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ครัง้ที่  12 / 2554 

วนัพธุที่  28 ธนัวาคม  2554    เวลา  09.00  น. 

ณ   ห้องประชุม 1 สํานกังานสาธารณสขุจังหวัดสกลนคร อําเภอเมือง จงัหวัดสกลนคร 

-------------------------------- 

ประธานทีป่ระชุม 

           นพ.ชรัตน์       วสุธาดา             นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

ผู้มาประชุม 

ลําดับ              ชื่อ  - สกุล               ตําแหน่ง 

1. รศ.พิเศษ ทพ.ดร.สุขสมัย สมพงษ์ นักวิชาการสาธารณสุขเช่ียวชาญ(ด้านส่งเสริมพัฒนา) 

2. นพ.อภิชาต อภิวัฒนพร ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสกลนคร 

3. นายศักดิ์ชาย ซองทุมมินทร์ นักวิชาการสาธารณสุขชาํนาญการพิเศษ 

4. นางเพญ็ศร ี วิเศษพันธ์พงศ์ หัวหน้างานพฒันายุทธศาสตร์สาธารณสุข 

5. นางมะลิณี แดนรักษ์ หัวหน้างานประกันสุขภาพ 

6. นางกิตติยา จุลวัฒฑะกะ หัวหน้างานสร้างเสริมสุขภาพ 

7. นางวรรณี อุปพงษ์ หัวหน้างานพฒันาทรพัยากรบุคคล ฯ  

8. นางสาวคาํหยาด ใจสู้ศึก หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 

9. น.ส.อนงค์ บังกระโทก หัวหน้างานควบคุมโรคและระบาดวิทยา 

10. ทพ.ทรงพล แสงงาม หัวหน้างานทันตสาธารณสขุ 

11. นายไชยวิชิต ไชยสิทธิ ์ แทนหัวหน้างานอนามัยสิ่งแวดล้อม 

12. นายอภิวัฒน์ แสงวงค์ แทนหัวหน้างานคุ้มครองผู้บริโภค 

13. นายมานิตย์ ไชยพะยวน หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ ฯ  

14. นางจินดา พวงประดิษฐ์ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 

15. นพ.โกศล วราอัศวปติ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลกสุุมาลย์ 

16. พญ.อมรลักษณ์ กระแสร์ลาภ รักษาการผู้อํานวยการโรงพยาบาลกุดบาก 

17. นพ.พฒันพงษ์ วงศ์กาฬสินธุ ์ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น  อาจาโร 

18. นพ.วรรณกร เล่าสุอังกูร ผู้อํานวยการโรงพยาบาลพงัโคน 

19. นพ.วรชัย อาชวานันทกุล ผู้อํานวยการโรงพยาบาลวาริชภูมิและรกัษาการ 

ผู้อํานวยการโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน 

20. นพ.นเรศ มณีเทศ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลคาํตากล้า 

21. นพ.กิตตินาถ ติยะพิบูลย์ไชยา ผู้อํานวยการโรงพยาบาลอากาศอํานวย 



 2 

22. นายประไพ แสนอุบล แทนผู้อํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชสว่างแดนดิน 

23. นพ.ประจักร เหิกขุนทด ผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่องดาว 

24. นพ.มานพ ฉลาดธัญญกิจ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลโคกศรีสพุรรณ 

25. นพ.โกมล ภู่ถาวรทรพัย์ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลเจรญิศิลป์ 

26. พญ.ธีรารัตน์ พลราชม ผู้อํานวยการโรงพยาบาลโพนนาแก้ว 

27. นพ.โสภณ       วัณไวทยจิตร ผู้อํานวยการโรงพยาบาลพระอาจารย์แบน  ธนากโร 

28. นางวรรณพร พึ่งวร สาธารณสุขอําเภอเมืองสกลนคร 

29. นายอัฒพล ภูบุญเต็ม สาธารณสุขอําเภอพรรณานิคม 

30. นายแสวง พิมพ์สมแดง สาธารณสุขอําเภอพังโคน 

31. นายณฐัวุฒิ อุตนาม สาธารณสุขอําเภอวาริชภูมิ 

32. นายพงษ์ศักดิ์ หัสกรรจ์ สาธารณสุขอําเภอนิคมน้ําอูน 

33. นายสมพงษ์ พันธุ์คุ้มเก่า สาธารณสุขอําเภอวานรนิวาส 

34. นายทองศักด์ิ ชายกวด สาธารณสุขอําเภอคําตากล้า 

35. นายสุนทร บุญอาษา สาธารณสุขอําเภออากาศอํานวย 

36. นางคําเพียร สายเย็น สาธารณสุขอําเภอบ้านม่วง  

37. นายเมธี ปัญญารัตน์ สาธารณสุขอําเภอสว่างแดนดิน 

38. นายวิกรานต์ งอธิราช สาธารณสุขอําเภอเต่างอย 

39. นายชวน โทอ้ิง สาธารณสุขอําเภอโคกศรีสพุรรณ 

40. นายธงชัย พันธ์ชัย สาธารณสุขอําเภอเจริญศิลป์ 

41. นายวิรฬุห์ นันศรีทอง สาธารณสุขอําเภอโพนนาแก้ว 

42. นายวิรัตน์ จําปาวัน สาธารณสุขอําเภอภูพาน 

43. นายเทวฤทธิ ์ ดีควาพัฒน์ แทนหัวหน้าศนูย์ควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลงท่ี 7.3 

สกลนคร 

 ผู้เข้ารว่มประชุม   

1. นายวันชัย ขวาธจัิกร เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชํานาญงาน 

2 นางชดาภร ศิริคณุ นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ 
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เริ่มประชุมเวลา   09.00  น. 

วาระก่อนประชุม 

1. จับสลากคูปองลุ้นโชคโครงการเด็กนกัเรียนประถมศึกษา เหงือกดี ฟันดี(งานทันตสาธารณสขุ) 

รางวัลที่ 1  ด.ช.วรวุฒิ ลือแสน   โรงเรียนบ้านไร-ไฮ่ ต.ไร อ.พรรณานิคม 

รางวัลที่ 2  ด.ช.ปาณัสม์  คตจําปา โรงเรียนป่าผาง ต.นาตงวัฒนา อ.โพนนาแก้ว 

รางวัลที่ 3  ด.ช.ศิริมงคล  ขวาวงษา โรงเรียนบ้านเสาวัด  ต.โพนงาม อ.อากาศอํานวย 

ระเบียบวาระที ่ 1   เรื่องประธานแจง้ทีป่ระชุมทราบ/ถือปฏิบติั 

1.1 การเตรียมพร้อมรับเทศกาลปีใหม่โดยการตั้งจุดตรวจ  เริ่มต้ังแต่วันที่ 2๙ ธันวาคม ๒๕๕4 

ในช่วงวันแรกถนนสายหลัก ช่วงวันที่ 30 ธันวาคม 2554 -  1 มกราคม 2555 จะเน้นในถนนสายรอง ขอให้รพ. 

