รายงานการประชุม
หัวหนากลุมงาน ในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแกว ครั้งที่ 9/2561
วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น.
ณ หองประชุมสิรินธร สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแกว
*********************************************

ผูมาประชุม
1. นายแพทยอภิรัต กตัญุตานนท
2. นางญาณี นาคพงษ
3. นางดารารัตน โหวงศ
4. นายสมบัติ สมบัติวงษ
5. นายจาตุรงค จันทรเรือง
6. นางจามจุรี สมบัติวงษ
7. นายเสกสรรค คงอาชีวกิจ
8. นางอรพิน ภัทรกรสกุล
9. นายนพดล ทาทิตย
10. นายสมเกียรติ ทองเล็ก
11. นางจันทนี สัตยรุง เรือง
12. ทพญ.ชนานิศ อุปนันท
13. นายมนตรี โอวาทสุวรรณ
14. นางภัทรา ผาแกว
15. นางสาวกัญญา เทพรัตนะ
16. นางกชพรรณ หาญชิงชัย
ผูไมมาประชุม (เนื่องจากติดราชการ)
1. นางอรรัตน จันทรเพ็ญ
2. นายไพรรัชตวิริต วิริยะภัคพงศ
3. นางผองใส มวงประเสริฐ
ผูเขารวมประชุม
1. นางสาวเปรมกมล ขวนขวาย
2. นายสมบัติ พึ่งเกษม
3. นายปยะณัฐ วิเชียร
4. นางสาวนุชรี บวงสวง
5. นางสาวกาญจนา อ่ําอินทร
6. นายสรณพ ลาดนอก
7. นายอนุสรณ คัฒจรรย

นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสระแกว
รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสระแกว
รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสระแกว
(แทน) หัวหนากลุมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
(แทน) หัวหนากลุมงานสงเสริมสุขภาพ
หัวหนากลุมงานบริหารทั่วไป
(แทน) หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
หัวหนากลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล
หัวหนากลุมงานอนามัยสิง่ แวดลอมและอาชีวอนามัย
หัวหนากลุมงานควบคุมโรคติดตอ
(แทน) หัวหนากลุมงานคุมครองผูบ ริโภคและเภสัชสาธารณสุข
หัวหนากลุมงานทันตสาธารณสุข
(แทน) หัวหนากลุมงานนิติการ
หัวหนากลุมงานควบคุมโรคติดตอ สุขภาพจิต และยาเสพติด
หัวหนากลุมงานแพทยแผนไทยและแพทยทางเลือก
หัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ
รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสระแกว
รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสระแกว
หัวหนางานตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน
นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ประชุมเวลา 03.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องทีป่ ระธานแจงทีป่ ระชุมทราบ
นายแพทยอภิรัต กตัญุตานนท นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสระแกว เปนประธานการประชุม
กลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังนี้
1. มอบรองญาณี หารือในที่ประชุมคณะกรรมการ To Be ในวันพรุงนี้ (22 ก.พ.61) เรื่องการ
ใสเสื้อ To Be ใหเจาหนาที่ใสวันพุธหรือวันพฤหัสบดี จะไดประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
2. ไทยนิยมเขมแข็ง หรือ นโยบายสาธารณสุข มี 4 เรื่อง ไดแก 1.อสม.4.0 2.พัฒนาการเด็ก
โดยเฉพาะมหัศจรรย 1,000 วันแรก 3.การติดตามยาเสพติด 4.การสงเสริมอาชีพ โดยเฉพาะการสงเสริมการนวด
แผนไทย
3. เลื่อนการออกหนวยกองกําลังบูรพาอยางไมมีกําหนด ใหรบี แจงพื้นที่ทราบ
4. การพิจารณาเรื่องตาง ๆ หากมีคณะกรรมการ ตองใชคณะกรรมการประชุม เชน คัดเลือก ผบก.
ผบต. เปนตน (ฝากกลุม ทรัพยฯ)
5. การเอาเงินตางดาวมาใช ตองประชุมกรรมการตางดาวกอน ใหกลุมคร. ประสาน กลุม ประกัน
การดําเนินงานใหแยกเปน 2 ชวง โดยชวงแรกใหคัดกรองกอน พบ TB กี่คนแลวจึงเขียนของบเพื่อการรักษา แลวจึง
โอนงบใหรพ.อรัญฯ ดําเนินการตอไป
6. ตัวชี้วัด 4 ดี ของจังหวัดสระแกว ทานผวจ.มีแนวคิดตรงกับ Health Literacy วา ประชาชน
จะตองมีสุขภาพดี สามารถดูแลตนเองไมใหเจ็บปวย และไมตองไปพบแพทย สาธารณสุขตองแปลงตัวชี้วัดใหชัดเพื่อ
ตอบ ผวจ. (ทานนพ.สสจ. ขอคุยกับ รองนพ.สสจ.ที่ดูแลเรือ่ งนี้+ กลุมคุณภาพ+ กลุมพยส.)
7. งบสมุนไพร ผวจ. คาดหวังใหจ.สระแกว ผลิตสมุนไพรจําหนายเหมือนรพ.เจาพระยาอภัยภูเบศร
มติที่ประชุม รับทราบและดําเนินการ
-เรื่องจาก รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสระแกว
1. รองญาณี
1) การตรวจสุขภาพประจําปของบุคลากรใน สสจ.สระแกว ปนี้จะตรวจที่ รพร.สระแกว
มีปญหาสําหรับลูกจางผูทมี่ ีสทิ ธิประกันสังคม เรื่องการฟลม เอกซเรยจะไมอยูในสิทธิทสี่ ามารถตรวจสุขภาพประจําป
ได เบื้องตนใหกลุมสงเสริมฯ สํารวจลูกจางวาตนสังกัดอยูทใี่ ดบาง และใหขอความอนุเคราะหจาก รพร.สระแกว
นพ.สสจ. : ใหกลุมสงเสริม กําหนดวันตรวจสุขภาพใหแตละบุคคล ไปตรวจตามวันทีก่ ําหนด หากไมสามารถไปตรวจ
ในวันนั้นได ใหเก็บตกไปวันอื่น
มติที่ประชุม รับทราบและดําเนินการ
2) วันพรุงนี้ (22 ก.พ.61) จะมีการประชุมคณะกรรมการ To Be โดยมี ผวจ.สระแกว เปน
ประธาน ขอความรวมมือใหเจาหนาที่ใสเสื้อ To Be
มติที่ประชุม รับทราบและดําเนินการ
2. รองดารารัตน
-ผวจ.อยากคุยเรื่อง Road Map สมุนไพร อยากใหรายไดเกิดกับประชาชนในจังหวัดสระแกว
นพ.สสจ. : ไดนําเรียน ผวจ.แลว
มติที่ประชุม รับทราบ
-เริ่มมีงบจัดสรรมาใหแลวบางสวน จะหารือในทีป่ ระชุมรองนพ.สสจ.พรุงนี้ (22 ก.พ.61)
นพ.สสจ. : งบประชุม อบรม ใหดําเนินการใหเสร็จภายในเดือน มี.ค.61 หากไมสามารถดําเนินการได ใหชี้แจงเหตุผล
มติที่ประชุม รับทราบและดําเนินการ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2561 วันที่ 9 กุมภาพันธ พ.ศ.2561 (สามารถตรวจสอบ
ไดจาก http://team.sko.moph.go.th)
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครัง้ ที่แลว
3.1 เรื่องจากกลุม งาน
3.1.1 นําเสนอรายชื่อรพ.สต.ทีจ่ ะพัฒนา 5 ดาว ของทุกอําเภอ (คุณภาพ)
มติที่ประชุม ใหนําเสนอในวาระประชุม
3.1.2 ศูนย NOC-TB อ.วังสมบูรณ จะเปดในวันศุกรที่ 9 กุมภาพันธ 2561 (คร.)
-เปดดําเนินการแลว
มติที่ประชุม รับทราบ
3.1.3 นําเสนอ กลอง SAT (คร.)
มติที่ประชุม ใหนําเสนอในวาระประชุม
3.1.4 Green Expert จังหวัดสระแกวต่ํา รอคุยกับผอ.รพร.สระแกว (คร.)
-ปญหาเกิดจาก รพร.สระแกว เรียกเก็บเงิน ทาง สคร.จะสนับสนุนงบประมาณให ตอนนี้เริม่
สง Green Expert แลว
มติที่ประชุม รับทราบ
3.1.5 ความคืบหนา Google map เรื่อง TB
มติที่ประชุม ใหนําเสนอในวาระประชุม
3.1.6 การคีย TBCM รพ.โคกสูงและวังสมบูรณ ยังคียไ มครบ ใหลงไปชวยดูวามีปญหาอะไร (คร.)
-รพ.โคกสูงและวังสมบูรณสามารถคีย TBCM ไดแลว
มติที่ประชุม รับทราบ
3.1.7 ติดตามเรื่องการตรวจรางกายเจาหนาที่ สวนหนึ่งตองนําไปตอบ TB ดวย (คร.)
อยูระหวางดําเนินการ
มติที่ประชุม รับทราบ
3.1.8 ความกาวหนาการประสานหาที่ปรึกษาวิจัยแพทยแผนไทย (แผนไทย)
-การจางทีป่ รึกษา บรรจุภัณฑ และสรางแบรนด ประสานพื้นที่ใหทํา Timeline ใหดําเนินการ
ใหแลวเสร็จภายใน 31 มี.ค.61 ปญหาคือ หนังสือถูกแกไข 3 ครั้งแลว รพ.วังน้ําเย็นจะรีบแกไขหนังสือ สวนเรื่องที่
ปรึกษา ไดประสานนอกรอบกับ ม.มหิดลแลว
มติที่ประชุม รับทราบ
3.1.9 การจัดบริการอาชีวอนามัยใหกบั แรงงานในชุมชน พบวา สระแกวจัดบริการเพียงรอยละ 48
(คบส.)
นพ.สสจ. : ใหกลุมคุมครองฯ เรงปรับขอมูลกับ สคร. และแจงในทีป่ ระชุมครั้งตอไป
มติที่ประชุม รับทราบและดําเนินการ
3.1.10 นําเสนอ Retention Rate 2 แบบ คือ สูญเสียในจังหวัด กับสูญเสียภายในกระทรวง (ทรัพยฯ)
มติที่ประชุม ใหนําเสนอในวาระประชุม
3.1.1 NCD ปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน (NCD)
มติที่ประชุม ใหนําเสนอในวาระประชุม

