาภรณ์ ศิริโสม  แทนสาธารณสุขอ าเภอกมลาไสย 
40. นายเดชา  วรสาร  สาธารณสุขอ าเภอร่องค า 
41. นายนพรัตน์  ไทยแท้  สาธารณสุขอ าเภอกุฉินารายณ์ 
42. นายปัญญา  พิมพ์แก้ว สาธารณสุขอ าเภอเขาวง 
43. นายประสิทธิชัย  กัลยาสนธิ สาธารณสุขอ าเภอยางตลาด 
44. นายชยุต  หิรัญรักษ์ แทนสาธารณสุขอ าเภอห้วยเม็ก 
45. นายอนันต์  ปุรินทะ  แทนสาธารณสุขอ าเภอสหัสขันธ์ 
46. นายไชยา  เวียงนนท์ สาธารณสุขอ าเภอค าม่วง 
47. นายวราวุฒ ิ  ตุลาพัฒน์ สาธารณสุขอ าเภอท่าคันโท 
48. นายอุทิศ  ปัญญาสิทธิ์ แทนสาธารณสุขอ าเภอหนองกุงศรี 
49. นายอรรคเดช  อรรคเศรษฐัง สาธารณสุขอ าเภอสมเด็จ 
50. นายชุมพล  แสบงบาล รักษาราชการแทนสาธารณสุขอ าเภอห้วยผึ้ง 
51. นางจุฑามาศ  วิลาศรี  สาธารณสุขอ าเภอสามชัย 
52. นายไกรทอง  ไชยมัชชิม สาธารณสุขอ าเภอนาคู 
53. นายสง่า   เพียรภายลุน สาธารณสุขอ าเภอดอนจาน 
54. นางเนาวรัตน์  จุฑาสงฆ์  รักษาราชการแทนสาธารณสุขอ าเภอฆ้องชัย 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายก้องเกียรติกุล มณีกาศ  ทันตแพทย์ปฏิบัติการ 
2. นางภัทรภร  เลิศมงคล พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
3. นายเขมรัฐ  ทัพธานี  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
4. นายปริญญา  กองกาย  เภสัชกรช านาญการ 
5. นางศุภกาญจน์  หระสิทธิ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
6. นางสาวเพชรลัดดา วังภูสิทธิ ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
7. นายวิเชียร  นิลผาย  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
8. นางสาวกมลธิตา  พลธนะวสิทธิ์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 
9. นางสาวกานต์ญาดา นาชัยเพชร เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน 
10. นายวิษณุ  ศรีโยธา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
11. นางกฤษณา  เพียรภายลุน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 
ก่อนวาระการประชุม 
พิธีมอบรางวัลแสดงความชื่นชมยินดีกับหน่วยงานองค์กรที่มีผลงานดีเด่นระดับต่างๆ 
 1. มอบโล่รางวัลการด าเนินงานด้านสุขภาพจิต และด้านยาเสพติด ปี 2565 
     กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิตและยาเสพติด โดยงานสุขภาพจิต จ านวน 2 รางวัล ได้แก่ 
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    1. รางวัลต้นแบบการดูแลจิตใจเพ่ือป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายโดยชุมชนเป็นฐาน พ.ศ. 2565 
ระดับประเทศ : เครือข่ายต าบลกุดโดน อ าเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ โล่กรมสุขภาพจิต โดย อธิบดีกรม
สุขภาพจิต แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์  

    2. รางวัลชุมชนต้นแบบการเสริมสร้างวัคซีนใจในชุมชน พ.ศ.2565 ระดับประเทศ :  
        ชุมชนต าบลทุ่งคลอง อ าเภอค าม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์  โล่กรมสุขภาพจิต โดย อธิบดีกรม

สุขภาพจิต แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์  
     กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิตและยาเสพติด โดยงานยาเสพติด ได้แก่ 

    1. โล่ประกาศเกียรติคุณชุมชนดีเด่นในการด าเนินงานตามแนวคิด CBTx & Harm reduction 
ระดับประเทศ ผลงาน “กุดโดนโมเดล” ชุมชนกุดโดน อ าเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ 
     2. รางวัลโรงพยาบาลที่ผ่านการประเมินและรับรอง HA ยาเสพติด ได้แก่ 1) โรงพยาบาลยางตลาด
2) โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ 3) โรงพยาบาลสมเด็จ 4) โรงพยาบาลกมลาไสย 5) โรงพยาบาล
ค าม่วง 6) โรงพยาบาลท่าคันโท 7) โรงพยาบาลนาค ู8) โรงพยาบาลสามชัย และ 9) โรงพยาบาลร่องค า 
     3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภท น าเสนอด้วยโปสเตอร์ การประชุมวิชาการยาเสพติด
แห่งชาติ ครั้งที่ 22 เรื่อง การบ าบัดฟื้นฟูผู้ป่วยและการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติดโดยบริบทชุมชนอ าเภอ
ห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ นายณัฐกร พิชัยเชิด พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และคณะ 

 2. มอบป้ายเกียรติบัตรรับรองมาตรฐานส้วมสาธารณะ (HAS) ของกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข ประจ าปี 2565 
     กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ และศูนย์อนามัยที่ ๗ 
ขอนแก่น ร่วมประเมินสถานบริการสาธารณสุขลดโลกร้อน Green and Clean Hospital Challenge (GCHC) และ
ประเมินมาตรฐานส้วมสาธารณะในโรงพยาบาล (HAS : Healthy Accessibility Safety) ประจ าปี ๒๕๖๕ พบว่า  
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะ จ านวน ๕ หน่วยงาน  
     ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงขอมอบป้ายเกียรติบัตรรับรองมาตรฐานส้วมสาธารณะ 
(HAS) ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ให้กับ ๕ หน่วยงาน ประกอบด้วย ๑) โรงพยาบาลยางตลาด  
๒) โรงพยาบาลสมเด็จ ๓) โรงพยาบาลเขาวง ๔) โรงพยาบาลหนองกุงศรี และ ๕) โรงพยาบาลท่าคันโท 

 3. มอบสมุนไพรขม้ินชันผง ตามโครงการ Kalasin Green Market 
     มอบสมุนไพรขมิ้นชันผง เพ่ือส่งเสริมให้สมุนไพรขมิ้นได้มีการน าไปใช้ประโยชน์เพ่ิมมากขึ้น และ
เป็นการสนับสนุนให้กาฬสินธุ์ เป็นเมืองแห่งสมุนไพรอย่างยั่งยืน ตามโครงการ Kalasin Green Market  
โดยมีคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอ าเภอ (คปสอ.) ขอสนับสนุนสมุนไพรขมิ้นชันผง จ านวน 
18 คปสอ. ดังนี้ 

1. คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอ าเภอ (คปสอ.) ฆ้องชัย จ านวน 2,080 ซอง 
2. คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอ าเภอ (คปสอ.) ห้วยผึ้ง จ านวน 1,920 ซอง 
3. คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอ าเภอ (คปสอ.) กมลาไสย จ านวน 1,800 ซอง 
4. คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอ าเภอ (คปสอ.) นาค ู จ านวน 1,500 ซอง 
5. คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอ าเภอ (คปสอ.) เขาวง จ านวน 1,130 ซอง 
6. คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอ าเภอ (คปสอ.) ห้วยเม็ก จ านวน 1,000 ซอง 
7. คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอ าเภอ (คปสอ.) เมือง จ านวน    640 ซอง 
8. คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอ าเภอ (คปสอ.) สมเด็จ จ านวน    620 ซอง 
9. คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอ าเภอ (คปสอ.) หนองกุงศรี จ านวน    510 ซอง 
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10. คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอ าเภอ (คปสอ.) นามน จ านวน    500 ซอง 
11. คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอ าเภอ (คปสอ.) ค าม่วง จ านวน    190 ซอง 
12. คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอ าเภอ (คปสอ.) ยางตลาด จ านวน    100 ซอง 
13. คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอ าเภอ (คปสอ.) กุฉินารายณ์ จ านวน      90 ซอง 
14. คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอ าเภอ (คปสอ.) ดอนจาน จ านวน      76 ซอง 
15. คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอ าเภอ (คปสอ.) ร่องค า จ านวน      40 ซอง 
16. คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอ าเภอ (คปสอ.) สหัสขันธ์ จ านวน      20 ซอง 
17. คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอ าเภอ (คปสอ.) สามชัย จ านวน      20 ซอง 
18. คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอ าเภอ (คปสอ.) ท่าคันโท จ านวน      10 ซอง 

