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ประธานการประชุม 
 นพ.นเรศ  มณีเทศ  ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลค ำตำกล้ำ 
ผู้ด าเนินการประชุม 

นำยคมสันต์  รักษำแสง  หัวหน้ำศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
ผู้มาประชุม 
 1.นำยเทวิน  ไตรภพ  นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์  รพศ.เมืองสกลนคร 

2.นพ.โกศล  วรำอัศวปติ  ผอ.รพ.กุสุมำลย์   รพ.กุสุมำลย์ 
3.นำยอภิชัย  ทิพย์ค ำมี  นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์  รพ.กุดบำก 
4.นำยวรวิทย์  อ้ิมพัฒน์  เจ้ำพนักงำนสถิติ   รพ.พระอำจำรย์ฝั้นฯ 

 5.นำยวินิจ  ปรีดำ  นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์  รพ.พังโคน 
6.นำงใจภำ  แก้วค ำแสน  พยำบำลวิชำชีพ   รพ.วำริชภูมิ 
7.นำยธงชัย  สำรีนันท์  นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์  รพ.นิคมน้ ำอูน 
8.นำยสุรชำติ  อุดม  เจ้ำพนักงำนเวชกรรมฟ้ืนฟู รพ.วำนรนิวำส 
9.นำยนรินท์  บัวล้ ำล้ ำ  พยำบำลวิชำชีพ   รพ.ค ำตำกล้ำ 
10.น.ส.ณัฐกฤต  ถำบุตร  นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์  รพ.บ้ำนม่วง 
11.นำยอดิศักดิ์  ผำนะวงค์ นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์  รพ.อำกำศอ ำนวย 
12.น.ส.สว่ำงทิพย์  เพชร  พยำบำลวิชำชีพ   รพร.สว่ำงแดนดิน 
13.นำยทวนทอง  ใสดี  นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร รพ.ส่องดำว 
14.นำยก้องภัคพงศ์  ประเสิรฐดี นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์  รพ.เต่ำงอย 
15.นำยค ำพันธ์  ค ำเรืองศรี พยำบำลวิชำชีพ   รพ.โคกศรีสุพรรณ 
16.นำยอุทัย  สุขำนนท์  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร รพ.เจริญศิลป์ 
17.นำยอำณัฐ  พันธ์แสง  นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ฆ  รพ.โพนนำแก้ว 
18.นำยอำทิตย์  งอธิรำช  เจ้ำพนักงำนคอมพิวเตอร์  รพ.พระอำจำรย์แบนฯ 
19.นำยวีระวัฒน์  พัดไธสง นักวิชำกำรสำธำรณสุข  รพ.สต.บ้ำนแสนพัน 
20.นำยเทพพิทักษ์  ดงภูยำว เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข  รพ.สต.ธำตุเชิงชุม 
21.นำยอัญศักดิ์  สำยธิไชย เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข  รพ.สต.ขัวก่ำย 
22.นำยอำทิตย์  นิลำรำช  นักวิชำกำรสำธำรณสุข  รพ.สต.ม่วงไข่ 
23.นำยส ำรอง  ไชยรัตน์  นักวิชำกำรสำธำรณสุข  รพ.สต.ดงค ำโพธิ์ 
24.นำยสุดสำคร  สังกฤษ  นักวิชำกำรสำธำรณสุข  รพ.สต.บ้ำนเพี้ย 
25.นำงขวัญนิภำ   อุ่นใจ  พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร รพ.สต.บำนตำล 
26.นำยธีระศักดิ์  มำมิมิน  นักวิชำกำรสำธำรณสุข  รพ.สต.หนองหลวง 
27.น.ส.วรรณิสำ  ฐำนพรม  เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขปฏิบัติงำน สสอ.บ้ำนม่วง 
28. น.ส.เพ็ญศร ีกุลทอง  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร สสอ.อำกำศอ ำนวย 
29.นำยสมจิตร  ศรีชำติ  พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร สสอ.สว่ำงแดนดิน 
3๐.นำยอนุทิน  ค ำหมุน  นักวิชำกำรสำธำรณสุข  สสอ.ส่องดำว 
3๑.นำยภูริวัฒน์  หำญชิต  เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข  รพ.ค่ำยกฤษสีวะรำ 
3๒.นำยประยูร  แก้วค ำแสน นักวิชำกำรสำธำรณสุข  สสอ.โคกศรีสุพรรณ 
3๓.นำงสำววัชลำวดี  ต้นค ำ นักวิชำกำรสำธำรณสุข  รพ.ค่ำยกฤษสีวะรำ 