3.2 นําเสนอสรุปผลการดําเนินงานของกลุมงานประกันสุขภาพ
-นําเสนอผลการดําเนินงาน การบริหารการเงินการคลังของหนวยบริการ จังหวัดสระแกว (รายละเอียด
ตามเอกสารแนบ)
นพ.สสจ. : 1.ใหกลุมประกันวิเคราะห Planfin ชวง 4 เดือน (ถึงเดือนม.ค.) วาใชงบไปเทาไร ใชเกิน 1 ใน 3 ของทั้ง
ปหรือไม รพ.ใดใชเกินไปมาก และใชมากในหมวดใด
2.จากการกํากับติดตาม พบวา รพ.ที่เงินนอย แตใชมาก คือ รพ.วังน้ําเย็น รพ.ที่มีเงินมาก และใชมาก
คือ รพ.เขาฉกรรจ รพ.ที่มเี งินไมมาก แตแนวโนมใชมาก คือ คลองหาดกับโคกสูง โดยเฉพาะเงินคาเวร ใหประกัน
เชิญหัวหนากลุมการพยาบาลประชุม เรื่องการจัดเวรใหถูกตอง ในวันที่ 2 มี.ค.61 ชวงบาย
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
• รายงานความกาวหนาตัวชี้วัดการตรวจราชการ ตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัตริ าชการกระทรวง
(PA) 12 ประเด็น 15 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดยุทธศาสตรดานสุขภาพจังหวัดสระแกว

ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดตรวจราชการ 35 ตัวชี้วัด PA 12 ประเด็น 15 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดยุทธศาสตรสุขภาพจังหวัดสระแกว ป 2561 (รายงาน ณ วันที่ 21 ก.พ.61)
ลําดับที่
ชื่อตัวชี้วัด
คาเปาหมาย
ผลงาน
ขอเสนอแนะของ นพ.สสจ.
กลุมงานที่
รับผิดชอบ
1
(PA) รอยละของการมีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
รอยละ 50
อยูระหวางดําเนินการ
คุณภาพ
ระดับอําเภอ (พชอ.) ที่มีคุณภาพ
2
(PA) รอยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปดดําเนินการใน
ดําเนินการ ป 61
-4 ทีม
คุณภาพ
พื้นที่ (Primary Care Cluster)
จํานวน 12 ทีม
(รพ.เขาฉกรรจ สงแพทยอบรม FM
ระยะสั้น (ม.ค. 61) 1 คน จะเปด
ดําเนิน PCC เพิ่มได 1 ทีม ภายใน
พ.ค. 61
3
(PA) ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหาร -สสจ. 1 แหง
-สสจ. 0
คุณภาพ
จัดการของสวนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
-สสอ. 9 แหง
-สสอ. 0
(ใหกลุมพยส. เลขา ม.1 และกลุม
ทรัพยฯ เลขา ม.5 ประสานกลุม
งานที่เกี่ยวของ จัดทําแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมรองรับ หมวด 1
การนําองคการ และหมวด 5
ทรัพยากรบุคคล สงกลุมคุณภาพ
ภายใน 26 ก.พ.61)
4
(PA) รอยละของหนวยบริการที่ผานการรับรองคุณภาพ
-รพศ./รพท.3 แหง
-รพท. 2 แหง
-ติดตาม รพ.อรัญฯ รพ.เขาฉกรรจ คุณภาพ
โรงพยาบาล (HA) ขั้น 3
(รพร.สระแกว/รพ.จิตเวชฯ)
และ รพ.วังสมบูรณ วาจะยื่น
-รพช 5 แหง
-รพช. 2 แหง (วนย./คห.)
รับรองฯ หรือไม
-รพ.โคกสูง ยื่นรับรองขั้น 1 แลว
5
(PA) รอยละของ รพ.สต. ในแตละอําเภอที่ผานเกณฑระดับ รอยละ 25
-อ.คลองหาด อ.เขาฉกรรจ
-รายชื่อรพ.สต.ที่จะพัฒนา 5 ดาว คุณภาพ
การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว
อ.เมือง และ อ.วัฒนานคร
ของแตละอําเภอมีจํานวนมาก
ผานเกณฑ นอยกวารอยละ 25
เกินไป ควรเลือกเฉพาะรพ.สต.ที่มี
(นําเสนอรายชื่อรพ.สต.ที่จะพัฒนา แนวโนมวาจะผาน 5 ดาวจริงๆ
เปน 5 ดาวในแตละอําเภอแลว
นพ.สสจ.จะไดลงเยี่ยมใหกําลังใจ
-หารือเรื่องเงินรางวัลที่จะใหกับ
รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
พื้นที่

ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดตรวจราชการ 35 ตัวชี้วัด PA 12 ประเด็น 15 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดยุทธศาสตรสุขภาพจังหวัดสระแกว ป 2561 (รายงาน ณ วันที่ 21 ก.พ.61)
ลําดับที่
ชื่อตัวชี้วัด
คาเปาหมาย
ผลงาน
ขอเสนอแนะของ นพ.สสจ.
กลุมงานที่
รับผิดชอบ
6
รอยละการสงตอผูปวยนอกเขตสุขภาพลดลง
เปาหมายลดลงรอยละ 10 เพิ่มขึ้น รอยละ 35.71
คุณภาพ
(สงตอมากที่สุด คือ สาขามะเร็ง)
7
ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบจัดการสุขภาพ
รอยละ 80
อยูระหวางดําเนินการ
คร.
ชายแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษ
8
ระดับความสําเร็จของการยกระดับบริการสุขภาพเพื่อ
รอยละ 80
อยูระหวางดําเนินการ
คร.
รองรับเมืองสุขภาพชายแดน
9
ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบประกันสุขภาพ
รอยละ 80
อยูระหวางดําเนินการ
คร.
ชาวตางชาติ
10
ระดับความสําเร็จของการสรางความรวมมือระหวาง
รอยละ 80
อยูระหวางดําเนินการ
คร.
ชายแดนไทย – กัมพูชา
(รอแจงสนับสนุนงบประมาณ)
11
(PA) รอยละของจังหวัดมีศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน
-รอยละ 100 ของอําเภอมี - ปรับปรุงคําสั่งคณะทํางานฯ เพื่อ
คร.
(EOC) และทีมตระหนักรูสถานการณ (SAT) ที่สามารถ
ศูนย EOC และ SAT
เตรียมฝกซอมแผนฯ
ปฏิบัติงานไดจริง
-มีนวัตกรรม Excellence - การซอมแผนฯ รับสาธารณภัยใน
EOC ระดับอําเภอ/วิจัย
เขต SEZ สสจ/CUP อรัญเจาภาพ
กําหนดปลายเดือนมี.ค.61
(กอนสงกรานต) สวนชนิดของ
สาธารณภัยที่ซอมฯ ขอหารือกับ
Cup อรัญฯ
12
รอยละของกลุมประชากรหลักที่เขาถึงบริการปองกัน
รอยละ 87
-ดําเนินการใหความรูในการปองกัน
คร.
AIDS /STIs เชิงรุก
HIV, STIs, แจกถุงยางอนามัย
สารหลอลื่น, ใหขอมูลสถานบริการ
ตรวจ HIV, STIs จํานวน 100 คน
คิดเปนรอยละ 100

ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดตรวจราชการ 35 ตัวชี้วัด PA 12 ประเด็น 15 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดยุทธศาสตรสุขภาพจังหวัดสระแกว ป 2561 (รายงาน ณ วันที่ 21 ก.พ.61)
ลําดับที่
ชื่อตัวชี้วัด
คาเปาหมาย
ผลงาน
ขอเสนอแนะของ นพ.สสจ.
กลุมงานที่
รับผิดชอบ
13
ตําบลจัดการสุขภาพในการเฝาระวัง แกไขปญหาโรคพยาธิ รอยละ 100 (59 ตําบล) -อยูระหวางการจัดซื้อจัดจาง
คร.
ใบไมตับและมะเร็งทอน้ําดี ดําเนินการครบ 5 มาตรการ
กลองจุลทรรศน และเครื่อง
อัลตราซาวด
- จัดซื้อยารักษาพยาธิแลว
- ศึกษาดูงานตําบลตนแบบ
OV/CCA (สกลนคร และกาฬสินธุ)
13-15 ธ.ค.60
- จัดอบรมพนักงานจุลทัศนกร
อําเภอละ 5 คน วันที่ 29-31
ม.ค.61 ณ โรงแรมมหาวิทยาลัย
บูรพา
- ตําบลเริ่มตรวจคัดกรอง OV
(โคกสูงตรวจเสร็จ 9 ก.พ.61
เขาฉกรรจ 19 ก.พ.อําเภออื่นๆ
ตรวจ มี.ค.61)
14

อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ําของเด็กอายุต่ํากวา 15 ป

อัตราการเสียชีวิตจากการ -เสียชีวิต 5 คน
จมน้ําฯ ไมเกิน 6.5 /แสน. คิดเปน 4.6 ตอแสนประชากร
ปชก. (7 คน)
-สรางทีมผูกอการดีระดับ
ทองแดงอยางนอยอําเภอละ
1 ทีม (9 ทีม)
-และยกระดับทีมผูกอการดี
ระดับเงินอยางนอย 1 ทีม

-

คร.

ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดตรวจราชการ 35 ตัวชี้วัด PA 12 ประเด็น 15 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดยุทธศาสตรสุขภาพจังหวัดสระแกว ป 2561 (รายงาน ณ วันที่ 21 ก.พ.61)
ลําดับที่
ชื่อตัวชี้วัด
คาเปาหมาย
ผลงาน
ขอเสนอแนะของ นพ.สสจ.
กลุมงานที่
รับผิดชอบ
15
อัตราเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน
1.อําเภอผานเกณฑ DHS- -อยูระหวางดําเนินการ
คร.
RTI ระดับดี 80%
(RTI เนนการแกไขปญหาที่ตนเหตุ
2. ไมมีผูเสียชีวิตจาก
ระดับนโยบาย และมุงเนน
อุบัติเหตุรถพยาบาล
พฤติกรรมคนเปนหลัก)
3. ผูบาดเจ็บที่มีคา
Ps.>0.75 เสียชีวิตไมเกิน
1.5%
16
(PA) อัตราความสําเร็จการรักษาผูปวยวัณโรคปอดรายใหม -อัตราความสําเร็จการรักษา -ผลการขึ้นทะเบียนผูปวยรายใหม -TBCM ถาไมถึงเปาหมายตอง
คร.
ผูปวยวัณโรครายใหม รอย TBCM online 220 ราย รอยละ คัดกรองกลุมเสี่ยงทั้งหมดดวย
ละ 85
23.32 (19 ก.พ.61) (เปาหมาย -บุคลากรทางการแพทย ใชขอมูล
2. กลุมเสี่ยงไดรับการคัด
943 ราย)
6 เดือนหลังของป 60 บวก 6
กรองเชิงรุกฯ ครอบคลุม
- จัดอบรมฟนฟูการใหบริการให
เดือนหลังของป 61
รอยละ 100
คําปรึกษาเพื่อความสําเร็จในการกิน
3. ลดอัตราการขาดยาใน
ยาของผูปวยเอดส และวัณโรค
ผูปวยวัณโรครายใหม ไม
(15 – 16 ก.พ. 61)
เกินรอยละ 3
-ดําเนินการเปดศูนยยุติวัณโรคใน
4. ลดอัตราการเสียชีวิตใน ทุกอําเภอ (NOC-TB) จํานวน 9
ผูปวยวัณโรครายใหม ไม
แหง
เกินรอยละ 5
17
รอยละของผูปวยฉุกเฉินวิกฤตที่มาโดยระบบการแพทย
รอยละ 20
รอยละ 21.1
คร.
ฉุกเฉิน
18
ระดับความสําเร็จในการบรรลุผลสัมฤทธิ์พื้นที่ปลอดโรคพิษ รอยละ 80 ของตําบลใน
อยูระหวางดําเนินการ
-มีขอมูล อสม.เคาะประตูหรือไม คร.
สุนัขบา
พื้นที่อําเภอ จังหวัดสระแกว ตาม small success ไตรมาส 2
-ใหทบทวนขอมูล Rabies วา
ผูปวยที่ตายเกิดจากฉีดไมครบหรือ
ไมไดฉีด
-ขอพบผูรับผิดชอบ Labies

ลําดับที่
19
20
21
22
23

ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดตรวจราชการ 35 ตัวชี้วัด PA 12 ประเด็น 15 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดยุทธศาสตรสุขภาพจังหวัดสระแกว ป 2561
ชื่อตัวชี้วัด
คาเปาหมาย
ผลงาน
ขอเสนอแนะของ นพ.สสจ.
(PA) รอยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมได
ตามเกณฑ GREEN&CLEAN Hospital
รอยละของจังหวัดที่มีระบบจัดการปจจัยเสี่ยงจาก
สิ่งแวดลอมและสุขภาพอยางบูรณาการมีประสิทธิภาพและ
ยั่งยืน
ผลิตภัณฑอาหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภัย
ผลิตภัณฑสุขภาพที่ไดรับการตรวจสอบไดมาตรฐานตาม
เกณฑที่กําหนด
สถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพผาน
เกณฑมาตรฐานตามที่กฎหมายกําหนด

24

รอยละของโรงพยาบาลในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษผาน
เกณฑสําหรับหนวยบริการสาธารณสุขสําหรับการจัดบริการ
อาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดลอมในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ ตามเกณฑที่กําหนด

25

(PA) รอยละของโรงพยาบาลที่ใชยาอยางสมเหตุสมผล
(RDU) และรอยละของโรงพยาบาลที่มีระบบจัดการการดื้อ
ยาตานจุลชีพอยางบูรณาการ (AMR)

