
รายงานการประชุมผูบริหารสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 
ครั้งที่  9 / 2554 

วันจันทรท่ี  26 กันยายน  2554    เวลา  13.30  น. 
ณ   หองประชมุ  1 สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัสกลนคร  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 หัวหนางานพฒันายุทธศาสตรสาธารณสุข 
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 หัวหนางานประชาสัมพันธ ฯ  
13. นพ.โกศล วราอัศวปต ิ ผูอํานวยการโรงพยาบาลกุสุมาลย 
14. พญ.อมรลกัษณ กระแสลาภ 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. นางสาววารณุ ี วงศประทุม แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลบานมวง 
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22. นางสาวเบญจศิล อุทัยฉัตร แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสวางแดน
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 สาธารณสุขอําเภอภพูาน 
47. นายเทวฤทธิ ์ ดีควาพัฒน แทนหัวหนาศนูยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลงที่ 7.3 

สกลนคร 
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 ผูเขารวมประชุม   
1. นายวันชัย ขวาธจิักร เจาพนกังานทนัตสาธารณสุข ชํานาญงาน 
2. นางชดาภร ศิริคุณ นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ 
    
    

เริ่มประชุมเวลา   13.30  น. 
กอนระเบียบวาระการประชมุ   คปสอ.ภูพานนําเสนอผลการดําเนนิงานพัฒนาคณุธรรม จริยธรรม ของคปสอ.ภูพาน  
ระเบียบวาระที่  1   เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ/ถือปฏิบัต ิ

1.1 ตวัชีว้ัดการพฒันาโรงพยาบาลสงเสริมสขุภาพตําบลขนาดใหญ(1,000 แหง) 

1.1.1 มีระบบขอมลูสุขภาพผูปวยในพื้นที่ทีเ่ปนปจจุบัน และสามารถเชื่อมโยงระหวางรพ.สต.
กับโรงพยาบาลแมขายได 

1.1.2 อัตราสวนการใชบรกิารผูปวยนอกของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบทีใ่ชบรกิารทีร่พ.สต.
เทียบกับรพ.แมขาย(มากกวา 60:40)  

1.1.3 รอยละของผูปวยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงมีการลงทะเบียนท่ี รพ.สต.เพิ่มขึ้น (รอยละ 
10 เพื่อลดความแออัดของผูปวยโรคเรื้อรังจากโรงพยาบาลแมขายไปสู รพ.สต.) 

1.1.4 มีบริการสงเสริมสุขภาพพืน้ฐานไดตามเกณฑมาตรฐาน เชน EPI, ANC Pap smear, คัด
กรองโรคเรื้อรงั 

1.1.5 รอยละของประชากรในทะเบียนกลุมที่ตองการดูแลพิเศษเชน ผูปวย Palliative care ผูปวย
มะเร็ง ผูปวยโรคเอดส ผูปวยจิตเวช ผูปวยวัณโรค ผูพิการ ผูสูงอายุ และโรคเรื้อรัง ไดรับการเยยีมบานตามมาตรฐานการ
ใหบริการ (รอยละ 80 ) 

1.1.6 รอยละของประชากรกลุมเสีย่งเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงไดรับการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ โดยใชแบบเฝาระวังพฤติกรรมสุขภาพ(ของกองสุขศึกษา) เปนเครื่องมือ และมี อสม.เปนพ่ีเลีย้ง (รอย
ละ 60 ) 

1.2 สําหรับศูนยสุขภาพชุมชนเมือง 
1.2.1 ให รพศ. รพท. ดําเนินการพฒันาศูนยไดตามเปาหมาย (รพศ. อยางนอย 3 แหง รพท. อยาง

นอย 2 แหง) ภายใน 60 วัน (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข  9 ) 
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 ประธานที่ประชุม : โครงการ CBL มีปญหาในการดําเนนิงานหรือไม การดําเนนิงานหากตองแลกเปลีย่นเรยีนรูหรือมี
ปญหาอาจดําเนินการโดยใชภาพวดีีทัศน หรือ internet สวนตองการความรูเรื่องและใหรวบรวมหัวเรื่องแจงที่งานพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลฯ เพ่ือใหวางแผนในการพฒันาศักยภาพเจาหนาที่โดยการอบรมหรือทําเปน CD แจกใหไปอาน สาํหรับ
ศูนยสุขภาพชมุชนเมืองใหแตงตั้งคณะกรรมการมรบริหารจัดการ ป 2555 รพท.สกลนครจะตองจดัตั้ง 2 ศูนย  รพร.สวาง
แดนดินจดัตั้ง 1 ศูนย โดยสปสช.จะสนับสนุนงบประมาณใหศูนยละประมาณ 1 ลานบาท สวนรพ.สต.ที่รับผดิชอบ
ประชาชนมากกวา 10,000 คน อาจจะไดรบังบประมาณ 100,000 บาทตอแหง  ดังนัน้ใหไปสํารวจวาขาดอะไร ตองการ
อะไร ใหจัดทาํรายการไว  สวนรพ.สต.อ่ืนใหปฏิบัติงานตามเกณฑน้ี 