ทีม EMS เตรียมพร้อมทุกแห่ง สําหรับพื้นที่ตรวจเยี่ยมของนพ.สสจ.ได้แก่ อําเภอโพนนาแก้ว กุสุมาลย์ พรรณนานิคม

(ถ้าเปลี่ยนจุดให้แจ้งจังหวัดด้วย) 

1.2 เรื่องจากผู้ว่าจังหวัดสกลนครฝากเรื่องการทําหนังสือราชการขอให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตาม

ระบบสารบัญตามระเบียบสํานักนายกปี พ.ศ. 2526  ตามตัวอย่างท่ีงานบริหารจะแจ้งผ่าน website ต่อไป และให้

ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติ 

1.3 วันที่ 20 – 29 มกราคม 2555 งานกาชาดรวมน้ําไจไทสกล ท่ีศาลากลางและลานพระ

รูปทรงม้า อําเภอที่จะบริจาคของร่วมงานกาชาดสามารถบริจาคได้ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป  กิจกรรมที่จะดําเนินการใน

งานมอบงานประชาสัมพันธ์ฯดาํเนินการ เน้นสุขภาพพอเพียง 

1.4 การบําบัดยาเสพติด เป้าหมายต้องดูแลท้ังในหมู่บ้านและชุมชนโดยชุดปฏิบัติการและชุด

วิทยากร กระบวนการที่เกีย่วข้องกับสาธารณสุข ขอให้อําเภอท่ีผ่านการอบรมประสานนายอาํเภอ จัดเจ้าหน้าที่ 5 คน

ต่อชุดโดยให้ปลัดปกครองเป็นหัวหน้าชุด อําเภอต้องจัดคนในตรง สําหรับอําเภอท่ียังไม่ตรง ส่งรายช่ือเพื่อมาอบรม

ใหม่ การฝกึอบรมทําทุกกิจกรรม ประชาคม ค้นหา เข้าค่าย ยกเว้นการปราบปราม  ส่วนการบันทึกข้อมูล บสต.ต้อง

มีเลขท่ีบัตรประชาชนครบถ้วน เป้าหมายบําบัดรักษา 3}747 คน ระบบสมัครใจและค่ายปรบัเปลี่ยน 3,068 คน 

ระบบบังคับบําบัด 370 คน ระบบต้องโทษ 187 คน ติดตามไม่ให้เสพซ้าํอย่างน้อย 2,993 คน เฝ้าระวังในเด็ก

นักเรียน 4,639 คนเป็นอย่างน้อย ในโรงเรียนขยายโอกาส โรงเรียนมัธยม โรงเรียนอาชีวะศึกษา และสถาน

ประกอบการ 20 ร้านเป็นอย่างน้อย 

 

 

 

 

 



 4 

เป้าหมายรายอําเภอ  

อําเภอ ผู้เสพติดปานกลาง ผู้เสพติดรุนแรง เป้าหมายเข้าค่าย เฝ้าติดตาม 

เมืองสกลนคร 50 36 336 292 

กุสุมาลย์ 19 13 157 125 

กุดบาก 6 7 111 125 

พรรณานิคม 27 8 273 218 

พังโคน 12 12 179 146 

วาริชภูมิ 26 6 147 141 

นิคมน้ําอูน 5 3 50 39 

วานรนิวาส 31 10 419 335 

คําตากล้า 7 4 113 107 

อากาศอํานวย 14 8 236 188 

บ้านม่วง 11 2 235 189 

สว่างแดนดิน 40 16 511 408 

ส่องดาว 6 2 115 92 

เต่างอย 6 11 82 65 

โคกศรีสพุรรณ 12 3 116 94 

เจริญศิลป์ 6 3 148 119 

โพนนาแก้ว 12 5 223 99 

ภูพาน 16 6 124 99 

เทศบาลเมืองสกลนคร 12 4 186 148 

สถานศึกษามีปัญหายาเสพติด 127 แห่ง จะแจ้งให้ทราบและติดตาม 

นักวิชาการสาธารณสุขเชีย่วชาญ : การดําเนินการเป็นการบูรณาการแผนงานที่ 1 และ ๒ ของสาธารณสุขจะอยู่

ในแผนงานที่ 2 คือการบําบัด คณะทํางานตามแนวทางจะแยกชุด แต่ในทางปฏิบัติจะได้ทํางานร่วมกัน พื้นฐานจะมี

ประมาณ 10 คน ปลัดอําเภอเป็นหัวชุด ส่วนเจ้าหน้าที่สาธารณสขุประมาณ 5 คน การฝึกวิทยากรกระบวนการ จะ

มุ่งเน้นการปรบัเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อเลี่ยงการฟื้นฟูผู้เสพติด ดังน้ัน ครูฝึกและวิทยากรจะต้องมีพฤตกรรม

สุขภาพดี หากมีพฤติกรรมสุขภาพเสี่ยงขอให้เลิก ซ่ึงจะรวมพฤติกรรมดื่มสุรา สูบบุหรี่ และหมายรวมทั้งชาวบ้านที่เข้า

มาช่วยต้องไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงเหล่าน้ี ในรุ่นท่ี 1 พบว่าวิทยากรมีพฤติกรรมดี สําหรับการดาํเนินการน้ี ได้ทดลองทํา

ในกลุ่มบังคับบําบัดซ่ึงผลดําเนินการได้ดี ในการประชุมหมู่บ้านขอให้นําเสนอเรื่องน้ีและต้องมีการบําบัดครอบครัว

ด้วยขอให้อําเภอติดตาม ดําเนินการอย่างจริงจัง ในขณะน้ีนอกจากยาเสพติดแล้วยังมียา 
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พิศวง เป็นยาสูตรใหม่ เป็นยาดองเหล้าเสือ 11 ตัวผสมโค้กจะทําให้มีฤทธิ์อยู่ได้นานกว่า ขณะน้ีมีการขายให้เด็ก 

ดังนั้นขอให้งานคุ้มครองผู้บริโภค ติดตาม กาํกับ หากขอความร่วมมือจากรร้านไม่ได้ ควรดําเนินการตามกฎหมายได้

เลย 

มติทีป่ระชมุ ;  รับทราบ 

ระเบียบวาระที ่2  เรื่องการรับรองรายงานประชมุ 

  รายงานการประชุมผู้บริหารสาธารณสุข ครั้งท่ี 11/2554 เม่ือวันพธุท่ี 30 พฤศจิกายน  2554 

