
รายงานการประชุมผูบริหารสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 
ครั้งที่  8 / 2554 

วันพุธท่ี  31  สิงหาคม 2554    เวลา  13.30  น. 
ณ   หองประชมุ โรงพยาบาลสกลนคร  อําเภอเมอืง   จังหวัดสกลนคร  

-------------------------------- 
ประธานท่ีประชุม 
           นพ.ชรตัน       วสุธาดา             นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 
ผูมาประชุม 
ลําดับ              ช่ือ  - สกุล               ตําแหนง 

1. นพ.ประวิตร       ศรีบญุรตัน นายแพทยเชีย่วชาญดานเวชกรรม 
2. รศ.พิเศษ ทพ.ดร.สุขสมัย สมพงษ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ( ดานสงเสริมพัฒนา ) 
3. นพ.อภิชาต อภิวัฒนพร ผูอํานวยการโรงพยาบาลสกลนคร 
4. นายศักดิ์ชาย ซองทุมมินทร นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
5. นางเพญ็ศร ี วิเศษพันธพงศ หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 
6. นางสาวคําหยาด ใจสูศึก หัวหนาฝายบริหารทัว่ไป 
7. นางวรรณ ี อุปพงษ หัวหนางานพฒันาทรพัยากรบุคคล ฯ  
8. น.ส.อนงค บังกระโทก หัวหนางานควบคุมโรคและระบาดวิทยา 
9. นางมะลิณ ี แดนรักษ หัวหนางานประกันสุขภาพ 

10. นายวิเชียร วงศวรรณศร ี แทนหัวหนางานอนามัยสิ่งแวดลอม 
11. นางกิตตยิา จุลวัฒฑะกะ หัวหนางานสรางเสริมสุขภาพ 
12. นายมานิตย ไชยพะยวน หัวหนางานประชาสัมพนัธ ฯ  
13. นพ.โกศล วราอัศวปต ิ ผูอํานวยการโรงพยาบาลกุสุมาลย 
14. นพ.นพรัตน ลอดวิชัย รักษาการผูอํานวยการโรงพยาบาลกุดบาก 
15. นพ.พัฒนพงษ วงศกาฬสินธุ ผูอํานวยการโรงพยาบาลพระอาจารยฝน  อาจาโร 
16. นพ.วรรณกร เลาสุอังกรู ผูอํานวยการโรงพยาบาลพังโคน 
17. นพ.วรชัย อาชวานันทกลุ ผูอํานวยการโรงพยาบาลวาริชภูมแิละรักษาการ

ผูอํานวยการโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน 
18. นพ.สมชาย พรหมจักร ผูอํานวยการโรงพยาบาลวานรนวิาส 
19. นพ.นเรศ มณีเทศ ผูอํานวยการโรงพยาบาลคําตากลา 
20. นพ.กิตตนิาถ ติยะพิบลูยไชยา ผูอํานวยการโรงพยาบาลอากาศอํานวย 
21. นพ.ทวีศลิป ไชยบุตร ผูอํานวยการโรงพยาบาลบานมวง 
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22. นพ.วโิรจน วิโรจนวธัน ผูอํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสวางแดนดนิ 
23. นพ.ประจักร เหิกขุนทด ผูอํานวยการโรงพยาบาลสองดาว 
24. นพ.กิตินัทน ทิมอุดม รักษาการผูอํานวยการโรงพยาบาลเตางอย 
25. นพ.มานพ ฉลาดธัญญกิจ ผูอํานวยการโรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ 
26. นพ.โกมล ภูถาวรทรพัย ผูอํานวยการโรงพยาบาลเจรญิศลิป 
27. พญ.ธรีารัตน พลราชม ผูอํานวยการโรงพยาบาลโพนนาแกว 
28. นางนาค ี สอนโพธิ ์ แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลพระอาจารยแบน  ธนากโร 
29. นางวรรณพร พ่ึงวร สาธารณสุขอําเภอเมืองสกลนคร 
30. นายพลนาภา นนสุราช สาธารณสุขอําเภอกุสุมาลย 
31. นายเพชรทว ี นวลมณ ี สาธารณสุขอําเภอกุดบาก 
32. นายอัฒพล ภูบุญเต็ม สาธารณสุขอําเภอพรรณานิคม 
33. นายแสวง พิมพสมแดง สาธารณสุขอําเภอพังโคน 
34. นายณัฐวุฒิ อุตนาม สาธารณสุขอําเภอวาริชภูม ิ
35. นายพงษศักดิ ์ หัสกรรจ สาธารณสุขอําเภอนิคมน้ําอูน 
36. นายสมพงษ พันธุคุมเกา สาธารณสุขอําเภอวานรนิวาส 
37. นายทองศักดิ ์ ชายกวด สาธารณสุขอําเภอคําตากลา 
38. นายสุนทร บุญอาษา สาธารณสุขอําเภออากาศอํานวย 
39. นางคําเพียร สายเย็น สาธารณสุขอําเภอบานมวง  
40. นายเมธ ี ปญญารตัน สาธารณสุขอําเภอสวางแดนดิน 
41. นางรางทอง พันธชัย สาธารณสุขอําเภอสองดาว 
42. นายวิกรานต งอธิราช สาธารณสุขอําเภอเตางอย 
43. นายชวน โทอ้ิง สาธารณสุขอําเภอโคกศรีสุพรรณ 
44. นายธงชัย พันธชัย สาธารณสุขอําเภอเจรญิศลิป 
45. นายวิรุฬห นันศรีทอง สาธารณสุขอําเภอโพนนาแกว 
46. นายวิรัตน จําปาวัน สาธารณสุขอําเภอภูพาน 
47. นายเทวฤทธิ ์ ดีควาพัฒน แทนหัวหนาศนูยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลงที่ 7.3 

สกลนคร 
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 ผูเขารวมประชุม   

1. นายวันชัย ขวาธจิักร เจาพนกังานทนัตสาธารณสขุ ชํานาญงาน 
2. นางชดาภร ศิริคุณ นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ 
   นักวิชาการคอมพิวเตอร 
    

เริ่มประชุมเวลา   13.30  น. 
กอนระเบียบวาระการประชมุ  
ผูอาํนวยการโรงพยาบาลโรงพยาบาลสกลนคร ไดแจงนโยบายของรัฐมนตรีสาธารณสุข ดังนี ้
 1. นโยบายการบริหารงานกระทรวงสาธารณสุข  โดย รฐัมนตรวีาการกระทรวงสาธารณสุข (นายวทิยา บูรณศริิ)  

และ รฐัมนตรชีวยวาการกระทรวงสาธารณสุข (นายตอพงษ ไชยสาสน) 
1.พัฒนางานสาธารณสุขตามแนวพระราชดาํริและโครงการเฉลิมพระเกียรติเพ่ือเทิดพระเกยีรติ       

พระบรมวงศานุวงศทุกพระองคปจจุบันกระทรวงสาธารณสุขไดดําเนนิการ 
-โครงการพระราชดําริดําเนินการโดยสวนกลาง จํานวน 12 โครงการ สวนภูมิภาค 93  โครงการ  
-โครงการเฉลมิพระเกยีรติภมูิภาค 135 โครการ เชน ดําเนินการโดยสวนกลาง จํานวน 213 โครงการ  

• โครงการสนองน้ําพระราชหฤหัยในหลวงทรงหวงใยสุขภาพประชาชนเพื่อถวาย เปนพระราช
กุศล เฉลิมพระเกยีรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในโอกาสพระราชพธิีมหามงคลเฉลิมพระชมนพรรษา 7 รอบ 5 
ธันวาคม 2554 

