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-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่องประธานแจงที่ประชุมทราบ/ถือปฏิบัต ิ

        1.1 มอบใบประกาศ ผลการเฝาระวังและการสงรายงานสอบสวนโรค งานระบาดวิทยา ใน

ระดับเขตตรวจราชการที่ 11  (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข  5 )  
1.2  ผลการคัดเลือกผลงานดีเดน/ดีเยีย่ม ภายใตโครงการสนองน้ําพระราชหฤทัยในหลวงทรง

หวงใยขภาพประชาชน  
 ตามที่ เขตตรวจราชการที่ 11 ไดมอบหมายใหสํานักงานสาธารรณสุขจงัหวัดนครพนม 

ซึ่งเปน Focal point โครงการสนองน้ําพระราชหฤทัยในหลวงทรงหวงใยสุขภาพประชาชน ของเขต 11  แตงตั้ง
คณะกรรมการเพื่อประเมินและคัดเลือกผลงานดีเดน/ดีเยีย่มในโครงการฯ  เพ่ือเปนตวัแทนเขตในการประกวด
ระดับภาค  โดยคณะกรรมการไดออกประเมินผลงาน  ระหวางวันที่  26 – 28 กรกฏาคม 2554 นั้น ผลการประเมนิ 
มีรายละเอียด ดังนี ้

1. ประเภทสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  ไดแก  สสจ.มุกดาหาร 
2. ประเภท รพศ. /รพท.    ไดแก  โรงพยาบาลสกลนคร 
3. ประเภท รพช   ไดแก  โรงพยาบาลทาอุเทน จังหวัดนครพนม 
4. ประเภท รพ.สต.  ไดแก   รพ.สต.สุขเกษม อําเภอพังโคน  จังหวัดสกลนคร 
5.ประเภท หมูบาน  ไดแก  หมูบานกุดสะกอย อําเภอทาอุเทน  จังหวัดนครพนม    

1.3 ผลการประเมินจังหวัดทีมี่ผลการดําเนนิงาน ตามแผนการตรวจราชการและนิเทศงาน 
ประจําป 2554 ดีเดน     ตามที่ กระทรวงสาธารณสุข  ไดอนุมัติโครงการคัดเลือกจังหวัดผลงานดีเดนระดับเขต  
ตามแผนการตรวจราชการและนิเทศงาน  ประจําป 2554 โดยใหแตละเขตคัดเลือกจังหวัดในเขตที่มผีลงานดีเดน
เพ่ือประกาศเกยีรติคุณ  เขตละ 2 รางวลั  ไดแก  จังหวดัทีม่ีผลงานการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติดเีดน
ระดับเขต   และจังหวัดท่ีมผีลงานการตรวจราชการแบบบูรณาการดีเดนระดับเขต  นอกจากนื้  เขตตรวจราชการที่ 
11  ยังไดจดัใหมีการประเมนิผลการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ เปนรายคณะ  โดยไดขอความรวมมือ
จากประธานคณะการตรวจราชการและนเิทศงาน คณะที ่1-4 รวมทั้งหัวหนาทีมจากศูนยวิชาการทีม่ารวมนิเทศ  
ไดเปนผูประเมินและคัดเลือกจังหวัดท่ีมผีลการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ เปนรายคณะ  ผลการ
ประเมินมรีายละเอยีด ดังนี้ ผลการประเมนิจังหวัดที่มผีลการดําเนินงานตามแผนการตรวจราชการและนิเทศงาน  
กรณีปกติ  ดีเดน  รายคณะ 

  1. จังหวัดท่ีมผีลการตรวจราชการ คณะที่ 1 ดีเดน  ไดแก  จังหวัดมุกดาหาร 
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  2. จังหวัดท่ีมผีลการตรวจ ราชการ คณะที่ 2 ดีเดน  ไดแก  จังหวดัสกลนคร 
  3. จังหวัดท่ีมผีลการตรวจราชการ คณะ 3 ดีเดน ไดแก จงัหวัดนครพนม 
  4. จังหวัดท่ีมผีลการตรวจราชการ คณะ 4 ดีเดน  ไดแก  จังหวัดสกลนคร 

