
 
 ระเบียบวาระการประชุมผูบริหารสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  

 ครั้งที่  9 / 2554 
วันจันทรท่ี  26  กันยายน  2554    เวลา 13.30 น. 

ณ   หองประชมุ 1 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  จังหวัดสกลนคร 
 

กอนวาระประชุม  
  นําเสนอผลการดําเนินพัฒนาคุณธรรม จรยิธรรม ของคปสอ.ภูพาน 
ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่องประธานแจงที่ประชุมทราบ/ถือปฏิบัต ิ

1.1 ตวัชี้วัดการพฒันาโรงพยาบาลสงเสริมสขุภาพตําบลขนาดใหญ(1,000 แหง) 

1.1.1 มีระบบขอมลูสุขภาพผูปวยในพื้นท่ีทีเ่ห็นปจจุบัน และสามารถเชื่อมโยงระหวางรพ.สต.
กับโรงพยาบาลแมขายได 

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

1.1.3 รอยละของผูปวยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงมีการลงทะเบียนที่ รพ.สต.เพ่ิมขึ้น (รอยละ 
10 เพ่ือลดความแออัดของผูปวยโรคเรื้อรังจากโรงพยาบาลแมขายไปสู 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 ไดรับการเยยีมบานตาม
มาตรฐานการใหบริการ (รอยละ 80 ) 

1.1.6 รอยละของประชากรกลุมเสีย่งเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงไดรับการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ โดยใชแบบเฝาระวังพฤติกรรมสุขภาพ(ของกองสุขศึกษา) เปนเครื่องมือ และมี อสม.เปนพี่
เลี้ยง (รอยละ 60 ) 

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

นอย 2 แหง) ภายใน 60 วัน (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข  9 ) 
...................................................................................................................................................................................                        
มติท่ีประชุม ;  ........................................................................................................................................................... 
ระเบียบวาระท่ี 2  การรับรองรายงานการประชุมผูบริหารสาธารณสุข ครั้งที่ 8/2554 เมื่อวนัพธุท่ี 31 สิงหาคม  
2554 และเรือ่งติดตามจากการประชุม  
............................................................................................................................................................................... 
มติท่ีประชุม ; .......................................................................................................................................................... 
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ระเบียบวาระท่ี   3   เรื่องเพือ่ทราบ 
3.1 เรื่องแจงจากนายแพทยเชี่ยวชาญ( ดานเวชกรรมปองกัน )  

                        3.1.1 สถานการณโรคไขเลือดออก  จังหวดัสกลนคร  
      จากการเฝาระวังโรคไขเลือดออก   ในเขตพื้นที่จังหวดัสกลนคร  ตัง้แตวนัที่  1  มกราคม  –  

25 กันยายน 2554 พบวา มรีายงานการพบผูปวยโรคไขเลือดออก  จํานวน  70 ราย อัตราปวย 6.09 ตอประชากร
แสนคน  เสียชีวิต จํานวน 1 ราย อัตราตาย 0.09 ตอประชากรแสนคน  จาํแนกเปน ไขเด็งกี่ 42 ราย คิดเปนรอยละ 
60.0  ไขเลือดออก 22 ราย  คิดเปนรอยละ  31.4  ไขเลือดออกช็อค 6 ราย คิดเปนรอยละ 8.6  เปนเพศหญิง 37 ราย  
คิดเปนรอยละ 52.9 เพศชาย 33 ราย คิดเปนรอยละ 47.1  พบผูปวยในพืน้ท่ี 15 อําเภอ เปรยีบเทียบอตัราปวยตอ
ประชากรแสนคน  โรคไขเลือดออกจังหวัดสกลนคร  ป  2554  ( ณ วันที่ 20 กนัยายน 54)  กับจังหวัดในเขต 11 
พบวา จังหวดัท่ีมีอัตราปวยตอประชากรแสนคนสูงสุด  คือ จังหวัดมุกดาหาร (30.47) รองลงมาไดแก จังหวดั
นครพนม (23.41) และจังหวดัสกลนคร (6.26) (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข  1 )  
มติท่ีประชุม ;  .........................................................................................................................................................  