2. กฐินสาํนกังานสาธารณสขุจังหวดัสกลนคร ทอดวนัที่ 14 ตุลาคม 2554 ท่ีวัดบานนาขาม ต.นามอง  
อ.กุดบาก  แตมีวัดที่สํารวจไวอีก 2 แหงท่ีควรตองพัฒนา เชน วดัที่อ.เตางอย ประสงคจะปรับปรุงสวม อาจจะแบงเงิน
ทําบุญสวนหนึ่งใหวัดนี้ อีกแหงหนึ่งคือที่อ.วานรนวิาสเห็นควรเชญิชวน นพ.สุวัช เซียศิรวิัฒนา มาทําบุญแลวเรารวม
สมทบ 

3. การประชุมรับรองแผนของผูบริหารและประชุมประจําเดอืน ระหวางวันท่ี 17 -19 ตุลาคม 2554 ณ 
หองประชุม โรงแรมอาราญานา  ภูพิมานรสีอรท ต.ปากชอง อําเภอปากชอง จ.นครราชสีมา ในป 2555 ชุดกิจกรรมอําเภอ
ทาทายภาคบังคับเพิ่มอีก 1 ชุด คือ ชุดผูพิการ ผูสูงอายุและผูดอยโอกาส  สวนเรื่องกองทุนสตรีซ่ึงอาจจะไดงบประมาณ      
10-100 ลานบาทตอจังหวัด จึงควรประสานจังหวัดเพื่อทาํงบประมาณมาจัดทําแผนแกไขปญหาสาธารณสุข เชน LBW 
การตั้งครรภกอนวัยอันควร เปนตน 

4. การจัดซือ้ IPad ใหโรงพยาบาลจัดซ้ือ และใหสาธารณสุขอําเภอทําเรื่องยมืมาใชงาน และได
ดําเนินการซื้อแลว 8 อําเภอ  สวนท่ีเหลืออยูระหวางดําเนนิการเมื่อไดรบัแลวขอใหนาํมาใชใหเกิดประโยชน สําหรับคา
บํารุงรักษาใหจายเอง สวนคูมือการใชงานใหศูนย ICT จดัทําให 

5. การจัดสรรงบ UC ยังพบขอแตกตางระหวาง สปสช. กับ สธ.  ในสวงของกระทรวงสาธารณสุขมี
แนวคดิจะปรบัเปน 12 เขต ตัดเงินเดือนระดับเขต 60%  ใหมีกองทุนนอยที่สุด โดยแบงเปน IP = 40  OP = 40  PP = 12  
และติดตามกํากับ = 8  OPและPP บริหารจดัการระดับจังหวัด สําหรับสปสช.รายละเอยีดสปสช.จะชีแ้จงในการประชุม
วันที่ 5-6 ตุลาคม 2554 ณ โรงแรมรามาการเดนท กรุงเทพมหานคร 

6. ในชวงนีจ้ะเปนภาวะน้ําทวม ขอใหสถานบรกิารสาธารณสุขทุกแหงเฝาระวังเรื่องโรคฉี่หนูดวย 
มติท่ีประชุม :  รับทราบ 
ระเบียบวาระที ่2  เรื่องการรับรองรายงานการประชุมผูบริหารสาธารณสุข ครั้งท่ี 8/2554 เมื่อวนัพุธท่ี 31 สิงหาคม  2554 
และเรือ่งตดิตามการประชุม 
มติท่ีประชุม :  รับรองวาระประชุม 
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ระเบียบวาระที่   3   เรื่องเพือ่ทราบ 

3.1 เรื่องแจงจากนายแพทยเชี่ยวชาญ( ดานเวชกรรมปองกัน )  
                        3.1.1 สถานการณโรคไขเลือดออก  จังหวดัสกลนคร  