โดย เขตตรวจราชการที่ 11  ไดมอบโลประกาศเกียรติคุณใหแกจังหวดัท่ีมีผลงานดีเดน โดยทานนายแพทย
สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เปนตัวแทนจังหวดัสกลนคร รับมอบโลรางวัล ในวันท่ี 16  สิงหาคม 2554 ในงาน
เลี้ยงเกษยีณอายุราชการของบุคลากรในเขต 11  ณ โรงแรมฮอลเิดยอินน รีสอรท รเีจนท บีช ชะอํา  จังหวัด
เพชรบรุ ี
  1.4. ผลการคัดเลือกจังหวดัผลงานดีเดนระดับเขต  ตามแผนการตรวจราชการและนิเทศงาน  
ประจําป ๒๕๕๔  ในภาพรวม 
         - จังหวัดท่ีมีผลการตรวจราชการกรณปีกติ  ดีเดน  ไดแก  จังหวัดสกลนคร 
         - จังหวัดท่ีมีผลการตรวจราชการแบบบูรณาการดีเดน  ไดแก  จังหวัดนครพนม 
โดยสํานักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  จะมอบโลรางวลัใหแกจังหวัดที่มผีลงานดีเดน  ในที่ประชุม
สรุปผลการตรวจราชการ  กระทรวงสาธารณสุข  ประมาณกลางเดือนกนัยายน 2554                                        
มติท่ีประชุม ;  ........................................................................................................................................................... 
ระเบียบวาระท่ี 2  การรับรองรายงานการประชุมผูบริหารสาธารณสุข ครั้งที่ 7/2554 เมื่อวนัศุกรท่ี 29 กรกฎาคม  
2554 และเรือ่งติดตามจากการประชุม  

2.1 ตรวจสอบขอมูล Diag  ของ สปสช.  
             ตรวจทั้งจาก ICD10(WHO 2007)   และ ICD10-TM รวมทั้ง รหัสแพทยแผนไทย  แพทยลง 

Diag ละเอียด จะเปนคุณหรือเปนโทษ  เปนประโยชนตอผูจะใหรหัสโรคในการบันทึกขอมูลลงโปรแกรม 
ความสําคัญอยูที่ความถูกตองของการใหรหัสโรค โดยตองมีการใหรหัสโรคหลัก (Principle Diagnosis) อยาง
นอย 1 รหัส ท่ีถูกตองตาม ICD10(WHO 2007)   หรือ ICD10-TM  หรือ รหัสแพทยแผนไทย กรณีใหรหัสโรค
ตาม ICD10(WHO 2007)   สปสช.จะตรวจสอบความสอดคลองการใหรหัสโรค ตาม Appendix A3-A4  ของ 
DRG 4.0   (โปรแกรมจะสงออก Diag เปนรหัสโรค)   สําหรับ ปญหาแฟม MCH จากการตรวจสอบบางเดือนมี
ขอมูลนอย เนื่องจากตองทําครบทุกขั้นตอน อาจขามเดือน ทําใหเดือนนั้นไมมีขอมูล ถาขอมูลไมครบโปรแกรม
จะไมสงขอมูลออกมา แฟม MCH เปนแฟมบันทึกการตั้งครรภ การคลอดและดูแลแมหลังคลอด 1 คน นับเพียง 1 
record (นับขอมูลที่สมบูรณในปงบประมาณ)  การคิดคะแนนของ สปสช.จึงคิดใหเพียงครั้งเดียว  ดังนั้น 
ผูพัฒนาโปรแกรมจึงพัฒนาไมใหสงขอมูลที่ไมครบบริการออกมา เพ่ือใหไดขอมูลท่ีมีคุณภาพ และไมสงขอมูล
ซ้ําซอน ซึ่งเปนภาระตอการตรวจสอบและการนําขอมูลไปใชประโยชน  รวมทั้ง สปสช.มเีกณฑคะแนนขอมลูท่ีมี
คุณภาพและทันเวลา ซึ่งจะนําไปคํานวณการจัดสรรเงิน Performance (นอกเหนือจากเงินคาขอมูลปกติ) ใหดวย  
หากสงออกไมครบคุณภาพและซ้ําซอนทุกเดือน จะสงผลตอคะแนนดังกลาว  

