
 ระเบียบวาระการประชุมผูบริหารสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  
 ครั้งที่  10 / 2554 

วันจันทรท่ี  17 ตุลาคม  2554    เวลา 14.00 น. 
ณ   หองประชมุ โรงแรมอาราญานา ภูพิมานรีสอรท ต.ปากชอง อําเภอปากชอง จ.นครราชสีมา 

 

ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่องประธานแจงที่ประชุมทราบ/ถือปฏิบัต ิ

1.1 การพัฒนาระบบบรกิารปฐมภูมิ (รายละเอียดตามหมายเลข 4) 

1.2 .............................................................................................................................................................. 
มติท่ีประชุม ;  ........................................................................................................................................................... 
ระเบียบวาระท่ี 2  การรับรองรายงานการประชุมผูบริหารสาธารณสุข ครั้งที่ 9/2554 เมื่อวนัจนัทรท่ี 26 กันยายน  
2554 และเรือ่งติดตามจากการประชุม  
............................................................................................................................................................................... 
มติท่ีประชุม ; .......................................................................................................................................................... 
ระเบียบวาระท่ี   3   เรื่องเพือ่ทราบ 

3.1 เรื่องแจงจากนายแพทยเชี่ยวชาญ( ดานเวชกรรมปองกัน )  
                        3.1.1 สถานการณโรคไขเลือดออก  จังหวดัสกลนคร  
             จากการเฝาระวังโรคไขเลือดออก   ในเขตพื้นที่จังหวดัสกลนคร  ตัง้แตวนัที่  1  มกราคม  –  
12 ตุลาคม 2554 พบวา มรีายงานการพบผูปวยโรคไขเลอืดออก  จํานวน  78 ราย อัตราปวย 6.79 ตอประชากร
แสนคน  เสียชีวิต จํานวน 1 ราย อัตราตาย 0.09 ตอประชากรแสนคน  จาํแนกเปน ไขเด็งกี่ 48 ราย คิดเปนรอยละ 
61.5  ไขเลือดออก 24 ราย  คิดเปนรอยละ  30.8  ไขเลือดออกช็อค 6 ราย คิดเปนรอยละ 7.7  เปนเพศหญิง 39 ราย  
คิดเปนรอยละ 50 เพศชาย 39 ราย คิดเปนรอยละ 50  พบผูปวยในพื้นท่ี 15 อําเภอ เปรียบเทียบอัตราปวยตอ
ประชากรแสนคน  โรคไขเลือดออกจังหวัดสกลนคร  ป  2554  ( ณ วันที่ 10 ตลุาคม 54)  กับจังหวัดในเขต 11 
พบวา จังหวดัท่ีมีอัตราปวยตอประชากรแสนคนสูงสุด  คือ จังหวัดมุกดาหาร (31.29) รองลงมาไดแก จังหวดั
นครพนม (25.92) และจังหวดัสกลนคร (6.51) (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข  1 )  
มติท่ีประชุม ;  .........................................................................................................................................................  

3.1.2  สถานการณโรคไขหวดัใหญสายพันธุใหม 2009  จงัหวัดสกลนคร     
            สถานการณโรคไขหวดัใหญสายพนัธุใหม 2009 จังหวัดสกลนคร ป 2554 ตั้งแตวันที่  
1 มกราคม –  12 ตุลาคม 2554  มีรายงานการพบผูปวยโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม  2009   
จํานวน 2 ราย อัตราปวย  0.17  ตอประชากรแสนคน  

    ในภาพรวมผูปวยโรคไขหวัดใหญสายพนัธุใหญสายพนัธุใหม 2009 ตั้งแต วันที่ 1 มกราคม 2553 – 12 
ตุลาคม 2554 มีผูปวยสะสมทั้งสิ้น 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 ) 
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มติท่ีประชุม ;  ..........................................................................................................................................................    
3.1.3   สรุปผลการดาํเนินงานการลงทะเบยีนและออกบตัรประกนัสุขภาพถวนหนา   ดังนี้ 

                 3.1.3.1   สรุปความครอบคลุมการลงทะเบียนและออกบตัรประกันสขุภาพถวนหนา     
ประจําเดอืนกนัยายน   2554    ( ณ    5    ตลุาคม   2554 ) 

• ประชากรมหาดไทย  1,149,055               คน 

• ข้ึนทะเบยีนบตัรทอง       880,642     คน 

• Predict  UC       882,543     คน 

• รอยละความครอบคลุม       99.78 
                                                 อําเภอที่มีความครอบคลุมสูงสุด  5  อันดับคือ  (1) อ.คําตากลา,โคกศรีฯ รอยละ   
99.85   (3) อ.เตางอย รอยละ  99.84  (4)  อ.กุสุมาลย ,อากาศอํานวย รอยละ  99.82  (รายละเอียดตามเอกสาร
หมายเลข 3  หนา  1 )                
มติท่ีประชุม ; ............................................................................................................................................ 

