รายงานการประชุม
หัวหนากลุมงาน ในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแกว ครั้งที่ 11/2561
วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น.
ณ หองประชุมสิรินธร สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแกว
*********************************************

ผูมาประชุม
1. นายแพทยอภิรัต กตัญุตานนท
2. นางอรรัตน จันทรเพ็ญ
3. นางญาณี นาคพงษ
4. นายไพรรัชตวิริต วิริยะภัคพงศ
5. นางดารารัตน โหวงศ
6. นายมานัชย เวชบุญ
7. นางสาวปวีณภัสสร คล้ําศิริ
8. นางจามจุรี สมบัติวงษ
9. นางกัลยารัตน จตุพรเจริญชัย
10. นางอรพิน ภัทรกรสกุล
11. นายเอกชัย หอมชื่น
12. นายสมเกียรติ ทองเล็ก
13. ภก.สานิษ ศิริปน
14. นายปราโมทย บุญเปลง
15. นางภัทรา ผาแกว
16. นางสาวนุชรี บวงสวง
17. นางกชพรรณ หาญชิงชัย
18. นางผองใส มวงประเสริฐ
ผูไมมาประชุม (เนื่องจากติดราชการ)
1. ทพญ.ชญานิศ อุปนันท
ผูเขารวมประชุม
1. นางสาวเปรมกมล ขวนขวาย
2. นายสมบัติ พึ่งเกษม
3. นายเสกสรรค คงอาชีวกิจ
4. นางสาวชุติญา บุญพงศไพศาล
5. นายปยะณัฐ วิเชียร
6. นายอนุสรณ คัฒจรรย