34.ตัวแทนสสอ.เมืองสกลนคร 
๓๕.ตัวแทนสสอ.กุสุมำลย์ 
๓๖.ตัวแทนสสอ.กุดบำก 
๓๗.ตัวแทนสสอ.พรรณำนิคม 
๓๘.ตัวแทนสสอ.พังโคน 
๓๙.ตัวแทนสสอ.วำริชภูมิ 
๔๐.ตัวแทนสสอ.นิคมน ำอูน 
๔๑.ตัวแทนสสอ.วำนรนิวำส 
๔๒.ตัวแทนสสอ.ค ำตำกล้ำ 
๔๓.ตัวแทนสสอ.เต่ำงอย 
๔๔.ตัวแทนสสอ.โคกศรีสุพรรณ 
๔๕.ตัวแทนสสอ.เจริญศิลป์ 
๔๖.ตัวแทนสสอ.โพนำนำแก้ว 
๔๗.ตัวแทนสสอ.ภูพำน 
 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุมเนื่องจากติดราชการ 
 ไม่มี 
เริ่มประชุม : เวลา 09.๐๐ น. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 

1.1 แจ้งเรื่องโปรแกรม Cockpit ปี 2558 จะใช้ข้อมูลจำก 43 แฟ้ม(โปรแกรมจะแล้วเสร็จใช้
งำนได้ประมำณวันที่ 9 มกรำคม 2558 พร้อมกันทั้งเขตบริกำรสุขภำพที่ ๘) 

1.2 กรอบกำรบริหำรจัดกำรงบจ่ำยตำมเกณฑ์คุณภำพและผลงำนบริกำรปฐมภูมิ QOF ปี 
2558 : สปสช. เขต 8 อุดรธำนี 

  1.1 งบ PP ( 20 บ./ปชก.) จ ำนวน 97,408,840 บำท  
  1.2 งบ OP  ( 37 บ./ปชก.UC) จ ำนวน 159,255,400 บำท   
  1.3 งบค่ำบริกำรแพทย์แผนไทย จ ำนวน 6,724,065 บำท 
  1.4 งบ QOF บริหำรจัดกำรระดับเขต จ ำนวน  263,388,305 บำท 
   1. จัดสรร Prepaid 50% ตำมผลงำน QOF ปี 2557 จ ำนวน 

131,694,153 บำท 
   2. จัดสรรตำมคุณภำพผลงำนแบบ Postpaid (แบบหักลกลบหนี้จ่ำย 

Prepaid) จ ำนวน  263,388,305 บำท 
    ก. จัดสรรตำมผลงำน จ ำนวน 260,754,422 บำท 
     - จั ด ส ร ร  Global จ ว .  50% ตำม  ปชก .  UC จ ำ น วน 

30,377,211  บำท ตำม KPI 15 ร่องหลัก 
     - จัดสรร Global เขต 50% จ ำนวน 130,377,211 บำท 

ตำมเกณฑ์ QOF 

    ข. รำงวัล QOF Excellence 1% จ ำนวน 2,633,883 บำท 
     - หน่วยบริกำร สธ. จ ำนวน  2,453,883  บำท รพ.สต.ติด

ดำว 



     - นอก สธ. / เอกชน จ ำนวน 180,000  บำท ผลงำนรวม
สูงสุด 3 อันดับแรก 

1.3 ตัวชีว้ัดเกณฑ์คุณภำพและผลงำนบริกำรปฐมภูมิ ปี 2558 (Quality and Outcome 
Framework: QOF) 

  1. ตัวชี้วัดด้ำนที่ 1: คุณภำพและผลงำนกำรจัดบริกำรสร้ำงเสริมสุขภำพและป้องกันโรค
((ไม่น้อยกว่ำ 200 คะแนน) 

  2. ตัวชี้วัดด้ำนที่ 2: คุณภำพและผลงำนกำรจัดบริกำรปฐมภูมิ (ไม่น้อยกว่ำ 200 
คะแนน) 

  3. ตัวชี้วัดด้ำนที่ 3: คุณภำพและผลงำนด้ำนกำรพัฒนำองค์กร กำรเชื่อมโยงบริกำร 
ระบบส่งต่อ และกำรบริหำรระบบ (ไม่เกิน100 คะแนน) 

  4. ตัวชี้วัดด้ำนที่ 4: คุณภำพและผลงำนของบริกำรที่จ ำเป็นตอบสนองปัญหำสุขภำพ
ของประชำชนในพ้ืนที่ และบริกำรเสริมในพ้ืนที่ (ไม่น้อยกว่ำ 200 คะแนน) 

1.4 กำรติดตำมงำนตัวชี้วัดQOF Cockpit   สถำนบริกำร 5 อันดับสุดท้ำยที่มีผลงำนต่ ำ  
   1.1 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ อ ำเภอที่มีผลงำนต่ ำ 
5 อันดับ คือ  
   -  อ.ค ำตำกล้ำ 

-  อ.ส่องดำว 
-  อ.นิคมน้ ำอูน 
-  อ.เต่ำงอย 
-  อ.อำกำศอ ำนวย 

   1.2 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกอายุครรภ์น้อยกว่าหรือเท่ากับ 12 
สัปดาห์ อ ำเภอที่มีผลงำนต่ ำ 5 อันดับ คือ  
   - อ.เต่ำงอย 
   - อ.โคกศรีสุพรรณ 
   - อ.อำกำศอ ำนวย 

