
 

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหาร สสจ. สกลนคร  
ครั้งท่ี   22 / 2554 

วันอังคารท่ี   29  พฤศจิกายน  2554    เวลา 09.00  น. 
ณ  ห้องประชุม  2   สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
ระเบียบวาระท่ี 1    เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบและ/หรือถือปฏิบัติ 

1.1 ………………………………………………………………………………...................... 

1.2 ....................................................................................................................................... 

มติท่ีประชุม :  .......................................................................................................................................................... 
ระเบียบวาระท่ี 2    การรับรองรายงานการประชุม   ครั้งท่ี   21 / 2554     เม่ือวันท่ี  8  พฤศจิกายน  2554 
      และเรื่องติดตามการประชุม 
การรับรองรายงานการประชุม   ครั้งท่ี   21 / 2554     เม่ือวันท่ี  8  พฤศจิกายน  2554 
   (   ) รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
   (   ) รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข  ดังนี้ 
............................................................................................................................................................................................ 
เรื่องติดตามการประชุม : ไม่มี  
มติท่ีประชุม : ………….……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ระเบียบวาระท่ี 3    เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ 

3.1 ผลการเข้าประชุมหรืออบรมของกลุ่มงาน / งาน  
มติท่ีประชุม : ………………………………………………………………………………………………………..................................................    

3.2 ปฏิทินการปฏิบัติงานของกลุ่มงาน / งาน 
 

วัน / เดือน / ปี  กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
21-22 พ.ย. 54 รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จ

เยี่ยมและปฏิบัติภารกิจในพ้ืนท่ีจังหวัดสกลนคร  นครพนม และ
มุกดาหาร สําหรับจังหวัดสกลนคร จะเสด็จ โรงเรียน ตชด.  
ค๊อกนิสไทย อ. โคกศรีสุพรรณ , โครงการโรงนม อ.วาริชภมิู ,โครงการ
โรงอาหารสําเร็จรูปท่ี 3 อ.เต่างอย  

งาน สร. 
 
 
 

 
21-25 พ.ย. 54 โครงการอบรมวิทยากรรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดสารเสพติด 

จังหวัดสกลนคร ปี 2554 รุ่นท่ี 1 ท่ี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
งาน สร. 

24 พ.ย. 54 ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบําบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้
ติดสารเสพติด ท่ีศาลากลางจังหวัดสกลนคร  

งาน สร. 

26 พ.ย. – 12 ธ.ค. 54 การแข่งขันกีฬาสาธารณสุข กลุ่ม A ( สสจ.สน. อยู่กลุ่มนี้ ) ท่ีสนาม
กีฬาอําเภอ 

งาน สร.  

24-25 พ.ย. 54 อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานอุปกรณ์ป้องกันเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
ท่ี สสจ.สกลนคร 

ศูนย์ ICT 
 

26-29 พ.ย. 54 อบรมโครงการพัฒนาผู้นําคุณธรรมเพ่ือสร้างเมืองศีล 5 ท่ี โรงเรียน
พระปริยัติธรรมสิริโพธิวงศ์วิทยา วัดโพธิ์ศรี อําเภอสว่างแดนดิน  

งานนิติการ 
 

28 พ.ย. – 2 ธ.ค. 54 โครงการอบรมวิทยากรรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดสารเสพติด 
จังหวัดสกลนคร ปี 2554 รุ่นท่ี 2 ท่ี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

งาน สร. 

มติท่ีประชุม …………………………………………………………………..…………………..………………….. 
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    3.3 สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ เขตตรวจราชการท่ี 11 ประจําปีงบประมาณ 2554  
 ตามท่ีสํานักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข โดยเขตตรวจราชการท่ี 11  ได้ดําเนินการตรวจ
ราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบท่ี 2 ปีงบประมาณ 2554  ตามแผนการตรวจราชการและนิเทศงาน กระทรวง
สาธารณสุข ณ จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันท่ี 6-7 กรกฎาคม 2554 นั้น ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต 11
และคณะ พบปัญหาอุปสรรคและได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนางาน ในแต่ละคณะ ดังนี้ 
 