  3.1.3.2  สรุปการจัดสงขอมลูลงทะเบียนและออกบตัรประกนัสุขภาพถวนหนา    
ประจําเดอืนสงิหาคม  2554   ( ณ   5    กนัยายน 2554 )  ท่ีผานการตรวจสอบจาก   สปสช.  ดังนี้ 

• ขอมูลที่ผานการตรวจสอบ           99.83 

• สงขอมูลมากกวา  1   จังหวดั           0.01  

• นําคนตายมาขึน้ทะเบยีน                         0.00 

• Format ผิด                                                            0.02 

• ไมมีขอมูลในทะเบียนราษฎร                               0.02 

• สิทธิซํ้าซอน                                                         0.07 

• ไมระบุการมีแบบคํารองลงทะเบียน                     0.01 
( รายละเอยีดตามเอกสารหมายเลข  3  หนา 2 ) 
มติท่ีประชุม ;..…………………................................................................................................................. 

3.1.4 สรุปเงินเหมาจายรายหวัและสวนกันบริหารจัดการที่จังหวัด       ประจําปงบประมาณ     
2553  ( ณ   วนัที่   30   กันยายน   2554 ) บัญชี 6    ณ  วนัที่      30    กนัยายน    2554   โดยมรีายละเอียด    ดังนี ้
                                            -   เงินกันพัฒนาระบบคณุภาพบริการ สวนรอยละ  10  จํานวน     1,070,908.00   บาท 
                                            -   เงิน  PP Area  based    จังหวัด                                   จํานวน     9,503,327.29   บาท 
                                            -  เงิน  PP Area  based    เขต (Composite indicator)    จํานวน  764,201.87   บาท 
                                               รวมจํานวนเงนิเหมาจายรายหัวป  53       คงเหลือทั้งสิ้น         11,338,437.16  บาท    
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3.1.5 สรุปเงินเหมาจายรายหัวและสวนกนับริหารจดัการที่จังหวัด    ประจําปงบประมาณ   2554   
( ณ   วันที่   30   กันยายน   2554 )บัญชี 6    ณ  วันที่     30    กันยายน   2554   โดยมรีายละเอียด    ดงันี้ 
                                           -   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      3,570,048.80   บาท 
                                           -   เงิน  PP Area  based    เขต (Composite indicator)     จํานวน      4,008,562.72  บาท 
                                               รวมจํานวนเงนิเหมาจายรายหัวป  54       คงเหลือทั้งสิ้น         28,819,835.52  บาท  
 (  รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข  3  หนา 3  )   
มติท่ีประชุม ;..……………......................................................................................................................     

3.1.6    สรุปการสงขอมูลผานโปรแกรม E - Claim 
  3.1.6.1 สรุปผลการสงขอมูลเรียกเก็บคาบริการทางการแพทยผานโปรแกรม E – Claim 

ระหวางปงบประมาณ  2554 (ต.ค.53 – 10  ต.ค. 54)    พบวา 
                                           - ผูปวยใน  สงขอมูลทั้งสิ้น  100,687  ราย  ผานการตรวจสอบ 99,321  ราย (98.6%)  
ไมผานการตรวจสอบ  1,366 ราย  ( 1.4 %) 
                                           - ผูปวยนอกสงขอมูลท้ังสิ้น  25,564  ราย  ผานการตรวจสอบ 24,115  ราย (94.3 %)  
ไมผานการตรวจสอบ  1,449 ราย ( 5.7 %) 
                                            - ผูปวยนอก (OP Refer) สงขอมูลทั้งสิ้น  2,619  ราย  ผานการตรวจสอบ  2,580  ราย 
(98.5)  ไมผานการตรวจสอบ  39 ราย ( 1.5 %) 

