รายงานการประชุม
หัวหนากลุมงาน ในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแกว ครั้งที่ 10/2561
วันพุธที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น.
ณ หองประชุมสิรินธร สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแกว
*********************************************

ผูมาประชุม
1. นายแพทยอภิรัต กตัญุตานนท
2. นางอรรัตน จันทรเพ็ญ
3. นายไพรรัชตวิริต วิริยะภัคพงศ
4. นายเชาวลิต นาคสวัสดิ์
5. นางลอองจันทร คําภิรานนท
6. นางจามจุรี สมบัติวงษ
7. นางกัลยารัตน จตุพรเจริญชัย
8. นางอรพิน ภัทรกรสกุล
9. นายเอกชัย หอมชื่น
10. นายสมบัติ พึ่งเกษม
11. ภก.สานิษ ศิริปน
12. ทพญ.ชนานิศ อุปนันท
13. นายพิชิตชัย เชิดชู
14. นางสาวกัญญา เทพรัตนะ
15. นายสุรชัย เทียมพูล
16. นางผองใส มวงประเสริฐ
ผูไมมาประชุม (เนื่องจากติดราชการ)
1. นางญาณี นาคพงษ
2. นางดารารัตน โหวงศ
3. นางภัทรา ผาแกว
ผูเขารวมประชุม
1. นางสาวเปรมกมล ขวนขวาย
2. นายเสกสรรค คงอาชีวกิจ
3. นายปยะณัฐ วิเชียร
4. นายอนุสรณ คัฒจรรย
5. นางสาววารุนี วงษา
6. นางสาววรางคณา ศิวิลัย

นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสระแกว
รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสระแกว
รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสระแกว
(แทน) หัวหนากลุมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
หัวหนากลุมงานสงเสริมสุขภาพ
หัวหนากลุมงานบริหารทั่วไป
หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
หัวหนากลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล
(แทน) หัวหนากลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัย
(แทน) หัวหนากลุมงานควบคุมโรคติดตอ
หัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข
หัวหนากลุมงานทันตสาธารณสุข
(แทน) หัวหนากลุมงานนิติการ
หัวหนากลุมงานแพทยแผนไทยและแพทยทางเลือก
(แทน) หัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ
หัวหนางานตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน
รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสระแกว
รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสระแกว
หัวหนากลุมงานควบคุมโรคติดตอ สุขภาพจิต และยาเสพติด
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
เจาพนักงานสาธารณสุข

ประชุมเวลา 03.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องทีป่ ระธานแจงทีป่ ระชุมทราบ
แพทยหญิงอรรัตน จันทรเพ็ญ รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสระแกว เปนประธานการประชุม
กลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2561 วันที่ 21 กุมภาพันธ พ.ศ.2561 (สามารถ
ตรวจสอบไดจาก http://team.sko.moph.go.th)
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครัง้ ที่แลว
3.1 เรื่องจากกลุม งาน
3.1.1 ติดตาม รพ.อรัญฯ รพ.เขาฉกรรจ และ รพ.วังสมบูรณ วาจะยื่นรับรองฯ HA หรือไม (คุณภาพ)
มติที่ประชุม นําเสนอในวาระของกลุม งานพัฒนาคุณภาพฯ
3.1.2 ติดตามรายชื่อรพ.สต.ที่จะพัฒนา 5 ดาว ของแตละอําเภอ ควรเลือกเฉพาะรพ.สต.ที่มีแนวโนม
วาจะผาน 5 ดาวจริงๆ นพ.สสจ.จะไดลงเยี่ยมใหกําลังใจ (คุณภาพ)
มติที่ประชุม นําเสนอในวาระของกลุม งานพัฒนาคุณภาพฯ
3.1.3 การจัดบริการอาชีวอนามัยใหกบั แรงงานในชุมชน พบวา สระแกวจัดบริการเพียงรอยละ 48
(คบส.) ใหเรงปรับขอมูลกับ สคร. (คบส.)
ภก.สานิษ : พบวา มีการจัดบริการอาชีวอนามัยฯ รอยละ 100 แตตอบแบบประเมินเพียง รอยละ 48 อยูระหวาง
ดําเนินการรวบรวมแบบประเมินสง สคร.
มติที่ประชุม รับทราบและใหเรงดําเนินการรวบรวมแบบประเมินสง สคร.
3.1.4 ตัวชี้วัดดานสุขภาพดี (4 ดี วิถีพอเพียง) ใหแปลงจากตัวชี้วัดเปนประโยค ให ผวจ.สามารถนําไป
สื่อสารกับชาวบานได (คุณภาพ)
นางกัลยารัตน : ชี้แจงวา กลุมงานคุณภาพไดจัดทํา One Page เรือ่ ง สุขภาพดีวิถีพอเพียง ดวย 3 อ. 2 ส. 1 ฟ.
ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบทาย
มติที่ประชุม รับทราบ
3.2 นําเสนอสรุปผลการดําเนินงานของงานตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบทาย)
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
• รายงานความกาวหนาตัวชี้วัดการตรวจราชการ ตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัตริ าชการกระทรวง
(PA) 12 ประเด็น 15 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดตรวจราชการ 35 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดยุทธศาสตรดานสุขภาพจังหวัดสระแกว