คณะท่ี 1 การติดตามนโยบายและปัญหาเร่งด่วน 
ปัญหาอุปสรรค 

1)  ผู้ปฏิบัติในบางพ้ืนยังขาดความเข้าใจในโครงการสนับสนุนความเข้มแข็งด้านสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนและ รพ.สต. การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน ทําให้การปฏิบัติงานเกิดการแยกส่วน รวมท้ังการคืนข้อมูลให้
ชุมชนยังมีน้อย 

2)  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยามีการออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องเกลือบริโภค (ฉบับ
ใหม่) พ.ศ. ๒๕๕๔ ต้องมีปริมาณไอโอดีนระหว่าง ๒๐ - 40 มิลลิกรัม ต่อเกลือ ๑ กิโลกรัม ทําให้การควบคุมคุณภาพให้
มีปริมาณไอโอดีนตามมาตรฐานทําได้ค่อนข้างยาก 

3)  การสนับสนุนชุดตรวจเอนไซด์โคลีนเอสเตอเรส  คู่มือของเกษตรกร ไม่เพียงพอในบางจังหวัด 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

1.  โครงการสนองน้ําพระราชหฤทัยในหลวงทรงห่วงใยสุขภาพประชาชน 
1) บูรณาการเข้ากับโครงการสุขภาพดีวิถีไทย  เพ่ือความต่อเนื่องและครอบคลุมการดําเนินงานควบคุม

ป้องกันโรคไม่ติดต่อ 
2) บรรจุโครงการสุขภาพดีวิถีไทย เข้าไปในแผนพัฒนาสุขภาพจังหวัด  แผนตําบล ปี 2555 
3) จัดทําฐานข้อมูลโรคไม่ติดต่อในระดับอําเภอและตําบล 

2.  การบริการปฐมภูมิ (รพ.สต.) 
1) พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพ่ือลดความแออัดในโรงพยาบาล    
2) พัฒนารูปแบบการให้บริการ   โดยยึดหลักเวชศาสตร์ครอบครัว หมออนามัยทําหน้าท่ีเสมือนหนึ่ง

เป็นหมอประจําครอบครัว  และส่งเสริมสนับสนุนให้แพทย์ใช้ทุนเข้าใจหลักการของเวชศาสตร์ครอบครัว และเป็นพ่ีเลี้ยง
ในการพัฒนาบุคลากรใน รพ.สต. 

3)  พัฒนากําลังคนใน รพ.สต.  อบรมพยาบาลเวชปฏิบัติ  CBL นวัตกรรม   
4)  พัฒนาระบบการบริหารจัดการ  กรรมการ รพ.สต. /แผนตําบล / กองทุนตําบล  รวมท้ังการคืน

ข้อมูลให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน และองค์กรท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือจะได้ร่วมกันพิจารณาหาแนวทางดําเนินงานร่วมกันในการ
แก้ปัญหา 

5)  พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิในเขตเมือง 
3. การควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน 

ควรมีการบูรณาการในระดับกรมในเรื่องการเก็บตัวอย่างเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนส่งตรวจสอบคุณภาพ 
เพ่ือลดความซํ้าซ้อน ค่าใช้จ่าย และได้ข้อมูลร่วมกันในการติดตามแหล่งท่ีมาของเกลือบริโภคท่ีชัดเจนและครอบคลุม
มากยิ่งข้ึน 

4. โครงการเกษตรกรปลอดโรคผู้บริโภคปลอดภัย สมุนไพรล้างพิษ กายจิตผ่องใส 
พ้ืนท่ีท่ีมีปัญหาการใช้สารเคมีกําจัดศัตรูพืช  จังหวัดควรกําหนดให้มีการดําเนินการอย่างต่อเนื่องโดยไม่

ต้องรอให้มีนโยบายจากส่วนกลาง 
คณะท่ี 2  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพและระบบหลักประกันสุขภาพ 

ปัญหาอุปสรรค 
1) การเปลี่ยนแปลงแนวทางและนโยบายการพัฒนาระบบบริการของกระทรวงฯ ส่งผลกระทบต่อ Service 

Plan  ของจังหวัด 
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2) โปรแกรมฐานข้อมูลการส่งต่อผู้ป่วยระดับเขตยังไม่สมบูรณ์ 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

1. Service Plan 
1) ให้มีการ service plan มาใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรของจังหวัด  รวมท้ัง  ประชุม

คณะกรรมการพัฒนา  Service Plan  เพ่ือปรับปรุงข้อมูลของหน่วยบริการ 
2) โรงพยาบาลท่ีมีอัตราการครองเตียงตํ่า  ควรให้ความสําคัญกับการบริการปฐมภูมิ  โดยการ

มอบหมายให้พยาบาลร่วมรับผิดชอบ รพ.สต.  การทํา Home ward   การรับ refer ผู้ป่วยกลับ เช่น ผู้ป่วยหลังผ่าตัดท่ี
ไม่มีภาวะแทรกซ้อน   การ complete chart 

 3) ความขาดแคลนบุคลากร  โดยเฉพาะจังหวัดนครพนมเป็นพ้ืนท่ีขาดแคนบุคลากรทางการแพทย์
สูงสุด กล่าวคือมี แพทย์ : ประชากร 1 : 11,922  จังหวัดนครพนมจึงควรมีค่าตอบแทนพ้ืนท่ีพิเศษ 

2. การพัฒนาระบบการส่งต่อผู้ป่วย 
1) โรงพยาบาลท่ัวไปควรให้นโยบายแก่แพทย์  เจ้าหน้าท่ีผู้เก่ียวข้อง ศูนย์ประสานการส่งต่อ ห้าม

ปฏิเสธการส่งต่อ หรือหากมีปัญหาเรื่องเตียง เครื่องมือแพทย์  ขอให้เป็นหน้าท่ีของศูนย์ประสานการส่งต่อในการจัดหา
โรงพยาบาลเพ่ือการส่งต่อ 

2) มีการทบทวนและร่วมกันกําหนดนิยามและตัวชี้วัด  และมีตัวแทนเขตร่วมพัฒนาโปรแกรมระบบส่งต่อ
ร่วมกับส่วนกลางเพ่ือใช้พร้อมกันท่ัวประเทศ 
 

คณะท่ี 3 การส่งเสริมสุขภาพป้องกันควบคุมโรค และลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 

ปัญหาอุปสรรค 
1)  ความไม่ชัดเจนในการกําหนดเป้าหมายการตรวจมะเร็งปากมดลูก ท่ีส่วนกลางกําหนดสูงหรือตํ่ากว่าตัว

เลขท่ีสํารวจได้จริงในพ้ืนท่ี  รวมท้ังการสื่อสารส่งข้อมูลจากส่วนกลางไปยังส่วนภูมิภาคไม่ชัดเจน 
2)  บางจังหวัดมีปัญหาสไลด์ค้างเป็นจํานวนมาก เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานไม่ได้ประสานภาคเอกชนหรือพ่ีเลี้ยง

ด้านการอ่านสไลด์ซ่ึงสถาบันมะเร็งได้ประสานไว้ให้เพ่ือให้ช่วยอ่านสไลด์  
3)  บุคลากรบางส่วนยังขาดความรู้  ความเข้าใจในการดําเนินงานด้านระบาดวิทยา  ท้ังในส่วนของการเฝ้า

ระวัง  การป้องกัน  และการควบคุมโรค  ซ่ึงจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาและงบประมาณในการจัดอบรม  เพ่ือสร้าง
ฐานความรู้  ความเข้าใจ  และความตระหนักในการดําเนินกิจกรรมดังกล่าว 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
3..1 การป้องกันและควบคุมมะเร็งปากมดลูก 

