รายงานการประชุม
หัวหนากลุมงาน ในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแกว ครั้งที่ 12/2561
วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น.
ณ หองประชุมสิรินธร สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแกว
*********************************************

ผูมาประชุม
1. นายแพทยอภิรัต กตัญุตานนท
2. นายไพรรัชตวิริต วิริยะภัคพงศ
3. นางดารารัตน โหวงศ
4. นายมานัชย เวชบุญ
5. นางสาวสุลีรัตน เพ็ชรสมบัติ
6. นางธัญวรัตม เจริญจิตต
7. นายเสกสรรค คงอาชีวกิจ
8. นางอรพิน ภัทรกรสกุล
9. นายสมเกียรติ ทองเล็ก
10. ภญ.ปรารถนา ชามพูนท
11. ทพญ.ชญานิศ อุปนันท
12. นายพิชิตชัย เชิดชู
13. นางภัทรา ผาแกว
14. นางสาวกัญญา เทพรัตนะ
15. นางกชพรรณ หาญชิงชัย
16. นางผองใส มวงประเสริฐ
ผูไมมาประชุม (เนือ่ งจากติดราชการ)
1. นางอรรัตน จันทรเพ็ญ
2. นางญาณี นาคพงษ
3. นายนพดล ทาทิตย
ผูเขารวมประชุม
1. นางสาวเปรมกมล ขวนขวาย
2. นายสมบัติ พึ่งเกษม
3. นายดาวรุง สําราญผล
4. นายธีระ แสงสุรเดช
5. นายสมโภชน เจริญยิง่
6. นางสาวสุธาทิพย ปริญญวัฒน
7. นายปยะณัฐ วิเชียร
8. นายอนุสรณ คัฒจรรย
9. นางสาววารุนี วงษา

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

ประชุมเวลา 13.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องทีป่ ระธานแจงทีป่ ระชุมทราบ
นายแพทยอภิรัต กตัญุตานนท นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสระแกว เปนประธานการประชุม
กลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังนี้
1.ในชวง 1-2 เดือนนี้ อยากเห็นวาแตละกลุมงานกําลังขับเคลื่อนงานในสวนทีร่ ับผิดชอบอยางไร เชน
สงเสริม NCD ของจังหวัดสระแกวไดทําอะไรบางทีท่ ําใหประชาชนมีสุขภาพดี มีการขับเคลือ่ นใหพื้นทีท่ ําอะไร NCD
มีโครงการทีเ่ ปนตัวอยางที่ดี กลุมสูงอายุ มีอะไรทีเ่ ตรียมรองรับในจ.สระแกว ใหผูสงู อายุชวยเหลือตัวเองได ใหทุก
กลุมงานนําเสนอในที่ประชุมครั้งตอไป
2.ยุทธศาสตร 5 ป 10 ป มีแผนจะทําอะไรทีเ่ ปนไปตามยุทธศาสตรตามที่วางไว เชน จุดเดน Product
Champion ทําแลวประชาชนชาวสระแกวไดรบั ประโยชน (ตอนนี้เราอยูจ ุดไหน เราตองการไปยืนอยูจุดไหน ทํา
อยางไรจึงจะไปสูจ ุดนั้น) ใหทุกกลุมงานนําเสนอในที่ประชุมครั้งตอไป
3.เปาหมาย 20 ป จะตองมีเรื่อง Health Literacy การสือ่ สารความเสี่ยงและใหสุขศึกษา ประชาชนตองมี
ความรูที่จะดูแลตัวเอง ทําอยางไรประชาชนถึงจะรูทกุ เรื่องที่เราทํา ตองมีเปาหมาย ตองเริ่มวาจะมีการสื่อสารกับ
ประชาชนอยางไร ทางชองทางไหน เราจะทําอยางไรใหประชาชนรูบ ทบาทหนาที่ของตัวเอง เปนการบานในชวง
เดือนนี้ที่ตองทํา และทําใหเห็นอยางชัดเจนขึ้น ใหทุกกลุมงานนําเสนอในที่ประชุมครั้งตอไป
มติที่ประชุม รับทราบและดําเนินการ
1.2 เรื่องจาก รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสระแกว
1.2.3 รองไพรรัชตวิริต วิริยะภัคพงศ
มติที่ประชุม ไมมี
1.2.4 รองดารารัตน โหวงศ
-รพ.สต. มีภาวะขาดแคลนน้ํา จํานวน 11 แหง ไดแก รพ.สต.คลองหมากนัด รพ.สต.
ลุงพลู รพ.สต.มะกอก รพ.สต.บานเขาพรมสุวรรณ รพ.สต.บานทาชาง รพ.สต.ฟากหวย รพ.สต.ภูน้ําเกลี้ยง
รพ.สต.หนองหวา รพ.สต.ซับมะนาว สอน.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และ รพ.สต.คลองเจริญสุข
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
นพ.สสจ. : เรื่องนี้ควรเปนเรื่องภายในของ คปสอ. ทีจ่ ะตองบริหารจัดการเอง เนือ่ งจากใชงบประมาณไมมาก
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 11/2561 วันพุธที่ 5 เมษายน พ.ศ.2561 (สามารถ
ตรวจสอบไดจาก http://team.sko.moph.go.th)
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครัง้ ที่แลว
3.1 เรื่องจากกลุม งาน
3.1.1 รายงานความกาวหนา Web KPI (พยส.)
-มีการรายงานใน Web KPI ครบทุกตัวชี้วัดแลว สวนตัวชี้วัดที่มีปญหา ซึ่งไดนําเสนอในการ
ประชุมครั้งที่แลว ขณะนี้ไดรับการแกไขเรียบรอยแลว ไดแก RDU ขั้นที่ 1 และ GREEN&CLEAN
นพ.สสจ. : 1. การนําเสนอในทีป่ ระชุมครั้งที่แลว ขอมูล TB ไมตรงกันระหวาง ใน WEB KPI กับ Slide ที่นําเสนอ
ขอใหกลุม งาน คร. ตรวจสอบขอมูลใหตรงกันกอนนําเสนอทุกครั้ง
2. Labies ใหเรงดําเนินการทําหนังสือแจงประสานพื้นที่ใหยืนยัน Node Vaccine ระดับตําบล และ
ปรับปรุงขอมูลวัคซีนใหเปนปจจุบัน
มติที่ประชุม รับทราบและดําเนินการ