มติที่ประชุม ที่ประชุมขอชื่นชม/แสดงความยินดีกับบุคคลและหน่วยงานที่ได้รับรางวัล 
 
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
 นายแพทย์อภิชัย  ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานการประชุม ได้กล่าวเปิด
ประชุมและด าเนินการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบและ/หรือถือปฏิบัติ 
 1. โรคและภัยสุขภาพ 
     1.1 ภัยสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับภัยธรรมชาติ ในส่วนของอุทกภัย ขอความร่วมมือสาธารณสุขอ าเภอ
ในพ้ืนที่ หน่วยบริการที่เคยได้รับผลกระทบ จัดท าแผนประคองกิจการ (Business Continuity Plan : BCP) ใน
ส่วนของประชาชน จัดท าแผนดูแลในกลุ่มเปราะบาง เพ่ือเตรียมความพร้อม รวมทั้งภัยจากดินโคลนถล่ม และ
กลุ่มงานที่เก่ียวข้อง สนับสนุนพื้นที่ในการเตรียมความพร้อม 
     1.2 สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ มีมติ
เห็นชอบ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ปรับลดระดับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากโรคเฝ้าระวัง
อันตราย เปลี่ยนมาเป็นโรคติดต่อเฝ้าระวัง และอนุญาตให้โรงพยาบาลต่างๆ สามารถจัดซื้อยาต้านไวรัสรักษาโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้เอง ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 เป็นต้นไป ส่วนค่าใช้จ่าย ในการ
รักษาพยาบาลผู้ป่วยยังสามารถเบิกกับกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เช่นเดียวกับโรคติดเชื้ออ่ืนๆ โดย
ประชาชนรักษาได้ตามสิทธิ จึงขอความร่วมมือผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่ข่าย เตรียมความพร้อมในการจัดซื้อ
เวชภัณฑ ์รวมทั้งโรงพยาบาลขนาดเล็กที่มีความจ าเป็นต้องใช้เวชภัณฑ์ 
     1.3 โรคติดต่อน าโดยยุงลาย (ไข้เลือดออก, ชิคุนกุนยา) ซึ่งส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 
นัดประชุมทุกวันจันทร์ โดยได้ท าหนังสือแจ้งในอ าเภอที่เก่ียวข้องไปแล้ว  
 2. การถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง คน เงิน ของ และงาน 1) เรื่องของคน ในส่วน 
ทีส่ามารถบริหารจัดการได้ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 2) เรื่องเงิน/ของ 
ทางกลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้ท าหนังสือแจ้งข้อสั่งการจากกระทรวงสาธารณสุข ไปยังหน่วยบริการ (เงิน/
ครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง) เพ่ือเตรียมการปิดงบประมาณ 3) เรื่องงาน ในวันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565 จะเชิญ
ผู้ เกี่ยวข้องหารือแนวทาง รูปแบบ และวางแผนการด าเนินงาน ใน รพ.สต.ที่ถ่ายโอนฯ และในวันที่   
13 กันยายน 2565 จะมีการประชุมหารือในเรื่องของปฐมภูมิทั้งหมด เพ่ือเตรียมความพร้อม  
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 2. เรื่องจากกรมการจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้ง 
     2.1 จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ผ่านการประเมิน ITA คะแนน 98.9 เป็นที่ 5 ของประเทศ หน่วยงาน
สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ มีทั้งหมด 37 หน่วยงาน เหลือ 3 หน่วยงานที่ยังไม่ผ่านการประเมินฯ (สสอ. 1 แห่ง 
และโรงพยาบาล 2 แห่ง) ขอความร่วมมือกลุ่มกฎหมาย ประสานผู้รับผิดชอบ เร่งด าเนินการ 
     2.2 ขอบคุณทางส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ได้สนับสนุนงานของจังหวัดในช่วงที่ผ่านมา 
1) การรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี ทีเ่สด็จมาจังหวัดกาฬสินธุ์ เพ่ือทรงพระกรณียกิจ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 
และสัตวแพทย์อาสาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 2) กิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว ของจังหวัดกาฬสินธุ์ กิจกรรม เดิน - วิ่ง กินลมชมเขื่อนล าปาว กิจกรรม Ka’sin RUN for MOM 
หรืองานกะสินวิ่งเพ่ือแม่ 3) การบริจาคโลหิต โดยในเดือนที่ผ่านมา ได้รับการบริจาคโลหิต เข้าโรงพยาบาล
กาฬสินธุ์มากที่สุด 
 3. ศาลรัฐธรรมนูญมีมติ  ให้  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หยุดปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรี   
โดยพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ ปฏิบัติหน้าที่ รักษาราชการแทนนายกฯ  /คณะกรรมการเลือกตั้ง
จังหวัดกาฬสินธุ์ มีมติเห็นชอบประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ รับรองให้  
นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  โดยในวันศุกร์ที่ 
2 กันยายน พ.ศ. 2565 จะแถลงนโยบาย และเริ่มปฏิบัติหน้าที่ วันจันทร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2565/
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบสลับสับเปลี่ยนแต่งตั้ง ข้าราชการระดับสูง กระทรวงสาธารณสุข จ านวน 7 ต าแหน่ง 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่แล้ว (ครั้งที่ 7/2565) เมื่อวันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

มติที่ประชุม ทีป่ระชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2565 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องติดตามผลการประชุม ครั้งที่แล้ว 
 - ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพื่อพิจารณา 
 4.1 ข้าราชการขอย้ายข้ามจังหวัด  โดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
       ข้าราชการขอย้ายข้ามจังหวัด ดังนี้  
       1. ขอย้ายข้ามจังหวัดออกไป จ านวน 9 ราย 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง 

สถานที่ปฏิบัติงาน สถานที่ราชการที่ขอย้าย มติท่ีประชุม 

1 นส.ชนากานต์  ปาสาบตุร 
จพ.สาธารณสุขช านาญงาน 

กลุ่มงานพัฒนา
คุณภาพและรูปแบบ
บริการ สสจ.กาฬสินธุ ์

กลุ่มงานส่งเสรมิสุขภาพ 
สสจ.ขอนแก่น 
เงื่อนไข : - 

เห็นชอบ 
 

2 นส.เบญจมาศ  บุตรโท 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

รพ.กมลาไสย  
สสจ.กาฬสินธุ ์

รพ.โพธิ์ชัย สสจ.ร้อยเอด็ 
เงื่อนไข : สับเปลี่ยนกับ  
นส.ณัฏฐนิช พงษ์อินทร์ธรรม 

เห็นชอบ 

3 นส.อัจฉราภรณ์  บิดา 
นักกายภาพบ าบัดช านาญการ 

รพ.ค าม่วง 
สสจ.กาฬสินธุ ์

รพ.ภูผาม่าน สสจ.ขอนแก่น 
เงื่อนไข : - 

เห็นชอบ 
หมายเหตุ : ให้ตัดโอนต าแหน่ง 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง 