ลําดับที่

ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดตรวจราชการ 35 ตัวชี้วัด PA 12 ประเด็น 15 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดยุทธศาสตรสุขภาพจังหวัดสระแกว ป 2561
ชื่อตัวชี้วัด
คาเปาหมาย
ผลงาน
ขอเสนอแนะของประธาน
(PA) รอยละของการมีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอําเภอ (พชอ.) ที่มีคุณภาพ
(PA) รอยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปดดําเนินการใน
พื้นที่ (Primary Care Cluster)

รอยละ 50

อยูระหวางดําเนินการ

-

กลุมงานที่
รับผิดชอบ
คุณภาพ

ดําเนินการ ป 61
จํานวน 12 ทีม

-

คุณภาพ

3

(PA) ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการของสวนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

-สสจ. 1 แหง
-สสอ. 9 แหง

-

คุณภาพ

4

(PA) รอยละของหนวยบริการที่ผานการรับรองคุณภาพ
โรงพยาบาล (HA) ขั้น 3

-รพศ./รพท.3 แหง

-4 ทีม
(รพ.เขาฉกรรจ สงแพทยอบรม FM
ระยะสั้น (ม.ค. 61) 1 คน จะเปด
ดําเนิน PCC เพิ่มได 1 ทีม ภายใน
พ.ค. 61
-สสจ. 0 แหง
-สสอ. 0 แหง
-คะแนนผลการประเมินตนเองเฉลี่ย
ม.1 = 3.13 ม.5 = 3.05
(ประเมินตนเอง หาจุดแข็ง/จุดออน
จัดทําแผนพัฒนา และกําหนด
ตัวชี้วัด ม.1,ม. 5 และสงรายงานให
กพร.สป.เรียบรอยแลว ทั้ง สสจ.
และ สสอ.)
-รพท. 2 แหง
(รพร.สระแกว/รพ.จิตเวชฯ)
-รพช. 2 แหง (วนย./คห.)
-รพ.โคกสูง ยื่นรับรองขั้น 1 แลว
-รพ.อรัญฯ ยื่น 31 มี.ค.61
-รพ.วังสมบูรณ ยื่น 31 ต.ค.61
-รพ.เขาฉกรรจ เดิมมีแผนยื่น
ม.ค.61 ยังไมกําหนดแผนใหม

-

คุณภาพ

1
2

-รพช 5 แหง

ลําดับที่

ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดตรวจราชการ 35 ตัวชี้วัด PA 12 ประเด็น 15 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดยุทธศาสตรสุขภาพจังหวัดสระแกว ป 2561
ชื่อตัวชี้วัด
คาเปาหมาย
ผลงาน
ขอเสนอแนะของประธาน
-

กลุมงานที่
รับผิดชอบ
คุณภาพ

-

คุณภาพ

-

คร.

อยูระหวางดําเนินการ

-

คร.

รอยละ 80

อยูระหวางดําเนินการ

-

คร.

รอยละ 80

อยูระหวางดําเนินการ
(ไดรับการสนับสนุนงบประมาณ
จาก TICA 3,213,340 บาท)
1.Update ทีมปฏิบัติการ
Operation
- mini-MERT/ MCATT/ CDCU
/SRRT
2. ซอมแผนตอบโตภาวะฉุกเฉินฯ
(เตรียมรับสงกรานต)
2.1 CUP คลองหาดซอมแผน
EOC/ICS วันที่ 6 เม.ย. 2561

-

คร.