และเรื่องติดตามการประชมุ 

มติทีป่ระชมุ ;  รับรองวาระประชุม 

ระเบียบวาระที ่  3   เรื่องเพื่อทราบ 

3.1 เรื่องแจง้จากนายแพทยเ์ชี่ยวชาญ( ด้านเวชกรรมป้องกนั )  

                    3.1.1 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก  จงัหวัดสกลนคร  

              จากการเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก   ในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร  ต้ังแต่วันท่ี  1  มกราคม  – 

23 ธันวาคม 2554 พบว่า มีรายงานการพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก  จาํนวน  87 ราย อัตราป่วย 7.57 ต่อ

ประชากรแสนคน  เสียชีวิต จํานวน 1 ราย อัตราตาย 0.09 ต่อประชากรแสนคน  จาํแนกเป็น ไข้เด็งกี่ 55 ราย คิด

เป็นร้อยละ 64.7  ไข้เลือดออก 24 ราย  คิดเป็นร้อยละ  28.2  ไข้เลือดออกช็อค 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.1  เป็น

เพศหญิง 39 ราย  คิดเป็นร้อยละ 45.9 เพศชาย 46 ราย คิดเป็นร้อยละ 54.1 พบผู้ป่วยในพื้นที่ 15 อําเภอ 

เปรียบเทียบอัตราป่วยต่อประชากรแสนคน  โรคไข้เลือดออกจังหวัดสกลนคร  ปี  2554  ( ณ วันที่ 20 ธันวาคม  

54)  กับจังหวัดในเขต 11 พบว่า จังหวัดท่ีมีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด  คือ จังหวดัมุกดาหาร (32.39) 

รองลงมาได้แก่ จังหวัดนครพนม (30.71) และจังหวดัสกลนคร (7.57) (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข  1 )   

มติทีป่ระชมุ ;  รับทราบ 

                    3.1.2  สถานการณ์โรคไขห้วัดใหญ่สายพันธุ์ใหม ่2009  จังหวัดสกลนคร 

               สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุใ์หม่ 2009 จังหวัดสกลนคร ปี 2554 ต้ังแต่วันที่  1 

มกราคม –  23  ธันวาคม 2554  มีรายงานการพบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่  2009  จํานวน 2 ราย 

อัตราป่วย  0.17  ต่อประชากรแสนคน      ในภาพรวมผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 

ต้ังแต่ วันท่ี 1 มกราคม 2553 – 23 ธันวาคม 2554 มีผู้ป่วยสะสมท้ังส้ิน 16 ราย แยกเป็นเพศชาย  ร้อยละ 56  

เพศหญิง ร้อยละ 44 อายตํุ่าสุด  3 เดือน  สูงสุด  85 ปี   มีผู้ป่วยเสียชีวิต  2 ราย  อัตราป่วยตาย ร้อยละ 14.29  

พบผู้ป่วยในพื้นที่ 9 อําเภอ คิดเป็นร้อยละ 50 ของอําเภอท้ังหมด (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข  2 ) 

มติทีป่ระชมุ ; รับทราบ 

 



 6 

 

       3.1.3 สรปุผลการดําเนินงานการลงทะเบียนและออกบตัรประกนัสขุภาพถว้นหนา้   ดงันี ้

                 3.1.3.1   สรปุความครอบคลุมการลงทะเบียนและออกบัตรประกันสุขภาพถว้นหนา้ 

ประจาํประจาํเดือนพฤศจิกายน   2554    ( ณ    13    ธันวาคม   2554 ) 

• ประชากรมหาดไทย  1,149,352       คน 

• ขึ้นทะเบียนบัตรทอง       879,551     คน 

• Predict  UC       882,445     คน 

• ร้อยละความครอบคลุม       99.67 

อําเภอท่ีมีความครอบคลุมสูงสุด  3  อันดับคือ  (1) อ.วาริชภูมิ ร้อยละ   

99.82  (2) อ.โพนนาแก้ว  ร้อยละ  99.75  (3) อ.ภูพาน ร้อยละ  99.71  ( รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข  

3  หน้า 1 )            

มติทีป่ระชมุ : รับทราบ 

         3.1.3.2  สรปุการจัดสง่ข้อมูลลงทะเบียนและออกบัตรประกนัสุขภาพถ้วนหนา้    

ประจาํเดือน พฤศจิกายน  2554   ( ณ   13   ธันวาคม  2554 )  ที่ผา่นการตรวจสอบจาก   สปสช.  ดังนี ้

• ข้อมูลท่ีผ่านการตรวจสอบ           99.93 

• นําคนตายมาขึ้นทะเบียน             0.06 

• ลงทะเบียนออนไลน์ไม่ได้รับการอนุมัติ         0.01 

 ( รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข  3  หน้า 2 ) 

มติทีป่ระชมุ : รับทราบ 

                    3.1.4 สรปุเงินเหมาจ่ายรายหวัและสว่นกันบริหารจัดการทีจ่ังหวัด       ประจาํปีงบประมาณ     

2553       ( ณ   วนัที่   21   ธนัวาคม   2554 )   บัญชี 6    ณ  วนัที ่     21    ธันวาคม    2554   โดย

มีรายละเอียด    ดงันี ้

                                 - เงินกันพัฒนาระบบคุณภาพบริการ ส่วนร้อยละ 10 จาํนวน 1,057,574.00 บาท 

                                 - เงิน  PP Area  based    จังหวัด                 จํานวน 9,503,327.29 บาท  

                                 -  เงิน  PP Area based เขต(Composite indicator) จํานวน 764,201.87 บาท 

                               รวมจํานวนเงินเหมาจ่ายรายหัวปี 53 คงเหลือท้ังส้ิน   11,325,103.16  บาท  
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                    3.1.5   สรุปเงินเหมาจ่ายรายหัวและสว่นกนับริหารจัดการที่จงัหวัด    ประจาํปีงบประมาณ   

2554    ( ณ   วันที ่  21    ธนัวาคม   2554 )  บญัชี 6    ณ  วันที ่     21    ธนัวาคม   2554   โดยมี

รายละเอียด    ดงันี ้

                               - เงินกันพัฒนาระบบคุณภาพบริการ ส่วนร้อยละ 10  จาํนวน    2,500,000.00บาท      

ส่วนร้อยละ  90  จาํนวน          9,000,000.00   บาท 

                               - เงินกันตามจ่ายต่างจังหวัด   จํานวน          9,567,130.00   บาท 

                               - เงิน  PP Area  based    จังหวัด          จํานวน             584,098.80   บาท 

                               - เงิน  PP Area  based เขต(Composite indicator) จํานวน 4,115,293.72 บาท 

                               รวมจํานวนเงินเหมาจ่ายรายหัวปี 54 คงเหลือทั้งส้ิน    25,980,616.52  บาท  

(รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข  3  หน้า 3 ) 