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

ประชุมเวลา 09.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องทีป่ ระธานแจงทีป่ ระชุมทราบ
นายแพทยอภิรัต กตัญุตานนท นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสระแกว เปนประธานการประชุม
กลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังนี้
1.จากการประชุมเขต มีขอสงสัยวา ขอมูล TB 170 ตอแสน มาจากไหน ดูจากความชุกจริงหรือไม หาก
ดําเนินการเฉพาะกลุมเสี่ยงทําใหผลงานไมไดตามเปาหมาย เขตมีแนวโนมจะดําเนินการในกลุมประชากรทั่วไป โดย
จะใชรถเอกซเรยของเขต และใชงบ PP ของเขต หัวละ 100 บาท มาดําเนินการ อาจจะเอกซเรย อสม./กํานัน
ผูใหญบาน ในวันประชุมอสม./กํานัน ผูใหญบาน
2.พิษสุนัขบา เมื่อมีการสื่อสารความเสี่ยงออกไป ทําใหประชาชนมาฉีดยามากขึ้น อัตราการใชวัคซีนมาก
ขึ้นเทาตัว ใหแกปญหาโดยเฉลี่ยวัคซีน หรือยืมกันใช จนกวาปริมาณการใชวัคซีนเริม่ เขาที่ ถาทานใดที่ไมใชกลุมเสี่ยง
จริง ๆ จะยังไมใหฉีด เนื่องจากเกรงวัคซีนจะขาดแคลน
3.จากการประชุมติดตามตัวชี้วัดที่ผานมา พบวา มีขอมูลบางตัวที่ไมตอง update ทุกเดือน แตบางตัวตอง
update อยางสม่ําเสมอ โดยใหถือวาเปนงานประจํา และ นพ.สสจ.จะเขาเยี่ยมกลุมงานรอบที่ 2 โดยจะเนน
คุณภาพของงาน และลงรายละเอียดแตละประเด็น ขอใหทุกกลุม งานเริม่ update ขอมูลใหเปนปจจุบัน
มติที่ประชุม รับทราบ
-เรื่องจากรองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสระแกว
1. รองญาณี นาคพงษ
-นโยบายผูวาราชการจังหวัดสระแกว ใหบุคลากรใสเสื้อ To be ในวันพฤหัสบดี
มติที่ประชุม รับทราบและดําเนินการ
2. รองไพรรัชตวิริต วิริยะภัคพงศ
-ตามที่ไดจัดทําหนังสือ 3 ฉบับ เสนอใหกระทรวง ไดแก 1.กําหนดหนวยบริการ/ยกฐานะ โดยกลุม
พยส.เปนผูทําหนังสือ 2.ขอเปดกรอบอัตรากําลัง 6 รพ.สต. โดยกลุมทรัพยฯ เปนผูทําหนังสือ 3.ทําหนังสือหารือ
โดยกลุมนิตกิ าร ซึ่งทาน ผอ.กบรส. แจงวากรณีนี้เปนเรื่องเดิม มีเลขครบแลว ถือวาสถานบริการ 6 แหงเปนหนวย
บริการแลว ไมตองทําเรื่องขึ้นมาใหม กรณีที่จะทําเรื่องขึ้นมาใหม ไดแก การขอเปดสถานบริการใหม การยกระดับ
และการเลือ่ นระดับสถานบริการ แนะนําใหนําหนังสือเดิมกลับมาทําใหม โดยทําเรื่องขอกําหนดกรอบตําแหนงของ
หนวยบริการทัง้ 6 แหง สงให บค.พิจารณาไดเลย ใหกลุมทรัพยฯ ทําหนังสือเปนฉบับเดียว โดยรวบรวมหลักฐาน
ทั้งหมดสงไปใหกระทรวง หากกระทรวงดําเนินการลาชาใหทําเรื่องหารือไปอีกครัง้
มติที่ประชุม รับทราบและดําเนินการ
3. รองดารารัตน โหวงศ
-ตามที่ทานสธน.มา Surprise Visit 2 อําเภอ ไดแก อ.เขาฉกรรจ และอ.วังสมบูรณ พบประเด็นปญหา
การพัฒนาโรงพยาบาลเกี่ยวกับโครงสราง และความเปนอยูข องบุคลากร มีรายละเอียดทีเ่ กี่ยวของกับหลายกลุมงาน
ขอความรวมมือใหติดตามและใหความรูทางวิชาการ โดยใหดําเนินการอยางเรงดวน เนื่องจากเปนพื้นที่ของทานปลัด
นพ.สสจ. : ใหทําหนังสือแจงพื้นทีเ่ ปนลายลักษณอักษร
มติที่ประชุม รับทราบและดําเนินการ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2561 วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2561 (สามารถตรวจสอบ
ไดจาก http://team.sko.moph.go.th)
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครัง้ ที่แลว
3.1 รายงานความกาวหนา WEB KPI
-ตัวชี้วัดบางตัวยังไมมีการ update ขอมูลในไตรมาสที่ 2 ขอใหกลุม งานผูรบั ผิดชอบกรอกขอมูล
ใน Web ถาไมเขาใจใหสอบถาม นายปยะณัฐ เพือ่ จะไดนําขอมูลมาวิเคราะหเปนภาพของ 9 อําเภอ หากกรอก
ขอมูลแลว โปรแกรมจะขึ้นวามีการ update ขอมูลเปน Real time ตลอดเวลา
นพ.สสจ. : ตัวชี้วัดใดที่ยังไมได update ขอมูล ใหเรงดําเนินการ undate อยางสม่ําเสมอ
มติที่ประชุม รับทราบและดําเนินการ
3.2 รายงานผลตามขอสัง่ การของประธาน จากการประชุมครั้งที่แลว
3.2.1) ติดตามการซอมแผนตอบโตภาวะฉุกเฉินฯ ของ อ.ตาพระยา วาดําเนินการแลวหรือยัง
(กลุม คร.)
-มีการซอมแผน Table Top แลว โดย รพ.ตาพระยาซอมเอง ปภ.ไมไดรวมซอมแผน
มติที่ประชุม รับทราบ
3.2.2) TB อําเภอเขาฉกรรจ มีการคัดกรองนอย มีมาตรการดําเนินการอยางไร หาสาเหตุและ
แนวทางในการแกไข และตรวจสอบวาทําไมบางอําเภอคัดกรองเกินเปาหมาย (กลุม ผูส ูงอายุ) เชน อ.วัฒนานคร และ
อ.ตาพระยา (กลุม คร.)
-อําเภอเขาฉกรรจ ผลงานต่ํากวาเกณฑ ติดปญหาการคียขอมูล กําลังเรงติดตามโดยจะจัด
ทีมลงนิเทศ
-ผลงานคัดครองในกลุมผูสงู อายุเกิน 100% เนือ่ งจากการตั้งเปาหมายในกลุม 65 ป
ขี้นไป แตพื้นที่คัดกรองในกลุม 60 ปดวย
นพ.สสจ. : การคัดกรองนอยเกิดจากการคียขอมูลไมคลอง จังหวัดจะดําเนินการอยางไร ตองสอนวิธีการคียขอมูล
หรือไม ใหดขู อมูลใน manual วามีเทาไร หากมีการคัดกรองไดนอย ใหคร.ลงไปเจาะลึกดูวาคียไมคลองจริงหรือไม
ทําอยางไรถึงจะคียไดคลอง ที่ยังไมคียมีกี่คน มีจริงหรือไม
นายสมเกียรติ : ชวงนี้ผูปฏิบัติตองทํางานเรื่องคัดกรองแรงงานตางดาวในโรงเกลือ ทําใหไมมเี วลาไปติดตามการ
ดําเนินงานที่ อ.เขาฉกรรจ คาดวาหลังจากเสร็จภารกิจที่โรงเกลือแลว จะพาทีมลงไปเยี่ยม อ.เขาฉกรรจ
มติที่ประชุม รับทราบและดําเนินการ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
• รายงานความกาวหนาตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัตริ าชการกระทรวง (PA) 12 ประเด็น 15
ตัวชี้วัด