5

(PA) รอยละของ รพ.สต. ในแตละอําเภอที่ผานเกณฑระดับ
การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว

รอยละ 25

6

รอยละการสงตอผูปวยนอกเขตสุขภาพลดลง

เปาหมายลดลงรอยละ 10

7

ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบจัดการสุขภาพ
ชายแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ระดับความสําเร็จของการยกระดับบริการสุขภาพเพื่อ
รองรับเมืองสุขภาพชายแดน
ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบประกันสุขภาพ
ชาวตางชาติ
ระดับความสําเร็จของการสรางความรวมมือระหวาง
ชายแดนไทย – กัมพูชา
(PA) รอยละของจังหวัดมีศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน
(EOC) และทีมตระหนักรูสถานการณ (SAT) ที่สามารถ
ปฏิบัติงานไดจริง

-รอยละ 100 ของอําเภอมี
ศูนย EOC และ SAT
-มีนวัตกรรม Excellence
EOC ระดับอําเภอ/วิจัย

8
9
10
11

รอยละ 80

-อ.คลองหาด อ.เขาฉกรรจ
อ.เมือง และ อ.วัฒนานคร
ผานเกณฑ นอยกวารอยละ 25
(รายชื่อเปาหมายการพัฒนารพ.สต.
เปน รพ.สต. 5 ดาว จํานวน 26
แหง ดังรายละเอียดตามเอกสาร
แนบ)
เพิ่มขึ้น รอยละ 35.71
(สงตอมากที่สุด คือ สาขามะเร็ง)
ขอมูล ณ 21 ก.พ.61
อยูระหวางดําเนินการ

รอยละ 80

ติดตามการซอมแผนของ
อ.ตาพระยา วาดําเนินการแลว
หรือยัง

คร.

ลําดับที่

ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดตรวจราชการ 35 ตัวชี้วัด PA 12 ประเด็น 15 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดยุทธศาสตรสุขภาพจังหวัดสระแกว ป 2561
ชื่อตัวชี้วัด
คาเปาหมาย
ผลงาน
ขอเสนอแนะของประธาน

12

รอยละของกลุมประชากรหลักที่เขาถึงบริการปองกัน
AIDS /STIs เชิงรุก

รอยละ 87

13

ตําบลจัดการสุขภาพในการเฝาระวัง แกไขปญหาโรคพยาธิ
ใบไมตับและมะเร็งทอน้ําดี ดําเนินการครบ 5 มาตรการ
อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ําของเด็กอายุต่ํากวา 15 ป

รอยละ 100 (59 ตําบล)

14

หองประชุม รพ.คลองหาด
2.2 Cup วังสมบูรณซอมแผน
อุบัติเหตุหมู 8-9 เม.ย.61
2.3 Cup โคกสูงซอมแผนอุบัติเหตุ
หมูบนโตะ 10 เม.ย.61
2.4 CUP อรัญฯ ซอมแผนอุบัติเหตุ
หมู 3-4 เม.ย. 2561 ขอเลื่อน
ซอมแผนรับสาธารณภัย (สารเคมี)
เปนปลายเดือนเม.ย. 2561
-ดําเนินการใหความรูในการปองกัน
HIV, STIs, แจกถุงยางอนามัย
สารหลอลื่น, ใหขอมูลสถานบริการ
ตรวจ HIV, STIs จํานวน 100 คน
คิดเปนรอยละ 100
รอยละ 18.64 (11 ตําบล)

อัตราการเสียชีวิตจากการ -เสียชีวิต 6 คน
จมน้ําฯ ไมเกิน 6.5 /แสน. คิดเปน 5.5 ตอแสนประชากร
ปชก. (7 คน)
(update อ.เขาฉกรรจ 1 ราย)
-สรางทีมผูกอการดีระดับ
ทองแดงอยางนอยอําเภอละ
1 ทีม (9 ทีม)
-และยกระดับทีมผูกอการดี
ระดับเงินอยางนอย 1 ทีม

กลุมงานที่
รับผิดชอบ

-

คร.

-

คร.

-

คร.