1) ควรมีการกําหนดเป้าหมายและนิยามกลุ่มเป้าหมายให้ตรงกัน  รวมท้ังกําหนดแนวในการปฏิบัติงาน
ไปในทิศทางเดียวกันท้ังประเทศว่าหากข้อมูลจากการสํารวจจริงในจังหวัดสูงหรือตํ่ากว่าตัวเลขเป้าหมายท่ีกระทรวง
กําหนดให้ จะดําเนินการอย่างไรเพ่ือให้สตรีกลุ่มเป้าหมายท่ีย้ายถ่ินได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกทุกราย  

2) กระทรวงฯ และสถาบันมะเร็งฯ ควรสร้างระบบรองรับกรณีสตรีกลุ่มเป้าหมายย้ายถ่ินไปทํางานต่าง
ถ่ิน เพ่ือท่ีจะติดตามกลุ่มเป้าหมายให้ได้ครบถ้วน 

3.2 อําเภอป้องกันควบคุมโรคเข้มแข็งและยั่งยืน 
1) ควรกําหนดให้เป็นนโยบายท่ีสําคัญของกรมควบคุมโรคอย่างต่อเนื่องทุกปี  เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง

ของเครือข่ายในหมู่บ้านและเกิดความร่วมมือกับ อปท.และหน่วยงานต่างๆท่ีเก่ียวข้องต่อไป 
2)  ควรจัดเวทีให้ผู้บริหารของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน  ได้รับรู้แนวทางและความสําคัญในการ

ดําเนินงานสู่อําเภอป้องกันควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนร่วมกัน  เพ่ือให้เข้าใจแนวทางและบทบาทหน้าท่ีของแต่ละภาค
ส่วน 
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คณะท่ี 4  การบริหารจัดการระบบสุขภาพ 
ปัญหาอุปสรรค 
 - 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

4.1 การบริหารการเงินการคลังระดับเขตและจังหวัด (Health care Financing) 
1)  การพัฒนานักบัญชี 
2)  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารการเงินการคลัง ของ CFO จังหวัด  มีการติดตามสถานการณ์

การเงินการคลัง CUP วิกฤต  กําหนดเกณฑ์เฝ้าระวังท่ีเป็นท่ียอมรับในภาพรวมโดยนําเสนอข้อมูลตัวชี้วัดด้านการเงิน
การคลัง และนํามาใช้ประโยชน์ในการให้ความช่วยเหลือท่ีชัดเจน/ทันท่วงที  และกําหนดเป็นวาระติดตามในการประชุม 
กวป. 

3) เฝ้าระวังปัญหาโรงพยาบาลในกลุ่มท่ีมีผลงาน IP RW ลดลงแต่ค่าใช้จ่ายด้านยาเพ่ิมข้ึน  
 4.2 การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 

ควรเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นคนดีศรีสาธารณสุข ในระดับเขตทุกคน (ท้ังผู้ชนะเลิศและ
รองชนะเลิศอันดับ ๑ และอันดับ ๒) เข้ารับการประทานรางวัลจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีฯ 
 
หมายเหต ุ    รายละเอียดเอกสารสรุปผลการตรวจราชการฯฉบบัสมบรูณ์สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที' website ของ 

สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัสกลนคร /กลุม่งานพฒันายทุธศาสตร์สาธารณสขุ/ขา่วประชาสมัพนัธ์ 

     
    3.4 แนวทางการดําเนินงาน ปี 2555และสรุปผลการดําเนินงาน ปี  2554  กิจกรรมอําเภอท้าทาย  ชุดอําเภอน่าอยู่ 
มติท่ีประชุม …………………………………………………………………..…………………..………………….   
    3.5  แนวทางการดําเนินงาน ปี 2555และสรุปผลการดําเนินงาน ปี 2554  ชุดสายใยรักแห่งครอบครัว  
มติท่ีประชุม …………………………………………………………………..…………………..…………………. 
ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเพ่ือพิจารณา 
    4.1 การทบทวนคําส่ังทีมนิเทศงาน คปสอ.   ( งาน พนย. ) 
            ตามท่ีได้มีคําสั่งสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนครท่ี  47/2554 เรื่อง “แต่งต้ังคณะทํางานนิเทศ ติดตาม  
ผลการปฏิบัติงานสาธารณสุขในระดับ คปสอ.” นั้น เนื่องจากในปีงบประมาณ 2555 ปรากฏว่ามีคณะทํางานบางรายได้
ลาออก ย้าย จึงเห็นควรให้ท่ีประชุมได้พิจารณาทบทวนคําสั่งดังกล่าวใหม่ ( รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย หน้าท่ี 6-
7 ) ใน 4 ประเด็น ดังนี้ 