3.1.2  สถานการณโรคไขหวดัใหญสายพันธุใหม 2009  จงัหวัดสกลนคร     
     สถานการณโรคไขหวัดใหญสายพนัธุใหม 2009 จังหวัดสกลนคร ป 2554 ตั้งแตวันท่ี  

1 มกราคม –  22 กันยายน 2554  มีรายงานการพบผูปวยโรคไขหวัดใหญสายพนัธุใหม  2009   
จํานวน 2 ราย อัตราปวย  0.17  ตอประชากรแสนคน  

               ในภาพรวมผูปวยโรคไขหวัดใหญสายพนัธุใหญสายพนัธุใหม 2009 ตั้งแต วันที่ 1 มกราคม 
2553 – 22 กันยายน 2554 มผีูปวยสะสมทัง้สิ้น 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   สรุปผลการดาํเนินงานการลงทะเบยีนและออกบตัรประกนัสุขภาพถวนหนา   ดังนี้ 
                 3.1.3.1   สรุปความครอบคลุมการลงทะเบียนและออกบตัรประกันสขุภาพถวนหนา     

ประจําเดอืนสงิหาคม   2554    ( ณ    5    กนัยายน   2554 ) 

• ประชากรมหาดไทย  1,147,845               คน 

• ข้ึนทะเบยีนบตัรทอง       880,257     คน 

• Predict  UC       882,299     คน 

• รอยละความครอบคลุม                  99.77 
                                                     อําเภอท่ีมคีวามครอบคลมุสูงสุด  5  อันดับคือ  (1) อ.วาริชภูมิ รอยละ   99.82   
(2) อ.พรรณานิคม รอยละ  99.81  (3)  อ.กุสุมาลย ,โคกศรีสุพรรณ  รอยละ  99.80   (5) อ.เมือง รอยละ  99.79 
 (รายละเอยีดตามเอกสารหมายเลข 3  หนา  1 )                
มติท่ีประชุม ; ............................................................................................................................................ 
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  3.1.3.2  สรุปการจัดสงขอมลู ลงทะเบียนและออกบตัรประกนัสุขภาพถวนหนา    
ประจําเดอืน สิงหาคม  2554   ( ณ   5    กนัยายน 2554 )  ท่ีผานการตรวจสอบจาก   สปสช.  ดังนี้ 

• ขอมูลที่ผานการตรวจสอบ           99.43 

• สงขอมูลมากกวา  1   จังหวดั            0.01  

• นําคนตายมาขึน้ทะเบยีน                          0.07 

• ขอมูลลงทะเบียนออนไลนไมไดรับการอนมุัติ     0.37 

• ไมมีขอมูลในทะเบียนราษฎร                                0.01 

• สิทธิซํ้าซอน                                                          0.07 

• ไมระบุการมีแบบคํารองลงทะเบียน                     0.02 
( รายละเอยีดตามเอกสารหมายเลข  3  หนา 2 ) 

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

3.1.4 สรุปเงินเหมาจายรายหวัและสวนกันบริหารจัดการที่จังหวัด        ประจําปงบประมาณ    
2552       ( ณ   วันที่   20    กนัยายน   2554 )บัญชี 6    ณ  วันที่   20     กนัยายน  2554   โดยมรีายละเอียด    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  

3.1.5 สรุปเงินเหมาจายรายหวัและสวนกันบริหารจัดการที่จังหวัด       ประจําปงบประมาณ     
2553  ( ณ วนัที่   20   กันยายน   2554 ) บญัชี 6  ณ  วนัที่  20  กันยายน 2554   โดยมีรายละเอยีด    ดังนี้ 
                                            -   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  
3.1.6 สรุปเงินเหมาจายรายหัวและสวนกนับริหารจดัการที่จังหวัด    ประจําปงบประมาณ   2554            ( ณ วันท่ี 
20   กันยายน 2554 )  บัญชี 6    ณ  วันที่      20    กันยายน   2554   โดยมีรายละเอยีด    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 ;..……………......................................................................................................................     
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3.1.6    สรุปการสงขอมูลผานโปรแกรม E - Claim 
  3.1.6.1 สรุปผลการสงขอมูลเรียกเก็บคาบริการทางการแพทยผานโปรแกรม E – Claim 

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

3.1.6.2  สรุปขอมูลความทันเวลา  (จํานวนรายตามรอบ  Statement ผูปวยใน )  
ปงบประมาณ  2554   (ขอมูล  ณ  วันที่   21  ก.ย.54)  พบวา ภาพรวมจังหวัดสงขอมูลทันรอบ  Statement  84,175 
ราย  รอยละ  99.11  สงชา  1  เดือนจํานวน   704  ราย  รอยละ  0.83 

3.1.6.3  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 )    
มติท่ีประชุม ;..………………................................................................................................................................. 