• โครงการสายใยรกัแหงครอบครัว 
• โครงการ To Be Number One 
• โรงพยาบาลตนแบบ 

2.เพิ่มคุณภาพระบบหลักประกันสุขภาพ เพ่ือใหประชาชนไดรับบริการที่มีคุณภาพ มาตรฐาน 
ทั่วถึง เปนธรรม สรางระบบบริหารจดัการที่มีเอกภาพ 

• สรางกลไกกําหนดนโยบายระบบบรกิารระดับชาต ิ
• สรางความมั่นคงทางการเงินการคลังของสถานบริการ 
• การปฏริูปโครงสรางและภาระกิจของหนวยงานตางๆ ทั้งในสวนกลางและสวนภูมภิาครวมถึง

การประสานกบัหนวยงานภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงสาธารณสขุ 
3. เรงรัดมาตรการสรางสุขภาพโดยมีเปาหมาย เพื่อลดอัตราปวย ตายและผลกระทบจากโรค 

ไมติดตอเรื้อรงั เชน เบาหวาน ความดัน หัวใจ หลอดเลือดสมอง และมะเร็ง 
• ดานนโยบายสาธารณะ ในการสรางสุขภาพ การบังคับใชกฎหมายตางๆอยางเขมแข็ง 
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อาทิ พรบ.การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล, พรบ.ควบคมุยาสูบ 
• การสรางกระแสสังคม การจัดมหกรรมรณรงคตางๆ เชน มหกรรมการออกกําลังกาย 

รณรงคองคกรไรพุง ฯลฯ 
• การพฒันาศักยภาพในชุมชน เปนการสนบัสนุนใหชุมชน  ทองถิ่นมีชมรมสราง 

สุขภาพ อาทิ ชมรมออกกําลังกาย, ชมรมผูสูงอายุ, ชมรมอาหารปลอดภัย 
• การสงเสริมบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุข ให อสม.ที่มีอยูจํานวนเกอืบ 1 ลานคน 

ไดชวยสงเสรมิสุขภาพ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชน 
4. เรงรัดดําเนนิการคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ ตลอดจนอาหารปลอดภัย 

• การคุมครองผูบรโิภค การเฝาระวังอาหารและผลิตภณัฑสุขภาพที่ไมปลอดภัย โดย 
ชมรมตางๆ, ประชาชน, ทองถิ่น รวมถึงการสนบัสนุนใหมี อย.นอย ในโรงเรียน ที่ขยายไปสูกลุมเยาวชนมากขึ้น 

• สงเสริมใหมีการเฝาระวัง และตรวจสารปนเปอนในอาหาร เชน ฟอรมาลีน, สาร 
ฟอกขาว, บอแรก็ซ, ซัลบูตามอลฯลฯ โดยเฉพาะจังหวดัที่เปนแหลงผลิตอาหารนําเขา 

5. เตรยีมความพรอมพัฒนาระบบเฝาระวงัเตือนภัยการจัดการที่มีประสิทธิผลทันการณ เมื่อเกิดภยัพิบัติ 
โรคระบาด และภัยสุขภาพ 

• โครงการแทก็ซี่สุขภาพ (Healthy Taxi) สงเสริมใหมีมาตรฐานของแท็กซี่สุขภาพ 
จํานวน 84,000 คัน เพ่ือความปลอดภัยดานสุขภาพแกผูใชบรกิาร รับสงกลับบาน 

• การจัดตั้งศูนยเตรยีมพรอมดานการแพทยและสาธารณสขุ เพื่อเปนศูนยกลางในการ 
ดําเนินงานเฝาระวัง เตือนภยั และการบริหารจดัการปญหาระดับชาต ิ

• จัดทําระบบการเฝาระวังแจงเตือนภัย เชน โรคมือเทาปาก 
• จัดตั้งหนวยสอบสวนโรคเคลื่อนที่เรว็ระดับตําบล (SRRT) 
• จัดระบบการบรรเทาและใหความชวยเหลอืผูประสบภยัในพ้ืนทีเ่กิดเหตุอยางทั่วถึง 

ภายใน 24 ช่ัวโมง 
• จัดตั้ง Disaster Management Assistance Team (DMAT) ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญในการ 

บริหารจดัการภัยพิบัตจิํานวน 18 เขต (36 ทีม) 
• จัดตั้งหองปฏบิัติการที่มีความพรอม 

6.จัดใหมีการดูแลกลุมเปาหมายเฉพาะ ไดแก กลุมเด็ก กลุมสตรี  กลุมผูสูงอายุ กลุมผูพิการ
รวมถึงกลุมเปาหมายเฉพาะอื่น เชน แรงงานขามชาติ 

• กลุมเด็ก : จัดใหมีศูนยพัฒนาสุขภาพเด็กใน รพ.สต. จํานวน 9,750 แหง เพ่ือ ดําเนินกิจกรรม
สงเสริมสุขภาพที่เกี่ยวของกับเด็ก ดังนี ้
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 - เกลือไอโอดนี โดยการใหยาเม็ดเสริมไอโอดีนในกลุมหญิงตั้งครรภและหญิงใหนมบุตรทุก
รายที่มาฝากครรภ และโครงการสงเสริมการบริโภคเกลือเสริมไอโอดีน ในผลิตภัณฑอาหารตางๆ 
   - การเพิ่มพัฒนาการเดก็ 0-2 ป โดยใหมีกิจกรรม กนิ กอด เลน เลา ในศูนยเรียนรูฯ ซึ่งจะทําให
เด็กมีพัฒนาการที่ดี สมวยั โดยประสานงาน กับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย และสนับสนุนการ
ดําเนินการแกองคกรปกครองทองถิ่น  

• การคัดกรองและสงตอเด็กกลุมที่มีพัฒนาการและ IQ ต่ํากวาปกติ  เพื่อใหความสําคัญใน
กิจกรรมการพฒันาเด็กกลุมนี้ 

• กลุมสตรี : จัดใหมีศูนยพัฒนาสุขภาพสตร ี ในระดบัอําเภอ โดยตั้งอยูที่โรงพยาบาลชมุชน โรง
พยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทัว่ไป จํานวน 887 แหง เพ่ือดาํเนินกิจกรรม/โครงการ เพื่อแกปญหาสุขภาวะของสตรี ดังนี ้

• กิจกรรมลดความรนุแรงในเด็ก และสตรรีวมถึงการใหคําปรึกษา ชวยเหลือสตร ี
• การตั้งครรภในวัยรุน ที่รวมถึงการใหสุขศึกษา ประชาสัมพนัธ เรื่อง เพศศึกษา (Sex 

Education), เพศสัมพันธุทีร่บัผิดชอบ (Delay Sex) และ เพศสัมพันธุท่ีปลอดภัย (Safe Sex) การวางแผนครอบครวั 
• การตรวจคัดกรองมะเร็งเตานม โดยจะมีการตรวจคัดกรองมะเร็งเตานม โดยพบแพทยเพื่อคัด

กรองสําหรับ สตรีที่มีอายุมากกวา 20 ป ทุก 3 ป หรือ สตรีท่ีมีอายุมากกวา 40 ป สามารถตรวจไดทุกป ตรวจคดักรองดวย
เครื่อง Mammogram สําหรับสตรีที่มีภาวะเสี่ยง  

• การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ดวย PAP Smear สําหรับสตรีอายุ มากกวา 30 ป (ตรวจทุก 5 
ป) เปาหมายปละ 2.6 ลานคน ตรวจและใหคําปรึกษาโรคทางเพศสัมพันธุ 

• ใหคําปรึกษาในการสรางสุขภาพ อาทิ อาหารปลอดภัย, การดแูล สุขภาพ ฯลฯ  
• กลุมผูสูงอายุ / ผูพิการ : จัดใหมีศูนยสงเสริมและฟนฟูสุขภาพผูสูงอายแุละผูพิการ ใน รพ.สต. 