จากการเฝาระวังโรคไขเลือดออก   ในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร  ตั้งแตวันที่  1  มกราคม  –  
25 กันยายน 2554 พบวา มรีายงานการพบผูปวยโรคไขเลือดออก  จํานวน  70 ราย อัตราปวย 6.09 ตอประชากรแสนคน  
เสียชีวิต จํานวน 1 ราย อัตราตาย 0.09 ตอประชากรแสนคน  จําแนกเปน ไขเด็งกี่ 42 ราย คิดเปนรอยละ 60.0  ไขเลอืดออก 
22 ราย  คิดเปนรอยละ  31.4  ไขเลือดออกช็อค 6 ราย คิดเปนรอยละ 8.6  เปนเพศหญงิ 37 ราย  คิดเปนรอยละ 52.9 เพศ
ชาย 33 ราย คิดเปนรอยละ 47.1  พบผูปวยในพื้นที่ 15 อําเภอ เปรียบเทยีบอัตราปวยตอประชากรแสนคน  โรคไขเลือดออก
จังหวัดสกลนคร  ป  2554  ( ณ วนัที่ 20 กนัยายน 54)  กบัจังหวัดในเขต 11 พบวา จังหวัดท่ีมีอัตราปวยตอประชากรแสน
คนสงูสุด  คือ จังหวัดมุกดาหาร (30.47) รองลงมาไดแก จังหวัดนครพนม (23.41) และจังหวัดสกลนคร (6.26) 
(รายละเอยีดตามเอกสารหมายเลข  1 )          
ประธานที่ประชุม : สําหรับเรื่องระบบขอมูลขาวสารพบวารพร.สวางแดนดินมโีปรแกรมพฒันาระบบขอมูลขาวสารท่ี
สามารถเชื่อมโยงระหวางแมขายกับลูกขายไดหากสามารถดําเนนิการไดดีก็ควรจะเผยแพรนําไปใชทั้งจังหวัด หรือหาก
ตองการซ้ือโปรแกรม ก็ตองจัดซื้อใหทั้งจังหวัดเหมือนกนั 
ผูแทนโรงพยาบาลสมเดจ็พระยุพราชสวางแดนดนิ : ดําเนินการไดด ี
มติท่ีประชุม :  รับทราบ 
                        3.1.2  สถานการณโรคไขหวดัใหญสายพันธุใหม 2009  จงัหวัดสกลนคร     

สถานการณโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009 จังหวัดสกลนคร ป 2554 ตั้งแตวนัท่ี  
1 มกราคม –  22 กันยายน 2554  มีรายงานการพบผูปวยโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009 จํานวน 2 ราย อัตราปวย  0.17  
ตอประชากรแสนคน  ในภาพรวมผูปวยโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหญสายพันธุใหม 2009 ตั้งแต วันที่ 1 มกราคม 2553 – 
22 กันยายน 2554 มีผูปวยสะสมทั้งสิ้น 16 ราย แยกเปนเพศชาย  รอยละ 56  เพศหญิงรอยละ 44 อายุต่ําสุด 3 เดือน  สูงสุด  
85 ป   มีผูปวยเสียชีวิต  2 ราย  อัตราปวยตาย รอยละ 14.29  พบผูปวยในพื้นที่ 9 อําเภอ คิดเปนรอยละ 50 ของอําเภอ
ทั้งหมด (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข  2) 
หัวหนางานควบคุมโรค :    
ผูอาํนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสวางแดนดนิ :  
มติท่ีประชุม : รับทราบ 

         3.1.3 สรปุผลการดําเนนิงานการลงทะเบียนและออกบตัรประกนัสุขภาพถวนหนา   ดังนี้ 
                   3.1.3.1   สรุปความครอบคลุมการลงทะเบียนและออกบัตรประกันสขุภาพถวนหนา     

ประจําเดอืนสิงหาคม   2554    ( ณ    5    กนัยายน   2554 ) 

• ประชากรมหาดไทย  1,147,845               คน 
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• ข้ึนทะเบยีนบัตรทอง         880,257     คน 

• Predict  UC       882,299     คน 

• รอยละความครอบคลุม                  99.77 
                                                     อําเภอที่มคีวามครอบคลมุสูงสุด  5  อันดับคือ  (1) อ.วาริชภูมิ รอยละ   99.82   (2) อ.
พรรณานิคม รอยละ  99.81  (3)  อ.กุสุมาลย ,โคกศรีสุพรรณ  รอยละ  99.80   (5) อ.เมอืง รอยละ  99.79 
 (รายละเอยีดตามเอกสารหมายเลข 3  หนา  1 )        
มติท่ีประชุม : รับทราบ 