              2.2 สปสช. คิด Point แฟม MCH  ดังนี้ 
1. มีวันดูแลแมหลังคลอดครั้งใดครั้งหนึ่งอยูในปงบประมาณ 2554 (1 ต.ค.53 – 30 ก.ย.54) 
2. มีเลขประชาชน 13 หลัก ในฐานขอมูลของ สปสช. 
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3. มีวันที่ดูแลแมหลังคลอดครั้งที่ 1 เพียงอยางเดียว ได 1 Point 
4. มีวันท่ีดูแลแมหลังคลอดครั้งที่ 1 และครั้งท่ี 2 ได 1.5 Point 

            ปกติโปรแกรมจะสงออกขอมูลเปนรหัสมาตรฐาน ซึ่งเชื่อวา Field จะไมเกิน และ 
สปสช.ตรวจความถูกตองและความเชื่อมโยงโดยใชรหัสมาตรฐาน หากมี Field ใดท่ีสําคัญและ สปสช.ตรวจสอบ 
เกินมาตรฐาน ผูดูแลโปรแกรม ตองทําการตรวจสอบแกไขเรงดวน 
มติท่ีประชุม ; .......................................................................................................................................................... 
ระเบียบวาระท่ี   3   เรื่องเพือ่ทราบ 

3.1 เรื่องแจงจากนายแพทยเชี่ยวชาญ( ดานเวชกรรมปองกัน )  
                        3.1.1 สถานการณโรคไขเลือดออก  จังหวดัสกลนคร     

    สถานการณโรคไขเลือดออก จังหวัดสกลนคร ตั้งแตวนัที่ 1 มกราคม – 25 สิงหาคม 2554  
พบวา มรีายงานการพบผูปวยโรคไขเลือดออก  จํานวน  59 ราย อัตราปวย 5.14 ตอประชากรแสนคน  เสียชีวิต 
จํานวน 1 ราย อัตราตาย 0.09 ตอประชากรแสนคน  จําแนกเปน ไขเด็งกี่ 32 ราย คิดเปนรอยละ 54.2  ไขเลือดออก 
21 ราย  คิดเปนรอยละ  35.6  ไขเลือดออกช็อค 6 ราย คิดเปนรอยละ 10.2  เปนเพศหญิง 32 ราย  คิดเปนรอยละ 
54.2 เพศชาย 27 ราย คิดเปนรอยละ 45.8  พบผูปวยในพ้ืนที่ 15 อําเภอ  เปรยีบเทียบอัตราปวยตอประชากรแสน
คน  โรคไขเลอืดออกจังหวดัสกลนคร  ป  2554  ( ณ วันที่ 24 ส.ค.54)  กับจังหวัดในเขต 11 พบวา จังหวัดที่มี
อัตราปวยตอประชากรแสนคนสูงสุด  คือ จังหวัดมุกดาหาร (25.14) รองลงมา คือจังหวัดนครพนม (19.12) และ
จังหวัดสกลนคร (4.65) (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข  1 )  
มติท่ีประชุม ;  .........................................................................................................................................................  