มติทีป่ระชมุ : รับทราบ 

3.1.6  สรุปการส่งข้อมูลผ่านโปรแกรม E - Claim 

                                3.1.6.1 สรุปผลการส่งข้อมูลเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ผ่านโปรแกรม E – 

Claim ระหว่างปีงบประมาณ  2555 (ต.ค.54 – 21  ธ.ค. 54)    พบว่า 

 

                                         - ผู้ป่วยใน  ส่งข้อมูลท้ังส้ิน  22,810  ราย  ผ่านการตรวจสอบ  22,494  ราย 

(98.6%)  ไม่ผ่านการตรวจสอบ  316 ราย  ( 1.4 %) 

                                         - ผู้ป่วยนอกส่งข้อมูลท้ังส้ิน  4,767  ราย  ผ่านการตรวจสอบ  4,580  ราย 

(96.1 %)  ไม่ผ่านการตรวจสอบ  187 ราย ( 3.9 %) 

                                         - ผู้ป่วยนอก (OP Refer) ส่งข้อมูลท้ังส้ิน  1,623  ราย  ผ่านการตรวจสอบ  

1,594  ราย (98.2%)  ไม่ผ่านการตรวจสอบ  29 ราย ( 1.8 %) 

                               3.1.6.2  สรปุข้อมูลความทนัเวลา  (จํานวนรายตามรอบ  Statement ผู้ปว่ยใน )  

ปีงบประมาณ  2554   (ข้อมูล  ณ  วันท่ี   21  ธ.ค.54)  พบวา่  ภาพรวมจังหวัดส่งข้อมูลทันรอบ  Statement  

93,061 ราย  ร้อยละ  98.88  ส่งช้า  1  เดือนจาํนวน   947  ราย  ร้อยละ  1.01         (รายละเอียดตาม

เอกสารหมายเลข  3  หน้า 4 – 7  )   

มติทีป่ระชมุ : รับทราบ 
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3.1.7  สรปุการจัดทํารายงาน 0110 รง.5  ปีงบประมาณ2555  ประจาํเดือนพฤศจิกายน  

2554  

                               -  สรุปการส่งรายงาน 0110 รง. 5  แม่ข่าย   ไม่เป็นปัจจุบัน 1  แห่ง รพ.สกลนคร   

                                -  สรุปการส่งรายงาน 0110 รง. 5  ลูกข่าย   ไม่เป็นปัจจุบัน 1  แห่ง คือ อ.เมือง 

 (  รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข  3  หน้า 8 - 10  )   

มติทีป่ระชมุ : รับทราบ 

                    3.1.8  ขอ้มูลสมัครขอรับงบเสริมศักยภาพบริการปฐมภมิู(On top payment) ปี 2555 ราย

อําเภอ 

   3.1.8.1 การรวบรวมข้อมูลศักยภาพบริการปฐมภูมิ เพื่อขอรบังบเสริมศักยภาพบริการ

ปฐมภูมิเพิ่มเติม ปี 2555  ซ่ึงมอบหมายให้แต่ละอําเภอรวบรวมและส่งจังหวัดภายในวันท่ี 9 ธันวาคม 2554 และ

ตรวจสอบภาพรวมระดับจังหวัดเม่ือวันท่ี 14 ธันวาคม 2555 พบว่า แต่ละอาํเภอสามารถส่งหน่วยบริการเพื่อขอรับ

งบตามเกณฑ์ ครบ 100 % เกือบทุกอําเภอ  เว้น อ.กุสุมาลย์ และ อ. ภพูาน   

             - อ. กุสุมาลย์ มีปัญหาสดัส่วนพยาบาล : ประชากร ไม่ได้ตามเกณฑ์ (1 : 5000) 

2 แห่ง (แสนพัน / นาเพียงใหม่) และไม่มีพยาบาล NP ปฏิบัติงานประจาํ 1 แห่ง (หนองบัวสร้าง) 

            - อ. ภูพาน   มีปัญหาไม่มีพยาบาล NP ปฏิบัติงานประจาํ  3 แห่ง (ฮ่องสิม, หลุบ

เลาและบ่อเดือนห้า) 

ผู้อํานวยการโรงพยาบาลกุสุมาลย์ : ได้ดําเนินการให้พยาบาลจากสอ.หนองบัวสร้าง มาปฏิบัติงานที่สอ.นาเพียง  

มติทีป่ระชมุ :  รับทราบ            

                   3.1.8.2 จากการตรวจสอบข้อมูลระดับเขต (ร่วมกนั 7 จังหวัด)  พบว่ายังมีหน่วยบริการ

จํานวนมากทีข่าดข้อมูลประกอบในประเด็นที่กําหนด  ซ่ึงทางทีมได้โน้ตรายละเอียดให้  พร้อมจะมีการทบทวนโดยทีม

ตรวจสอบระดับจังหวัดร่วมกับผู้รับผิดชอบระดับอําเภออีกครั้ง  ก่อนส่ง สปสช. รอบสุดท้าย  วันที่ 24  มกราคม  

2555  ตามรายละเอียดเอกสารแนบ หมายเลข 4 หมายเลข 5   

มติทีป่ระชมุ :  รับทราบ            

                    3.1.9  กิจกรรมโครงการสร้างความเข้มแข็งทางสุขภาพ(CBL : Context base learning) 

   CUP ควรมี แผนในการดําเนินการและงบประมาณสนับสนุนในการดําเนินการ เพื่อการเป็น

เวทีเรียนรูข้องพยาบาลในรพ.สต. 
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3.2  เรื่องแจ้งจากนักวิชาการสาธารณสขุเชี่ยวชาญ(ด้านสง่เสริมพฒันา)   

  3.2.1 ข้อมูล 21 แฟ้ม  

   ตามเอกสารหน้า 51 ผลการดําเนินงานรายอาํเภอตามเกณฑ์เมื่อเดือนที่ผ่านมาได้แจ้งให้

ตรวจสอบ ให้อําเภอแต่งตั้งผู้ดูแลส่วนสสอ.และโรงพยาบาล โดยแจ้งรายชื่อผู้ดูแลให้จังหวัดทราบ พร้อมทั้งผลการ

ตรวจสอบ ส่วนจังหวัดจะดูความครอบคลุมแต่ละงานที่ดําเนินการ ปรากฏว่ามี 1 อําเภอท่ีดําเนินการในเดือนนี้ขอให้