    3.1.3.2  สรปุการจดัสงขอมูลลงทะเบียนและออกบตัรประกันสุขภาพถวนหนา    ประจําเดอืน 
สิงหาคม  2554   ( ณ   5    กนัยายน 2554 )  ท่ีผานการตรวจสอบจาก   สปสช.  ดังนี ้

• ขอมูลที่ผานการตรวจสอบ           99.43 

• สงขอมูลมากกวา  1   จังหวดั            0.01  

• นําคนตายมาขึน้ทะเบยีน                          0.07 

• ขอมูลลงทะเบยีนออนไลนไมไดรับการอนมุัติ     0.37 

• ไมมีขอมูลในทะเบียนราษฎร                                0.01 

• สิทธิซ้ําซอน                                                          0.07 

• ไมระบุการมีแบบคํารองลงทะเบียน                     0.02 
( รายละเอยีดตามเอกสารหมายเลข  3  หนา 2 ) 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 
    3.1.4 สรุปเงินเหมาจายรายหัวและสวนกันบริหารจัดการทีจ่ังหวัด ประจําปงบประมาณ 2552                  

( ณ   วันที่   20    กันยายน   2554 )  บัญชี 6    ณ  วันท่ี   20     กันยายน  2554   โดยมรีายละเอยีด    ดังนี้ 
                                            -   เงิน  PP Area  based    จังหวัด           จํานวน              9,796,181.76  บาท 
                                            -   เงิน  PP Area  based    เขต                 จํานวน              1,074,512.00 บาท 
                                               รวมจํานวนเงนิเหมาจายรายหัวป  52      คงเหลือท้ังสิ้น      10,870,693.76  บาท  

3.1. 5 สรุปเงินเหมาจายรายหัวและสวนกนับริหารจดัการที่จังหวัด       ประจําปงบประมาณ     2553  ( ณ 
วันที่   20   กันยายน   2554 ) บัญชี 6  ณ  วนัที่  20  กันยายน 2554   โดยมีรายละเอียด    ดังนี ้
                                            -   เงินกันพัฒนาระบบคณุภาพบริการ สวนรอยละ  10  จํานวน     1,070,908.00   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         14,695,343.40  บาท 
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3.1. 6 สรุปเงินเหมาจายรายหัวและสวนกนั บริหารจัดการที่จังหวัด    ประจาํปงบประมาณ   2554                

( ณ วันที่ 20   กันยายน 2554 )  บัญชี 6    ณ  วันที่      20    กันยายน   2554   โดยมรีายละเอียด    ดังนี้ 
                                           -   เงินกันพัฒนาระบบคณุภาพบริการ สวนรอยละ  10  จํานวน    2,500,000.00   บาท 
                                                                                                       สวนรอยละ  90  จํานวน     9,000,000.00   บาท 
                                           -   เงินกันตามจายตางจังหวัด                                         จํานวน     9,741,224.00   บาท 
                                           -   เงิน  PP Area  based    จังหวัด                                  จํานวน     3,545,898.80   บาท 
                                           -   เงิน  PP Area based   เขต (Composite indicator)   จํานวน        2,959,644.00  บาท 
                                               รวมจํานวนเงนิเหมาจายรายหัวป  54       คงเหลือทั้งสิ้น    27,746,766.80  บาท  
 (  รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข  3  หนา 3  )  
มติท่ีประชุม : รับทราบ 

3.1.7    สรุปการสงขอมูลผานโปรแกรม E - Claim 
  3.1.7.1 สรุปผลการสงขอมูลเรียกเก็บคาบริการทางการแพทยผานโปรแกรม E – Claim ระหวาง

ปงบประมาณ  2554 (ต.ค.53 – 21  ก.ย. 54)    พบวา 
                                           - ผูปวยใน  สงขอมูลท้ังสิ้น  97,206  ราย  ผานการตรวจสอบ 95,876  ราย (98.6%)  ไมผานการ
ตรวจสอบ  1,330 ราย  ( 1.4 %) 
                                           - ผูปวยนอกสงขอมูลท้ังสิ้น  24,819  ราย  ผานการตรวจสอบ 23,383  ราย (94.2%)  ไมผานการ
ตรวจสอบ  1,436 ราย ( 5.8 %) 
                                            - ผูปวยนอก (OP Refer) สงขอมูลท้ังสิ้น 2,422  ราย  ผานการตรวจสอบ  2,388  ราย (98.6)  ไม
ผานการตรวจสอบ  34 ราย ( 1.4 %) 