สถานที่ปฏิบัติงาน สถานที่ราชการที่ขอย้าย มติท่ีประชุม 

4 นางจตุพร  สามสิม 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

รพ.ค าม่วง 
สสจ.กาฬสินธุ ์

รพ.ร้อยเอ็ด สสจ.ร้อยเอด็ 
เงื่อนไข : สับเปลี่ยนกับ 
นางนภาภัช  มิ่งขวัญ 

เห็นชอบ 

5 นายสุขสันต์  สาสิม 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

รพ.ค าม่วง 
สสจ.กาฬสินธุ ์

รพ.ร้อยเอ็ด สสจ.ร้อยเอด็ 
เงื่อนไข : สับเปลี่ยนกับ  
นส.สมฤดี  สีหคณุังกุล 

เห็นชอบ 

6 นส.เอื้องฟ้า  แป๊ะพาณิชย ์
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 

รพร.กุฉินารายณ ์
สสจ.กาฬสินธุ ์

สสอ.แมส่อด จ.ตาก 
เงื่อนไข : - 

เห็นชอบ 
หมายเหตุ : ให้ไปช่วยราชการ 

7 นส.เนตรชนก  นามสง่า 
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 

รพร.กุฉินารายณ ์
สสจ.กาฬสินธุ ์

รพ.น้ าพอง สสจ.ขอนแก่น 
เงื่อนไข : สับเปลี่ยนกับ 
นางศุภักศร  ไทยแท้  

เห็นชอบ แบบมีเงื่อนไข  
ต้องมีการย้ายสับเปลี่ยน 

8 นายสัมฤทธ์ิ  แดงวิบูลย ์
นักเทคนิคการแพทย์ช านาญ
การ 

รพ.ห้วยเม็ก 
สสจ.กาฬสินธุ ์

รพ.พนมไพร สสจ.ร้อยเอด็ 
เงื่อนไข : ทดแทน 

เห็นชอบ 
หมายเหตุ : ให้ไปช่วยราชการ 

9 นางพัชรินทร์  วรรณเกษม 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

รพ.ห้วยผึ้ง 
สสจ.กาฬสินธุ ์

รพ.พระสมุทรเจดียส์วาทยา
นนท์ สสจ.สมุทรปราการ 
เงื่อนไข : - 

เห็นชอบ 
หมายเหตุ : ให้ตัดโอน

ต าแหน่ง 

       2. ขอย้ายข้ามจังหวัดเข้ามา จ านวน 6 ราย 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง 

สถานที่ปฏิบัติงาน สถานที่ราชการที่ขอย้าย มติท่ีประชุม 

1 นส.รุ่งรตัน์  ผิวผัน 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

รพ.เฉลมิพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ  
สสจ.ระยอง 

รพ.กมลาไสย สสจ.กาฬสินธุ ์
เงื่อนไข : - 

เห็นชอบ 
 

2 นส.พนิดา  สายโรจน ์
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

รพ.บุรีรมัย ์
สสจ.บรุีรมัย ์

รพ.ร่องค า สสจ.กาฬสินธุ ์
เงื่อนไข : ย้ายเลขว่าง 
* ไม่มีเลขว่างรับย้าย 

ไม่เห็นชอบ 

3 นายจิรัฎฐ์  แสนประเสริฐ 
จพ.ทันตสาธารณสขุปฏิบตัิงาน 

รพ.ปากช่องนานา 
สสจ.นครราชสีมา 

รพ.ร่องค า สสจ.กาฬสินธุ ์
เง่ือนไข : ย้ายเลขว่าง 252615 

เห็นชอบ 

4 นส.อนุรักษ์  บุตวัง 
นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ 

รพ.สต.บ้านวังไฮ สสอ.
เฝ้าไร่ จ.หนองคาย 

รพ.สต.บา้นดินจี่ สสอ.ค า
ม่วง จ.กาฬสินธุ ์
เง่ือนไข : ย้ายเลขว่าง 70570 

เห็นชอบ 

5 นส.ปภสัรา  ยันตะบุศย ์
จพ.สาธารณสุขช านาญงาน 

รพ.สต.บา้นยา สสอ.
หนองหาน จ.อุดรธาน ี

รพ.สต.บา้นหนองแสง สสอ.
สมเด็จ จ.กาฬสินธุ ์
เงื่อนไข : ย้ายสับต าแหน่ง 

เห็นชอบ 

6 นายประสิทธ์ิ  ฤทธิยา 
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 

รพ.ขอนแก่น  
สสจ.ขอนแก่น 

รพ.ท่าคันโท สสจ.กาฬสินธุ ์
เงื่อนไข : ย้ายสับต าแหน่ง 

ไม่เห็นชอบ 
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 4.2 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งท่ี 2/2565 (รอบ 1 ตุลาคม 2565) 
       ด้วยจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งหน่วยงานในสังกัด เรื่องการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ส าหรับรอบ  
1 ตุลาคม 2565โดยให้ด าเนินการ ดังนี้ 
       1. รายงานจ านวนข้าราชการ และอัตราเงินเดือนรวมของข้าราชการในสังกัด  (รวมผู้มาช่วย
ราชการ) เฉพาะต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ ลงมา และประเภททั่วไป ระดับอาวุโสลงมา 
ตัดยอด ณ วันที่ 1 กันยายน 2565 
       2. ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัดระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 
30 กันยายน 2565 เพ่ือน าไปประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามนัยหนังสือส านักงาน 
ก.พ.ที่เกี่ยวข้อง และประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ และเงื่อนไขการบริหารวงเงินเพ่ือเลื่อนเงินเดือน
ของข้าราชการส่วนภูมิภาค จังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้งนี้  ช่วงคะแนนประเมินของแต่ละระดับ ให้เป็นดุลพินิจของ 
ส่วนราชการที่จะก าหนด แต่คะแนนต่ าสุดของระดับพอใช้ต้องไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
       3. การบริหารวงเงินที่ใช้เลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 2/2565 (1 ตุลาคม 2565) ในวงเงิน
ร้อยละ 2.90 ของอัตราเงินเดือนรวมของข้าราชการ ตามข้อ 1 
 ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
 1. การบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือน ร้อยละ 2.90 
     1.1 การบริหารวงเงินของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเลื่อนเงินเดือนร้อยละ 2.85 
     1.2 กันไว้บริหารภาพรวมส าหรับผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (ตัวชี้วัด)  
ร้อยละ 0.05 โดยคิดจากผลการประเมินผลงานของหน่วยงาน (Cup) (น าไปคูณกับฐานเงินเดือนของหน่วยงาน) 

ระดับ ร้อยละ คะแนน(%) 
A ดีเยี่ยม 90-100 0.05 
B+  ดีมาก 80-89 0.04 

B   ด ี 70-79 0.03 
C+  พอใช้ 60-69 0.02 

 2. วงเงินส าหรับเงินเดือน แพทย์/ทันตแพทย์ ที่ลาเรียน (ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน) เฉพาะกลุ่มที่เมื่อส าเร็จ
การศึกษาแล้วไม่ได้กลับมาชดใช้ทุนที่เดิม น ามาเป็นวงเงินกองกลาง ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 3. กรณีหากมีวงเงินคืนจากจังหวัดฯ คืนให้หน่วยงานตามฐานเงินเดือนของหน่วยงานแต่ละแห่ง 
 4. การแบ่งระดับผลการประเมินปฏิบัติราชการ 

ระดับผลการประเมิน ช่วงคะแนน ร้อยละขอฐานในการค านวณเลื่อนเงินเดือน 
ดีเด่น 90-100 3.00-6.00 
ดีมาก 80-89.99 2.50-2.99 

ด ี 70.79.99 2.00-2.49 
พอใช้ 60-69.99 1.00-1.99 

ต้องปรับปรุง ต่ ากว่า 60 ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน 

 หมายเหตุ ส าหรับแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 1. ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาล/สาธารณสุขอ าเภอ(รวมรักษาการ) ให้ส่งแบบประเมินการปฏิบัติ
ราชการต่อส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 2. ต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติในสังกัดฯให้ประเมินผลการปฏิบัติราชการและเก็บหลักฐานไว้ในหน่วยงาน 

มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบ 
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4.3 การบริหารอัตราก าลัง บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา  
นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ที่ถ่ายโอนไป องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
      1. พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างช่ัวคราว ไม่ประสงค์ถ่ายโอน 
          1.1 พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ไม่ประสงค์ถ่ายโอนไปสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 
พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด จ านวน 20 ราย 
          ตามแนวทางการบริหารอัตราก าลังในภาพรวมทุกประเภทการจ้าง กรณีไม่ประสงค์ถ่ายโอน 
ส าหรับข้าราชการและพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สามารถแจ้งความประสงค์ขอย้าย โดยเกลี่ยอัตราก าลัง
เกินกรอบอัตราก าลังขั้นสูงได้ ทั้งนี้การเกลี่ยอัตราก าลังให้ชื่อต าแหน่งในสายงานเป็นไปตามโครงสร้างที่
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
          ดังนั้น กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล จึงได้น าข้อมูลของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
ที่ไม่ประสงค์ถ่ายโอน และประสงค์ย้ายเข้าหน่วยบริการ เพ่ือที่ประชุมพิจารณา ตามหลักเกณฑ์การย้ายของ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง 
หลักเกณฑ์การย้ายของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขท่ัวไป (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 กรณีทางราชการเลิกหรือ
ยุบ หรือมีการถ่ายโอนหน่วยบริการหรือหน่วยงานไปสังกัดส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น ให้พนักงานกระทรวง
สาธารณสุขผู้นั้นแสดงความจ านงด้วยว่ามีความประสงค์ขอย้ายไปปฏิบัติงานที่หน่วยบริการใด โดยให้มีผล  
นับแต่วันที่ทางราชการเลิกหรือยุบ หรือมีการถ่ายโอนหน่วยบริการหรือหน่วยงาน ซึ่งจะต้องมีค าสั่งย้ายภายใน
เดือนกันยายน 2565 มีผลตั้งแต่วันที่มีการถ่ายโอน (2 ตุลาคม 2565) 
          1.2 ลูกจ้างชั่วคราว ไม่ประสงค์ถ่ายโอน จ านวน 5 ราย ส าหรับลูกจ้างชั่วคราวต้องลาออกจาก
สังกัดหน่วยบริการที่ถ่ายโอน และหน่วยที่ประสงค์ขอสังกัดออกค าสั่งจ้างใหม่ต่อเนื่อง โดยลาออกจาก
หน่วยงานเดิมและจ้างงานในหน่วยงานใหม่ในวันเดียวกัน (2 ตุลาคม 2565) 

มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบ 

      2. การย้ายข้าราชการผู้ประสงค์ถ่ายโอนฯ (กรณีต าแหน่งตาม จ.18 ไม่ได้อยู่ รพ.สต. ที่ขอถ่ายโอน 
และไม่ได้ปฏิบัติอยู่ใน รพ.สต.ที่ถ่ายโอน) ไปยัง รพ.สต.ที่ถ่ายโอน ค าสั่งตัดโอนต าแหน่งออกเรียบร้อยแล้ว 83 ราย 
เพ่ือมิให้เกิดผลกระทบกับการให้บริการของหน่วยงานเดิมที่สังกัดอยู่ เช่น ข้าราชการผู้นั้นด ารงต าแหน่งตาม จ.18 
และปฏิบัติงานอยู่ที่ โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดได้จัดท าค าสั่งย้ายแล้ว  
การขอให้อยู่ปฏิบัติงานที่หน่วยงานเดิมไปจนถึงวันที่ก่อนวันถ่ายโอนภารกิจไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้อยู่
ในดุลยพินิจของจังหวัดที่จะพิจารณา  

มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

๕.๑ เรื่องจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 
      5.1.1 เรื่องจากนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) (นายแพทย์พรพัฒน์  ภูนากลม) 
      1. การจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2566  

กรอบระยะเวลาในการด าเนินการ : 1) 1 – 31 สิงหาคม 2565 ผู้รับผิดชอบในแต่ละหน่วยพัสดุของ รพ.จัดท า
แผนซื้อ 2) 1 – 10 กันยายน 2565 ผู้รับผิดชอบของแต่ละ รพ.รวบรวมแผนจัดซื้อในรูปแบบไฟล์ Excel น าให้ 
สสจ.ตรวจสอบ 3) 15 – 19 กันยายน 2565 สสจ. ด าเนินการตรวจสอบแผนตามเอกสาร 4) 20 – 23 
กันยายน 2565 เสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาเห็นชอบ 5) 26 – 29 กันยายน 2565 เสนอแผนจัดซื้อให้  
นพ.สสจ.ลงนามอนุมัติ 6) 30 กันยายน 2565 ส่งแผนจัดซื้อให้ รพ.เพ่ือด าเนินการตามระเบียบพัสดุฯ ต่อไป 
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  ตามหนังสือที่ สธ.๐๒๐๗.๐๕/ว๔๑๔๐ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ กระทรวง
สาธารณสุข ได้แจ้งยกเลิกการสนับสนุนยาต้านไวรัสส าหรับการรักษาโรค COVID-19 ให้หน่วยงานนอกสังกัด  
ทั้งภาครัฐและเอกชน ตั้งแต่ 1 กันยายน 2565 กองบริหารการสาธารณสุข (กบรส.) แจ้งว่าจะสนับสนุนยารักษา 
COVID-19 ให้กับ รพ.ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจนกว่ายาที่คงคลังจะหมด เนื่องจากใกล้สิ้นปีงบประมาณ 
2565 เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อม ดังนั้น ในการจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาจังหวัด
กาฬสินธุ์ ปี 2566 ให้ท าแผนจัดซื้อ Favipiravir, Molnupiravir, Remdesivir โดย สามารถซื้อ Favipiravir, 
Molnupiravir ได้ที่ GPO (Favipiravir ราคา 666 บาท/50 เม็ด Molnupiravir ราคา 14.38 บาท/เม็ด) และ
สามารถซื้อ Remdesivir ได้ทีบ่ริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จ ากัด Remdesivir ราคา 230 บาท/vial 

      2. แนวทางการตรวจสอบการใช้และการเบิก-จ่ายยารักษาโรค COVID-19 รายงาน
สถานการณ์คงคลังยา จังหวัดกาฬสินธุ์ (ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 23 สิงหาคม 2565) Favipiravir 
ปริมาณคงคลัง 15,377 เม็ด อัตราการใช้เฉลี่ย/เดือน 3,415 เม็ด อัตราส ารองคลัง (เดือน) 4.50 ซึ่งมี รพ. 
3 แห่ง คือ รพ.สหัสขันธ์ รพ.ยางตลาด และรพ.ห้วยเม็ก จะมียาไม่เพียงพอในเดือนกันยายน 2565 ขอให้
บริหารจัดการยืมภายในเครือข่าย Molnupiravir ปริมาณคงคลัง 36,800 เม็ด อัตราการใช้เฉลี่ย/เดือน 
18,855 เม็ด อัตราส ารองคลัง (เดือน) 1.95 รพ.กาฬสินธุ์ จะมีปริมาณคงคลังเหลือมากท่ีสุด ดังนั้น กลุ่มงาน
คุ้มครองผู้บริโภคฯ จะขอท าการปรับเกลี่ยจาก รพ.กาฬสินธุ์ เพ่ือจัดสรรให้หน่วยบริการทุกแห่ง มีอัตราส ารอง
คลัง (เดือน) 1.95  

  การตรวจสอบของกระทรวงฯ จะมีขั้นตอน ตั้งแต่การรับยาเข้าคลัง จนถึงการจ่ายยา 
ไปยังลูกข่าย จุดที่ตรวจสอบพบว่ามีปัญหา คือ การตรวจรับที่โรงพยาบาลจังหวัด ยังไม่มีรายงานถึงผู้บริหาร  
จึงก าชับว่า ต้องมีการบันทึกรายงานเมื่อรับยาสนับสนุนเข้าคลัง และรายงานผู้อ านวยการโรงพยาบาล การจ่ายยา
ไปยังผู้ป่วย ต้องมีทะเบียนให้ตรวจสอบได้ว่า จ่ายไปยังผู้ป่วยรายใด 