ลําดับที่

ชื่อตัวชี้วัด

ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด PA 12 ประเด็น 15 ตัวชี้วัด ป 2561
คาเปาหมาย
ผลงาน

1

รอยละของการมีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อําเภอ (พชอ.) ที่มีคุณภาพ

2

รอยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปดดําเนินการในพื้นที่
(Primary Care Cluster)

3

ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ของสวนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (PMQA)

4

รอยละของหนวยบริการที่ผานการรับรองคุณภาพ
โรงพยาบาล (HA) ขั้น 3

รอยละ 50

-จว.สั่งการเรงรัดแตงตั้ง
คณะกรรมการ พชอ.ภายใน 25
เมษายน 2561
-จว.ประชุมมอบนโยบายและ
Workshop การพัฒนากลไกการ
ประสานงานภาคีเครือขายเพื่อ
บูรณาการ คน เงิน จาก จว./
อําเภอ/ภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ
ป 2561 มีเปาหมาย
-ป 60 มี 2 แหง (รพร./รพ.อรัญ)
เพิ่มทีมหมอครอบครัว PCC -ป 61 เพิ่มทีมหมอครอบครัว PCC
รพร. 2 ทีม
รพร. 2 ทีม
(ลงทะเบียนดําเนินการแลว)
-สสจ. รอยละ 60
- สสจ. หมวด 1 การนําองคการ
-สสอ. รอยละ 20
ผาน 2 ตัว ไมผาน 2 ตัว และไมใช
ชวงประเมินผล 1 ตัว และ หมวด
5 การมุงเนนบุคลากร ผาน 3 ตัว
และไมผาน 2 ตัว
- สสอ. อยูระหวางประเมินผล
โดยกําหนดสงให กพร.สป ภายใน
18 เม.ย.61
-รพศ./รพท.3 แหง
-รพท. 2 แหง
(รพร.สระแกว/รพ.จิตเวชฯ)
-รพช 5 แหง
-รพช. 2 แหง (วนย./คห.)
-มีแผนการขอยื่นรับรองฯ ทุก รพ.
ยกเวน รพ.เขาฉกรรจ ยังไมกําหนด

ขอเสนอแนะของประธาน
-

กลุมงานที่
รับผิดชอบ
คุณภาพ

-

คุณภาพ

-

คุณภาพ

-รพท.เปนจุดเนนของกระทรวง
ดังนั้น รพ.อรัญฯ ไมผานไมได
จังหวัดตองชวยไปกระตุนติดตาม
และตองใหมีการกําหนด
Timeline ที่ชัดเจน

คุณภาพ

ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด PA 12 ประเด็น 15 ตัวชี้วัด ป 2561 (ตอ)
คาเปาหมาย
ผลงาน

ลําดับที่

ชื่อตัวชี้วัด

5

รอยละของ รพ.สต. ในแตละอําเภอที่ผานเกณฑระดับการ
พัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว

รอยละ 25

6

รอยละของจังหวัดมีศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC)
และทีมตระหนักรูสถานการณ (SAT) ที่สามารถปฏิบัติงาน
ไดจริง

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

7

อัตราความสําเร็จการรักษาผูปวยวัณโรคปอดรายใหม

-อัตราความสําเร็จการรักษา
ผูปวยวัณโรครายใหม รอย
ละ 85
2. กลุมเสี่ยงไดรับการคัด
กรองเชิงรุกฯ ครอบคลุม
รอยละ 100
3. ลดอัตราการขาดยาใน