3.1.7.2  สรุปขอมูลความทันเวลา  (จํานวนรายตามรอบ  Statement ผูปวยใน )  ปงบประมาณ  
2554   (ขอมูล  ณ  วันท่ี   21  ก.ย.54)  พบวา ภาพรวมจังหวัดสงขอมูลทันรอบ  Statement  84,175 ราย  รอยละ  99.11  สง
ชา  1  เดือนจํานวน   704  ราย  รอยละ  0.83 

3.1.7.3  เปรียบเทียบคา RW , AdjRw และคา CMI  ปงบประมาณ  2554  ณ  วันที่   21  ก.ย.  54  
พบวา  คาเฉลี่ย  CMI  ระดับประเทศ  1.09  คาเฉลี่ย  สปสช.เขต  1.01   คาเฉลี่ยจังหวัดสกลนคร  1.06 
 (  รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข  3  หนา 4 – 9 )    

3.1.8    สรุปการจัดทํารายงาน 0110 รง.5  ปงบประมาณ2554  ประจําเดือนกนัยายน  2554  
                       -  สรุปการสงรายงาน 0110 รง. 5  แมขาย   ไมเปนปจจุบัน 1  แหง  รพ.พระอาจารยฝนฯ 
                        -  สรุปการสงรายงาน 0110 รง. 5  ลกูขาย ไมเปนปจจุบัน 3 แหง คือ อ.กุดบาก,พรรณนานคิม          อ.
เตางอย  ( รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข  3  หนา  10-11  )  
มติท่ีประชุม : รับทราบ 
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3.1.9  สรุปผลการปฏิบัติงานสนับสนุน การปองกันควบคุมโรคไขมาลาเรียในพื้นที่ จงัหวัดสกลนคร 
         เนื่องจากสถานการณไขมาลาเรีย จังหวัดสกลนคร ในป 2554 พบผูปวยมากขึน้ผิดปกติ โดยจาํนวน

ผูปวยสูงกวาคามัธยฐาน 5 ป ยอนหลัง (2549 – 2553) ตั้งแตเดือนมกราคม 2554 ถึง  วนัที่ 12 กันยายน 2554  พบผูปวย 
รวมทั้งสิ้น 11 ราย พบผูปวย ใน 6 อําเภอ ไดแก อําเภอภพูาน 5 ราย,อําเภอเมือง, สองดาว แหงละ 2 ราย, อําเภออากาศ
อํานวยและเตางอย แหงละ 1 ราย ซึ่งเปนสถานการณท่ีทกุพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่เสีย่ง ตองมีมาตรการในการเฝาระวงัและ
ควบคุมโรคในพื้นที่อยางเขมขน  (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข  5)  
ประธานท่ีประชุม : -   ขอฝากเรื่องไขมาลาเรยี  

- ใหพยาบาล NP ชวยตรวจและสามารถเปดคลินกิในสถานบรกิาร รพ.สต. และศูนยสุขภาพชุมชน 
- อบรมพยาบาล NP ใหครบตามรพ.สต. หลังการฝกอบรมตองอยูท่ีรพ.สต. กี่ป กําหนดใหชัดเจน 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 
3.2  เรื่องแจงจากนกัวชิาการสาธารณสุขเชีย่วชาญ(ดานสงเสริมพัฒนา)   

                           3.2.1  ขอมูล  18  แฟม   
   ผลงานยังเหมือนเดิม จะมีประมาณ 6 โรงพยาบาลที่ขอมูลผานเกณฑคุณภาพนอย แตดีกวาเดือน
ที่ผานมา ขอใหตรวจสอบ 

3.2.2  โรงเรียนอสม.  - อยากใหรพ.สต.เปดโรงเรยีนอสม.ทุกเดือน มกีจิกรรมดังนี้ วิง่ปวนบานปวนเมือง 
ออกกําลังกาย ทําความสะอาดครวัเรือน โสเลปญหา เปนตน ขอใหดําเนินการเปนกิจกรรมประจําเดือน ขณะนี้ไดจัดทํา
คูมือเปนสื่อใหแลวสามารถเปดดูไดจาก Youtube สุขสมัย 

3.2.3  ตารางวิง่จาวสนามจังหวัด ใหใชตารางเดิม 
3.2.4   การยกรางแผนยุทธศาสตร ไดดําเนนิการยกรางแลวและใหดําเนินการทําแผนระดับอําเภอ ระดับ

ตําบลไดเรยีบรอย ทุกสถานบริการตองมแีผนของหนวยงาน และเชื่อมโยงกับแผนอปท. เมื่อแผนจงัหวัดผานการรับรอง
แลวเมื่อแจง ไปใหบูรณาการเปนแผนอําเภอตอไป 
ประธานท่ีประชุม : การจัดการทําแผนปฏิบัติการของอาํเภอ/ตําบล ใหสงจังหวัดภายในเดือนพฤศจิกายน 2554 