  การเตรียมความพร้อม เพ่ือรับการตรวจสอบกสารบริหารจัดการยา Favipiravir  
tab เขตสุขภาพที่ 7 ก าหนดให้ทุกจังหวัด แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด ซึ่งอยู่ระหว่างด าเนินการ 
ก าหนดแนวทางและวิธีการบริหารจัดการยา Favipiravir tab จัดท า flow/ขั้นตอนการรับ/เบิกจ่ายยา ก าหนด
แผนการซักซ้อม และสุ่มตรวจสอบการบริหารจัดการยา favipiravir (รพศ./รพท./รพช./รพ.สต) และสรุปผล
การสุ่มตรวจสอบ และปรับปรุง/แก้ไขขั้นตอนการรับ/เบิกจ่ายให้ถูกต้องตามระเบียบ  โดยในเดือนกันยายน 
2565 จังหวัดจะลงสุ่มตรวจ ระดับ Node 1 แห่ง และ รพช. 1 แห่ง จากนั้นจะให้แต่ละโซนตรวจสอบในโซน
ของตนเอง และรายงานผล ภายใน 30 กันยายน 2565 เพ่ือรายงานเขตสุขภาพที่  7 ต่อไป ซึ่งกลุ่มงาน
คุ้มครองผู้บริโภคฯ จะมีการประชุมชี้แจงรายละเอียดให้ทราบต่อไป 

  แผนการด าเนินการเพ่ือรับการตรวจสอบการใช้และการเบิก-จ่ายยารักษาโรค 
COVID-19 จังหวัดกาฬสินธุ์ : 1) สิงหาคม 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด/ประชุมคณะท างาน
ผ่านระบบออนไลน์/ทบทวนแนวทางการบริหารจัดการยารักษา COVID-19 2) ภายใน 9 กันยายน 2565  
รพ.ทุกแห่งทบทวน/แต่งตั้ง คณะท างาน/คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านยาในระดับ
อ าเภอ/รพ.ทุกแห่งจัดท า/ทบทวนFlow/ขั้นตอนการเบิก-จ่ายยารักษา COVID-19 3) 11 – 12 กันยายน 
2565 สุ่มตรวจการบริหารจัดการยารักษา COVID-19 4) 26 กันยายน 2565 รพ.แม่ข่ายสรุป และรายงาน
ผลการตรวจสอบ รพ.ลูกข่าย 5) 28 กันยายน 2565 คณะกรรมการจังหวัดสรุป และรายงานผลการสุ่ม
ตรวจสอบฯ 6) 30 กันยายน 2565 สรุปและรายงานผลการตรวจสอบให้ส านักงานเขตสุขภาพที่ 7  

  การตรวจสอบการใช้และการเบิก-จ่ายยา 1) การตรวจสอบการบริหารคลังยา :  
การรับเข้าคลัง/การสารองคลังยาย่อยและการเบิกจ่าย/การตรวจสอบพัสดุ 2) การตรวจสอบการเบิกจ่ายยา 
การตรวจสอบข้อมูลการได้รับยาของผู้ป่วยจากโปรแกรม VMI และข้อมูลในเวชระเบียน 
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   ทั้งนี้ ขอความร่วมมือ CUP ด าเนินการดังนี้ 1) เตรียมความพร้อมในการรับการ
ตรวจสอบ โดยจะมีการตรวจสอบ Favipiravir ก่อน ในเดือนกันยายน 2565 2) การจัดท าแผนยา ขอให้
ด าเนินการให้แล้วเสร็จ และส่งไฟล์ให้กับกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ ตรวจสอบในระหว่างวันที่ 1 – 10 
กันยายน 2565 โดยใช้กรอบวงเงินงบประมาณของปีที่แล้วไปฟลางก่อน 3) ข้อเสนอเพ่ือพิจารณา : ตาม
ระเบียบการจัดหายา เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรายการ ปริมาณ ทางจังหวัดสามารถมอบหมายให้หน่วยบริการ
อนุมัติได้ แต่ต้องมีการก าหนดเงื่อนไข ทั้งนี้ จังหวัดกาฬสินธุ์ ยังไม่ได้ด าเนินการมอบหมายมาก่อน จึงเสนอ
ขอให้ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทั่วไป ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมชน สามารถปรับแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา และ
มิใช่ยา ทั้งรายการ ปริมาณ วงเงินรวมไม่เกินแผนเดิมได้ โดยเมื่อผู้อ านวยการโรงพยาบาลอนุมัติแล้ว ให้แจ้ง
รายงานนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทราบเป็นลายลักษณ์อักษรต่อไป 

มติที่ประชุม ทีป่ระชุมรับทราบ และเห็นชอบตามที่เสนอ 

  นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) เพ่ิมเติม เรื่องวัคซีน อยู่ระหว่างการตรวจสอบ
ข้อมูล หากด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว จะมีการประชุมหารือกับผู้ปฏิบัติต่อไป ประเด็น คือ ข้อมูล  
ใน MOPH IC ในปัจจุบัน วัคซีนคงเหลือไม่ตรงกับข้อมูลที่มีของหน่วยบริการ ดังนั้น จึงขอให้หน่วยบริการ
ตรวจสอบ จุดที่พบปัญหาคือ 1) ไม่ตัดวัคซีนที่หมดอายุ ออกจากระบบ 2) วัคซีน 1 vial ฉีดได้ไม่เท่ากัน ท าให้
การลงข้อมูลคลาดเคลื่อน 3) ไม่ update ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
  กรณีผูป้่วยมาใช้บริการต่าง CUP ให้บันทึกข้อมูล เรียกเก็บจาก VA  
  เรื่องวัคซีน ขอความร่วมมือกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ/โรงพยาบาล ตรวจสอบ โดยเฉพาะใน 
รพ.สต. ที่ถ่ายโอนฯ  

      5.1.2 เรื่องจากนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) (นายสม  นาสอ้าน) 
       1. การส ารวจพัสดุประจ าปี เดือนกันยายน 2565 ขอให้โรงพยาบาล ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอ รพ.สต. ได้เตรียมการ เพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบฯ  
       2. การถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลให้แก่ อบจ. จ านวน 51 แห่ง เนื่องจากต้องมีการโอนทรัพย์สินต่างๆ บัญชี
วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ส ารวจมาแล้ว กับที่ส ารวจประจ าปี ต้องตรงกัน ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข ได้มีหนังสือแจ้งสั่งการ 
เรื่อง การเตรียมการถ่ายโอนฯ โดยเฉพาะเรื่องของวัสดุ ครุภัณฑ์ และการท าระบบบัญชี การเงิน ต้องสิ้นสุด  
ให้แล้วเสร็จ ภายใน 30 กันยายน 2565  
    หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป สรุปการเตรียมการ สืบเนื่องจากหนังสือสั่งการของ
กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 ได้สั่งการใน 4 เรื่อง คือ งบประมาณ การเงิน ทรัพย์สิน 
และบัญชี ซึ่งกลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้เตรียมการ 1) ค าสั่งคณะท างานชุดใหญ่ โดย นายสม นาสอ้าน 
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) เป็นประธาน คณะท างานเกี่ ยวกับการเงินและบัญชี 
คณะท างานย่อยเรื่องของทรัพย์สิน ประเด็นหลักที่ต้องด าเนินการ คือ เรื่องงบประมาณ จะต้องมีการส ารวจ 
รพ.สต.ที่ถ่ายโอนฯ ทั้งหมด ส ารวจว่ามีเงินงบประมาณคงเหลือ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565 เท่าไร มีหนี้ที่ยัง
ช าระไม่แล้วเสร็จ เท่าไร โดยให้ด าเนินการช าระหนี้ให้เร็วที่สุด ณ 31 สิงหาคม 2565 ไม่ควรมีการก่อหนี้ 
เรื่องลูกหนี้ ในส่วนที่เป็นเงินงบประมาณ ขอความร่วมมือสาธารณสุขอ าเภอ ช่วยด าเนินการตรวจสอบ รพ.สต. 
ที่ถ่ายโอนฯ ทั้ง 51 แห่ง ยังเป็นลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ ของส่วนราชการหรือไม่ รวมถึงเงินบ ารุงที่อยู่ใน
ความดูแลรับผิดชอบ ให้ด าเนินการส่งใช้คืนให้แล้วเสร็จ ส่วนใบเสร็จรับเงิน จะมีการด าเนินการตามระเบียบฯ 
ในส่วนที่ใช้ไม่หมด จะมีการปรุรู และส่งมาที่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่องงานทรัพย์สิน ที่จัดซื้อ
ด้วยเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ ต้องมีการตรวจสอบระหว่างบัญชีกับทะเบียนให้ตรงกัน และมี
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การตรวจสอบพัสดุประจ าปี ให้ถูกต้อง และแจ้งข้อมูลทรัพย์สินให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ทราบ 
เพ่ือส่งไปกองบริหารการคลัง เรื่องงานบัญชี ต้องปิดบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 โดยส่งงบทดลองก่อน
ปิด และหลังปิด ให้ สสจ.กาฬสินธุ์ ทราบ เพ่ือส่งกองบริหารการคลังต่อไป ทั้งนี้ จะมีการประชุมชี้แจงผ่าน
ระบบการประชุมทางไกล ประมาณวันที่ 12 – 13 กันยายน 2565 ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบ
งานจากโรงพยาบาล และรพ.สต.ที่เก่ียวข้อง  