ผู้บริหารได้ดําเนินการและให้ความสาํคญัด้วย คาดว่าประมาณกลางเดือนมกราคม อําเภอควรจัดส่งผลการ

ดําเนินงานเดือนธันวาคมได้แล้ว 

  3.2.2 การพฒันาโปรแกรมจัดเก็บผลการปฏิบัติงานระดับตําบลตามตัวชี้วัดงาน ปี 2555 

   เนื่องจากจังหวัดได้กาํหนดตัวช้ีวัดไว้จํานวนมาก จึงได้ผลิต software ในการจัดเก็บข้อมูล

ระดับตําบลเพื่อให้ตอบโจทย์ของจังหวัดได้แต่จะไม่ครบทุกตัวชี้วัดเพราะบางตัวชี้วัดไม่เหมาะในการวัดระดับตําบล 

ดังนั้นทุกส้ินเดือน สอ.จะมีผลการดาํเนินงานออกมาเพื่อใช้ในการกาํกับติดตามงาน สําหรับการนิเทศงานของอําเภอ

ควรจะให้สอดคล้องกับเรื่องน้ี ส่วนระดับอําเภอควรจะสรุปวิเคราะห์ผลออกนิเทศ ระดับจังหวดัจะดําเนินการลักษณะ

คล้ายกัน ระดับสถานีอนามัยให้เริ่มบันทึกข้อมูลตัวช้ีวัดประมาณกลางเดือนมกราคม ซ่ึงจะทําให้สรุปการดําเนินการ

ได้ทุกเดือนและสาธารณสขุอําเภอสามารถกาํกับงานจากข้อมูลท่ีสถานีอนามัยได้ 

มติทีป่ระชมุ :  รับทราบ            

  3.2.3 การพฒันาโปรแกรมคัดกรองแบบบูรณาการ 

   เนื่องจากข้อมลูกระจายอยู่ตามโปรแกรม I-risk และ JHCIS จึงจะรวบรวมให้เป็นอันเดียวกัน

สามารถนาํข้อมูลเข้า website ได้จะทําให้ลดภาระการทํางานและสามารถนาํไปใช้ประโยชน์ได้ 

มติทีป่ระชมุ :  รับทราบ            

  3.2.4 งานวิจัยการออกกาํลังกายสะสม 

   ดําเนินการในโรงเรียน 20 แห่ง ขอให้สาธารณสุขอําเภอไปเยี่ยมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในเดือน

มกราคม และเดือนกุมภาพนัธ์ กิจกรรมท่ีดําเนินการ คือ ล้างมือ แปรงฟัน และว่ิงออกกําลังกาย การวัดผลคือ EQ 

ของนักเรียนซ่ึงผลออกมาแล้วดี ส่วนตัวแปรเรื่องความสูง ความอ้วนได้ตั้งสมติฐานไว้จะดําเนินการ อีกตัวแปรหนึ่งคือ 

IQ ซ่ึงเป็นตัวแปรแฝง 

             3.3  เรื่องแจง้จากกลุ่มงานพฒันายุทธศาสตรส์าธารณสขุ      

                     3.3.1 สรุปการส่งรายงานการประชุม คปสอ.  ปีงบประมาณ 2555  ประจาํเดือนพฤศจิกายน 

2554  คปสอ. ท่ีส่งรายงานการประชุมทันเวลาและครบทุกประเดน็มี  8  อําเภอ คือ อําเภอกุสุมาลย์ , อําเภอวาริช

ภูมิ , อําเภอคําตากล้า , อําเภออากาศอํานวย , อําเภอส่องดาว , อําเภอเต่างอย , อําเภอภพูาน , อําเภอโพนนาแก้ว 

มติทีป่ระชมุ ; รับทราบ 
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  3.3.2 สรุปการจัดส่งแผนของคปสอ.ประจาํปี 2555 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 6 

มติทีป่ระชมุ ; รับทราบ   

3.4  เรื่องแจ้งจากทันตสาธารณสุข 

          งบกองทุนทันตกรรมปีงบประมาณ 2555 งบของอําเภอ 

           - งบบริการระดับอําเภอ    13.73 บาท/ปชก.ทุกสิทธิ ์

           - งบบริการระดับจังหวัด      1.72 บาท/ปชก.ทุกสิทธิ ์

           - งบบริหารระดับจังหวัด      0.75 บาท/ปชก.ทุกสิทธิ ์

  ให้ CUP ดําเนินการแผนงานโครงการและให้ประธาน CUP อนุมัติ  

ผู้อํานวยการโรงพยาบาลเจริญศิลป ์: อยากให้จังหวัดชี้แจงงบกองทุนทันตกรรม และสัดส่วน

งบประมาณทีใ่ช้งาน ค่าวัสดุ ค่าวิทยากร ค่าพนักงานขบัรถ ค่านํ้ามันจะมีสัดส่วนเท่าไร 

หวัหนา้งานทนัตสาธารณสุข : แยกเป็นกลุ่มอายุ ตามนโยบายของสปสช. ให้ถึงชาวบ้านมากท่ีสุด 

นายแพทย์เชี่ยวชาญ :  ให้ดูความเหมาะสมตามเป้าหมาย ตามสิทธิท่ีควรจะเป็น เพื่อให้ได้งานครอบคลมุตาม

ปัญหา 

ผู้แทนผู้อํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพยุพระราชสว่างแดนดิน : การออกงานตาม PP เบิกได้ 4 ชั่วโมง 

หวัหนา้งานทนัตสาธารณสขุ : การออกไปให้หัตถการ ไม่ใช่ PP เบิกตามให้บริการต่างหน่วยบริการ 

ผู้อํานวยการโรงพยาบาลอากาศอํานวย : การบริหารงบประมาณส่วนวัสดุ การบริหารจัดการ การออก PP 

นักวิชาการสาธารณสุขเชีย่วชาญ : การแยกเงินบริหารจัดการให้ได้งานทันตกรรมและมีขวญักําลังใจของเจ้าหน้าที่

ด้วย ควรส่งเสริมให้ทํางานดีที่สุด ได้มากท่ีสุด และสรุปงานปริมาณทีออกไปได้เท่าไร เป็นค่าใช้จ่ายเท่าไร ปริมาณ

งานที่เหมาะสมควรเป็นเท่าไร  

ผู้อํานวยการโรงพยาบาลวาริชภูมิ : ให้เบิกได้ 4 ช่ัวโมง เพื่อไม่ให้เกินวิชาชีพอื่นๆ 

ผู้อํานวยการโรงพยาบาลวาริชภูมิ : เป้าประสงค์การแยกกองทุนมาเพื่อให้เกิดงาน และพฒันางานทันตกรรม  ใน