3.2.5  จปฐ. ในปนี้ จปฐ.ดานสาธารณสุขจํานวนตัวช้ีวัดจะลดลง ปญหาคือการแกไขปญหาจะซ้ําซอนกัน
เพราะ ทุกหนวยงานจะจัดทําแผนระดับหมูบานเหมือนกัน ซึ่งขณะนีพั้ฒนาชุมชนจะรวมมือกับสาธารณสุขจึงขอใหจนท.
ไดประสานกนัภายใน สวนในภาพใหญ จะใหอปท.เปนเจาภาพ 
ประธานท่ีประชุม : จปฐ. สํานักงานสาธารณสุขรับผิดชอบอําเภอพรรณนานิคม  ตกเกณฑหลายขอ ใหดําเนินการทําแผน
แกไข ปญหา จปฐ.ดวย 
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สาธารณสุขอําเภอกุสุมาลย :  สรุปผลงานจาก 18 แฟม ผลงานกุสุมาลยต่ํา ผูปฏิบัติไมทราบเงื่อนไขการตรวจสอบ 
ตอนที่ตรวจสอบกอนสงใหจังหวัดไดเปอรเซ็นสูง พอสงใหจังหวัดแลวจังหวัดดําเนนิการสงใหสปสช. ความถกูตองของ
ขอมูลลดลง  ไมตรงกับที่ตรวจสอบกอนสง  
หัวหนางานพฒันายุทธศาสตรสาธารณสขุ :  server มีปญหากําลังดําเนินการแกไข 
ผูรบัผดิชอบขอมูล 18 แฟม :  ขอมูลเดือนตุลาคม 2553 ถึง เดือนมิถนุายน 2554 สงขอมูลใหสปสช.ทั้งหมด และ Server 
เสีย กูขอมูลไมได 86 สอ. แลวดําเนนิการสงใหใหม เปนขอมูลซ้ําคุณภาพลดลง 
โรงพยาบาลวาริชภูมิ :  ดูกระทู สนย.และสปสช. ปญหาไมอยูที่พ้ืนที่ ช้ีแจงไมทัว่ถึง สรุปไดวาปญหาไมไดอยูท่ีสอ.และ
โรงพยาบาล 
มติท่ีประชุม :  รับทราบ            

3.3 เรื่องแจงจากนักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
การคัดเลือกวัดเพื่อทอดกฐินสามัคคีสาธารณสุข คณะกรรมการไดคัดเลือกวัดโนนสวรรค  บานนาขาม 

ตําบลนามอง อําเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร  และขอแจงความจํานงเครื่องกฐินได   
มติท่ีประชุม : รับทราบ       
                 3.4  เรื่องแจงจากกลุมงานพฒันายุทธศาสตรสาธารณสุข      
     สรุปรายงานการประชุม คปสอ. ของแตละอาํเภอ เดือนสิงหาคม  ปงบประมาณ 2554  
             (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 10)                     
มติท่ีประชุม : รับทราบ       

3.5 เรื่องแจงจากงานทันตสาธารณสุข 
3.5.1 รณรงคทันตสาธารณสุข เนื่องในวนัคลายวันพระราชสมภพของสมเด็จยาฯ  ขอความรวมมือจาก

ทันตบุคลากรรวมรณรงค วนัท่ี 1 – 31 ตุลาคม 2554 ทาฟลูออไรดวานชิใหกับเด็ก 6 เดือน – 5 ปในสถานบริการ และ
รณรงคในวนัท่ี 28 ตุลาคม 2554  โรงเรียนวานรนวิาส 

3.5.2  รางขอกาํหนดขอตกลงผลการปฏิบตัิราชการ ของผูอํานวยการโรงพยาบาลชุมชนและสาธารณสุข
อําเภอ รอบการประเมนิ (ตลุาคม 2554 – มีนาคม 2555)  (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 8)   ยกรางขอกําหนดขอตกลง
ผลการปฏิบัตริาชการ  ขอคําเสนอแนะ ตัวช้ีวดังานบุคคล ของแพทยและพยาบาล NP เมื่อผูปวยมารับบริการตองไดรับคํา
ช้ีแจงวาปวยเปนอะไร  
ประธานท่ีประชุม : ใหศึกษากอนถามีขอเสนอแนะใหเสนอที่งานพัฒนาทรัพยากรบคุคลฯ 
ผูอาํนวยการโรงพยาบาลสกลนคร :  นาจะเปนขอปฏิบัติ เพราะวดัยาก 
ผูอาํนวยการโรงพยาบาลพังโคน :  การวินจิฉัยบอกในกลุมผูปวยใหมหรือเกา ทําใหวัดยาก  นาจะวัดการทํางานทันเวลา 
ผูอํานวยการโรงพยาบาลเจริญศิลป  : ทํางานคุณภาพ และปริมาณ ใหมีตัวควบคุม และใหพยาบาล NP ชวย 
ประธานท่ีประชุม :  ฝากเปนขอคิดในการพัฒนางาน และฝากดูแพทยชนบทใหมาชวย 
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มติท่ีประชุม :  รับทราบ                                                                        