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 

      5.1.3 เรื่องจากนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ) (นายประสิทธิ์  สงกันหา) 
       - ไม่มี 

      5.1.4 เรื่องจากนักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ) (นายยุทธพล  ภูเลื่อน) 
       - ไม่มี 

      5.1.4 เรื่องจากรักษาการในต าแหน่งเภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข) (ภก.กฤช  โชติการณ์) 
       1. พรบ.พืชกระท่อม พ.ศ. 2565 มีผลบังคับใช้ 27 สิงหาคม 2565 การเพาะ หรือ
ปลูกพืชกระท่อม ท าได้โดยเสรี ไม่ต้องขออนุญาต การครอบครอง และขายใบกระท่อม ทั้งทางตรงและทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ไม่ต้องขออนุญาต ห้ามผู้ใดขายใบกระท่อมหรืออาหารตามกฎหมายว่าด้วยอาหารที่มี
ใบกระท่อม เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบแก่บุคคล 1) บุคคลซึ่งมีอายุต่ ากว่า 18 ปี 2) สตรีมีครรภ์ 3) สตรีให้
นมบตุร 4) บุคคลอื่นใดตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขร่วมกัน
ประกาศก าหนด ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามหมื่นบาท และผู้ขายต้องปิดประกาศแจ้งให้ชัดเจน  
ว่าห้ามขายให้แก่ผู้ใด ห้ามปรุงผสมกับวัตถุออกฤทธิ์หรือยาเสพติดชนิดอ่ืน การใช้พืชกระท่อมในการผลิตเป็นยา
อาหาร สมุนไพร เครื่องส าอาง ต้องขึ้นกับกฎหมายเฉพาะ น าเข้าหรือส่งออกใบกระท่อมต้องได้รับใบอนุญาต
จากผู้อนุญาต ซึ่งหมายถึง เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือผู้ซึ่งเลขาธิการ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดมอบหมาย. การขอรับอนุญาต ต้องมีสัญชาติไทย 20 ปีขึ้นไป 
การน าเข้า ส่งออก โดยไม่ได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษจ าคุก 1 ปี  
       2. กัญชา กรมอนามัยประกาศให้ผู้ที่จะปรุงประกอบอาหาร ที่ใช้กัญชาเป็นส่วนผสม ต้อง
ได้รับการอบรมจากกรมอนามัย ทุกส่วนของกัญชา ยังถือเป็นสมุนไพรควบคุม และต้องขออนุญาตจ าหน่ายกับ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด โดยจังหวัดกาฬสินธุ์ อนุญาตไปแล้ว 24 ราย จากทั้งหมด 27 ราย 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
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 5.2 เรื่องจากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
       5.2.1 ความก้าวหน้าการท าแผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2565 – 2569 

 
     Health Needs สปสช. 1) อนามัยแม่และเด็ก/พัฒนาการเด็ก/เด็กปฐมวัยและวัยรุ่น 2) 
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง DM HT Stroke STEMI 3) กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ ผู้ต้องขัง พระสงฆ์ คนไร้บ้าน คนพิการ 
สถานพินิจ 4) OV CCA 5) โรคหืด 
     Policy/PA ผู้บริหารใหม่ 29 กันยายน 2565  
     วันที่ 6 - 7 กันยายน 2565 ร่วมกับ คปสอ. ก าหนดกลยุทธ์ มาตรการ กิจกรรมทาง
ยุทธศาสตร์ (Master Plan) รายละเอียดตัวชี้วัด ระบบวัดผล 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 

       5.2.2 การบริหารงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) 
ปีงบประมาณ 2564 และ 2565 ข้อมูล ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2565 

ปีงบประมาณ 2564 จ านวน 625 แผน จ านวนเงิน 87,419,654 บาท เบิกจ่ายแล้ว 622 แผน จ านวน
เงิน 83,429,654 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.52 ยังเบิกจ่ายไม่ครบ 3 รายการ คือ 1) อยู่ระหว่างท าสัญญา :  
รพ.กาฬสินธุ์ จ านวน 1 รายการ "รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์
สูงสุด ไม่ต่ ากว่า 90 กิโลวัตต์" วงเงิน 2,500,000.00 บาท 2) อยู่ระหว่างท าสัญญา : รพ.ยางตลาด  "ปรับปรุงห้อง 
X-RAY " วงเงิน 1,390,000.00 บาท 3) ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว : รพ.ฆ้องชัย "ปรับปรุงห้องน้ าคนพิการ 
ห้องกายภาพ "วงเงิน 100,000.00 บาท  
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ปีงบประมาณ 2565 จ านวน 740 แผน จ านวนเงิน 84,053,983 บาท เบิกจ่ายแล้ว 565 แผน จ านวน
เงิน 50,981,132 บาท คิดเป็นร้อยละ 76.35 เบิกจ่ายครบ ร้อยละ 100 จ านวน 5 แห่ง คือ รพ.ร่องค า รพ.เขาวง 
รพ.สมเด็จ รพ.ดอนจาน และรพ.สามชัย 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ และขอให้เร่งรัดการเบิกจ่าย 

 5.3 เรื่องจากกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
       องค์กรสร้างสุขท่ีมีคุณภาพระดับจังหวัดกาฬสินธุ์ และระดับเขตสุขภาพที่ ๗ 
       ๑. ขอแสดงความยินดีกับโรงพยาบาลฆ้องชัย  ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นองค์กรสร้างสุขที่มีคุณภาพ
ระดับเขตสุขภาพท่ี ๗ และเป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมระดับประเทศ ต่อไป 
       ๒. ขอประกาศเกียรติคุณแก่องค์กรสร้างสุขที่มีคุณภาพระดับจังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน ๓ ประเภท ดังนี ้
  ประเภทที่ ๑ โรงพยาบาล ได้แก่  โรงพยาบาลฆ้องชัย 
  ประเภทที่ ๒ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ ได้แก่  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเขาวง 
  ประเภทที่ ๓ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ได้แก่  
   - สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี บ้านโพนงาม 
   - ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกมลาไสย 
  ในการนี้ ส านักงานเขตสุขภาพที่ ๗ จะประสานการรับมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่องค์กร
สร้างสุขที่มีคุณภาพอีกครั้ง 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 