แต่ละพ้ืนที่จะมีสภาพปญัหาต่างกันจึงไม่สามารถ  แบ่งได้ว่าอะไรเป็นสัดส่วนเท่าได้ท้ังน้ีท้ังนั้นให้ CUP บริหารจัดการ

ตามพื้นท่ีควรจะเป็น  

ผู้อํานวยการโรงพยาบาลเจริญศิลป ์: เจ้าหน้าที่ทันตสาธารณสุขไม่ควรได้เกินวิชาชีพอื่น 

ผู้อํานวยการโรงพยาบาลอากาศอํานวย : ควรเปิดไม่เกิน 4 ช่ัวโมงตาม PP เล่มสีส้มเพื่อไม่ให้เกินวิชาชีพอื่น 

นักวิชาการสาธารณสุขเชีย่วชาญ : จ่ายให้เหมาะสมกับเนื้องาน งานมากควรจะจ่ายมาก 

ผู้อํานวยการโรงพยาบาลวาริชภูมิ : ควรทําตามเล่มสีส้มเพื่อไม่ให้เกินวิชาชีพอืน่ 

หวัหนา้งานทนัตสาธารณสขุ : เล่มสีส้มเกิดจากงบประมาณท่ีจํากัด แต่กองทุนทันตกรรมจะให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

และบูรณาการ 
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มติทีป่ระชมุ ; รับทราบ   

ระเบียบวาระที ่4 เรื่องเพื่อพิจารณา          

4.1 บญัชีรายช่ือข้าราชการขอโอนไปสังกัดองคก์ารบริหารสว่นตําบล ประจาํเดือนธนัวาคม   

2554 

ที ชื่อ/ตําแหน่ง/สังกัด อายุ 

ราช 

การ 

 

ดํารง 

ตําแหน่งใน 

สังกัด

ปัจจุบัน 

ส่วนราชการขอ

ย้าย 

เหตุผลขอ

ย้าย 

ความเห็น 

ผู้บงัคับบญัชา 

ต้นสงักดั 

 

ผลการ 

พจิาร

ณา 

1 นางจันทร์ทิพย์  ภาชนะวรรณ 

จพ.การเงินและบัญช ี

ชํานาญงาน 

ฝ่ายบริหารทั่วไป  รพ.พังโคน 

สสจ.สกลนคร 

20 ป. 

3 ด. 

10 ป. 

7 ด. 

19,710 

 -องค์การบริหาร 

ส่วนตําบลต้นผึ้ง 

อ.พังโคน 

จ.สกลนคร 

 -เพื่อดูแล

มารดาและหา

ประสบการณ์ 

 อนุมัติ 

มติทีป่ระชมุ ; อนุมัตให้ย้าย 

4.2 บัญชีรายชื่อข้าราชการขอย้ายมาจากต่างจงัหวัด  ประจาํเดือน  ธนัวาคม   2554 

1 นางวราภรณ์  เริ่มรักษ์ 

จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน 

กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ 

สสจ.เลย 

33 ป. 

9 ด. 

 

2 ป. 

33,980 

 

 

 1. สอ.บ้านดง  

ต.ม่วงไข่ สสอ.พัง

โคน 

2. สอ.บ้านสร้าง

แป้น 

ต.แวง สสอ.สว่าง

แดนดิน 

 -เพื่อหา 

ประสบการณ์ 

และดูแล

ครอบครัว 

 

 อําเภอพังโคน

แจ้งยินดีรับย้าย

ไว้ที่ สอ.บ้านดง 

อ.พังโคน  จ.

สกลนคร 

 ให้ช่วย

ราชการที่

สสอ.พัง

โคน 

สาธารณสุขอําเภอพังโคน : ให้ช่วยงานท่ีสาธารณสุขอําเภอพังโคน ดูแลงานอนามัยแม่และเด็ก 

มติทีป่ระชุม ; รับย้าย 

2 นางสุขศิริ  ประพัศรางค ์

นวก.สาธารณสุขชํานาญการ 

สอ.โคกใหญ ่ ต.บัวบาน 

สสอ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 

14 ป. 

8 ด. 

14 ป. 

8 ด. 

18,810 

 - สสอ.วาริชภูมิ 

จ.สกลนคร 

 - เพ่ือดูแล 

บุพการีและ

ติดตามคู่

สมรส 

   อนุมัติให้

ปฏิบัติงาน

ที่รพ.สต.

หนองลาด 

 

มติทีป่ระชมุ ; รับย้าย 

 



 12 

 

                   4.3 เรื่องการพิจารณาการย้ายขา้ราชการใหดํ้ารงตําแหนง่หวัหนา้สถานีอนามัย 

                           เน่ืองจากมีตําแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย ว่างลง  จึงได้เปิดสมัครับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้

ดํารงตําแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัยท่ีว่าง ต้ังแต่วันท่ี 28 – 23  ธันวาคม 2554  มีผู้ยื่นขอย้าย จํานวน 11 ราย  

จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายเพื่อพิจารณาการย้าย เพื่อเสนอให้ท่ีประชุม กวป. พิจารณา 

          ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายมีมติเสนอที่ประชุม กวป. ดังน้ี 

  1.  ตําแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย (นวก.สาธารณสุขชํานาญการ) สถานีอนามัยบ้านหนองโดก ต.ช้าง

ม่ิง  สสอ.พรรณานิคม จ,สกลนคร  ผู้ได้รับการย้ายให้ดํารงตําแหน่งคือ นางนิ่มนวล  การุญ  ตําแหน่งนักวิชาการ

สาธารณสุขชํานาญการ สถานีอนามัยบ้านพอกน้อยพัฒนา ต.พอกน้อย สสอ.พรรณานิคม จ.สกลนคร  

มติทีป่ระชมุ ; อนุมัติ 

  2. ตําแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย (นวก.สาธารณสุขชํานาญการ) สถานีอนามัยบ้านกุดนาขาม ต.