3.6 เรื่องจากโรงพยาบาลสกลนคร    
3.6.1 โรงพยาบาลเชยีวชาญระดับสูง จาก service plane รพท.สกลนครเปน รพศ.เขต 11 พัฒนาเปน

ระดับ 2 ทุกสาขายกเวนสาขาโรคหัวใจอยูระดับ 3 ยังไมมแีพทยโรคหัวใจ และกําลังดาํเนินการตดิตอแพทยรักษาเคมี
บําบัดมาใหบริการทีโ่รงพยาบาล 

3.6.2 อัตราครองเตียง หวงโรงพยาบาลชุมชนท่ีมีอัตราครองเตียงนอย  
3.6.3 ผูปวยท่ีมาดวยอาการไขสูง ไมทราบสาเหตุใหนึกถึงโรคแลปโตสไปโรซิส และจายยา 

doxycycline หรือ bactrim  ตอบสนองไดดี จะลดความรุนแรงของโรคได 
3.6.4 ตําแหนงแพทยประจําบานทียั่งไมมีผูสมัคร ไดแก อายรุแพทย ศัลยแพทยยโูร  กุมารแพทย สูตินารี

แพทย  
มติท่ีประชุม : รับทราบ 
                   3.8  เรื่องจากสํานักงานสาธารณสุขอําเภอพังโคน 

           ขอติดตามการดําเนินการจัดซื้อจัดจางของ รพ.สต. หลายขั้นตอนที่ตองดําเนนิท่ีจังหวัด ทําใหเบิกจายชา 
หัวหนางานบริหาร :  การดาํเนินการงบการจดัซื้อจัดจางบคาเส่ือมท้ังหมดจังหวัดเปนผูดําเนินการ ถาเอกสารไมถูกตองจะ
ทําใหเบิกจายลาชา 
ประธานท่ีประชุม :  ใหจังหวัดดําเนินตอไป เพื่อใหถูกตองตามระเบียบ 
มติท่ีประชุม :  รับทราบ               
ระเบียบวาระที ่4 เรื่องเพื่อพิจารณา                            

   4.1 ขาราชการขอยายไปตางจังหวัด 
        - นายประจักร คําชมพู จพ.รังสีการแพทยชํานาญงาน ขอยายไป รพ.พระทองคํา  จ.นครราชสีมา 
มติท่ีประชุม :  ใหยาย              
        -  นายอัฒพงษ ขันทีทาว  จพ.พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  ขอยายไป รพ.สต.หนองฮี จ.ครพนม 
มติท่ีประชุม :  ใหยาย              
        - น.ส.วณีา คําภูแสน ทันตแพทยชํานาญการ  ขอยายเขามา รพ.วารชิภูม ิ
มติท่ีประชุม :  ใหหาขอมูลเพ่ิมเติมแลวแจงเรื่องเขามาใหจังหวัดดําเนนิการ 
         - นางรวิพร ศรีสรางทอง แพทยชํานาญการ ยังอยูในเงือ่นไขการใชทนุแตขอยายไปรพศ.อุดรธาน ี
มติท่ีประชุม :  แจงกระทรวงวาอยูในชวงใชทุน ไมขัดของแตขาดแพทย ใหกระทรวงพิจารณาสมควรใหยายหรือไม  
มติท่ีประชุม : รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่   5    เรื่องอืน่ๆ   

5.1 สถานท่ีในการประชุมประจาํเดือนครั้งตอไป 
มติท่ีประชุม :  ประชุมประจาํเดือนครั้งที่ 10 / 2554 หองประชุม โรงแรมอาราญานา ภูพิมานรีสอรท ต.ปากชอง อําเภอ
ปากชอง จ.นครราชสีมา 

5.2 เรื่องแจงจากหวัหนาคุมครองผูบริโภค 
  1. ใหรับยาชดุสามัญประจาํบานเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยน้ําทวมท่ีงานความคุมผูบรโิภค 