3.1.2  สถานการณโรคไขหวดัใหญสายพันธุใหม 2009  จงัหวัดสกลนคร     
      สถานการณโรคไขหวดัใหญสายพนัธุใหม 2009 จังหวัดสกลนคร ป 2554 ตั้งแตวันที่  

1 มกราคม –  25 สิงหาคม 2554  มีรายงานการพบผูปวยโรคไขหวัดใหญสายพนัธุใหม  2009   
จํานวน 2 ราย อัตราปวย  0.17  ตอประชากรแสนคน  

           ในภาพรวมผูปวยโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหญสายพันธุใหม 2009 ตั้งแต วันที่ 1 มกราคม 
2553 – 25 สิงหาคม 2554 มีผูปวยสะสมทัง้สิ้น 16 ราย แยกเปนเพศชาย  รอยละ 56  เพศหญิง  
รอยละ 44 อายุต่ําสุด  3 เดือน  สูงสุด  85 ป   มีผูปวยเสยีชีวิต  2 ราย  อัตราปวยตาย รอยละ 14.29  พบผูปวยใน
พื้นที่ 9 อําเภอ คิดเปนรอยละ 50 ของอําเภอทั้งหมด (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข  2 ) 
มติท่ีประชุม ;  ..........................................................................................................................................................    

3.1.3   สรุปความครอบคลุมของการสงรายงาน 506 งานระบาดวิทยา จังหวดัสกลนคร 
(รายละเอยีดตามเอกสารหมายเลข 6) 
มติท่ีประชุม ; ............................................................................................................................................ 

3.1.4   สรุปผลการดาํเนินงานการลงทะเบยีนและออกบตัรประกนัสุขภาพถวนหนา   ดังนี้ 
               3.1.4.1   สรุปความครอบคลุมการลงทะเบียนและออกบตัรประกนัสุขภาพถวนหนา     

ประจําเดอืนกรกฎาคม   2554    ( ณ    8     สิงหาคม   2554 ) 
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• ประชากรมหาดไทย      1,147,288         คน 

• ข้ึนทะเบยีนบตัรทอง       880,217 คน 

• Predict  UC       882,783 คน 

• รอยละความครอบคลุม                  99.71 
                           อําเภอท่ีมีความครอบคลมุสูงสุด  5  อันดับคือ  (1) อ.โพนนาแกว รอยละ   99.78   (2)          
อ.วาริชภูมิ ,ภพูาน รอยละ  99.77  (4)  อ.กุดบาก  รอยละ  99.76   (5) อ.กุดบาก ,นิคมน้ําอูน,อากาศฯ,เตางอย,  
โคกศรีสุพรรณ รอยละ  99.75 (รายละเอยีดตามเอกสารหมายเลข 3  หนา  1 ) 
มติท่ีประชุม ; ............................................................................................................................................. 

    3.1.4.2  สรปุการจดัสงขอมูลลงทะเบียนและออกบตัรประกันสขุภาพถวนหนา    
ประจําเดอืนกรกฎาคม  2554   ( ณ   8    สงิหาคม 2554 )  ท่ีผานการตรวจสอบจาก   สปสช.  ดังนี ้

• ขอมูลที่ผานการตรวจสอบ                         99.22 

• สงขอมูลมากกวา  1   จังหวดั            0.01  

• นําคนตายมาขึน้ทะเบยีน                          0.07 

• ขอมูลลงทะเบยีนออนไลนไมไดรับการอนมุัติ         0.52 

• ไมมีขอมูลในทะเบียนราษฎร                                    0.02 

• สิทธิซ้ําซอน                                                              0.11 

• ไมระบุการมีแบบคํารองลงทะเบียน                          0.05 
( รายละเอยีดตามเอกสารหมายเลข  3  หนา 2 ) 
มติท่ีประชุม ;..…………………................................................................................................................. 

3.1.5 สรุปเงินเหมาจายรายหวัและสวนกันบริหารจัดการที่จังหวัด    ประจาํปงบประมาณ    2552       
( ณ   วันที่   25    สิงหาคม   2554 ) 

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

3.1.6 สรุปเงินเหมาจายรายหวัและสวนกันบริหารจัดการที่จังหวัด   ประจาํปงบประมาณ     2553  
( ณ   วันที่   25   สิงหาคม   2554 ) บัญชี 6    ณ  วันท่ี      25    สิงหาคม    2554   โดยมีรายละเอยีด    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  
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3.1.7 สรุปเงินเหมาจายรายหวัและสวนกันบริหารจัดการที่จังหวัด    ประจําปงบประมาณ   2554    

( ณ   วันที่   25   สิงหาคม   2554 ) บัญชี 6    ณ  วันท่ี      25    สิงหาคม   2554   โดยมรีายละเอยีด    ดังนี้ 
                                           -   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 ;..…………………….................................................................................................     