 5.4 เรื่องจากกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ  
       สถานการณ์โรคติดต่อที่ส าคัญจังหวัดกาฬสินธุ์ 
       1. สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จ านวนผู้ป่วยยืนยันจังหวัดกาฬสินธุ์ จ าแนกรายเดือน 
ข้อมูลระหว่าง เดือน มกราคม 2563 – 31 สิงหาคม 2565 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 23,738 ราย ผู้ติดเชื้อเข้าข่าย
สะสม 68,103 ราย ผู้ป่วยยืนยันเสียชีวิต 155 ราย รายงานผู้ป่วยยืนยันและผู้ป่วยเข้าข่าย COVID-19 จังหวัด
กาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 18 กรกฎาคม - 30 สิงหาคม 2565 จ านวนผู้ป่วยเข้าข่าย COVID-19 ข้อมูลระหว่างวันที่ 
1 – 30 สิงหาคม 2565 ATK (OPD) n = 4,085 จ านวนผู้ป่วยยืนยันและผู้ป่วยเข้าข่าย COVID-19 RT-PCR  
n = 199 ATK (IPD) n = 88 จ านวนผู้ป่วยยืนยันและติดเชื้อเข้าข่าย COVID-19 จังหวัดกาฬสินธุ์ จ าแนกตาม
อ าเภอที่อยู่ขณะเริ่มป่วย ประจ าสัปดาห์ วันที่ 22 – 30 สิงหาคม 2565 (n = 1,192 ราย) ผู้ป่วยยืนยัน 
COVID-19 (ในระบบ CCR) n= 57 ราย) ผู้ติดเชื้อเข้าข่าย COVID-19 (ATK Positive) n = 1,135 ราย จ านวน
ผู้ป่วยยืนยัน COVID-19 จังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวนผลทางตรวจทางห้องปฏิบัติการ (RT-PCR) เทียบกับ จ านวน
ผู้ป่วยจากระบบการรายงาน CCR จ าแนกรายอ าเภอ ระหว่างวันที่ 22 – 30 สิงหาคม 2565 นับยอดตามวันที่
รายงาน ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (RT-PCR) n= 74 ผู้ป่วยยืนยัน COVID-19 (ในระบบ CCR) n= 57 
(77.02%) 
       2. สถานการณ์โรคท่ีต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ปี 2565 
  โรคไข้เลือดออกของจังหวัดกาฬสินธุ์ นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 24 สิงหาคม 2565 ได้รับ
รายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก รวมจ านวนทั้งสิ้น 222 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 21.49 ต่อประชากรแสนคน  
ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต พบผู้ป่วยเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยพบเพศหญิง 116 ราย เพศชาย 106 ราย 
อัตราส่วนเพศหญิงต่อเพศชาย เท่ากับ 1.09 : 1 (พบผู้ป่วยจ านวน 16 อ าเภอ) อ าเภอที่พบผู้ป่วยสูงสุด 3 ล าดับ
แรก ได้แก่ กุฉินารายณ์ จ านวน 80 ราย กมลาไสย จ านวน 51 ราย และฆ้องชัย จ านวน 31 ราย ตามล าดับ 
อ าเภอที่ยังไม่มีรายงานผู้ป่วย ได้แก่ ห้วยผึ้ง และร่องค า อ าเภอที่พบผู้ป่วยรายสุดท้ายในช่วง 1 – 2 สัปดาห์ 
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จ านวน 3 อ าเภอ ได้แก่ เมือง (1 ราย) ท่าคันโท (1 ราย) และฆ้องชัย (2 ราย) ข้อมูลต าบลที่พบผู้ป่วยเกิน 
Median 5 ปี ย้อนหลังจ าแนกรายอ าเภอ 1) อ าเภอที่พบมากกว่าร้อยละ 25 ได้แก่ กมลาไสย ฆ้องชัย สามชัย 
สหัสขันธ์ และนาคู 2) อ าเภอที่พบมากกว่าร้อยละ 26 ได้แก่ ท่าคันโท และ 3) อ าเภอที่พบมากกว่าร้อยละ 27 
ได้แก่ กุฉินารายณ ์
  โรคไข้ปวดข้อยุงลาย ภาพรวมจังหวัดกาฬสินธ์ุ นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม– 28 สิงหาคม 2565 
ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้ปวดข้อยุงลาย จ านวนทั้งสิ้น 224 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 21.68 ต่อประชากรแสนคน 
ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต (พบผู้ป่วย จ านวน 3 อ าเภอ) ผู้ป่วยยืนยันโรคชิคุนกุนยา จ านวน 11 ราย (สามชัย  
6 ราย, ค าม่วง 2 ราย, สมเด็จ 3 ราย) ผู้ป่วยเข้าข่าย โรคชิคุนกุนยา จ านวน 213 ราย จ านวนผู้ป่วยด้วย 
โรคไข้ปวดข้อยุงลาย จ าแนกตามวันที่เริ่มป่วย อ าเภอค าม่วง : ผู้ป่วยเข้าข่าย 87 ราย ผู้ป่วยยืนยัน 2 ราย อ าเภอ
สามชัย : ผู้ป่วยเขา้ข่าย 125 ราย ผู้ป่วยยืนยัน 6 ราย อ าเภอสมเด็จ : ผู้ป่วยเขา้ข่าย 1 ราย ผู้ป่วยยืนยัน 3 ราย  
  ข้อเสนอเพ่ือพิจารณา : เปิดศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีโรคติดต่อน าโดยยุงลาย 
ตามเกณฑ์การเปิด EOC โรคไข้เลือดออก  
  - เปิด EOC ระดับอ าเภอ เมื่อพบต าบลที่เป็นพ้ืนที่ระบาดมากกว่าร้อยละ 25 ของจ านวน
ต าบลในอ าเภอ จ านวน 7 อ าเภอ ได้แก่ กมลาไสย ฆ้องชัย สามชัย ท่าคันโท กุฉินารายณ์ สหัสขันธ์ และนาคู  
ในวันจันทร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 – 09.00 น. 
  - เปิด EOC ระดับจังหวัด พบอ าเภอที่เป็นพ้ืนที่ระบาดมากกว่าร้อยละ 25 (ร้อยละ 38.88) 
ของจ านวนอ าเภอในจังหวัด 
       3. รายงานความครบถ้วน/ความทันเวลา ข้อมูลระบบรายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา  
(รง.506) โดยให้รายงานมาที่กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ทุกวันอังคาร รายงานความครบถ้วน ทันเวลา ประจ า
สัปดาห์ที่ 34 (21 – 27 สิงหาคม 2565) จ านวน รง.506 ทั้งหมด 596 ราย ความทันเวลา 378 ราย  
คิดเป็นร้อยละ 63.42  
       4. ผลการด าเนินงานวัณโรค จังหวัดกาฬสินธุ์ ข้อมูล ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2565 ผลการ
ด าเนินงาน Treatment Coverage ร้อยละ 79.34 ผลการด าเนินงาน Success Rate ร้อยละ 77.78 ผู้ป่วย
วัณโรคขึ้นทะเบียนรักษา Treatment Coverage (เป้าหมายร้อยละ 88) ผลการด าเนินงานไตรมาสที่  
1- 4/2565 ได้แก่ เมืองกาฬสินธุ์ ร้อยละ 121.23 เขาวง ร้อยละ 103.73 นาคู ร้อยละ 92.09 สมเด็จ 
ร้อยละ 91.61 ท่าคันโท ร้อยละ 89.41 กมลาไสย ร้อยละ 89.26 และห้วยผึ้ง ร้อยละ 88.13 ความส าเร็จ
การรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ Success Rateไตรมาส 4/2565 (เป้าหมาย ร้อยละ 88) ได้แก่ เขาวง 
ร้อยละ 100 ร่องค า ร้อยละ 100 กุฉินารายณ์ ร้อยละ 93 ห้วยเม็ก ร้อยละ 92 สมเด็จ ร้อยละ 91 และ  
ท่าคันโท ร้อยละ 89 
       5. การบริหารจัดการบริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ข้อมูล ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2565 
เขตสุขภาพที่ 7 เป้าหมายวัคซีน จ านวน 305,100 คน มียอดฉีดวัคซีนสะสม 259,600 คน คิดเป็นร้อยละ 
85 จังหวัดกาฬสินธุ์ มีเป้าหมายวัคซีน จ านวน 57,600 คน มียอดฉีดวัคซีนในระบบ HDC สะสม 45,298 คน 
คิดเป็นร้อยละ 79 ยอดการฉีดวัคซีนสะสม ในระบบ Krungthai Digital Health Platform 52,759 คน 
คิดเป็นร้อยละ 92 
 ข้อมูล ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2565 รายงานการด าเนินงานการให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 
ส าหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2565 (จากระบบ DDC Flu) จ านวน
เป้าหมายรวม 5,020 คน การฉีดวัคซีนสะสม 2,349 คน คิดเป็นร้อยละ 47  