3.1.6.2  สรุปขอมูลความทันเวลา  (จํานวนรายตามรอบ  Statement ผูปวยใน )  
ปงบประมาณ  2554   (ขอมูล  ณ  วันท่ี   8  ต.ค.54)  พบวา 
                                        ภาพรวมจังหวัดสงขอมูลทันรอบ  Statement  90,095 ราย  รอยละ  99.05  สงชา  1  
เดือนจํานวน   807  ราย  รอยละ  0.89 

3.1.6.3  เปรียบเทียบคา RW , AdjRw และคา CMI  ปงบประมาณ  2554  ณ  วันที่   8  
ต.ค.  54  พบวา  คาเฉลี่ย  CMI  ระดับประเทศ  1.09  คาเฉลี่ย  สปสช.เขต  1.01   คาเฉลี่ยจังหวัดสกลนคร  1.06 
 (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข  3  หนา 4 – 8)   
มติท่ีประชุม ;..………………................................................................................................................................. 

3.1.7  สรุปการจัดทํารายงาน 0110 รง.5  ปงบประมาณ2554  กันยายน  2554  
                       -  สรุปการสงรายงาน 0110 รง. 5  แมขาย   ไมเปนปจจุบัน 5  แหง รพ.สกลนคร  , รพ.พระ
อาจารยฝนฯ  ,รพ.พังโคน  ,รพ.คําตากลา  ,รพ.โคกศรีสุพรรณ 
                        -  สรุปการสงรายงาน 0110 รง. 5  ลกูขาย   ไมเปนปจจุบัน 5  แหง คือ อ.เมือง,อ.กุดบาก,
พรรณนานิคม ,พังโคน , โคกศรีสุพรรณ   
มติท่ีประชุม ;..………………................................................................................................................................. 
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                  3.2  เรื่องแจงจากนักวชิาการสาธารณสขุเชี่ยวชาญ(ดานสงเสริมพฒันา)   
                            .................................................................................................................................................... 
มติท่ีประชุม ;..…………………….......................................................................................................................          

3.3  เรื่องแจงจากนักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
                           แนวทางการตรวจประเมนิรับรองมาตรฐานงานสุขศึกษา ปงบประมาณ 2555 (รายละเอยีดตาม
เอกสารหมายเลข 6) 
มติท่ีประชุม ;..…………………….......................................................................................................................         

3.4  เรื่องแจงจากกลุมงานพฒันายุทธศาสตรสาธารณสขุ                                  
                            สรุปรายงานการประชุม คปสอ. ของแตละอําเภอ เดอืนกันยายน  ปงบประมาณ 2554  
(รายละเอยีดตามเอกสารหมายเลข 8) 
มติที่ประชุม ; ................................................................................................................................................ ................................. 

3.5 เรื่องจากงานทนัตสาธารณสขุ 
3.5.1 องคประกอบคณะกรรมการประสานงานสาธารณสขุอําเภอ (งบกองทุนทันตกรรม) ป 2555    

คปสอ.(ใหม)  ใชโครงสรางของคณะกรรมการ คปสอ.เดิมที่มีอยู และเพิ่มกรรมการที่เปนบุคคลภายนอก เชน 
ผูแทนทองถิน่, ผูแทนภาคประชาสังคม หรือ เครือขายอ่ืนๆ *** เขารวม    ซึ่ง คณะกรรมการ คปสอ. (ใหม) มี
หนาที่ในการประชุม จัดทําแผน/กํากบั ตดิตาม แผนงานทันตสาธารณสุขของ CUP อยางนอยปละ 3 ครั้ง (ตัวช้ีวัด
ดานกระบวนการ รายอําเภอ)   

3.5.2 ติดตามการสงรายงานสรุปผลของสสอ. การดําเนนิงานตามแผนงาน/โครงการและการใช
จายงบประมาณ (งบบริหารจัดการระดับจงัหวัดสวน 30%) ที่สนับสนนุการจัดบริการในหนวยบรกิารปฐมภูมิ/      
รพ.สต. ในการสงเสริมปองกันทันตสุขภาพในระดับพื้นท่ีสนับสนุนรพ.สต.ที่ไมมีทันตบุคลากรจํานวน 4,000 
บาทตอรพ.สต. สนับสนุนรพ.สต.ที่มีทันตบุคลากรจํานวน 30,000 บาทตอรพ.สต. สนบัสนุนสสอ.ในการ
ประเมินติดตามงานรพ.สต. จํานวน 1,000 บาทตอรพ.สต. ใหสสอ.ดําเนินการสรุปผลการดําเนินงานสงภายใน
เดือนตลุาคม 2554 เพื่อสรุปผลการดําเนินงานระดับจังหวดัสงใหสปสช.ตอไป สวนสสอ.ที่ไดดําเนนิการสงสรุป
การดําเนนิงานแลวคือ สสอ.เมือง และสสอ.ภูพาน 