3.1.7  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,พรรณนา
นิคม   อ.เตางอย  ( รายละเอยีดตามเอกสารหมายเลข  3  หนา  10-11  )    
มติท่ีประชุม ;..………………................................................................................................................................. 

3.1.8 สรุปผลการปฏิบัติงานสนับสนุน การปองกันควบคุมโรคไขมาลาเรียในพื้นที่ จงัหวัด
สกลนคร 

         เนื่องจากสถานการณโรคมาลาเรีย จังหวัดสกลนคร ในป 2554 พบผูปวยมากขึน้ผิดปกติ 
โดยจํานวนผูปวยสูงกวาคามัธยฐาน 5 ป ยอนหลัง (2549 – 2553) โดยตั้งแตเดือนมกราคม 2554 ถึง  วันท่ี 12 
กันยายน 2554  พบผูปวย รวมทั้งสิ้น 11 ราย พ้ืนที่ท่ีพบผูปวย ใน 6 อําเภอ ไดแก อําเภอภูพาน 5 ราย,อําเภอเมือง, 
สองดาว แหงละ 2 ราย, อําเภออากาศอํานวยและเตางอย แหงละ 1 ราย ซึ่งเปนสถานการณท่ีทุกพื้นที่โดยเฉพาะ
พื้นที่เส่ียง ตองมีมาตรการในการเฝาระวังและควบคุมโรคในพื้นที่อยางเขมขน  (รายละเอยีดตามเอกสาร
หมายเลข  5) 
มติท่ีประชุม ;  ..................................................................................................................................... 
                    3.2  เรื่องแจงจากนกัวชิาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ดานสงเสริมพัฒนา)   
                            ขอมูล  18  แฟม  ( รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 7 )   
มติท่ีประชุม ;..…………………….......................................................................................................................           



 5 

               
                      3.3  เรื่องแจงจากนักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
มติท่ีประชุม ;..…………………….......................................................................................................................         
                     3.4  เรื่องแจงจากกลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข                                  
                            สรุปรายงานการประชุม คปสอ. ของแตละอําเภอ เดอืนสิงหาคม  ปงบประมาณ 2554  
             (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 10) 
มติที่ประชุม ; ................................................................................................................................................ ................................. 

3.5 เรื่องจากงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ 
ราง ขอกําหนดขอตกลงผลการปฏิบัตริาชการ ของผูอํานวยการโรงพยาบาลชุมชนและ

สาธารณสุขอําเภอ รอบการประเมิน (ตลุาคม 2554 – มีนาคม 2555)  (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 8)                                      
มติท่ีประชุม ;..……………………………………………………………………………...................................... 

3.6 เรื่องจากงานทนัตสาธารณสขุ 
รณรงคทางทนัตสาธารณสขุ เนื่องในวันคลายวันพระราชสมภพของสมเด็จยาฯ                     

มติท่ีประชุม ; .........................................................................................................................................................   
                    3.7  เรื่องจากโรงพยาบาลสกลนคร                                                       

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

           3.8  เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชน 
                            .................................................................................................................................................... 
มติท่ีประชุม ; .........................................................................................................................................................   
                    3.10 เรื่องจากสํานักงานสาธารณสุขอาํเภอ                            

                   ………......................................................................................................................................... 
                   ………......................................................................................................................................... 

มติท่ีประชุม ;..…………………............................................................................................................................ 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา                            
                          เรื่องจากงานเจาหนาที่      ขาราชการขอยาย(เอกสารหมายเลข 6)                
มติท่ีประชุม ; ........................................................................................................................................................   

  ระเบียบวาระที ่  5    เรื่องอืน่ๆ   
5.1 สถานที่ในการประชุมประจาํเดือนครั้งตอไป 

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