-อ.คลองหาด อ.เขาฉกรรจ
อ.เมือง และ อ.วัฒนานคร
ผานเกณฑ นอยกวารอยละ 25
(รายชื่อเปาหมายการพัฒนารพ.สต.
เปน รพ.สต. 5 ดาว จํานวน 26
แหง ดังรายละเอียดตามเอกสาร
แนบ)
1.เปดศูนย EOC ชวงเทศกาล
สงกรานต 2561 วันที่ 11-17
เมษายน 2561
2. เตรียมความพรอมรับอุบัติเหตุ
ชวงเทศกาลสงกรานต 2561
3. มีการซอมแผนฯ ชวงเทศกาล
สงกรานต (อ.วังน้ําเย็นยังไมมี
กําหนดการซอมแผน)

-ผูปวย TB รายใหมขึ้นทะเบียน
317 ราย
1.On Treatment 265 ราย
2.เสียชีวิต 19 ราย
3.โอนออก 23 ราย
4.ขาดยา 1 ราย
5.เปลี่ยนวินิจฉัย 4 ราย

ขอเสนอแนะของประธาน
-

กลุมงานที่
รับผิดชอบ
คุณภาพ

คร.
-Web EOC กําลังดําเนินการ
สวน Line EOC กระทรวงตั้งให
และใหจังหวัดเขารวมกลุมทาง QR
Code
-ใหกลุมคร. ดูวา Line EOC ของ
จังหวัดควรดึงใครเขากลุมบาง ให
พิจารณาตามกลอง SAT
-ชวงวันที่ 11-17 เมษายน เวลา
07.00 น. ใหมีการประชุมสรุป
ขอมูลเปน One page โดยมี
นพ.สสจ./ ผชช.ว และผูแทนจาก
กลุมคร. 1 คน
-ใหเรงปรับผูสัมผัสโรค
-การคัดกรองมี 2 ประเภทคือ
คัดกรองไดตามเปาหมาย และคัด
กรองแลวพบ ประเด็นที่คัดกรอง
เฉพาะกลุมเสี่ยงแตยังไมไดตาม
เปาหมายจะทําอยางไร

คร.

ชื่อตัวชี้วัด

ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด PA 12 ประเด็น 15 ตัวชี้วัด ป 2561 (ตอ)
คาเปาหมาย
ผลงาน
ผูปวยวัณโรครายใหม ไม
เกินรอยละ 3
4. ลดอัตราการเสียชีวิตใน
ผูปวยวัณโรครายใหม ไม
เกินรอยละ 5
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รอยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมไดตาม
เกณฑ GREEN&CLEAN Hospital

-รอยละ 20 ผานเกณฑ
ระดับดีมาก

-ประเมินตนเอง ระดับพื้นฐาน
3 รพ. ระดับดี 5 รพ. และ ระดับ
ดีมาก 2 รพ.
-จะเขาตรวจเยี่ยมรพ.จิตเวชภายใน
เดือนเม.ย. สวนรพ.อรัญและ
รพ.เขาฉกรรจเขาหลังสงกรานต

ขอเสนอแนะของประธาน

กลุม งานที่
รับผิดชอบ
คร.

-กลุมผูสัมผัส อําเภอใดมีปญหา
มากตองเจาะลึก
-กลุม Migrant ผลงานต่ํา สาเหตุ
จากอะไร ฝากคร.ถามสวนกลางวา
ปหนาจะใชหลักเกณฑอยางไรและ
แจงใหทุกแหงทราบโดยทั่วกัน
-DM ผลงานต่ํา ใน อ.เมือง และ
เขาฉกรรจ หาสาเหตุเกิดจากอะไร
และประสานคืนขอมูลให
ผูรับผิดชอบแตละอําเภอโดยตรง
และทําหนังสือติดตามทุกอําเภอ
โดยเฉพาะอําเภอที่มีผลงานต่ํา
เรียกผูรับผิดชอบมาคุย
-สรุปบทเรียน การคัดกรอง
แรงงานตางดาวในโรงเกลือ
-รองอรรัตน : ใหทําแผนที่ดูวา
พื้นที่ใดเสียชีวิตเยอะ ทํา dead
case conference และทานผตร.
จะมีการประชุม TB เขต ทุกวันพุธ
ที่ 1 และ 3 ของเดือน ใหคร.ดูวา
มีขอมูลอะไรที่ตองเตรียมนําเสนอ
-รพ.เขาฉกรรจนาเปนหวง ให
อน.
ชวยกันติดตามเรื่อง G&C

ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด PA 12 ประเด็น 15 ตัวชี้วัด ป 2561 (ตอ)
คาเปาหมาย
ผลงาน

ลําดับที่

ชื่อตัวชี้วัด

9

RDU ขั้น 1 รอยละ 100
RDU ขั้น 2 รอยละ 50
AMR รอยละ 70
รอยละ 60 ผานระดับ 3

12

รอยละของโรงพยาบาลที่ใชยาอยางสมเหตุสมผล (RDU)
และรอยละของโรงพยาบาลที่มีระบบจัดการการดื้อยาตาน
จุลชีพอยางบูรณาการ (AMR)
รอยละของหนวยงานที่มีการนําดัชนีความสุขของคนทํางาน
ไปใช
อัตราการคงอยูของบุคลากรดานสุขภาพ
(Retention Rate)
รอยละของหนวยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน

13

จํานวนเมืองสมุนไพร

อยางนอยเขตละ 1 จังหวัด

10
11

ไมนอยกวารอยละ 85
ระดับ 7 ไมเกินรอยละ 6

RDU ขั้นที่ 1 : ผานทุกแหง
RDU ขั้นที่ 2 : ยังไมมีรพ.ใดผาน
AMR รอยละ 100
-ผานระดับ 5 รอยละ 15.79
-ผานระดับ 4 รอยละ 84.21
รอยละ 97.84
-ไมมีระดับ 7
-ระดับ 1 จํานวน 3 แหง
อยูระหวางดําเนินการ

ขอเสนอแนะของประธาน
-มีแผนลงเยี่ยม คปสอ.อรัญ

กลุมงานที่
รับผิดชอบ
คบส.

-

ทรัพยฯ

-

ทรัพยฯ

-

ประกัน

นางกัลยารัตน : การกอหนี้ผูกพัน แผนไทย
ครบแลว งบดําเนินงานให
ผูเกี่ยวของ Monitor อยางใกลชิด
นางจามจุรี : สสจ.ไดงบเยอะมาก
ทานรองภูษิตจะติดตามงบ
ดําเนินงานอยางละเอียด ดังนั้น
การติดตามครั้งหนาใหผูรับผิดชอบ
ไปชี้แจงรวมกับกลุมบริหารดวย
รองแมว : ใหกลุมพยส.เชิญ
ผูรับผิดชอบที่เหลืองบดําเนินงานที่
เปนปญหามาคุยกัน การคืนงบ
ตองชี้แจงเปนลายลักษณอักษร