จํานวน 9,750 แหง เพื่อดําเนนิกิจกรรมสงเสริมสุขภาพที ่เกี่ยวของกับผูสูงอายุ และผูพิการ ดังนี ้
   • สนับสนุนฟนเทียมพระราชทาน ใหเพ่ิมความครอบคลุมผูสูงอายุ เพ่ือสรางรอยยิม้ สนับสนุนแวน 

สายตา ใหแกผูสูงอายุที่มีปญหาดานสายตา การใหความรู อยูอยางมีคุณภาพ ในการดูแลผูสูงอายุ / ผูพิการ  ศูนยสันทนา
การ, ออกกําลงักาย, ชมรมผูสูงอายุ ฯลฯ 

• ดูแลสุขภาพเชงิรับ และดูแลทางการแพทยโดย อสม. นอกจากนี้ยังมกีารจัดสรางศูนยการแพทย
เฉพาะทางดานผูสูงอายุ แหงชาติ เพ่ือเปนการสังเคราะหความรู และพฒันาศักยภาพบุคลากรในระบบบริการ 

7.  สรางแรงจงูใจและพัฒนาขีดความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุขทุกคนโดย 
สนับสนุนอุปกรณพ้ืนฐานทีจ่ําเปนในการปฏิบัติภารกิจตามที่ไดรับมอบหมาย 

• อบรมอสม.เชี่ยวชาญ 
• เฉพาะอสม.เชี่ยวชาญ 200,000 ชุด  (ชุดละ 2,000 บาท) ประกอบดวย กระเปาและ อุปกรณการ

แพทยพื้นฐาน รวมเงิน 400 ลานบาท 
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• งบสนับสนนุการปฏิบัติงาน อสม. เดือนละ 600 บาท/คน/เดือน 
 

8.  สรางแรงจงูใจแกบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับโดยปรับระบบคาตอบแทนใหเหมาะสมและ 
ความกาวหนาในวิชาชพีที่เปนธรรม สรางกลไกพัฒนาความสัมพันธท่ีดีระหวางผูใหบริการ 
และผูรับบริการ 

• ดูแลเรื่องขวัญกําลังใจ เชน คาตอบแทน สถานะการเงนิของสถานพยาบาล 
• ผลิตเพิ่มพยาบาลวิชาชพี จาํนวน 2,000 คน (คนละ 100,000 บาท) จํานวนเงิน 200ลานบาท (ตั้ง

งบประมาณตอเนื่อง 4 ป) ผลิตพยาบาลวิชาชีพ 1 คน 1 ตาํบล เพื่อทําให ทุกโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล มีพยาบาล
ปฏิบัติงาน 

• การผลิตแพทยโครงการพเิศษเพิ่มเติม จาํนวน 1,000 คน/ป ระยะเวลา 10 ป เพ่ือเพิม่บุคลากร 
9.  เพ่ิมการลงทุนในระบบบริการทุกระดับ ทั้งดานโครงสรางพื้นฐาน และอุปกรณการแพทยท่ี 

จําเปน มุงเนนการพฒันาหนวยบริการปฐมภูมิทั้งในเขตเมืองและเขตชนบท 
• เพ่ิมงบลงทุนใหเพียงพอ 
• จัดตั้งศนูยสุขภาพชุมชนเขตเมือง โดยมีเปาหมายเบื้องตน 

1. โรงพยาบาลทั่วไป (70 แหง) แหงละ 2 ศูนย (ศูนยละ 1 ลานบาท) จาํนวนเงิน 140 ลานบาท 
2. โรงพยาบาลศูนย (25 แหง) แหงละ 3 ศูนย (ศูนยละ 3 ลานบาท) จํานวนเงนิ 75 ลานบาท 

10. สงเสริมการใชการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกในระบบบริการสาธารณสุขทุกระดับ
สงเสริมการใชยาไทย/สมนุไพรไทยในสถานบริการเพิม่ขึ้น 

11. สงเสริมการจัดบรกิารสุขภาพนานาชาต ิ(Medical Hub and Wellness) และระบบโลจิสติกโดยไม
กอใหเกิดผลกระทบกับบริการสุขภาพโดยรวมของคนไทย 

• สนับสนุนกจิการสปา ผลติภัณฑสุขภาพ 
• การแกกฎหมายกิจการสปา  

   •การสนับสนนุโรงงานผลิตภัณฑสุขภาพไทยใหไดมาตรฐาน GMP (Good Manufacturing 
Practice) 

12. สนับสนุนความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชนในการจัดบริการสุขภาพ 
• สงเสริมใหรฐัและเอกชนรวมจัดบรกิาร 
• สนับสนุนเอกชนใหจัดบรกิารศนูยพักฟนผูปวยที่มีมาตรฐาน 

13. พัฒนาระบบขอมูลสุขภาพใหมีคุณภาพและบริการขอมูลสุขภาพ กลุมเปาหมายตางๆ สําหรับ
ประชาชน   

• โครงการปฏริูประบบขอมูลสุขภาพ ใหทุกจังหวัดเปนศนูยขอมูลสุขภาพ (Data Center) 
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• พัฒนาระบบ Call Center ใหครอบคลุมกลุมเปาหมายตางๆ อาทิ กลุมเยาวชน, กลุม สตร,ี ผู
สูงอายุ, ผูบริโภค ฯลฯ 

• เพ่ิมชองทางสื่อสารดานสขุภาพกับประชาชน 
14. พัฒนาผลกัดันและการบังคับใชกฎหมายใหเอ้ือประโยชนตอการสนับสนุนการดําเนินงาน ดาน

สาธารณสุข 
• พรบ.ทีเ่กีย่วของ กฎกระทรวง ดานบุคลากร คุมครองผูบริโภค ตลอดจนปรับปรุง กฎกระทรวง

หรือ พรบ.ท่ียังมีผลบังคับใชอยู 
• พรบ.ดานการคุมครองผูบรโิภค อาทิ พรบ.อาหาร, พรบ.ยา, พรบ.เครื่องสําอางค, พรบ.วตัถุ

ออกฤทธิ์ ฯลฯ 
• พัฒนา สื่อสารสาธารณะใหประชาชนรบัทราบขอกฎหมาย และสนบัสนุนการบังคับ ใชกฎ

หมายใหท่ัวถึง 
15. จัดตั้งศูนยบําบัด ฟนฟ ู ผูเสพ ผูติดยาเสพติด ควบคุม ปองกนัการใชสารตัง้ตนในการผลติ 

ยาเสพติดและเฝาระวังการแพรระบาดของสารเสพติดชนดิใหม 
• มีจํานวนศูนยบําบัด ใหพอเพียงตอความตองการ 