1. การกําหนดจํานวนทีมนิเทศงาน จะกําหนดตามเดิม หรือไม่ ขอให้ท่ีประชุมได้พิจารณา 
มติท่ีประชุม:……………………………………………………………………………………………….. 

2. การแบ่งพ้ืนท่ีรับผิดชอบของทีมนิเทศงาน  เนื่องจากข้อตกลงเดิมการกําหนดให้มีการสับเปลี่ยนพ้ืนท่ีทุก 2 ปี  
ในปีงบประมาณ 2555 ครบกําหนด 2 ปีแล้ว  จึงขอให้ท่ีประชุมได้พิจารณา 
ข้อมูลเดิม    การแบ่งพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 
   ทีมท่ี 1  นพว.เป็นประธาน   รับผิดชอบ  5  อําเภอได้แก่ สว่างแดนดิน  ส่องดาว  เจริญศิลป์ บ้านม่วงและคําตากล้า 
   ทีมท่ี 2  นวส.เป็นประธาน   รับผิดชอบ  7  อําเภอได้แก่ เมือง  กุสุมาลย์  โคกศรีสุพรรณ  เต่างอย  โพนนาแก้ว  

   ภูพานและกุดบาก  
   ทีมท่ี 3 จบส. เป็นประธาน   รับผิดชอบ  6  อําเภอได้แก่  พรรณานิคม พังโคน  วาริชภูมิ  นิคมน้ําอูน อากาศอํานวย 

     และวานรนิวาส 
มติท่ีประชุม:……………………………………………………………………………………………….. 
 
 



 5 

3. รายชื่อในแต่ละทีม   เนื่องจากได้มีคณะทํางานบางรายได้ลาออก ย้ายสถานท่ีทํางาน หรือมีกลุ่มงาน/งานใด 
จะขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อใหม่   จึงขอให้ท่ีประชุมได้พิจารณาเสนอรายชื่อทดแทนหรือท่ีต้องการเปลี่ยนแปลง
ใหม่  

มติท่ีประชุม:……………………………………………………………………………………………….. 
4. แนวทางในการนิเทศงานในปี งบประมาณ 2555   

4.1  กําหนดแผนการออกนิเทศงาน คปสอ. จํานวน 2  ครั้ง   
     ครั้งท่ี 1  : จัดประชุมชี้แจงนโยบายท่ีเร่งรัด/ตัวชี้วัดของกลุ่มงาน/งาน  โดยผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มงาน/งานเป็น
คนชี้แจงทําความเข้าใจ  จัดประชุม 1 รุ่น  ระยะเวลาจัดประชุม 2 วัน บูรณาการกับการอบรมงานพัฒนารพสต. วันแรก
เป็นการประชุมชี้แจงนโยบาย   วันท่ี 2  เป็นเนื้อหาเก่ียวกับรพสต.  กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุม  วันแรก 
ประกอบด้วย  ผู้อํานวยการโรงพยาบาล/สาธารณสุขอําเภอ/ผอ.รพสต. ทุกแห่ง/ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดของ รพ. /สสอ.  
คปสอ. ละ 2 คน  วันท่ี 2  เฉพาะผอ.รพสต. / เจ้าหน้าท่ี รพสต. (จัดในเดือนธันวาคม ) 
    ครั้งท่ี 2  :  แต่ละทีมออกนิเทศงานเชิงประจักษ์ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ในเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2554 
มติท่ีประชุม ………………………………………………………………..…………………..………………...... 
ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องอ่ืนๆ              
มติท่ีประชุม ………………………………………………………………………………….……………………..... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

 



 7 



 8 

 

 

 