สรุปจาก นพ.สสจ.
1.การประชุมติดตามตัวชี้วัด ในสัปดาหที่ 1 และ 3 ให Update ขอมูลใหเปนปจจุบัน เนื่องจากเปน
งาน Routine และในสัปดาหที่ 3 ใหหัวหนากลุมงานวิเคราะหและนําเสนอผลการดําเนินงานรายตัวชี้วัดวา อําเภอใด
มีผลงานต่ํา มีสาเหตุจากอะไร มีแนวทางแกไขอยางไร ผลเปนอยางไร ซึ่งบางตัวชี้วัดตองเจาะลึกถึงรายตําบล และคืน
ขอมูลใหผูบริหารทราบ ในทีป่ ระชุมคปสจ.
2.งานเฉพาะที่ตางจากจังหวัดอื่นตามพันธกิจ วิสัยทัศน สระแกวมีเรือ่ งชายแดนที่ตองดําเนินการ
3.อําเภอเขาฉกรรจ พบปญหาสิ่งแวดลอม จะทําอยางไร หวังผลอยางไร งานของจังหวัดเราตองทําเปน
Routine
4.อําเภอที่มปี ญหาทางการเงิน ไดแก เมือง และ อรัญ ตองมีการติดตามตัวชี้วัดอยางสม่ําเสมอ
5.การเสริมจุดเดนของจังหวัด ทําใหที่อื่นมองเห็น เชน แพทยแผนไทย Intermediate care ให update
ผลงาน และนพ.สสจ.จะลงเยี่ยมกลุม งานในรอบสอง
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 รองอรรัตน แจงวา วันที่ 10 เม.ย. จะมีการประชุมพิจารณางบเหลือจาย
-เสนอใหทําหนังสือขอสนับสนุนงบเหลือจาย เชน ขอเครื่อง X-rays แบบ pacs ใหรพ.โคกสูง
และรพ.วังสมบูรณ ฯลฯ
นพ.สสจ. : ใหดําเนินการประสานพื้นที่ดวย
มติที่ประชุม รับทราบและดําเนินการ
5.2 นางภัทรา
-จากการลงพื้นที่ พบวา อ.ตาพระยา มีระบบขอมูลคอนขางดีกวาทุกอําเภอ เนื่องจาก มี
โปรแกรมเชื่อมระหวาง Hos กับ JHCIS ซึ่งเคยเสนอให IT จังหวัดซือ้ โปรแกรมดังกลาวแลว
รองอรรัตน : เสนอใหทํา best practice ที่ตาพระยาเรื่องขอมูล เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูก ับอําเภออื่น
นพ.สสจ. : จะดําเนินการอยางไรใหอําเภออื่นมีระบบขอมูลดีเหมือนอําเภอตาพระยา ให IT จังหวัดรับฟงและนําไป
ประเมินดู
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
6.1.1 ตัวชี้วัดสุขภาพดี (4 ดี วิถีพอเพียง) รายละเอียดตามเอกสารแนบ
-ตัวชี้วัดการดําเนินงาน 4 ดีวิถีพอเพียง ดานสุขภาพดี ประจําปงบประมาณ 2561
ตามประเด็น 3 อ 2 ส 1 ฟ มีจํานวน 7 ตัวชี้วัดที่กลุมงานที่เกี่ยวของตองดําเนินการ ดังนี้
1. ครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และไดมาตรฐาน (รอยละ 75 ขึ้นไป
(กลุม สงเสริม)
2. คนอายุ 6 ปขึ้นไป ออกกําลังกายอยางนอยสัปดาหละ 3 วัน ๆ ละ 30 นาที
(รอยละ 60 ขึ้นไป) (กลุมสงเสริม)
3. รอยละของประชาชนวัยทํางานอายุ 30 - 44 ป มีคาดัชนีมวลกายปกติ (รอยละ
60 ขึ้นไป) (กลุมเสงเสริม)
4. ดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทย (รอยละ 80 ขึ้นไป) (กลุม NCD)
5. คนในครัวเรือนไมสบู บุหรี่ (รอยละ 90 ขึ้นไป) (กลุม คบส.)
6. คนในครัวเรือนไมดื่มสุรา (รอยละ 100) (กลุมคบส.)
7. รอยละของเด็กกลุม อายุ 0-12 ปฟนดีไมมผี ุ (cavity free) (รอยละ 54 ขึ้นไป
(กลุม ทันตะ)
นายเอกชัย : สอบถามตัวชี้วัดเรื่องการออกกําลังกาย วาออกกําลังกายอยางนอย 3 วัน หรือ 5 วันๆ ละ 30 นาที