ลําดับที่

ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดตรวจราชการ 35 ตัวชี้วัด PA 12 ประเด็น 15 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดยุทธศาสตรสุขภาพจังหวัดสระแกว ป 2561
ชื่อตัวชี้วัด
คาเปาหมาย
ผลงาน
ขอเสนอแนะของประธาน

15

อัตราเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน

16

(PA) อัตราความสําเร็จการรักษาผูปวยวัณโรคปอดรายใหม

1.อําเภอผานเกณฑ DHSRTI ระดับดี 80%
2. ไมมีผูเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุรถพยาบาล
3. ผูบาดเจ็บที่มีคา
Ps.>0.75 เสียชีวิตไมเกิน
1.5%

ป 2560 เสียชีวิต 185 ราย
{33.5 ตอแสน ปชก.} (เปาหมาย
18 ตอ สปก.) เฉลี่ย 15.42 ราย/
เดือน หรือวันละ 0.50 คน
เกินเปาหมาย แตภาพรวม
ผูเสียชีวิตลดลงจากปที่แลวชวงเวลา
เดียวกัน 49 ราย อัตราตายสูงสุด
3 อันดับ อ.วัฒนานคร (40 ราย)
49.35 ตอแสน ปชก. อ.เมืองฯ
(41 ราย) 37.39 ตอแสน ปชก.
และอรัญฯ (30 ราย) 34.84 ตอ
แสน ปชก.
-อัตราความสําเร็จการรักษา -ผูปวย TB รายใหมขึ้นทะเบียน
ผูปวยวัณโรครายใหม รอย 265 ราย
1.On Treatment 223 ราย
ละ 85
2. กลุมเสี่ยงไดรับการคัด
2.เสียชีวิต 13 ราย
กรองเชิงรุกฯ ครอบคลุม
3.โอนออก 24 ราย
รอยละ 100
4.ขาดยา 1 ราย
3. ลดอัตราการขาดยาใน
5.เปลี่ยนวินิจฉัย 4 ราย
ผูปวยวัณโรครายใหม ไม
เกินรอยละ 3
4. ลดอัตราการเสียชีวิตใน
ผูปวยวัณโรครายใหม ไม
เกินรอยละ 5

พบวา เสียชีวิตเกินคาเปาหมาย
ควรมีมาตรการที่จะทําใหเกิด
ความตระหนัก

อ.เขาฉกรรจมีการคัดกรองนอย
มีมาตรการดําเนินการอยางไร
ฝากกลุมคร. หาสาเหตุและ
แนวทางในการแกไข
สวนเปาหมายของผูสัมผัสตอง
Dynamic ใหตรวจสอบวาทําไม
บางอําเภอคัดกรองเกินเปาหมาย

กลุมงานที่
รับผิดชอบ
คร.

คร.

ลําดับที่

ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดตรวจราชการ 35 ตัวชี้วัด PA 12 ประเด็น 15 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดยุทธศาสตรสุขภาพจังหวัดสระแกว ป 2561
ชื่อตัวชี้วัด
คาเปาหมาย
ผลงาน
ขอเสนอแนะของประธาน

17

รอยละของผูปวยฉุกเฉินวิกฤตที่มาโดยระบบการแพทย
ฉุกเฉิน

18

ระดับความสําเร็จในการบรรลุผลสัมฤทธิ์พื้นที่ปลอดโรคพิษ
สุนัขบา

19

(PA) รอยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมได
ตามเกณฑ GREEN&CLEAN Hospital

20

รอยละของจังหวัดที่มีระบบจัดการปจจัยเสี่ยงจาก
สิ่งแวดลอมและสุขภาพอยางบูรณาการมีประสิทธิภาพและ
ยั่งยืน
ผลิตภัณฑอาหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภัย
ผลิตภัณฑสุขภาพที่ไดรับการตรวจสอบไดมาตรฐานตาม
เกณฑที่กําหนด
สถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพผาน
เกณฑมาตรฐานตามที่กฎหมายกําหนด

21
22
23

รอยละ 20

กลุมงานที่
รับผิดชอบ
คร.