  2. คูมือปฏิบัตงิานอสม.บรโิภคปลอดภยั 
  3. ใบอนุญาตสถานพยาบาลใกลหมดอายุแลวขอใหตรวจสอบและดําเนนิการตออายใุบอนุญาต 
ประธานท่ีประชุม : ฝากใหดูแล 4 คูณรอย ใหตรวจสอบดูแล ถาไมรวมมือ ควรเชญินายอําเภอและผูกํากับไปเยี่ยม สวน
จังหวัดใหเชญิผูวาราชการไปเยี่ยม 
นักวชิาการสาธารณสขุเชี่ยวชาญ(ดานสงเสริมพฒันา) :  ผูจําหนายมี 2 สาย คือ สายที่สงมาจากอุดรโดยรถนาํมาสงเปนจุด 
และรานที่มีเภสัชกรควบคุมมีขายแบบผสมสําเร็จ  การเสพมีทุกอําเภอ ในสวนรานขายยาขอใหปองปรามกอน 

5.3 เรื่องแจงจากงานบริหาร 
1. ปลัดกระทรวงสาธารณสุขไดมอบอํานาจใหผูวาราชการปฏิบัตริาชการแทนในงานบริหารงานบุคคล 
2. งบประมาณสรางอาคารผูปวยของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสวางแดนดิน 49.8 ลานบาท 
3. คาตอบแทนมา 20.6 ลานบาท ใหวางฎีกา สําหรับหนวยบริการท่ียังไมสงขอใหจัดสงไดแก             

รพร.สวางแดนดิน สสอ.พรรณานิคม สสอ.สองดาว สสอ.สวางแดนดนิ สสอ.นิคมน้ําอูน  
ประธานท่ีประชุม : ใหดําเนินการรีบสงใหเรยีบรอยเพ่ือประกอบการพิจารณาจดัสรรเงินให 
มติท่ีประชุม :  รับทราบ 

5.4 เรื่องแจงจากงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ 
จัดทําคูมือพัฒนาคุณภาพบรกิารจังหวัดในวันที่ 10 ตลุาคม 2554 ฝากใหผูรับผิดชอบ HNQA  มารวม

ประชุม เพื่อจดัทําคูมือ รพ.ละ 12 คน  
มติท่ีประชุม :  รับทราบ  

5.5 เรื่องแจงจากงานประกัน  
แผนการตรวจบัญชี โรงพยาบาลเพื่อของบ CF ป 54 ยังไมมีวงเงินแตจากการประชุมป 2554 ไดแจงชื่อรพ.

โคกศรีสุพรรณ พระอาจารยแบน ธนากโร  รพ.พระอาจารยฝน อาจาโร  รพ.พังโคน รพ.อากาศอาํนวย รพ.วานรนวิาสและ
รพ.บานมวง เพื่อขอ CF ซ่ึงการขอ CF จะตองมีการตรวจสอบบัญชี จงึไดประสานทีมตรวจสอบบัญชีจังหวดัโดยจดัเปน
แบบไขว จังหวัดนครพนมและมกุดาหารตรวจจังหวดัสกลนคร   จังหวดัสกลนครตรวจยังหวัดนครพนมและมกุดาหาร 
เสร็จแลวสรุปผลภายใน 11 ตุลาคม 2554 เสนอสปสช.หากไมได เสนอขอไปที่ไปที่กระทรวง   จึงแจงวาไดประสานงาน
จังหวัดแลว 
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มติท่ีประชุม :  รับทราบ 

5.6 เรื่องจากงานสรางเสริม 
ประชาสัมพนัธวิ่งผาแดงนางไอวันท่ี 10-11 ตุลาคม 2554 

มติท่ีประชุม :  รับทราบ 
5.7 เรื่องจากสาธารณสุขอาํเภอกสุุมาลย 

ขอปรึกษาเรื่องการใหบริการทางการแพทยขององคกรทางศาสนาวาจะมาใหบริการท่ีบานนริมัย 
ประธานท่ีประชุม :  ใหตรวจสอบมูลนิธิ วาดําเนินการถกูตองหรือไม ขณะนียั้งไมไดรับการประสาน 
มติท่ีประชุม :  รับทราบ 

5.8 เรื่องจากโรงพยาบาลเจรญิศลิป 
การเรยีกเก็บเงินคาการใหบรกิารครั้งละ 30 บาท 

ประธานท่ีประชุม :  ไมใหเรียกเก็บใหรอดูนโยบายกอน 
มติท่ีประชุม :  รับทราบ 

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

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