-รอยละ 20 ผานเกณฑ
ระดับดีมาก
-ผานเกณฑระดับพื้นฐาน

-ประเมินตนเอง ระดับดี 3 รพ.
และ ระดับดีมาก 2 รพ.
อยูระหวางดําเนินการ

รอยละ 75
รอยละ 96
- สถานพยาบาลไดรับการ
ตรวจผานเกณฑฯ รอยละ
100
- สถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพไดรับการตรวจผาน
เกณฑฯ รอยละ 65
รอยละ 50

-RDU ขั้นที่ 1 ไมนอยกวา
รอยละ 80
-RDU ขั้นที่ 2 ไมนอยกวา
รอยละ 20

-นพ.สสจ. จะลง Surprise Visit

กลุมงานที่
รับผิดชอบ
อน.

-

อน.

อยูระหวางดําเนินการ
อยูระหวางดําเนินการ

-

คบส.
คบส.

อยูระหวางดําเนินการ

-

คบส.

-รพ.อรัญฯ และ รพ.วัฒนานคร
ประเมินตนเองตามเกณฑมาตรฐาน
การจัดบริการอาชีวอนามัยและ
เวชกรรมสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาล
อยูในระดับเริ่มตนพัฒนา และสง
ขอมูลให สคร.มาประเมินซ้ํา
(ชวง เม.ย. – พ.ค. 61)
อยูระหวางดําเนินการ

-

คบส.

-

คบส.

ลําดับที่
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ชื่อตัวชี้วัด
คาเปาหมาย
ผลงาน
ขอเสนอแนะของ นพ.สสจ.
ระดับความสําเร็จของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการ
ระบบการผลิตและพัฒนากําลังคนไดตามเกณฑเปาหมายที่
กําหนด
รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาตามเกณฑที่กําหนด

-ไดระดับ 4 ทั้ง 5
องคประกอบ (9เดือน)

ผานเกณฑ 3 ใน 5 องคประกอบ

-

กลุมงานที่
รับผิดชอบ
ทรัพยฯ

รอยละ 80 (รอบ 9 เดือน)

รอยละ 12.54

-

ทรัพยฯ

28

(PA) รอยละของหนวยงานที่มีการนําดัชนีความสุขของ
คนทํางานไปใช

รอยละ 60 ผานระดับ 3

-

ทรัพยฯ

29

(PA) อัตราการคงอยูของบุคลากรดานสุขภาพ
(Retention Rate)
รอยละของจังหวัดที่มีบุคลากรสาธารณสุขเพียงพอ
ป 2561
รอยละผลงานวิจัย/R2R ดานสุขภาพที่เผยแพรใหหนวยงาน
ตางๆนําไปใชประโยชน
รอยละของงบประมาณดานการวิจัยและพัฒนา

ไมนอยกวารอยละ 85

ผานระดับ 5 รอยละ 10.52
ผานระดับ 4 รอยละ 78.95
ผานระดับ 3 รอยละ 10.52
รอยละ 97.84

-

ทรัพยฯ

รอยละ 60

รอยละ 95.19

-

ทรัพยฯ

-

ทรัพยฯ

-

ทรัพยฯ

26
27

30
31
32
33
34
35
36
37

(PA) รอยละของหนวยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทาง
การเงิน
ผูปวยนอกไดรับบริการแพทยแผนไทยและการแพทย
ทางเลือกเกณฑ
(PA) จํานวนเมืองสมุนไพร
รอยละของผูปวยเบาหวานรายใหม จาก pre-diabetes
รอยละกลุมสงสัยปวยความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบ
ไดรับการวัดความดันโลหิตที่บาน

รอยละ 25

อยูระหวางดําเนินการ
(คาดการณ 30 เรื่อง)
ไมนอยกวารอยละ 1.5 ของ รอยละ 33.99
งบประมาณทั้งหมด
(3,264,400 /9,605,325)
ระดับ 7 ไมเกินรอยละ 6
ไมมีระดับ 7

-คืนขอมูลในที่ประชุม คปสจ.

ประกัน

รอยละ 20

รอยละ 25.58

-

แผนไทย

อยางนอยเขตละ 1 จังหวัด
รอยละ 2.4
≥ รอยละ 10

อยูระหวางดําเนินการ
รอยละ 0.75
รอยละ 29.85
(อําเภอที่ตองติดตามคือผลการ
ดําเนินงาน คือ อ.เมือง และ
อ.วังน้ําเย็น