16. จัดใหมีการสื่อสารสาธารณะ ดานสุขภาพเพื่อใหความรูกับประชาชนอยางทั่วถึง 
นักวชิาการสาธารณสขุเชี่ยวชาญ(ดานสงเสริมพฒันา) :  จากนโยบาย 16 ขอ พบวา มีหลายเรื่องที่เปนเรื่องเดิมตองปฏิบัติ
อยางตอเนื่องในสวนงานคุมครองผูบรโิภค ในชวง 5 ปหลังนี้ ในหนวยบริการมีเภสัชกรจํานวนมาก แตผลงานดานชุมชน
ไมมี ดังนั้น ในป 2555 ขอใหเภสัชกรไดสนใจและดําเนนิการเรื่อง เภสัชกรชุมชน งานแรกที่ควรดาํเนินการคือรานคา
จําหนายผลิตภณัฑเพื่อสุขภาพใหครอบคลมุทั้งอําเภอ แตยังไมใหถึงขัน้ตรวจจับ 
  การสรางแรงจงูใจ อสม.ในป 2555 โดยเฉพาะโรงเรยีนอสม.ขอใหดําเนนิการอยางเขมขนทุกเดือนจะ
ดําเนินการรูปแบบใดก็ได 
  การบําบดัยาเสพติด พบวาขณะนี้ไมไดสงคนไปรับการบําบัดท่ีโรงพยาบาล เนื่องจากมาตรฐานการบําบัด
ของโรงพยาบาลลดลงทีด่ําเนินการไดดีประมาณ 6 แหง  ดังนั้นขอใหโรงพยาบาลไดทบทวนมาตรฐานการบําบดั 
 2. นักวชิาการสาธารณสุขเชีย่วชาญ(ดานสงเสริมพัฒนา)ไดแจงนโยบายรัฐบาล  ซึ่งรฐับาลไดแบงออกเปน
นโยบาย เรงดวนที่จะดําเนินการในปแรกคอื  

 1) สรางความปรองดองสมานฉันท เยยีวยาและฟนฟูทุกฝาย เชน ประชาชน เจาหนาท่ีรัฐ และ
ประกอบการภาคเอกชนที่ไดรับผลกระทบจากเหตุรนุแรงตั้งแตชวงปลายการใชรัฐธรรมนญู 2540 สนับสนุนให
คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและคนหาความจริงเพื่อการปรองดองแหงชาติ (คอป.) ดําเนินการอยางเปนอิสระ  
   2) กําหนดใหการแกไขและปองกันปญหายาเสพติดเปน “วาระแหงชาติ”  
   3) ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอยางจริงจัง  
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   4) สงเสริมการบริหารจดัการน้ําอยางบูรณาการและเรงรดัขยายเขตพื้นท่ีชลประทาน  
   5) เรงนําสันตสิุขและความปลอดภัยกลับมาสูพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต โดยนอมนํากระแสพระ
ราชดํารัส “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” เปนหลักปฏิบัต ิ 
   6) เรงฟนฟูความสัมพันธและพัฒนาความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานและนานาประเทศ  
  7) แกไขความเดือดรอนของประชาชนและผูประกอบการเนื่องจากภาวะเงินเฟอและราคาน้ํามัน
เชื้อเพลิง โดยชะลอการเก็บเงินเขากองทุนน้ํามันเชื้อเพลงิชั่วคราวเพื่อใหราคาน้ํามันเชื้อเพลิงลดลงทันที ปรับโครงสราง
ราคาพลังงาน จัดใหมีบัตรเครดิตพลังงานสําหรับผูประกอบอาชีพรถรบัจางขนสงผูโดยสารสาธารณะ ดูแลราคาสินคาและ
การมรีายได ปองกันและแกไขการผูกขาดทัง้ทางตรงและทางออม  
  8) ยกระดับคณุภาพชวีิตของประชาชน โดยเพิ่มกําลังซือ้ภายในประเทศ พักหนี้ครวัเรือนของ
เกษตรกรรายยอย และผูมรีายไดนอยที่มีหนีต้่ํากวา 500,000 บาท อยางนอย 3 ป และปรับโครงสรางหนี้สําหรับผูทีม่ีหน้ี
เกิน 500,000 บาท ทําใหแรงงานมีรายไดเปนวันละไมนอยกวา 300 บาท ผูจบปรญิญาตรีมรีายไดเดอืนละไมนอยกวา 
15,000 บาท จายเบี้ยสูงอายุแบบขั้นบันได อายุ 60-69 ป 600 บาท, อายุ 70-79 ป 700 บาท, อายุ 80-89 ป 800 บาท และอายุ 
90 ปข้ึนไป ไดรับ 1,000 บาท ลดภาษีบานหลังแรกและรถยนตคันแรก 

  9) ลดภาษเีงินไดนิติบุคคล เหลือรอยละ 23 ในป 2555 และเหลือรอยละ 20 ในป 2556  
  10) สงเสริมใหประชาชนเขาถึงแหลงเงินทุน โดยเพิม่เงินทุนกองทุนหมูบานและชมุชนเมืองอีกแหง
ละ 1 ลานบาท จัดตั้งกองทนุพัฒนาบทบาทสตรี วงเงนิเฉลี่ยจังหวัดละ 100 ลานบาท จัดตั้งกองทนุตั้งตัวไดวงเงนิ 1,000 
ลานบาท ตอสถาบันอุดมศกึษาที่รวมโครงการ จัดสรรงบประมาณเขากองทุนเอสเอ็มแอล 300,000 400,000 และ 500,000 
บาทตามขนาดหมูบาน  
  11) ยกระดับราคาสินคาเกษตรและใหเกษตรกรเขาถึงแหลงเงินทุน เริม่จากการรับจาํนําขาวเปลือก
เจาและขาวเปลือกหอมมะลิ เกวยีนละ 15,000 บาท และ 20,000 บาท จัดทําทะเบียนครวัเรือนเกษตรกรและการออกบัตร
เครดิตสําหรับเกษตรกร  
   12) เรงเพิ่มรายไดจากการทองเที่ยวท้ังในและนอกประเทศ โดยประกาศใหป 2554-2555 เปนป 
“มหัศจรรยไทยแลนด” และประชาสัมพันธเชญิชวนนักทองเที่ยวตางชาติเขารวมเฉลิมฉลองในพระราชพธิีมหามงคลที่จะ
มีข้ึนในชวงป พ.ศ. 2554-2555 
  13) สนับสนุนการพฒันางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑชุมชน  
  14) พัฒนาระบบประกันสุขภาพ เพิ่มประสิทธิภาพระบบ 30 บาทรักษาทุกโรค ใหทุกคนไดรับ
บริการอยางมคุีณภาพ สะดวก รวดเรว็และเปนธรรม  
  15) จัดหาเครือ่งคอมพิวเตอรแท็บเล็ตใหแกโรงเรยีน เริ่มในโรงเรยีนนํารองแกนักเรยีน ป. 1 ป
การศึกษา 2555  
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  16) เรงรดัและผลกัดันการปฏิรูปการเมืองที่ประชาชนมสีวนรวม โดยมีสภารางรัฐธรรมนญู (ส.ส.ร.) 
ที่เปนอิสระยกรางรัฐธรรมนญูฉบับใหม โดยใหประธานเห็นชอบผานการออกเสียงประชามต ิ

 
นโยบายรัฐบาลที่จะดําเนินการในชวง 4 ป แบงเปน 7 กลุม ดังนี ้
 1. ดานความมัน่คงแหงรัฐ 

- เทิดทูนสถาบัน 
- พัฒนากองทพั และระบบปองกันประเทศ 
- พัฒนาความรวมมือระหวางประเทศ   
- การเตรียมความพรอม 
- เรงรัดแกปญหายาเสพติด 