มติที่ประชุม ทีป่ระชุมรับทราบ และเรื่องข้อมูลระบบรายงาน ขอความร่วมมือผู้บริหารจัดระบบ ตรวจสอบ 
รายงานให้ถูกต้อง ครบถ้วนและทันเวลา 
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 5.5 เรื่องจากกลุ่มงานประกันสุขภาพ 

       การจัดสรรเงินค่าบริการทางการแพทย์แบบบัญชีเสมือนภายในจังหวัด ไตรมาสที่ 4/2565 และ
กรณีข้ามจังหวัด (จัดสรรเงินคืนหน่วยบริการ ปี 2565) 
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มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ และเห็นชอบในหลักการ  
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 5.6 เรื่องจากโรงพยาบาลกาฬสินธุ์  
      - ไม่มี 

๕.7 เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชน 
      - ไม่มี 

5.8 เรื่องจากส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
      - ไม่มี 

5.9 เรื่องเสนอโดยเอกสาร (รายละเอียดปรากฏในระเบียบวาระการประชุมฯ ครั้งที่ 8/2565) 
       5.9.1 ความก้าวหน้าการด าเนินงานตาม PA/ข้อสั่งการตรวจราชการของเขต/กระทรวง จากระบบ Cockpit  

โดย กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข (รายละเอียดแนบท้ายตามเอกสารหมายเลข 6 หน้าที่ 74 - 76) 
        5.9.2 สถานการณ์การเงินการคลัง 
โดย กลุ่มงานประกันสุขภาพ (รายละเอียดแนบท้ายตามเอกสารหมายเลข 7 หน้าที่ 77 - 78) 
        5.9.3 อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ 2565 
โดย กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด (รายละเอียดแนบท้ายตามเอกสารหมายเลข 8 หน้าที ่79) 
        5.9.4 สรุปผลการด าเนินงานกัญชาทางการแพทย์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
โดย กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข (รายละเอียดแนบท้ายตามเอกสารหมายเลข 9 หน้าที ่80 - 82) 

 5.10 เรื่องจากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จ ากัด  
ประจ าเดือน กรกฎาคม 2565 
        ข้อ 1 สรุปผลการด าเนนิงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จ ากัด ณ 31 กรกฎาคม 2565 

 
       ข้อ 2 สหกรณ์ฯ จัดท าระเบียบ ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2565 โดยก าหนดเงินกู้สามัญ

โครงการพิเศษสินเชื่อทันใจ ต้านภัยโควิด 2019 วงเงิน 500,000 บาท โดยสามารถน าเงินประจ าต าแหน่งมาค านวณ
ในการขอกู้ได ้

       ข้อ 3 สหกรณ์ซื้อระบบงานธนาคารกรุงไทย เพ่ือให้สมาชิกสามารถท าธุรกรรมต่างๆ ผ่าน Application 
ระหว่าง KLSCOOP กับ Krungthai NEXT 

 

ยอดยกมามิถุนายน 2565 ก.ค.-65 เพ่ิม/(ลด)
1 จ ำนวนสมำชิก  (คน)

  - สำมญั 3,384                       3,387                3                       
  - สมทบ 1,201                       1,213                12                      

รวมทัง้ส้ิน 4,585                       4,600                15                      0.33
2 เจ้ำหนี้เงินกู้       2,163,936,040.79        2,101,400,134.79 (62,535,906.00) (2.89)
3 เจ้ำหนี้เงินรับฝำก 1,401,775,443.23        1,430,696,032.16 28,920,588.93       2.06
4 ลูกหนี้เงินกู้        5,717,867,796.48        5,717,661,099.04 (206,697.44) 0.00
5 ทุนเรือนหุ้น        1,862,688,200.00        1,869,739,170.00 7,050,970.00         0.38
6 ทุนส ำรอง          241,402,347.33           241,402,347.33   -                     (0.00)
7 ทุนของสหกรณ์    2,229,328,162.20        2,249,263,322.30 19,935,160.10       0.89
8 ทุนด ำเนินกำร     5,798,990,098.22        5,785,492,195.50 (13,497,902.72) (0.23)
9 ก ำไร               115,388,822.00           128,452,512.10   13,063,690.10       11.32

                                จ านวน                        (หน่วย:บาท)
ล าดับ รายการ ร้อยละ
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       ข้อ 4 สรุปผลการด าเนินงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
กาฬสินธุ์ จ ากัด ณ 31 กรกฎาคม 2565 

 
        ข้อ 5 สหกรณ์ฯ จัดงานแสดงมุทิตาจิตสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จ ากัด 
เกษียณอายุราชการ ประจ าปี 2565 ในวันที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 09.00 -13.00 น. ณ ห้องประชุม
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จ ากัด 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ  
 1. กลุ่มงานการสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพปฐมภูมิแจ้ง ประกาศคณะกรรมการสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน แห่งประเทศไทย (ฌกส.อสม.) เรื่อง การรับสมัคร
สมาชิกกลุ่มคู่สมรส และกลุ่มเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชน และขอความร่วมมือผู้รับผิดชอบ
งานในการประชาสัมพันธ์ให้  อสม.และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทราบ และขอความอนุเคราะห์ให้เจ้าหน้าที่ 
ทุกระดับที่เกี่ยวข้องช่วยอ านวยความสะดวก ในการสมัครเป็นสมาชิกสมาคม ฌกส.อสม แห่งประเทศไทย  
ของกลุ่มเป้าหมายต่างๆ 
 2. นัดประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ครั้งที่ 9/๒๕65 ในวันอังคารที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2565 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา 16.30 น. 

    (ลงชื่อ)   กฤษณา  เพียรภายลุน ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
            (นางกฤษณา  เพียรภายลุน) 
           นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

    (ลงชื่อ)      ตรึงใจ  ศาลาโรจน์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
               (นายตรึงใจ  ศาลาโรจน์) 
     นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
 

สมัครใหม่ เสียชีวิต ลาออก
จ ำนวนสมำชิก    (คน) เดือนกรกฎาคม 2565 เดือนกรกฎาคม 2565 เดือนกรกฎาคม 2565

1 สมาคมฌาปนกิจฯสหกรณ์

  - สำมญั 3,686                       16 0 4                 3,698   
  - สมทบ 3,275                       13 10 -               3,278   
รวม 6,961                       29                    10 4                 6,976   

2 สสธท. (ล้าน 1) 5,452                       4 6 -               5,450   
3 กสธท. (ล้าน 2) 3,611                       2 5 -               3,608   
4 กสธท. (ล้าน 3) 455                         3 -                     -               458     
5 สส.ชสอ. 1,392                       8 2                       3                 1,395   

คงเหลือ

จ านวน  (คน)
ล าดับ รายการ

ยอดยกมามิถุนายน 2565