เจริญศิลป์ สสอ.เจริญศิลป์  ผู้ได้รับการย้ายให้ดํารงตําแหน่งคือ นายตัง เหมะธุลิน ตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

ชํานาญการ  สถานีอนามัยบ้านโคกศิลา ต.โคกศิลา สสอ.บ้านเจริญศิลป์ จ.สกลนคร  

มติทีป่ระชมุ ; อนุมัติ 

  3. ตําแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย (นวก.สาธารณสุขชํานาญการ) สถานีอนามัยบ้านสุขสําราญ ต.โนน

สะอาด สสอ.บ้านม่วง จ,สกลนคร ผู้ได้รับการย้ายให้ดํารงตําแหน่งคือ นางเกษสุดา  บุตรละคร ตําแหน่งหัวหน้า

สถานีอนามัย(นวก.สาธารณสุขชํานาญการ) สถานีอนามัยบ้านคํายาง ต.ดงเหนือ สสอ.บ้านม่วง จ.สกลนคร 

มติทีป่ระชมุ ; อนุมัติ 

  4. ตําแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย (นวก.สาธารณสุขชํานาญการ) สถานีอนามัยบ้านคํายาง  ต.ดง

เหนือ  สสอ.บ้านม่วง จ,สกลนคร ผู้ได้รับการย้ายให้ดํารงตําแหน่งคือ นายณรงค์  ฉะโน ตําแหน่งหัวหน้าสถานี

อนามัย(นวก.สาธารณสุขชํานาญการ) สถานีอนามัยบ้านวัฒนา  ต.วัฒนา สสอ.ส่องดาว จ.สกลนคร 

มติทีป่ระชมุ ; อนุมัติ 

  5. ตําแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย (นวก.สาธารณสุขชํานาญการ) สถานีอนามัยบ้านวัฒนา  ต.วัฒนา  

สสอ.ส่องดาว จ,สกลนคร ผู้ได้รับการย้ายให้ดํารงตําแหน่งคือ นายสันติ  ศรีนุกูล ตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

ชํานาญการ  สถานีอนามัยบ้านหนองแวง  ต.ปทุมวาปี สสอ.ส่องดาว จ.สกลนคร 

มติทีป่ระชมุ ; อนุมัติ 

6.  ตําแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย (จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน) สถานีอนามัยบ้านโพนแคน้อย ต.นา

ตงวัฒนา สสอ.โพนนาแก้ว จ,สกลนคร ผู้ได้รับการย้ายให้ดํารงตําแหน่งคือ นางภัทรชล  โหน่งที ตําแหน่งเจ้า

พนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน สถานีอนามัยบ้านน้ําพุ ต.บ้านแป้น สสอ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร  

มติทีป่ระชมุ ; อนุมัติ 



 13 

 

7. ตําแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย (จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน) สถานีอนามัยบ้านบ่อร้างโคกสีนวล 

ต.บงใต้  สสอ.สว่างแดนดิน จ,สกลนคร ผู้ได้รับการย้ายให้ดํารงตําแหน่งคือ นางอัมรา  ดีแท้  ตําแหน่งเจ้าพนักงาน

สาธารณสุขชํานาญงาน สถานีอนามัยบ้านยางชุม ต.โพนสูง สสอ.สว่างแดนดิน  

มติทีป่ระชมุ ; อนุมัติ 

  8. ตําแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย (จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน)  สถานีอนามัยบ้านตาดโพนไผ่ ต.

วาริชภูมิ  สสอ.วาริชภูมิ จ,สกลนคร ผู้ได้รับการย้ายให้ดํารงตําแหน่งคือ นางอนุทิน  คําชมพู  ตําแหน่งเจ้าพนั้กงาน

สาธารณสุขชํานาญงาน สถานีอนามัยบ้านแมด  ต.ดงชน  สสอ.เมือง จ.สกลนคร 

 มติทีป่ระชุม ; อนุมัติ 

หวัหนา้งานการเจา้หนา้ที่ : การประกาศสรรหาตําแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัยแต่ไม่มีผู้มาคัดเลือกหรือ

โอนย้ายภายใน 1 ปีนับจากวันประกาศ ให้แต่งตั้งนักวิชาการสาธารณสุขรักษาการตําแหน่งแทน 

ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสกลนคร : พยาบาลสามารถดาํรงตําแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัยโดยไม่

เปล่ียนตําแหน่งได้หรือไม่ 

หวัหนา้งานการเจา้หนา้ที่ : ไม่ได้เพราะเลขที่ตําแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัยกับเลขที่ตําแหน่งพยาบาล

เป็นคนละเลข หากไม่มีผู้ครองตําแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย เลขตําแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัยจะถูกตัด 

                  4.๔ เรื่องกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสขุ  

การคัดเลือก คปสอ. เพื่อเป็นพื้นท่ีสําหรบัการตรวจเยีย่มของคณะตรวจราชการปีงบประมาณ 

2555  ตามท่ีสํานักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข โดยเขตตรวจราชการที ่11  ได้กําหนดแผนในการตรวจ

ราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ณ จังหวัดสกลนคร 2 รอบ/ปี  รอบท่ี 1  ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม  และ

รอบท่ี 2  ระหว่างเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม เป็นประจาํทุกปี ซ่ึงในการตรวจราชการและนิเทศงาน ดังกล่าว ทาง

คณะตรวจราชการได้กาํหนดให้จังหวัดคดัเลือกพ้ืนที่ คปสอ.เพื่อเป็นพื้นที่สําหรับการตรวจเยี่ยม  ในปีงบประมาณ 

2555 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับการตรวจราชการตามกําหนดระยะเวลาดังกล่าว  จึงขอให้ที่ประชุมได้

พิจารณาคัดเลือกพื้นที่ คปสอ. จํานวน 4 แห่ง เพื่อเป็นพื้นที่สําหรบัการตรวจเยีย่มของคณะตรวจราชการ  (เอกสาร

ประกอบการพิจารณารายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข 8) 

มติที่ประชุม :  1 อําเภอโคกศรีสุพรรณ 

  2 อําเภอเจริญศิลป์ 

  3 อําเภอโพนนาแก้ว 

  4 อําเภอกุสุมาลย์         
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ระเบียบวาระที ่  5    เรือ่งอื่นๆ   

5.1 สถานทีใ่นการประชุมประจําเดือนครัง้ต่อไป 

มติทีป่ระชมุ :  ประชุมประจําเดือนคร้ังท่ี 1 / 2555 ห้องประชุม โรงพยาบาลนิคมน้ําอูน อําเภอนิคม

นํ้าอูน จังหวัดสกลนคร 

5.2 เรื่องจากงานพฒันาทรพัยากรบุคคลฯ 

   การสอบเรียนแพทย์ให้ไปเรียนได้แต่ต้องกลับมาทํางานที่โรงพยาบาลเดิม 

ผู้อํานวยการโรงพยาบาลเจริญศิลป ์:  -จบมาทํางานท่ีโรงพยาบาลเดิมหรือจังหวัดเดิม 

               -ต้องให้เงินจังหวัดแทนที่จะเป็นเงินโรงพยาบาล 

               -ระยะเวลาใช้ทุน 

      -ระยะเวลาท่ีจะลาศึกษาต่อ 

นายแพทย์เชี่ยวชาญ : รับเร่ืองไปพิจารณา 

ผู้อํานวยการโรงพยาบาลพงัโคน : ใช้ทุนจากโรงพยาบาลที่ไปทํางาน 

นายแพทย์เชี่ยวชาญ : แจ้งเรื่องแพทย์ที่ต้องลาศึกษาต่อเวชศาสตร์ครอบครัวเม่ือใช้ทุนครบ 3 ปีแล้ว 