  2. ดานเศรษฐกิจ 
- เศรษฐกจิมหภาค 
- สรางรายได 
- ปรับโครงสรางเศรษฐกิจ 
- ปรับโครงสรางพ้ืนฐาน เชน ขนสงมวลชน สินคา 
- พลังงาน 
- เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 3. ดานสังคมและคณุภาพชีวติ 
- การศึกษา 
- แรงงาน 
- ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
- ความมั่นคงของชีวิต และสังคม 
- พัฒนาสุขภาพภาคประชาชน 

 4. ดานทีด่ิน ทรัพยากร ส่ิงแวดลอม 
- อนุรกัษ ปา สัตว 
- อนุรกัษทางทะเลและชายฝง 
- ดูแลรักษาสิ่งแวดลอม 
- สรางความเปนธรรม และลดความเลื่อมล้ําการใชท่ีดิน 
- สงเสริมการบริหารจดัการน้ํา อยางบูรณาการ 
- สรางภูมิคุมกนัและเตรยีมความพรอมรับภัยพิบัต ิ
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- พัฒนาองคความรูการจัดการส่ิงแวดลอม 
- สงเสริมและสรางความตระหนักเรื่องส่ิงแวดลอม 

 5. ดานวิทยาศาสตร 
- สรางนกัวิทยาศาสตร และนักวจิัยใหเพียงพอกับความตองการ 
- สนับสนุนใหเกิดการลงทนุ 
- จัดระบบบรหิารจัดการงานวิจยั 
- สงเสริมการใชขอมูล 

 6. ดานตางประเทศ 
- สงเสริมความสัมพันธกับเพื่อนบาน 
- สรางความสามัคคีกับประเทศอาเซียน 
- สงเสริมผลประโยชนของชาติ 
- สงเสริมภาพลักษณทีด่ ี
- สงเสริมการรับรูและความเขาใจของประชาชนเกีย่วกับพรหมแดน 
- การใชประโยชนจากโครงขาย 
- สงเสริมความรวมมือกับประชาชนชาวมสุลิม 

 7. การบริหารกิจการบานเมอืงท่ีดี 
- ประสิทธภิาพการบริหารจดัการที่ด ี
- กฎหมายและความยุติธรรม 
- ใหประชาชนไดรับขอมูลขาวสาร รวดเร็ว และเปนธรรม 

3. มอบใบประกาศ ผลการเฝาระวังและการสงรายงานสอบสวนโรค  งานระบาดวิทยา  ในระดับเขตตรวจราชการ
ท่ี 11   

ดวยสํานักงานปองกันควบคมุโรคที่  7  จังหวัดอุบลราชธานี  ไดสรุปผลงานการสงรายงานสอบสวนโรค
และผลงานอืน่ๆ ในระดับเขต ป 2554 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม  2554 ณ โรงแรมลายทอง  อําเภอเมือง   จังหวดัอุบลราชธานี    
ซึ่งจังหวัดสกลนครไดรับรางวัลชมเชยคนดีศรรีะบาด และรางวัลอําเภอท่ีมีผลงานการสงรายงานสอบสวนโรค 3 ฉบับขึ้น
ไป  (รายละเอยีดตามเอกสารหมายเลข 5)   ทั้งนี้เพื่อเปนขวัญและกําลังใจ แกผูปฏิบัตงิาน จึงขอมอบใบประกาศ ดังนี้   

รางวลัคนดีศรรีะบาด   
              ใบประกาศรางวลัชมเชย  ไดแก 

นางนีจันทร  แกวมุงคณุ    รพ.พังโคน  จ.สกลนคร 

 

ใบประกาศรางวัล   “อาํเภอที่มีผลงานการสงรายงานสอบสวนโรค 3 ฉบับ ขึ้นไป” 
  1.อําเภอเมือง 
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  2.อําเภอบานมวง 
3.อําเภอภูพาน 
4.อําเภอสองดาว 
5.อําเภอพังโคน 
6.อําเภอวานรนิวาส 
7.อําเภอกุดบาก 

ระเบียบวาระที่  1   เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ/ถือปฏิบัต ิ
1. อธิบดีกรมการแพทยไดแจงเรื่องไขหวัด ซึง่จะมียาสมุนไพรใชในการรกัษาผลคอนขางดี  
2. รัฐมนตรจีะมาตรวจเยี่ยมน้าํทวมที่จังหวัดนครพนม อาจจะแวะเยีย่มจังหวัดสกลนคร ขอใหเตรียม

ขอมูลและพืน้ที่ไวดวย 
3. ผูวาราชการจังหวัดจะเกษยีณอายุราชการ ขอใหทุกงาน รายงานเงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ  รายงานทรัพยสินทางราชการ บัญชรีายรับ - จาย รายงานลกูจาง สงกอนวันที่ 20 กนัยายน 2554 
4. ใหตั้งทีมงานระดับจังหวดั เพื่อเชื่อมโยงรพ.สต.กับงานอสม. 
5. การเฝาระวังโรคติดตอและการควบคุมโรค การลางมือ การใชผาเช็ดหนา การใสหนากากปดจมกู 
6. เงินคาแทน ปรับใหเหมาะสมกับความลําบากความหางไกล กันดาร ขาดแคลน ภาระงานขอให

แตงตั้งคณะกรรมกลั่นกรองเบื้องตน  
ผูอาํนวยการโรงพยาบาลสกลนคร : คิดตามภาระงาน และ ขาดแคลน ใหเตรียมการคดิภาระงานในป 2555 
มติท่ีประชุม ;  รับทราบ 
ระเบียบวาระที ่2  เรื่องการรับรองรายงานการประชุมผูบริหารสาธารณสุข ครั้งท่ี 7/2554 เมื่อวนัศุกรท่ี 29 กรกฎาคม  
2554 และเรือ่งติดตามการประชุม 
มติท่ีประชุม ;  รับรองวาระประชุม 
หัวหนางานพฒันายุทธศาสตร :  การแกไขขอมูล 18 แฟมตามเอกสาร 
มติท่ีประชุม ; รับทราบ และรับรองรายงานการประชุมผูบริหารสาธารณสุข ครั้งที่ 7 / 2554 
ระเบียบวาระที่   3   เรื่องเพือ่ทราบ 

3.1 เรื่องแจงจากนายแพทยเชี่ยวชาญ( ดานเวชกรรมปองกัน )  
                        3.1.1 สถานการณโรคไขเลือดออก  จังหวดัสกลนคร  