นพ.สสจ. : ออกกําลังกาย 5 วัน ๆ ละ 30 นาที โดยทุกตัวชี้วัดใหดําเนินการใส Intervention แลวจึงวัดผล
มอบหมายใหกลุมงานทีเ่ กี่ยวของ ติดตามในสัปดาหที่ 3 และกลุมงานคุณภาพ เนนการสื่อสาร การประชาสัมพันธ
การใชประโยชนจากบุคลากรสาธารณสุข และอสม. ในเรื่อง Healt Literacy ใหถึงประชาชนในชุมชน เพื่อให
ประชาชนสามารถเขาถึงแหลงความรูซงึ่ การไดมาของสุขภาพดี ที่ถูกตอง และเปนปจจุบัน นําไปสูร ะดับที่สามารถ
ชี้แนะใหคําปรึกษาในชุมชนได
พญ.อรรัตน : ควรกําหนดใหมพี ื้นที่ดําเนินการนํารองเรื่องสุขภาพดี เชน อ.วัฒนานคร
มติที่ประชุม รับทราบและดําเนินการ
6.1.2 ตัวชี้วัดของกระทรวงฯ ทีร่ พร.สระแกว รับผิดชอบ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
1) รพร.สระแกว มีตัวชี้วัดของกระทรวงฯ ที่รบั ผิดชอบจํานวน 8 ตัวชี้วัด ควรมีการ
ติดตามความกาวหนาผลการดําเนินงานเพื่อปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน และเตรียมความพรอมในการรับ Surprise
Visit ศึกษาดูงาน และรับการตรวจราชการ
นพ.สสจ. : เชิญผูรบั ผิดชอบตัวชี้วัด ของ รพร.สระแกว มารวมประชุมเพือ่ นําเสนอความกาวหนาผลการดําเนินงาน
ในที่ประชุมหัวหนากลุมงาน ในสัปดาหทสี่ ามของเดือน
2) การติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด Service Plan รายสาขาที่ รพร.สระแกว
รับผิดชอบ
นพ.สสจ. : ใหประสานรพร.สระแกว นําเสนอผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด Service Plan ในที่ประชุมคปสจ.
เดือนละครั้ง
มติที่ประชุม รับทราบและดําเนินการ
6.1.3 สรุปประเด็นการ Surprise Visit ของ นายแพทยอภิชาติ รอดสม สาธารณสุขนิเทศก
เขตสุขภาพที่ 6 ในการพัฒนาโรงพยาบาล และ รพ.สต. ระบบ Green & Clean Hospital ระบบ QSC (Quality
Service) ตลอดจนรับฟงปญหาอุปสรรค ใหขอเสนอแนะในการพัฒนางาน และใหกําลังใจเจาหนาที่ในการปฏิบัติงาน
ประกอบดวย รพ.เขาฉกรรจ รพ.วังสมบูรณ รพ.สต.คลองเจริญ (อ.เขาฉกรรจ) และรพ.สต.คลองเจริญสุข
(อ.วังสมบูรณ) ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
-กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรฯ ไดทําหนังสือแจงเวียนใหหนวยงานรับตรวจทราบแลว
และใหรพ.เขาฉกรรจจัดทํา Timeline ตามขอเสนอแนะของทานสธน. สงใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแกว
ภายในวันที่ 11 เมษายน 2561 และใหกลุม งานทีเ่ ปนพี่เลี้ยงและกลุมงานที่เกี่ยวของ เรงติดตามความกาวหนาใน
การดําเนินงานดวย
นพ.สสจ. : ใหพื้นที่จัดทํา Timeline สงให สสจ.ภายในวันที่ 10 เมษายน และใหกลุมอน.ลงใหคําปรึกษาที่
รพ.เขาฉกรรจ
รองดารารัตน : กลุมงานคุณภาพจะจัดประชุมเวทีแลกเปลีย่ น QSC ในวันที่ 3 พ.ค. ใหเชิญรองนพ.สสจ.และ
ผูเกี่ยวของเขารวมรับฟงและใหขอเสนอแนะ
มติที่ประชุม รับทราบและดําเนินการ
6.1.4 ติดตามการจัดทําสรุปรายงานประจําป 2560
-มีหลายกลุมงานสงขอมูลใหกลุมงานพัฒนายุทธศาสตรแลว สวนกลุมงานที่ยังไมไดสง
ขอความรวมมือใหสงภายในวันที่ 11 เมษายน 2561
มติที่ประชุม รับทราบและดําเนินการ
6.1.5 ปนี้จะไมมีการปรับแผน 6 เดือน แตจะเปนการประสานแผนแทน หากกลุม งานใด
ไมตองการทําแลวใหทําเรือ่ งคืนเงิน และหากกลุม งานใดยังตองการทําแตเกินชวงเวลาที่กําหนด ใหชี้แจงเหตุผล
มติที่ประชุม รับทราบและดําเนินการ
6.2 กลุมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
-ระบบงานรังสี ขาดแคลนบุคลากร ในรพ.ตาพระยา และ รพ.วังสมบูรณ แกปญหาโดยขอ
1.จัดอบรมใหความรูเรื่องรังสี 2.ขอความชวยเหลือจาก Cup ขางเคียง เดือนละครั้ง 3.จางนักรังสีทเี่ กษียณแลว
มติที่ประชุม รับทราบ