-

แผนไทย
NCD
NCD

ลําดับที่
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดตรวจราชการ 35 ตัวชี้วัด PA 12 ประเด็น 15 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดยุทธศาสตรสุขภาพจังหวัดสระแกว ป 2561
ชื่อตัวชี้วัด
คาเปาหมาย
ผลงาน
ขอเสนอแนะของ นพ.สสจ.
รอยละของผูปวยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียน
ไดรับการประเมินโอกาสเสี่ยงตอโรคหัวใจและหลอดเลือด
(CVD Risk)
รอยละของผูปวยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงที่
ควบคุมได
รอยละของผูปวย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<
4 ml/min/1.73m2/yr
อัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง
เด็กไทยมีความฉลาดทางอารมณ (EQ) อยูในเกณฑปกติ
ขึ้นไป
รอยละของผูปวยโรคซึมเศราเขาถึงบริการสุขภาพจิต
อัตราการฆาตัวตายสําเร็จ
รอยละของผูปวยที่ใชสารเสพติดที่หยุดเสพตอเนื่อง 3
เดือน หลังจําหนาย (3 month remission rate)
อัตราสวนการตายมารดาไทย
รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป พัฒนาการสมวัย
รอยละของเด็ก 0 - 5 สูงดีสมสวน และสวนสูงเฉลี่ยที่
อายุ 5 ป
อัตราการคลอดมีชีพ ในหญิง อายุ 15-19 ป
รอยละตําบลที่มีระบบ Long Term Care ผานเกณฑ
รอยละเด็กกลุมอายุ 0-12 ปฟนดีไมมีผุ (cavity free)

รอยละ 90

รอยละ 70.95

-

กลุมงานที่
รับผิดชอบ
NCD

HT รอยละ 50
DM รอยละ 40
รอยละ 67

HT รอยละ 20.68
DM 17.56
รอยละ 62.95

-

NCD

-

NCD

นอยกวารอยละ 7
รอยละ 70

รอยละ 8.99
อยูระหวางดําเนินการ

-

NCD
NCD

รอยละ 55
≤ 6.3 ตอแสนประชากร
(ไมเกิน 35 คน)
รอยละ 90

รอยละ 78.44
เสียชีวิต 9 คน

-

NCD
NCD

รอยละ 95.4

-

NCD

มารดาเสียชีวิต 1 ราย

-

สงเสริม

รอยละ 95.47
รอยละ 54.25

-

สงเสริม
สงเสริม

29.67 ตอพัน
รอยละ 72.41
-รอยละ 51.3
(อ.วังน้ําเย็น มีผลงานต่ํา เนื่องจาก
ทันตาภิบาลไมไดทําฟน แตตอง
ทํางานดานวิชาการ)

-

สงเสริม
สงเสริม
ทันตกรรม

ไมเกิน 20 ตอแสนการเกิด
มีชีพ
รอยละ 85
รอยละ 54
< 40 ตอพัน
รอยละ 60
-เด็ก 6 – 12 ป ไดรับ
บริการทันตกรรม
รอยละ 30

ลําดับที่

ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดตรวจราชการ 35 ตัวชี้วัด PA 12 ประเด็น 15 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดยุทธศาสตรสุขภาพจังหวัดสระแกว ป 2561
ชื่อตัวชี้วัด
คาเปาหมาย
ผลงาน
ขอเสนอแนะของ นพ.สสจ.

52

รอยละของหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ผาน
เกณฑการประเมิน ITA

-ผลงานไตรมาส 1 ตองผาน
ระดับ 3
-ผลงานไตรมาสที่ 2 – 4
รอยละ 90

-ผลงาน ไตรมาส 1 คะแนนเฉลี่ย
3.63 คะแนน
(รพ.คลองหาด สงรายงานไม
ทันเวลา/สสอ.วังนาเย็น ไมมี
หลักฐาน /คําอธิบายเหตุผล /
ไมสรุปมีผลวิเคราะห พัสดุ ป 60
(EB 6) เสนอผูบริหาร

-

53

รอยละของหนวยงานภายในกระทรวงสาธารณสุขผาน
เกณฑการประเมินระบบการควบคุมภายใน

รอยละ 100
1.สสจ.สก.
- 13 กลุม 1 งาน
- สสอ. 9 แหง
2. รพท. 2 แหง
3. รพช. 7 แหง

-ไตรมาส 1 รอยละ 100
-รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน
ยังไมครบรอบประเมิน