- อปท.ขึ้นทะเบียนครบ 100 %
แต อปท. มีผลงาน ออกใหบริการ
เพียง รอยละ 33.84 ของ อปท.ที่
ขึ้นทะเบียน
- ความครอบคลุม EMS ผานเกณฑ
รอยละ 75.5
รอยละ 80 ของตําบลใน
- ผูสัมผัสโรคพิษสุนัขบา
-Case ที่อรัญฯ สัมผัสแตไมไดรับ
พื้นที่อําเภอ จังหวัดสระแกว ป พ.ศ. 2561 ไดรับวัคซีน 100% วัคซีน ทําอยางไรใหผูสัมผัสรับ
วัคซีน จะจัดทีมเชิงรุกลงไปดู
พื้นที่อยางไร และหากมี Case
R/O ไมควรนิ่งนอนใจ
-จัดระบบ และทบทวนระบบ
SRRT
-รอยละ 20 ผานเกณฑ
-ประเมินตนเอง ระดับพื้นฐาน
-นพ.สสจ มีแผนลง Surprise
ระดับดีมาก
4 รพ. ระดับดี 4 รพ. และ ระดับ Visit พรอมทีมบริหาร ที่ อ.วังน้ํา
ดีมาก 2 รพ.
เย็น/อรัญฯ/เขาฉกรรจ
-ผานเกณฑระดับพื้นฐาน
อยูระหวางดําเนินการ
-

อน.

รอยละ 75
รอยละ 96

อยูระหวางดําเนินการ
อยูระหวางดําเนินการ

-

คบส.
คบส.

- สถานพยาบาลไดรับการ
ตรวจผาน รอยละ 100
- สถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพไดรับการตรวจผาน
เกณฑฯ รอยละ 65

อยูระหวางดําเนินการ

-

คบส.

คร.

อน.

ลําดับที่

ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดตรวจราชการ 35 ตัวชี้วัด PA 12 ประเด็น 15 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดยุทธศาสตรสุขภาพจังหวัดสระแกว ป 2561
ชื่อตัวชี้วัด
คาเปาหมาย
ผลงาน
ขอเสนอแนะของประธาน

24

รอยละของโรงพยาบาลในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษผาน
รอยละ 50
เกณฑสําหรับหนวยบริการสาธารณสุขสําหรับการจัดบริการ
อาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดลอมในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ ตามเกณฑที่กําหนด

25

(PA) รอยละของโรงพยาบาลที่ใชยาอยางสมเหตุสมผล
(RDU) และรอยละของโรงพยาบาลที่มีระบบจัดการการดื้อ
ยาตานจุลชีพอยางบูรณาการ (AMR)
ระดับความสําเร็จของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการ
ระบบการผลิตและพัฒนากําลังคนไดตามเกณฑเปาหมายที่
กําหนด
รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาตามเกณฑที่กําหนด

RDU ขั้น 1 รอยละ 100
RDU ขั้น 2 รอยละ 50
AMR รอยละ 70
-ไดระดับ 4 ทั้ง 5
องคประกอบ (9เดือน)

28
29

26
27

30
31
32

-รพ.อรัญฯ และ รพ.วัฒนานคร
ประเมินตนเองตามเกณฑมาตรฐาน
การจัดบริการอาชีวอนามัยและ
เวชกรรมสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาล
อยูในระดับเริ่มตนพัฒนา และสง
ขอมูลให สคร.มาประเมินซ้ํา
(ชวง เม.ย. – พ.ค. 61)
RDU ขั้นที่ 1 : ผานทุกแหง
RDU ขั้นที่ 2 : ยังไมมีรพ.ใดผาน
AMR รอยละ 100
ผานเกณฑ 3 ใน 5 องคประกอบ

-

ทรัพยฯ

รอยละ 80 (รอบ 9 เดือน)

รอยละ 17.21

-

ทรัพยฯ

(PA) รอยละของหนวยงานที่มีการนําดัชนีความสุขของ
คนทํางานไปใช

รอยละ 60 ผานระดับ 3

-

ทรัพยฯ

(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

รอยละ 65

รอยละ 94.63

รอยละ 25

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

-

กลุมงานที่
รับผิดชอบ
คบส.

-

ดูจาก Exit interview เหตุผลที่
ลาออกไมตรงกับความเปนจริง
-

คบส.