3.5.3  ติดตามการสงรายงานสรุปผลพิเศษ โครงการเครือขายเด็กสุภาพชองปากดีของรพ.สต.
โพนทอง อ.โคกศรีสุพรรณ งบประมาณจํานวน 50,000 บาท ขอใหสรุปผลการดําเนนิงานสงงานทนัตสาธารณสขุ                
มติท่ีประชุม ; .........................................................................................................................................................   
                 3.6  เรื่องจากโรงพยาบาลสกลนคร                                                       

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

        3.7  เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชน 
                            .................................................................................................................................................... 
มติท่ีประชุม ; .........................................................................................................................................................   



 
5 

                 3.8 เรื่องจากสํานกังานสาธารณสขุอําเภอ                            
                   ………......................................................................................................................................... 

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

1. ขาราชการขอยายในจังหวดั(เอกสารหมายเลข 5) 
2. ขาราชการขอยายไปตางจังหวัด(เอกสารหมายเลข 5.1) 
3. การพจิารณาการยายขาราชการใหดํารงตําแหนงหัวหนาสถานีอนามัย 

 เนื่องจากมีตําแหนงหัวหนาสถานีอนามัย วางลงจากผูท่ีเกษียณอายุราชการ และผูลาออก
จากราชการ  จํานวน 6 ตําแหนง  จึงไดเปดสมัครับยายขาราชการเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงท่ีวาง ตั้งแตวันที่ 12 
กันยายน 2554 ถึงวันท่ี 5 ตุลาคม 2554  มีผูยื่นขอยาย จํานวน 7 ราย  จึงไดแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการยาย
เพ่ือพิจารณาการยาย เพ่ือเสนอใหที่ประชุม กวป. พิจารณา 
         ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการยายมีมติเสนอที่ประชุม กวป. ดังนี้ 
          1.  ตําแหนงหัวหนาสถานีอนามัย (จพ.สาธารณสุขอาวุโส) สถานอีนามัยบานฮางโฮง       
ต.ฮางโฮง สสอ.เมือง จ,สกลนคร ผูไดรับการยายใหดํารงตําแหนงคือ นายเทา  ทิพจร ตําแหนงหัวหนาสถานี
อนามัย (จพ.สาธารณสุขอาวโุส) สถานีอนามัยบานมาย ต.มาย สสอ.บานมวง  
          2. ตําแหนงหัวหนาสถานีอนามัย (จพ.สาธารณสุขอาวุโส) สถานีอนามัยบานดงมะไฟ
สามัคคี ต.ขม้ิน  สสอ.เมือง จ,สกลนคร ผูไดรับการยายใหดํารงตําแหนงคือ นายชุมพร  อุปรี ตําแหนงหัวหนา
สถานีอนามัย(จพ.สาธารณสุขอาวุโส) สถานีอนามัยบานบอแกว ต.บอแกว สสอ.บานมวง  
          3. ตําแหนงหัวหนาสถานีอนามัย (นวก.สาธารณสุขชํานาญการ) สถานีอนามัยบานโนนเรือ 
ต.นาหัวบอ  สสอ.พรรณานิคม จ,สกลนคร ผูไดรับการยายใหดํารงตําแหนงคือ นางนิรันดร  นรสาร ตําแหนง
หัวหนาสถานีอนามัย(นวก.สาธารณสุขชํานาญการ) สถานีอนามัยบานหนองโดก ต.ชางมิ่ง สสอ.พรรณานิคม 
              สวนอีก 3 ตําแหนง ไมมีผูสมัคร  ซ่ึงหลังจากนี้ถาที่ประชุมเห็นชอบในการพิจารณาการ
ยายของขาราชการดังกลาวแลว เมื่อตําแหนงวางลง รวมกับตําแหนงที่ไมมีผูสมัคร  ใหเปดรับยาย /เปลี่ยนสายงาน 
และประกาศรับเลื่อนในตําแหนงที่ยังวางและที่จะวางลงตอไป               
มติท่ีประชุม ; ........................................................................................................................................................   

  ระเบียบวาระที ่  5    เรื่องอืน่ๆ   
5.1 สถานท่ีในการประชุมประจาํเดือนครั้งตอไป 

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