         สถานการณโรคไขเลือดออก จังหวัดสกลนคร ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม – 25 สิงหาคม 2554  พบวา มี
รายงานการพบผูปวยโรคไขเลือดออก  จํานวน  59 ราย อัตราปวย 5.14 ตอประชากรแสนคน  เสียชีวิต จํานวน 1 ราย อัตรา
ตาย 0.09 ตอประชากรแสนคน  จําแนกเปน ไขเด็งกี่ 32 ราย  คิดเปนรอยละ 54.2  ไขเลอืดออก 21 ราย  คิดเปนรอยละ  
35.6  ไขเลือดออกช็อค 6 ราย คิดเปนรอยละ 10.2  เปนเพศหญิง 32 ราย  คิดเปนรอยละ 54.2 เพศชาย 27 ราย คิดเปนรอย
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ละ 45.8  พบผูปวยในพืน้ที่ 15 อําเภอ  เปรียบเทียบอัตราปวยตอประชากรแสนคน  โรคไขเลือดออกจังหวัดสกลนคร  ป  
2554 (ณ วันท่ี 24 ส.ค.54) กับจังหวัดในเขต 11 พบวา จังหวัดที่มีอัตราปวยตอประชากรแสนคนสูงสุด คือ จังหวัด
มุกดาหาร (25.14) รองลงมา คือจังหวัดนครพนม (19.12) และจังหวัดสกลนคร (4.65) (รายละเอยีดตามเอกสารหมายเลข1)  
หัวหนางานควบคุมโรคและระบาดวิทยา :  -จากการเฝาระวังโรคไขเลือดพบวาการใสทรายอะเบทไมถูกวิธี สวนการตรวจ
วินิจฉยัการรักษาตองขอคําปรึกษาจากผอ.รพร.สวางแดนดิน 
      -ไขมาลาเรยี ทีเ่ปน case นําเขา ตองตรวจสอบและทําความเขาใจโดยใหอสม.
แจงผูท่ีกลับมาจากตางประเทศหากปวยมาตองตรวจรักษา 
     - จัดทําแผนฝกหัดการดผูล Lab วาผลการตรวจแตละระยะจะแตกตางกัน
เพื่อใหเจาหนาที่โรงพยาบาลเรยีนรู 
ผูอาํนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสวางแดนดนิ : โรคมาลาเรียในปจจุบันจะพบไมมากไมเหมือนสมัยกอนจะพบ
มาก จึงทําใหแพทยใหมตรวจรกัษาไมคอยถูกตอง  ถาเปนแพทยรุนเกา ที่ประจําจังหวัดทางภาคเหนือ เชน แมฮองสอน 
ตราด จะมีทกัษะมากกวา  
ผูอาํนวยการโรงพยาบาลสกลนคร : - การรักษามาลาเรยี ใหยืมยาได 

- อาการผูปวยมาดวยอาการไขสูง 
ศูนยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลง :  จากการสอบสวนโรคมาลาเรยี เดิมผูปวยมีประวัติเขาปาแลวถูกยุงกัด แตปจจุบัน 
พบผูปวย แตประวัติไมไดเขาปา  จึงไดลงตรวจสอบในพื้นที่ จะพบเชือ้ท้ัง 4 ชนิด และพบวา gametocyte ยังไมมียารกัษา 
สําหรับ สไลดมาลาเรียเก็บใหทางศูนยฯ ไดตรวจสอบดวย 
มติท่ีประชุม ;  รับทราบ 
                        3.1.2  สถานการณโรคไขหวดัใหญสายพันธุใหม 2009  จงัหวัดสกลนคร     

           สถานการณโรคไขหวดัใหญสายพันธุใหม 2009 จงัหวัดสกลนคร ป 2554 ตั้งแตวันท่ี  
1 มกราคม –  25 สิงหาคม 2554  มีรายงานการพบผูปวยโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม  2009 จาํนวน 2 ราย อัตราปวย  
0.17  ตอประชากรแสนคน  ในภาพรวมผูปวยโรคไขหวดัใหญสายพันธุใหญสายพันธุใหม 2009 ตั้งแต วันท่ี 1 มกราคม 
2553 – 25 สิงหาคม 2554 มีผูปวยสะสมทัง้ส้ิน 16 ราย แยกเปนเพศชาย  รอยละ 56  เพศหญิง  รอยละ 44 อายุต่ําสุด  3 
เดือน  สูงสุด  85 ป   มีผูปวยเสียชีวิต  2 ราย  อัตราปวยตาย รอยละ 14.29  พบผูปวยในพื้นที่ 9 อําเภอ คิดเปนรอยละ 50 
ของอําเภอทั้งหมด (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข  2 ) 
หัวหนางานควบคุมโรค :   โรคไขหวัดใหญที่ประเทศเวยีดนามกลายพันธุแลวขอใหเฝาระวังผูเดนิทางไปประเทศ
เวียดนาม และตองซอมแผน 
ผูอาํนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสวางแดนดนิ : จากการตรวจสอบการพัฒนาระบบคณุภาพรวมกับนายแพทย
วรชัย นายแพทยกิตตนิาถ ท่ัวประเทศพบวาหอง negative presser มีปญหา ดังนั้นในสวนของจังหวัดสกลนครขอให
โรงพยาบาลไดตรวจสอบดวย 
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มติท่ีประชุม ; รับทราบ 
3.1.3  สรุปความครอบคลุมของการสงรายงาน 506 งานระบาดวิทยา จังหวัดสกลนคร 

                   รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 6 
มติท่ีประชุม ; รับทราบ 

         3.1.4 สรปุผลการดําเนนิงานการลงทะเบียนและออกบตัรประกนัสุขภาพถวนหนา   ดังนี้ 
                   3.1.4.1   สรุปความครอบคลุมการลงทะเบียนและออกบัตรประกันสขุภาพถวนหนา     

ประจําเดอืนกรกฎาคม   2554    ( ณ    8     สิงหาคม   2554 ) 

• ประชากรมหาดไทย  1,147,288               คน 

• ข้ึนทะเบยีนบตัรทอง       880,217     คน 

• Predict  UC       882,783     คน 

• รอยละความครอบคลุม               99.71 
                       อําเภอท่ีมีความครอบคลุมสงูสุด  5  อันดบัคือ  (1) อ.โพนนาแกว รอยละ   99.78   (2) อ.วาริชภูมิ 
,ภูพาน รอยละ  99.77  (4)  อ.กุดบาก  รอยละ  99.76   (5) อ.กุดบาก ,นิคมน้ําอูน,อากาศฯ,เตางอย,โคกศรฯี รอยละ  99.75 
 (รายละเอยีดตามเอกสารหมายเลข 3  หนา  1 )        
มติท่ีประชุม : รับทราบ 

    3.1.4.2  สรปุการจดัสงขอมูลลงทะเบียนและออกบตัรประกันสขุภาพถวนหนา    ประจําเดอืน
กรกฎาคม  2554   ( ณ   8    สิงหาคม 2554 )  ท่ีผานการตรวจสอบจาก   สปสช.  ดังนี ้

• ขอมูลท่ีผานการตรวจสอบ                         99.22 

• สงขอมูลมากกวา  1   จังหวดั            0.01  

• นําคนตายมาขึน้ทะเบยีน                          0.07 

• ขอมูลลงทะเบยีนออนไลนไมไดรับการอนุมัติ         0.52 

• ไมมีขอมูลในทะเบียนราษฎร                                    0.02 

• สิทธิซ้ําซอน                                                              0.11 

• ไมระบุการมีแบบคํารองลงทะเบียน                          0.05 
( รายละเอยีดตามเอกสารหมายเลข  3  หนา 2 ) 
มติท่ีประชุม : รับทราบ 

    3.1.5 สรุปเงินเหมาจายรายหัวและสวนกันบริหารจัดการทีจ่ังหวัด    ประจําปงบประมาณ    2552       ( 
ณ   วนัท่ี   25    สิงหาคม   2554 ) 

    3.1.5.1    บัญชี 6    ณ  วนัที่   25       สิงหาคม  2554   โดยมรีายละเอยีด    ดังนี ้
                                            -   เงิน  PP Area  based    จังหวัด                       จํานวน            9,796,181.76  บาท 
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                                            -   เงิน  PP Area  based    เขต                             จํานวน           1,074,512.00  บาท 
                                               รวมจํานวนเงนิเหมาจายรายหัวป  52      คงเหลือท้ังสิ้น      10,870,693.76  บาท  