5.3 เรื่องงานคุ้มครองผูบ้ริโภค  

                     การต่ออายุอนุญาตภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2554 ถ้าเกินกาํหนดจะถกูปรับ 

5.4 งานประกันสุขประกัน  

                      วันที่ 19-20 ธันวาคม 2554 สปสช.ได้มีการมอบรางวัล claim aword  

    -ส่งข้อมูลตํ่ากว่า 300 รายการ 

     รางวัลชนะเลิศลําดับท่ี 1 โรงพยาบาลคําตากล้า 

     รางวัลชนะเลิศลําดับท่ี 2 โรงพยาบาลเอราวัล 

     รางวัลชนะเลิศลําดับท่ี 3 โรงพยาบาลส่องดาว 

    -ส่งข้อมูล 300 – 3,000 รายการ 

     รางวัลชนะเลิศลําดับท่ี 1 โรงพยาบาลน้ําโสม 

     รางวัลชนะเลิศลําดับท่ี 2 โรงพยาบาลท่าบ่อ 

     รางวัลชนะเลิศลําดับท่ี 3 รพร.สว่างแดนดิน 

    -ส่งข้อมูล 3,000 รายการ 

     รางวัลชนะเลิศลําดับท่ี 1 โรงพยาลบาลเลย 

     รางวัลชนะเลิศลําดับท่ี 2 โรงพยาลบาลหนองคาย 

     รางวัลชนะเลิศลําดับท่ี 3 โรงพยาลบาลอุดรธานี  
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-ส่งรายงาย e-claim  

     รางวัลชนะเลิศลําดับท่ี 1 สสจ.สกลนคร 

     รางวัลชนะเลิศลําดับท่ี 2 สสจ.เลย 

     รางวัลชนะเลิศลําดับท่ี 3 สสจ.หนองคาย  

5.5 เรื่องจากงานการเจา้หนา้ที ่

          เรื่องย้ายสายงานแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ข้ามต่างจังหวัด ให้เขียนความจาํนงผ่าน

ผู้บังคับบัญชาและประชุมพิจารณาต่อไป รอบท่ีแรกภายในวันที่ 11-17 มกราคม 2555 รอบที่สอง 

ภายในวันท่ี 8-10 กุมภาพันธ์ 2555 ผ่าน website 

5.6 เรื่องจากงานควบคมุโรค 

          งานTB จัดสรรจาก smart TB ได้น้อยกว่ารายงาน จังหวัดสกลนครได้รับจดัสรรน้อย จังหวัด

หนองบัวลําภไูด้มากกว่า เรียนผู้อํานวยการแต่ละโรงพยาบาลช่วยกาํกับดูแลในการบันทึกข้อมูลด้วย  

5.7 เรื่องจากงานพฒันาทรัพยากรบคุคลฯ  

          มีนวก.มีสมัครงานไว้ถ้าโรงพยาบาลต้องการให้ติดต่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ 

5.8 เรื่องจากงานพฒันายุทธศาสตรส์าธารณสุข 

  ประชุม E-meeting วันท่ี 18 มกราคม 2555 

๕.๙ เรื่องจากโรงพยาบาลเจริญศิลป ์

          รับสมัครงานลูกจ้างพนักงานคอมพิวเตอร์ 2 คน 

๕.10 เรื่องจากโรงพยาบาลพงัโคน 

            สนามแข่งขันบาสเก็ตบอลขอใช้สนามแข่งในโรงยิม และขอจัดนอกรอบก่อนกําหนดช่วงบ่าย  2 วัน 

ผู้อํานวยการโรงพยาบาลบา้นม่วง : ให้แข่ง 2 วันตามท่ีจัดตารางการแข่งขันตามกาํหนด ในวันที่ 21-22 

มกราคม 2555 

ผู้อํานวยการโรงพยาบาลคําตากลา้ : แข่งขันวันไหนก็ได้ 

ผู้อํานวยการโรงพยาบาลอากาศอํานวย : แข่งขันวันไหนก็ได้ 

นักวิชาการสาธารณสุขเชีย่วชาญ : ให้ตกลงกันเอง ค่าใช้จ่ายไม่มากจนเกินไป ไม่มีทะเลาะกนั 

หวัหนา้งานสร้างเสริม : การกาํหนดการแข่งขันตามที่ได้ประชุมฯ มีมติแล้วประชุม ในวันท่ี 21-22 มกราคม 

2555 

ผู้อํานวยการโรงพยาบาลบา้นม่วง : มีมติแล้วประชุม ในวันที่ 21-22 มกราคม 2555 

ผู้อํานวยการโรงพยาบาลพงัโคน : ขอแข่งก่อนและให้นักกีฬาตกลงกันเรื่องเวลา แต่ใช้สนามที่สกลนคร โดยรับไป

ประสานทีมต่าง ๆ  
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๕.11 เรื่องจากโรงพยาบาลคาํตากล้า 

            จัดงานทอดผ้าป่าวันที่ 15 มกราคม 2555 นพ.ชาตรี  เจริญชีวกุล เลขาธการ สพฉ.

จะมาด้วย 

๕.12 เรื่องจากโรงพยาบาลพงัโคน  

             จัดงานทอดผ้าป่าวันท่ี 10-11 กุมภาพันธ์ 2555 หลวงปู่ทองปาน สรา้งตึกพิเศษ 

๕.13 เรื่องจากโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น  อาจาโร 

 วันครบรอบ วันท่ี 8 มกราคม 2555 ฟงัธรรมเทศนา  

                      วางศิลาเลิกวันที่ 9 มกราคม 2555   

๕.14 เรื่องจากโรงพยาบาลอากาศอํานวย 

             ขอบอกบุญและจะจัดส่งฎีกาบอกบุญไปให้ 

 

--------------------------------------------------------------------------       

ปิดประชุมเวลา  12.37  น.     

                 วันชัย   ขวาธิจักร                                            เพญ็ศรี     วิเศษพันธพ์งศ์ 

 (  นายวันชัย   ขวาธิจักร  )                                  (  นางเพญ็ศรี     วิเศษพันธ์พงศ์   ) 

         เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข                          หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข                             

           ผู้จัดทํารายงานการประชุม                                        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