-

กลุมงานที่
รับผิดชอบ
ตรวจสอบ
ภายในฯ

ตรวจสอบ
ภายในฯ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1) กรอบการคัดเลือกตัวชี้วัดดานสุขภาพดี (4 ดี วิถีพอเพียง) (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
-เนน Health Literacy สงเสริมสุขภาพแลวไมเจ็บปวย สุขภาพดีไมตองไปหาหมอ 3อ 2ส 1ฟ
ไดแก อาหาร ออกกําลังกาย อารมณ ไมสูบบุหรี่ งดดื่มสุรา แปรงฟนวันละ 2 ครั้ง (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
นพ.สสจ. : ใหแปลงจากตัวชี้วัดเปนประโยค ให ผวจ.สามารถนําไปสื่อสารกับชาวบานได เชน กินอาหารถูก
สุขลักษณะ ปลอดภัย และไดมาตรฐาน แปลงเปนประโยค คือ กินรอน ชอนกลาง ลางมือ เปนตน
มติที่ประชุม รับทราบและดําเนินการ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 กลุมงานบริหารทั่วไป
-การลางหองน้ําใหญในแตละชั้นของสัปดาห หองน้ําชั้น 1 ชวงบายวันอังคาร ชั้น 2 ชวงบาย
วันพุธ และ ชั้น 3 ชวงบายวันพฤหัสบดี ขอใหเจาหนาที่ไปใชหองน้ําชั้นอื่นในชวงเวลาที่กําหนด และขอความรวมมือ
ใหแตละชั้น สงเจาหนาทีป่ ระเมินความสะอาดของหองน้ําดวย (ชั้น 1 และชั้น 2 กลุมบริหารจะประเมินให)
มติที่ประชุม รับทราบและดําเนินการ
6.2 กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
6.2.1 สรุปงบประมาณ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
-ภาพรวมการเบิกจายงบดําเนินงาน ณ วันที่ 19 ก.พ.61 รอยละ 57.67 งบลงทุน
รอยละ 14.17 กลุม งานทีม่ ีการเบิกจายสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก กลุมคุมครองฯ รอยละ 49.93 กลุมพยส.
รอยละ 31.30 และงานตรวจสอบภายใน รอยละ 22.86 สวนใหญกิจกรรมจะดําเนินการในเดือน มี.ค.61
มติที่ประชุม รับทราบ
6.2.2 นิเทศและเยี่ยมเสริมพลังเครือขายบริการสุขภาพระดับอําเภอ ป 2561 (รายละเอียด
ตามเอกสารแนบ)
-กําหนดแผนออกนิเทศและเยี่ยมเสริมพลัง ระหวางวันที่ 6 – 16 มีนาคม 2561
จํานวน 9 วัน ๆ ละ 1 คปสอ. ๆ ละ 1 รพ.สต. ชวงเชาเยี่ยมเสริมพลัง ณ รพ.สต.เปาหมาย สวนชวงบายนิเทศและ
เยี่ยมเสริมพลังคปสอ. ณ หองประชุมโรงพยาบาล ทีมนิเทศประกอบดวย รองนพ.สสจ.ที่ดูแลในแตละอําเภอ เปน
ประธาน และหัวหนากลุมงานทุกกลุม เปนผูนเิ ทศฯ
-ขอเชิญรองนพ.สสจ. และผูนเิ ทศทุกทาน ประชุมเตรียมความพรอมนิเทศและเยี่ยม
เสริมพลัง ฯ ครั้งที่ 2/2561 ในวันศุกรที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมสิรินธร สสจ.สระแกว
มติที่ประชุม รับทราบและดําเนินการ
6.2.3 ขอความรวมมือใหกลุมงานทีย่ ังไมสงขอมูลรายงานประจําป พ.ศ.2560 เรงดําเนินการ
สงภายในวันจันทรที่ 26 ก.พ.61 (เดิมใหสงภายในวันที่ 31 ม.ค.61)
มติที่ประชุม รับทราบและดําเนินการ
6.2.4 การคืนขอมูล Web KPI ใหผรู ับผิดชอบของแตละกลุมงาน ตัดยอดขอมูล ณ วันที่ 25
ก.พ.61 และคียขอมูลใหเปนปจจุบัน
นพ.สสจ. : ตัวชี้วัดที่สําคัญและพื้นที่ควรรู ใหดึงออกมาจาก Web KPI เพื่อคืนขอมูลในทีป่ ระชุม คปสจ.
มติที่ประชุม รับทราบและดําเนินการ
6.2.5 เรื่องนําเขาที่ประชุม คปสจ.
-ทรัพย : แสดงความยินดีกับขาราชการพลเรือนดีเดน 2 ทาน (กอนวาระประชุม)
-พยส. : สงแผน/ดําเนินการตามแผน/งบประมาณ/เตรียมความพรอมงบลงทุน/ปฏิทิน
เดือนมีนาคม /คืนขอมูล KPI เฉพาะ PA และตัวชี้วัดที่มีผลงานต่ํา (สืบเนือ่ ง)/Success Story (สืบเนือ่ ง)/สรุปตัวชี้วัด
สุขภาพดี/นิเทศและเยี่ยมเสริมพลัง
-ประกัน : คืนขอมูล
-ควบคุมโรคติดตอ : TB

-บริหาร : การสงเบิก พตส. และ ฉ.11
-แพทยแผนไทย : นพ.สสจ.กลาวขอบคุณการจัดงานกาชาด/กรมแพทยแผนไทย จะมา
ประเมิน รพ.แพทยแผนไทยตนแบบ วันที่ 27 ก.พ.61/แจงยอดการจัดสรรเขตสุขภาพของสปสช.
มติที่ประชุม รับทราบและดําเนินการ
ปดประชุม เวลา 15.20 น.
ผูจดบันทึกรายงานการประชุม
นางสาวเปรมกมล ขวนขวาย
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

ผูตรวจรายงานการประชุม
นางกัลยารัตน จตุพรเจริญชัย
หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