3.1.6 สรุปเงินเหมาจายรายหัวและสวนกันบริหารจัดการที่จังหวัด   ประจาํปงบประมาณ     2553  ( ณ   
วันที่   25   สิงหาคม   2554 ) บัญชี 6    ณ  วันที่      25    สิงหาคม    2554   โดยมรีายละเอียด    ดังนี้ 
                                            -   เงินกันพัฒนาระบบคณุภาพบริการ สวนรอยละ  10  จํานวน    1,835,084.00   บาท 
                                            -   เงิน  PP Area  based    จังหวัด                                   จํานวน   12,860,233.53   บาท 
                                            -  เงิน  PP Area  based    เขต (Composite indicator)     จํานวน        764,201.87   บาท 
                                               รวมจํานวนเงนิเหมาจายรายหัวป  53       คงเหลือทั้งสิ้น         15,459,519.40  บาท  

3.1.7 สรุปเงินเหมาจายรายหัวและสวนกันบริหารจัดการที่จังหวัด    ประจาํปงบประมาณ   2554    ( ณ   
วันที่   25   สิงหาคม   2554 ) บัญชี 6    ณ  วันที่      25    สิงหาคม   2554   โดยมีรายละเอียด    ดังนี ้
                                           -   เงินกันพัฒนาระบบคณุภาพบริการ สวนรอยละ  10  จํานวน     2,500,000.00   บาท 
                                                                                                       สวนรอยละ  90  จํานวน   22,500,000.00   บาท 
                                           -   เงินกันตามจายตางจังหวัด                                         จํานวน     9,741,224.00   บาท 
                                           -   เงิน  PP Area  based    จังหวัด                                   จํานวน     3,555,848.80   บาท 
                                           -   เงิน  PP Area  based    เขต (Composite indicator)     จํานวน     2,959,644.00  บาท 
                                               รวมจํานวนเงนิเหมาจายรายหัวป  54       คงเหลือทั้งสิ้น         41,256,716.80  บาท  
 (  รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข  3  หนา 3  )   
มติท่ีประชุม : รับทราบ 

3.1.8    สรุปการสงขอมูลผานโปรแกรม E - Claim 
                                              3.1.8.1 สรุปผลการสงขอมูลเรียกเก็บคาบริการทางการแพทยผานโปรแกรม E – Claim 
ระหวางปงบประมาณ  2554  (ต.ค.53 – 22  ส.ค. 54)    พบวา 
                                                            - ผูปวยใน  สงขอมูลทั้งสิ้น  88,575  ราย  ผานการตรวจสอบ 87,363  ราย (98.6%)  
ไมผานการตรวจสอบ  1,212 ราย  ( 1.4 %) 
                                                            - ผูปวยนอกสงขอมูลทั้งส้ิน  22,674  ราย  ผานการตรวจสอบ 21,283  ราย (93.9%)  
ไมผานการตรวจสอบ  1,391 ราย ( 6.1 %) 
                                                            - ผูปวยนอก (OP Refer) สงขอมูลทั้งส้ิน  1,831  ราย  ผานการตรวจสอบ  1,809  ราย 
(98.8)  ไมผานการตรวจสอบ  22 ราย ( 1.2 %) 
                                            3.1.8.2  สรุปขอมูลความทันเวลา  (จาํนวนรายตามรอบ  Statement ผูปวยใน )  ปงบประมาณ  
2554   (ขอมูล  ณ  วนัที่   22  ส.ค.54)  พบวา   ภาพรวมจังหวัดสงขอมูลทันรอบ  Statement  93,729 ราย  รอยละ  97.85  
สงชา  1  เดือนจํานวน   1,316  ราย  รอยละ  1.37 
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                                            3.1.8.3  เปรียบเทียบคา RW , AdjRw และคา CMI  ปงบประมาณ  2554  ณ  วนัท่ี   22  ส.ค.  
54  พบวา  คาเฉลี่ย  CMI  ระดับประเทศ  1.09  คาเฉลี่ย  สปสช.เขต  1.01   คาเฉลี่ยจงัหวัดสกลนคร 1.06  (  รายละเอียด
ตามเอกสารหมายเลข  3  หนา 4 – 9  )   

มติท่ีประชุม : รับทราบ 
3.1.9  สรุปการจัดทํารายงาน 0110 รง.5  ปงบประมาณ2554  ประจําเดือนสิงหาคม  2554  

                        -  สรุปการสงรายงาน 0110 รง. 5  ลกูขาย   ไมเปนปจจุบัน 2  แหง คือ อ.กุสุมาลย,      พรรณนานิคม  
( รายละเอยีดตามเอกสารหมายเลข  3  หนา  10-11  )   
มติท่ีประชุม : รับทราบ 

3.1.10 การทํางานพัฒนาคุณภาพประถมภมิูของรพ.สต.  
เอกสารจดัสงใหแลวและหนา website 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 
3.1.11 การจัดทําขอมลู On-Top 

ใหดําเนินการใหเรียบรอยตามเกณฑและใหจัดทําคําส่ังใหเรียบรอย 
3.2  เรื่องแจงจากนกัวชิาการสาธารณสุขเชีย่วชาญ(ดานสงเสริมพัฒนา)   

                           3.2.1  ขอมูล  18  แฟม   
    ขอมูล  18  แฟม รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 7 จะเปนการตรวจสอบคุณภาพของ สนย.
และสปสช. จะผานประมาณ 90%  ซึ่งตามความเปนจรงิควรจะยกระดับขึ้นอีก เชน OP สวนของโรงพยาบาล เกณฑผาน 
100 %  สวน OP สวนสถานีอนามัย จะผานเกณฑ 40-60% ดังนั้น ขอใหสสอ.ตรวจสอบ ติดตาม เชนเดียวกนั EPI สวน
ของโรงพยาบาลจะดี สวนรพ.สต.จะลดลงประมาณ 30% ขอมูล 18 แฟมมีหลายตวัท่ีมีความเชื่อมโยงกันหลายสวนแลวจึง
จะนับเปนผลงานโดยเฉพาะ Person ซึ่งจะเปนฐานของขอมูลทุกอยาง จึงขอใหตรวจสอบความถูกตอง ครบถวน  
   -งานวางแผนครอบครวัขาดความถกูตองครบถวน 
   -เอกสารหมายเลข 7 หนาที่ 4 นิยามการตรวจแฟมขอมลู 
นักวชิาการสาธารณสขุชํานาญการพิเศษ :  การสงขอมูลของโรงพยาบาลสงตรงทีไ่ปสปสช. ขอมูลของรพสต.สงผาน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัสกลนคร ขณะนี ้server ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนครมปีญหา และไมสามารถ
สงขอมูลใหสปสช.ทั้งหมด กําลังดาํเนินการกูขอมลูจาก Server ทําใหอาจมีผลกระทบตอการจัดสรรเงินอ่ืนๆ เชน Itemize 
หัวหนางานควบคุมโรคและระบาดวิทยา : จากการนเิทศติดตามงานระบาด ขอมูลระบาดไมถกูตองครบถวน อยากให
ตรวจสอบในการบนัทึกขอมูลใหครบถวนถูกตองดวย 
ผูอาํนวยการโรงพยาบาลสกลนคร : นาเปนหวงเพราะงานสวนใหญอยูท่ี รพ.สต. ถาไมดําเนินการกูใหได เพราะจะสงผล
ตอการจัดการงบประมาณในปหนา 
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ผูอาํนวยการโรงพยาบาลวาริชภูมิ : ใหดู OP วา error อะไรแลวจะแกอยางไร ฝากใหดูทุก case วาerror อะไร และ
แกปญหา 
ผูอาํนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสวางแดนดนิ : ตอง Update version ที่ใชตรวจใหมเสมอ จะทําใหความถกูตอง
มากที่สุด 
สาธารณสุขอําเภอกุสุมาลย : ตรวจสอบขอมูลทุกสัปดาห บางรพ.สต.ไม Update version ของโปรแกรมตรวจสอบทําใหมี
ปญหา  
หัวหนางานประกนัสุขภาพ :  ประมวลผล itemize เรยีบรอย ใหตรวจสอบหนา website ขอมูลคอนขางต่ํา และสามารถ     
อุธรภายในวันที่ 10 กันยายน 2554  
มติท่ีประชุม :  รับทราบ            