ทรัพยฯ
ทรัพยฯ

-

ทรัพยฯ

-

ทรัพยฯ

ลําดับที่

ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดตรวจราชการ 35 ตัวชี้วัด PA 12 ประเด็น 15 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดยุทธศาสตรสุขภาพจังหวัดสระแกว ป 2561
ชื่อตัวชี้วัด
คาเปาหมาย
ผลงาน
ขอเสนอแนะของประธาน
(PA) รอยละของหนวยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทาง
การเงิน
ผูปวยนอกไดรับบริการแพทยแผนไทยและการแพทย
ทางเลือกเกณฑ
(PA) จํานวนเมืองสมุนไพร
รอยละของผูปวยเบาหวานรายใหม จาก pre-diabetes

ระดับ 7 ไมเกินรอยละ 6

ไมมีระดับ 7

-

กลุมงานที่
รับผิดชอบ
ประกัน

รอยละ 20

รอยละ 25.81

-

แผนไทย

อยางนอยเขตละ 1 จังหวัด
รอยละ 2.4

37

รอยละกลุมสงสัยปวยความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบ
ไดรับการวัดความดันโลหิตที่บาน

≥ รอยละ 10

38

รอยละของผูปวยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียน
ไดรับการประเมินโอกาสเสี่ยงตอโรคหัวใจและหลอดเลือด
(CVD Risk)

รอยละ 90

39

รอยละของผูปวยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงที่
ควบคุมได

HT รอยละ 50
DM รอยละ 40

40

รอยละของผูปวย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<
4 ml/min/1.73m2/yr

รอยละ 67

อยูระหวางดําเนินการ
รอยละ 0.85
ฝากใหเจาะดูอําเภอที่มีผลงานต่ํา
(อ.ที่ตองเฝาระวังคือ
มีปญหาเกิดจากอะไร ตองการให
เขาฉกรรจ โคกสูง เมือง ตาพระยา) จังหวัดสนับสนุนเรื่องใด
รอยละ 34.85
(อ.ที่ตองติดตามคือ เมือง และ
วังน้ําเย็น)
รอยละ 71.68
(อ.ที่ตองติดตามคือ เมือง เขา
ฉกรรจ ตาพระยา วังน้ําเย็น อรัญ
โคกสูง)
HT รอยละ 22.31
(อ.ที่ตองติดตามคือ วังสมบูรณ
เขาฉกรรจ เมือง โคกสูง อรัญ)
DM รอยละ 18.40
(อ.ที่ตองติดตามคือ เขาฉกรรจ
อรัญ เมือง วังสมบูรณ วังน้ําเย็น
โคกสูง ตาพระยา)
รอยละ 62.30
(อ.ที่ตองติดตามคือ โคกสูง อรัญ
วังสมบูรณ)

33
34
35
36

แผนไทย
NCD
NCD
NCD

NCD

NCD

ลําดับที่

ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดตรวจราชการ 35 ตัวชี้วัด PA 12 ประเด็น 15 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดยุทธศาสตรสุขภาพจังหวัดสระแกว ป 2561
ชื่อตัวชี้วัด
คาเปาหมาย
ผลงาน
ขอเสนอแนะของประธาน

41

อัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง

นอยกวารอยละ 7

42

เด็กไทยมีความฉลาดทางอารมณ (EQ) อยูในเกณฑปกติ
ขึ้นไป

รอยละ 70

43
44

รอยละของผูปวยโรคซึมเศราเขาถึงบริการสุขภาพจิต
อัตราการฆาตัวตายสําเร็จ

45
46

รอยละของผูปวยที่ใชสารเสพติดที่หยุดเสพตอเนื่อง 3
เดือน หลังจําหนาย (3 month remission rate)
อัตราสวนการตายมารดาไทย

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

รอยละ 8.71
ฝากใหเจาะดูอําเภอที่มีผลงานต่ํา
(รพ.ที่พบผูปวยและเสียชีวิต
มีปญหาเกิดจากอะไร ตองการให
1) รพร. ปวย 167 ตาย 15
จังหวัดสนับสนุนเรื่องใด
2) รพ.อรัญ ปวย 80 ตาย 7
3) รพ.วัฒนา ปวย 5 ตาย 1
4) รพ.เขาฉกรรจ ปวย 2 ตาย 1
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรในการดําเนินงาน
คัดกรองความฉลาดทางอารมณ
(EQ) ของเยาวชนในสถานศึกษา
วันที่ 26 มกราคม 2561
กลุมเปาหมาย 100 คน คือ จนท.
รพ/สสอ. และครู
รอยละ 78.44
-ฆาตัวตายสําเร็จ 8 ราย
1.45 ตอแสนประชากร
รอยละ 95.4
-