6.3 กลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล
6.3.1 การขับเคลื่อน Happy Money
แผนสรางเสริมสุขภาพทางการเงิน (Happy Money Program) โดยกระทรวงสาธารณสุข
มี 5 โครงการ ไดแก
1) โครงการความมั่นคงดานที่อยูอ าศัย มีสถาบันการเงิน 10 สถาบันการเงิน ทํา
MOU กับกระทรวงสาธารณสุข
ขอความรวมมือใหบคุ ลากรที่ใชบริการ Happy Home ตอบแบบสํารวจความ
พึงพอใจตอการใชบริการ ไดที่ https://goo.gl/forms/TCPBM1uUTZVj7jG92 ตั้งแตวันที่ 30 – 30 เมษายน
2561
2) โครงการคลินิกสุขภาพทางการเงิน Pilot Project รวมกับธนาคารแหง
ประเทศไทย โครงการ Salaryman Can Do : จัดการเงินทีด่ ี Happy แนนอน
3) โครงการประนอมหนี้สิน ไดแก หนี้นอกระบบ บัตรเครดิต ออมสิน/
กรุงไทยธนวัฎ (เจาหนาที่ทที่ ํากรุงไทยธนวัฎ ตองทําหนังสือขอปรับลดอัตราดอกเบี้ยจากรอยละ 11 เหลือรอยละ
7.4 ธนาคารจึงจะพิจารณาปรับลดดอกเบี้ยให)
4)โครงการสวัสดิการยานพาหนะ ประกันรถยนต (Happy Car Insurance)
มี 3 บริษัท ไดแก เทเวศรประกันภัย ชับบสามัคคีประกันภัย และวิริยะประกันภัย
5) โครงการสวัสดิการอื่น ๆ เชน คาใชจายดานความสื่อสาร (Happy
Communication) ไดแก Airtime Internet และเครื่องโทรศัพท เริม่ ใชบริการทุก shop ทั่วประเทศ ตั้งแตวันที่
15 เมษายน 2561
นพ.สสจ. : ใหบคุ ลากรพิจารณาและศึกษารายละเอียดใหดีกอ นเขารวมโครงการตาง ๆ
มติที่ประชุม รับทราบ
6.3.2 กิจกรรมวันสงกรานต
สสจ. กําหนดจัดงานวันที่ 11 เม.ย.61 เริม่ เวลา 12.00 น. รับประทานอาหาร
กลางวันรวมกับพื้นที่ เริ่มกิจกรรมสันทนาการเวลา 13.00 มีกีฬาพื้นบาน การแสดง 2 ชุด โดยทานนพ.สสจ.เปนผู
กลาวเปดงาน ธีมงานชุดไทย (บุพเพสันนิวาส)
การมอบหมายความรับผิดชอบ
-ประสานกลาง กลุมทรัพย พิธีการ คบส. เครือ่ งเสียง คาราโอเกะ คร. การแสดง
พยส. ประกัน ตรวจสอบภายใน และแผนไทย (พยส.นําทีม) ตอนรับและดูแลอาหารใหแขกผูใหญ NCD สงเสริม
ทันตะ และผูห ญิงกลุมควบคุมโรค (สงเสริมนําทีม) การจัดสถานที่ คุณภาพ อน. นิติการ และผูชายทั้งหมด (คุณภาพ
นําทีม) อาหารและเครื่องดืม่ กลุม บริหาร กลุมเปาหมายประกอบดวย สสจ. 120 คน คปสอ. 100 คน ขาราชการ
บํานาญ 20 คน อสม. 30 คน โดยขอสนับสนุนอาหารจากพื้นที่ 9 คปสอ. จํานวน 9 ซุม
มติที่ประชุม รับทราบ
6.4 กลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอม
วันที่ 23 ก.พ.61 ไดเก็บตัวอยางน้ําทั้งจังหวัดเพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ําดื่ม โดยไดเก็บตัวอยาง
น้ําจากสสจ.จํานวน 2 จุด คือ จุดแรกบริเวณทีล่ างรถ พบวา ผลคุณภาพน้ําผานเกณฑ ดื่มได และจุดที่สองเก็บน้ํา
บริเวณตูน้ําดื่มหนาหองประกันสุขภาพ พบวา คุณภาพอยูในเกณฑมาตรฐานดื่มได
มติที่ประชุม รับทราบ
ปดประชุม เวลา 11.45 น.
ผูจดบันทึกรายงานการประชุม
นางสาวเปรมกมล ขวนขวาย
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

*************************
ผูตรวจรายงานการประชุม
นางกัลยารัตน จตุพรเจริญชัย
หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