3.2.2 ชมรมผูสูงอาย ุ
       ใหแตงตั้งกรรมการ 
3.2.3 การจัดทาํแผนยุทธศาสตร 
      ในการจัดทําแผนยุทธศาสตรวนัที่ 6- 9 กนัยายน 2554 เนื่องจากป 2554 เปนปสุดทายของแผน

ยุทธศาสตรในป 2555 จะเริ่มตนแผนฯฉบับที่ 11 ดังนั้นการจัดประชุมครัง้นี้จึงเปนการลงทุนคอนขางสูง และไดขยายวัน
เพิ่มขึ้นเพื่อใหไดยุทธศาสตร 5 ป เตรยีมคนจะเขามารับการเรียนรูในการทําแผนควรเปนผูที่มีความตัง้ใจและอยูตลอดครบ
ตามเวลาการเพื่อใหรูกระบวนการครบถวนในการดําเนนิการทําแผน สําหรับการนําเสนอของใหนําเสนอผลงาน ปญหา 
และสิ่งที่ปนผลงานเดน 
ประธานท่ีประชุม : ใหสรุปรายชื่อผูเขารวมประชุมที่อยูไมครบตามเวลาการประชุม 
มติท่ีประชุม :  รับทราบ            

3.2 เรื่องแจงจากนักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
การคัดเลือกวัดเพื่อทอดกฐินสามัคคีสาธารณสุข คณะกรรมการไดออกติดตามขอมูล จํานวน 4 วัด มีอําเภอ

เสนอเพิ่มคืออําเภอสองดาว อําเภอวานรนิวาส  คณะกรรมการออกติดตามขอมูลท้ัง 2 วัด เพื่อจะสรุปเสนอในสัปดาหหนา  
มติท่ีประชุม ; รับทราบ       
                 3.4  เรื่องแจงจากกลุมงานพฒันายุทธศาสตรสาธารณสุข      
  ไมมี                             
มติท่ีประชุม ; รับทราบ       

3.5 เรื่องแจงจากงานทันตสาธารณสขุ 
ทวงรายงานนกัเรยีนเดือนสุดทาย ขอใหชวยกํากับรพ.สต.ที่ยังไมสงดวย 

3.6 เรื่องแจงจากงานบริหาร 
มติท่ีประชุม ;  รับทราบ                                                                        
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3.7 เรื่องแจงจากงานประชาสัมพันธ 
มาตรฐานงานสุขศึกษาใหสงเพื่อรับการประเมินภายในเดือนตุลาคม 2554  

มติท่ีประชุม ;  รับทราบ                                                                        
3.8 เรื่องจากโรงพยาบาลสกลนคร    

3.8.1 รับสงตอ สําหรับสงตอภายใน 3 ชัว่โมง 
ประธานท่ีประชุม : ประชุมหาหรืออีกครั้งหนึ่งเพื่อพัฒนาทั้งระบบ 

3.8.2 กรมบญัชกีลางออกตรวจสอบขอมลูการเบกิคารกัษาผูปวย วันที่  9 กันยายน 2554   และบรรยาย
บัญชียาหลักแหงชาติ   อยากใหแพทยและเภสัชกรเขารับฟง                                    
มติท่ีประชุม ; รับทราบ 
                   3.9 เรื่องจากสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเจริญศิลป 
                         ผลประกวด สสอ./รพ.สต. ระดับภาค ป 2554 

            ภาคอีสาน ชนะเลิศอันดับ 1. สํานกังานสาธารณสุขอําเภอคอนสาร จังหวัดชยัภูม(ิไดระดับประเทศดวย)   
    2. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอภูสิงห จังหวัดศรีสะเกต 
    3. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน 
    4. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร 
     5. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอภูเรือ  จังหวัดเลย 
 รพ.สต. ชนะเลิศอันดับ  1. รพ.สต.สองคอน จังหวัดอุบลราชธาน(ีไดระดับประเทศดวย) 
    2. รพ.สต.โนนเปา  จังหวัดกาฬสินธุ 
    3. รพ.สต.บานกลาง จังหวัดนครพนม 
    4. รพ.สต.นาฮ ี จังหวัดหนองคาย 
    5. รพ.สต.หนองบัวโคก จังหวัดชัยภูม ิ

มติท่ีประชุม ;  รับทราบ               
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา                            

   ไมม ี                      
มติท่ีประชุม : รับทราบ 
ระเบียบวาระที่   5    เรื่องอืน่ๆ   

5.1 สถานท่ีในการประชุมประจาํเดือนครั้งตอไป 
มติท่ีประชุม :  ประชุมประจาํเดือนครั้งที่ 9 / 2554 หองประชุม โรงพยาบาลพระอาจารยฝน  อาจาโร 

5.2 เรื่องแจงจากนกัวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ดานสงเสรมิพัฒนา) 
1. ขอรายช่ือครูท่ีผานคายปรับเปลี่ยนพฤตกรรม สงภายในสัปดาหหนา 
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2. ขอใหสงรูปถายยืดเยยีดกลามเนื้อ 
5.3 เรื่องแจงจากโรงพยาบาลพระอาจารยฝน  อาจาโร 

สรุปยอดผาปาได 7 ลานกวาบาท ขอขอบคุณทุกทานทีร่วมทําบุญ 
ประธานท่ีประชุม :  ใหจัดทําโครงการสงใหปลัดกระทรวงสาธารณสุขดวน 

5.4 เรื่องแจงจากงานประกันสุขภาพ 
1. การคัดเลือกและแตงตั้ง บุคคลเปนคณะอนุกรรมการ สปสช.เขต โดยมีผูท่ีไดรับการแตงตั้ง คือ 

ผูอํานวยการโรงพยาบาลสกลนคร ผูอํานวยโรงพยาบาลอากาศอํานวย ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายกฤษณสีวะรา  สวน
ผูแทนผูประกอบวิชาชีพ คือนายแพทยประวิตร ศรีบุญรตัน ผูแทนสสอ. คือ นายอัฒพล ภบูุญเต็ม ผูแทนรพ.สต. คือนาย
สะอาด ศรกีาลัง  

2. การโอนเงิน P4P  ป 2554 โอนใหโรงพยาบาลแลวใหโรงพยาบาลโอนเงินใหสถานีอนามัยตามเอกสาร
ที่แจง 

5.5 เรื่องแจงจากงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ 
ผูอํานวยการโรงพยาบาลกุดบากลาออก   

ประธานท่ีประชุม : ใหงานพัฒนาทรัพยากรฯประกาศรบัสมัครผูอํานวยการโรงพยาบาล 
มติท่ีประชุม ;  รับทราบ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------       
ปดประชุมเวลา  16.07  น.     
                     วันชัย   ขวาธิจกัร                                                            เพ็ญศรี     วิเศษพันธพงศ 

 (  นายวันชยั   ขวาธจิักร  )                                               (  นางเพญ็ศรี     วิเศษพันธพงศ   ) 
           เจาพนกังานทันตสาธารณสุข                                หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข                                                 
              ผูจัดทํารายงานการประชุม                                                            ผูตรวจรายงานการประชุม 