ไมเกิน 20 ตอแสนการเกิด
มีชีพ

61.2 ตอแสนการเกิดมีชีพ
(มารดาเสียชีวิต 1 ราย)

47

รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป พัฒนาการสมวัย

รอยละ 85

รอยละ 95.47

กลุมงานที่
รับผิดชอบ
NCD

NCD

NCD
NCD
NCD

-

สงเสริม

พัฒนาการสมวัย มีปญหาเรื่อง
คัดกรองแลวไมมีการติดตาม ให
หามาตรการดําเนินการ

สงเสริม

ลําดับที่

ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดตรวจราชการ 35 ตัวชี้วัด PA 12 ประเด็น 15 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดยุทธศาสตรสุขภาพจังหวัดสระแกว ป 2561
ชื่อตัวชี้วัด
คาเปาหมาย
ผลงาน
ขอเสนอแนะของประธาน

48

รอยละของเด็ก 0 - 5 สูงดีสมสวน และสวนสูงเฉลี่ยที่
อายุ 5 ป

49
50
51

อัตราการคลอดมีชีพ ในหญิง อายุ 15-19 ป
รอยละตําบลที่มีระบบ Long Term Care ผานเกณฑ
รอยละเด็กกลุมอายุ 0-12 ปฟนดีไมมีผุ (cavity free)

52

รอยละของหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ผาน
เกณฑการประเมิน ITA

53

รอยละของหนวยงานภายในกระทรวงสาธารณสุขผาน
เกณฑการประเมินระบบการควบคุมภายใน

-รอยละ 54.50
-สวนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ป ไมผาน
ชาย ≥ 110 ซม.
หญิง ≥109.15 ซม.
30.94 ตอพัน
รอยละ 72.41
-รอยละ 57.51
(อ.วังน้ําเย็น ผลงานต่ํา พบวา
รพ.สต.ที่มีผลงานต่ํา ไดแก
คลองหินปูน ทุงมหาเจริญ และ
คลองจระเข มีปญหาเรื่องฟาลง)
-ผลงานไตรมาส 1 ตองผาน -ผลงาน ไตรมาส 1 คะแนนเฉลี่ย
ระดับ 3
3.63 คะแนน
-ผลงานไตรมาสที่ 2 – 4
(รพ.คลองหาด สงรายงานไม
รอยละ 90
ทันเวลา/สสอ.วังน้ําเย็น ไมมี
หลักฐาน /คําอธิบายเหตุผล /
ไมสรุปผลวิเคราะห พัสดุ ป 60
(EB 6) เสนอผูบริหาร

-

กลุมงานที่
รับผิดชอบ
สงเสริม

-

สงเสริม
สงเสริม
ทันตกรรม

-

ตรวจสอบ
ภายในฯ

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

-

ตรวจสอบ
ภายในฯ

-รอยละ 54
-สวนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ป
ชาย ≥ 113 ซม.
หญิง ≥112 ซม.
< 40 ตอพัน
รอยละ 60
-เด็ก 6 – 12 ป ไดรับ
บริการทันตกรรม
รอยละ 30

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

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
ไมมี
มติที่ประชุม ไมมี
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
การประชุมผานวีดีทัศนทางไกลของกระทรวงมหาดไทย เรือ่ ง แนวทางการประเมินผล
ผูนําในองคกร (ผูวาราชการจังหวัดสระแกว) ตามบัญชาของนายกรัฐมนตรี 10 ขอ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561
ณ หองประชุมสระแกว ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสระแกว
สรุปแนวทางการประเมิน โดยวิธี Online และสงผลการประเมินไปยังปลัดกระทรวง ฯ
มีประเด็นการประเมินทั้งหมด 10 ขอ สสจ.สระแกวจะตองรายงานผล 3 ขอ ไดแก การลดพลังงาน การลดกระดาษ
การประหยัดงบประมาณ และถูกเลือกใหแสดงความคิดเห็น 2 ขอ ไดแก การกํากับดูแลการทุจริต และ การ
เสริมสรางขวัญกําลังใจ/การดูแลเอาใจใสผูใตบงั คับบัญชา
มติที่ประชุม รับทราบ
ปดประชุม เวลา 15.30 น.
ผูจดบันทึกรายงานการประชุม
นางสาวเปรมกมล ขวนขวาย
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

ผูตรวจรายงานการประชุม
นางกัลยารัตน จตุพรเจริญชัย
หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