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

มติท่ีประชุม ;..…………………….......................................................................................................................... 
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 ;..…………………….......................................................................................................................... 
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3.2  เรื่องแจงจากนกัวชิาการสาธารณสุขเชีย่วชาญ(ดานสงเสริมพัฒนา)   

                         3.2.1  ขอมลู  18  แฟม  ( รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 7 )   
มติท่ีประชุม ;..…………………….......................................................................................................................                         
                         3.2.2  ผลการประกวดคัดเลอืกสุดยอดชมรมผูสูงอายแุละวัดสงเสริมสขุภาพดีเดน เขต 7               
( รายละเอยีดตามเอกสารหมายเลข 8 )   
มติท่ีประชุม ;..…………………….......................................................................................................................                         
                         3.2.3  สรุปโครงการประกวดศนูยพฒันาเด็กเลก็นาอยูยอดเยี่ยมระดบัจังหวดั ป 2554                   
( รายละเอยีดตามเอกสารหมายเลข 9 )   
มติท่ีประชุม ;..…………………….......................................................................................................................                         
                3.3  เรื่องแจงจากนักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
มติท่ีประชุม ;..…………………….......................................................................................................................         
 3.4  เรื่องแจงจากกลุมงานพฒันายุทธศาสตรสาธารณสขุ                                  
                         สรุปรายงานการประชุม คปสอ. ของแตละอาํเภอ ประจําเดอืนกรกฎาคม  ปงบประมาณ 2554 
(รายละเอยีดตามเอกสารหมายเลข4) 
มติที่ประชุม ; ................................................................................................................................................ ................................. 

3.5 เรื่องจากงานทนัตสาธารณสขุ  
สรุปการสงขอมูลนกัเรียน     (รายละเอยีดตามเอกสารหมายเลข 10)                                                  

มติท่ีประชุม ;..……………………………………………………………………………...................................... 
3.6  เรื่องจากโรงพยาบาลสกลนคร                                                       

                            ...... ............................................................................................................................................. 
                            ...... ............................................................................................................................................. 
มติท่ีประชุม ;..……………………………………………………………………………...................................... 

     3.7  เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชน 
                            ...... ............................................................................................................................................. 
                            ...... ............................................................................................................................................. 
                            ...... ............................................................................................................................................. 
มติท่ีประชุม ; .........................................................................................................................................................   
              3.8 เรื่องจากสาํนกังานสาธารณสขุอําเภอ                            
                            ...... ............................................................................................................................................. 

                   ………......................................................................................................................................... 
มติท่ีประชุม ;..…………………............................................................................................................................ 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา                            
                            ...... ............................................................................................................................................. 
                            ...... ............................................................................................................................................. 
                            ...... ............................................................................................................................................. 
                            ...... ............................................................................................................................................. 
                            ...... ............................................................................................................................................. 
                            ...... ............................................................................................................................................. 

                   ………......................................................................................................................................... 
มติท่ีประชุม ; ........................................................................................................................................................   

  ระเบียบวาระที ่  5    เรื่องอืน่ๆ   
5.1 สถานที่ในการประชุมประจาํเดือนครั้งตอไป 

                            ...... ............................................................................................................................................. 
                            ...... ............................................................................................................................................. 
                            ...... ............................................................................................................................................. 
                            ...... ............................................................................................................................................. 
                            ...... ............................................................................................................................................. 
                            ...... ............................................................................................................................................. 
มติท่ีประชุม ;  …………………........................................................................................................................     
 

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