- อ.สว่ำงแดนดิน 
- อ.ค ำตำกล้ำ 
1.3 ร้อยละของเด็กอายุ 1 ปีได้รับวัคซีนMMR อ ำเภอที่มีผลงำนต่ ำ 5 อันดับ คือ 
- อ.โคกศรีสุพรรณ 
- อ.สว่ำงแดนดิน 
- อ.ค ำตำกล้ำ 
- อ.ส่องดำว 
- อ.เจริญศิลป์ 
1.4 อัตราผู้ป่วยโรคเบาหวานได้รับการตรวจจอประสาทตาอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี อ ำเภอ

ที่มีผลงำนต่ ำ 5 อันดับ คือ 
- อ.เต่ำงอย 
- อ.กุดบำก 
- อ.วำริชภูม ิ
- อ.อำกำศอ ำนวย 



 
 
 
 
 
- อ.โคกศรีสุพรรณ 
1.5 อัตรำผู้ป่วยโรคควำมดันโลหิตสูงที่สำมำรถควบคุมควำมดันโลหิตได้

<140/90mmHg เพ่ิมข้ึน อ ำเภอที่มีผลงำนต่ ำ 5 อันดับ คือ 
- อ.กุสุมำลย์ 
- อ.ส่องดำว 
- อ.เต่ำงอย 
- อ.พังโคน 
- อ.วำริชภูม ิ

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องวารระการประชุม 
 2.1 แนะน ำโปรแกรม Cockpit58 ที่พัฒนำและดึงข้อมูลจำก 43 แฟ้ม / กำรชี้แจง Scritp กำร

ดึงข้อมูล / กำรเข้ำใช้งำนโปรแกรม Cockpit 58 / กำรใช้งำนโปรแกรม Cockpit58 
 2.2 ศูนย์ ICT ชี้แจงและติดตำมกำรส่งข้อมูล 21 / 43 แฟ้ม  

1.1 กำรส่งข้อมูล 21 แฟ้ม ให้ส่งได้ตลอกเวลำ   
1.2 กำรส่งข้อมูล 43 แฟ้ม ให้หน่วยงำนส่งข้อมูล ตั้งแต่ วันที่ 1 ต.ค.55-30 ก.ย.56

และเน้นแฟ้มข้อมูล ANC ซึ่งจะมีผลกับข้อมูล QOF ข้อ 1.1  ภำยในวันที่ 9 มกรำคม 2558  
1.3 กำรน ำเข้ำข้อมูลของจังหวัดและกำรประมวลผลของข้อมูล และกำรส่งข้อมูลในแต่ละ

ครั้งให้สถำนบริกำรตรวจสอบแฟ้ม /โครงสร้ำงข้อมูล ให้ถูกต้องก่อนจึงส่งมำยังจังหวัด   
  2.3 มำตรฐำนศูนย์ ICT ระดับอ ำเภอ 
  1.1 ช่วงเดือนกุมภำพันธ์ทีมนิเทศจะออกติดตำมงำน 
  1.2 ให้อ ำเภอตรวจสอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีควำมเพียงพอต่อกำรใช้งำนหรือไม่ 
  1.3 กำรจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้อ ำเภอสรุปแบบรำยงำนกำรจัดหำรและขออนุญำต
ด ำเนินกำรจัดซื้อให้ถูกต้องตำมระเบียบ 
 2.4 กำรจัดอบรมให้ควำมรู้ด้ำนคอมพิวเตอร์แก่เจ้ำหน้ำที่สังกัดกระทรวงสำธำรณสุข จังหวัด
สกลนคร  โดยระยะเวลำกำรจัดอบรมระว่ำง เดือนธันวำคม 2557 – เดือนมกรำคม 2558 มีหลักสูตรกำรอบรม
ดังนี้ 
  1. กำรเขียนโปรแกรมด้วยภำษำ Javascript และ Jquery 
  2. กำรใช้งำนโปรแกรม HosXP 
  3. กำรใช้งำนโปรแกรม JHCIS จ ำนวน 4 รุ่น 
  4. อบรมผู้ใช้งำนโปรแกรมส ำนักงำน 
  5. กำรเขียนโปรแกรมด้วยภำษำ PHP 
  6. กำรดูแลระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ 
  7. กำรพัฒนำเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมส ำเร็จรูป DWARD 
ปิดประชุม : เวลา 1๕.๐๐ น. 
 
 
ลงชื่อ ....................................................    ลงชื่อ .................................................... 
   (นำงสำวธิดำรัตน์  ไตรผล)           (นำยคมสันต์  รักษำแสง) 



  ต ำแหน่ง นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์          หัวหน้ำศูนย์เทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
            ผู้บันทึกกำรประชุม                     ผู้ตรวจสอบรำยงำนกำรประชุม 
 