3.1.2 TB อําเภอเขาฉกรรจ มีการคัดกรองนอย เกิดจากการคียขอมูลไมคลอง จังหวัดจะดําเนินการ
อยางไร ตองสอนวิธีการคียขอมูลหรือไม ใหดูขอมูลใน manual วามีเทาไร ใหคร.ลงไปเจาะลึกดูวาคียไมคลองจริง
หรือไม ที่ยงั ไมคียมีกี่คน มีจริงหรือไม (คร.)
-อําเภอไมมีการแบงปนเปาหมายไปสู รพ.สต. และสสอ.เพิ่งรูวา รพ.สต.บางแหงมีผลงาน
เปน 0 สวนในแรงงานตางดาวดําเนินการตรวจสุขภาพแลวเสร็จแลว แตเพิ่งคียขอมูลได 100 คน เนื่องจากมี
บุคลากรนอย ตอนนี้ผลงานของ อ.เขาฉกรรจขึ้นแลวอยูอ ันดับรองสุดทาย สวนผลงานของ อ.เมืองตก
มติที่ประชุม
3.1.3 ทําหนังสือขอสนับสนุนงบเหลือจาย เชน ขอเครื่อง X-rays แบบ pacs ใหรพ.โคกสูง
และรพ.วังสมบูรณ ฯลฯ (พยส.)
เสกสรรค : ตอนนีไ้ ดดําเนินการแลว สวนกลางไดพิจารณาผานรอบที่ 5 แลว รอนําเขาพิจารณาในทีร่ อบที่ 6
มติที่ประชุม รับทราบ
3.1.4 ใหพื้นที่จัดทํา Timeline ตามขอเสนอแนะของทาน สธน. สงให สสจ.ภายในวันที่ 10 เมษายน
และให กลุมอน.ลงใหคําปรึกษาที่รพ.เขาฉกรรจ (พยส.+อน.)
-อ.เขาฉกรรจขอเลื่อนสง Timeline ใหจังหวัด ภายในวันที่ 30 เมษายน 2561
-กลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอม ไดลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม รพ.เขาฉกรรจแลว ในวันที่ 20 เมษายน
2561 โดยมีประเด็นทีจ่ ะนําเสนออยูในวาระของกลุมงานอน.
มติที่ประชุม รับทราบ
3.1.5 ตัวชี้วัดสุขภาพดี เรื่องการออกกําลังกาย ตามนิยามของจปฐ. กําหนดวาตองออกกําลังกายอยาง
นอย 3 วันๆ ละ 30 นาที แตตามนิยามของสาธารณสุขใช 5 วันๆ ละ 30 นาที จะใชเกณฑใดในการขับเคลื่อน
นพ.สสจ. : ควรใชนิยามของกรมอนามัยในการสือ่ สารกับประชาชน คือ 5 วัน ๆ ละ 30 นาทีตอสัปดาห แตสําหรับ
การวัดผลงาน ใหใชเกณฑตามตาม จปฐ. คือออกกําลังกายอยางนอย 3 วัน ๆ ละ 30 นาทีตอสัปดาห
มติที่ประชุม รับทราบ
3.1.6 อ.ตาพระยา มีระบบขอมูลคอนขางดีกวาทุกอําเภอ เนื่องจาก มีโปรแกรมเชื่อมระหวาง Hos กับ
JHCIS ให IT พิจารณาเรือ่ งการซื้อโปรแกรม และรองอรรัตน เสนอใหทํา Best practice ที่ตาพระยาเรื่องขอมูล
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูกับอําเภออื่น (พยส.)
นพ.สสจ. : อ.ตาพระยามีระบบขอมูลดี ไมไดขึ้นอยูกับโปรแกรม แตอยูที่การควบคุมกํากับติดตามอยางตอเนื่องและ
ใกลชิด สวน Best practice สามารถนําสิ่งดี ๆ ของอ.ตาพระยา มาแลกเปลี่ยนเรียนรูก ับอําเภออื่นได
เปรมกมล : งาน IT มีแผนจะทํา ICT Round ลงพื้นที่ทุกวันศุกร ชวงนี้อยูระหวางการจัดทําแผน
มติที่ประชุม รับทราบและดําเนินการ
3.1.7 รองอรรัตนเสนอวา ควรกําหนดใหมีพนื้ ที่ดําเนินการนํารองเรื่องสุขภาพดี ที่อ.วัฒนานคร ควรให
กลุมงานดําเนินการในเรื่องนี้
- มอบกลุมงานพัฒนาคุณภาพฯ และกลุมงานสงเสริมสุขภาพ ดําเนินการนํารองทีอ่ .วัฒนานคร
มติที่ประชุม รับทราบและดําเนินการ
3.2 กลุมงานนิติการนําเสนอสรุปผลการดําเนินงาน/ผลงานเดน/Success Story
- กลุมงานนิตกิ ารนําเสนอ เรื่อง “การพัฒนางานเปรียบเทียบคดีและดําเนินคดีเกี่ยวกับกฎหมาย
คุมครองผูบริโภคดานสุขภาพและการสาธารณสุข” (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
• รายงานความกาวหนาตัวชี้วัดตรวจราชการ ตัวชี้วัด PA และตัวชี้วัดยุทธศาสตรสุขภาพจังหวัด
สระแกว ป 2561 และตัวชี้วัด 4 ดี เรื่องสุขภาพดี

ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดตรวจราชการ 35 ตัวชี้วัด/PA 12 ประเด็น 15 ตัวชี้วัด/ตัวชี้วัดยุทธศาสตรสุขภาพจังหวัดสระแกว ป 2561/ตัวชี้วัด 4 ดี ดานสุขภาพดี
ลําดับที่
ชื่อตัวชี้วัด
คาเปาหมาย
ผลงาน
ขอเสนอแนะของประธาน
1

(PA) รอยละของการมีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอําเภอ (พชอ.) ที่มีคุณภาพ

รอยละ 50

2

(PA) รอยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปดดําเนินการใน
พื้นที่ (Primary Care Cluster)

ยกเลิก PA และเปาหมาย
เดิม

3

(PA) ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการของสวนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

-สสจ. 1 แหง
-สสอ. 9 แหง

4

(PA) รอยละของหนวยบริการที่ผานการรับรองคุณภาพ
โรงพยาบาล (HA) ขั้น 3

-รพศ./รพท.3 แหง
-รพช 5 แหง

-แตงตั้งคณะกรรมการแลว
4 อําเภอ ไดแก อรัญ วัฒนานคร
คลองหาด และโคกสูง
-รอแตงตั้ง 5 อําเภอ คือ
เขาฉกรรจ 27 เม.ย./วังน้ําเย็น
และ วังสมบูรณ 30 เม.ย./
ตาพระยา 4 พ.ค./เมือง 10 พ.ค.
-4 แหงที่เปนเปาหมาย (รพร. 3
ทีม อรัญ 1 ทีม)
-เนนพัฒนา PCC ในเขตเมืองพรอม
ทําไดจริง เนนคุณภาพ ภายในเดือน
ก.ค.จะมีการนําเสนอสรุปผลงาน
ของ PCC จ.สระแกวที่เปนรูปธรรม
-สสจ. 0 แหง
-สสอ. 0 แหง
-คะแนนผลการประเมินตนเองเฉลี่ย
ม.1 = 3.10 ม.5 = 3.02
(สงรายงานให กพร.สป.เรียบรอย
แลว ทั้ง สสจ.และ สสอ.)
-ผลงานตามตัวชี้วัด จะเริ่มมีการ
รายงานเดือนหนา
-รพท. 2 แหง
-กระทรวงเรงรัด คือ รพท. ตอง
(รพร.สระแกว/รพ.จิตเวชฯ)
ผานเกณฑ
-รพช. 2 แหง (วนย./คห.)
-มีแผนลงเยี่ยมทุกแหง ยกเวน
อ.อรัญฯ

กลุมงานที่
รับผิดชอบ
คุณภาพ

คุณภาพ

คุณภาพ

คุณภาพ

ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดตรวจราชการ 35 ตัวชี้วัด/PA 12 ประเด็น 15 ตัวชี้วัด/ตัวชี้วัดยุทธศาสตรสุขภาพจังหวัดสระแกว ป 2561/ตัวชี้วัด 4 ดี ดานสุขภาพดี
ลําดับที่
ชื่อตัวชี้วัด
คาเปาหมาย
ผลงาน
ขอเสนอแนะของประธาน
5

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

รอยละ 25

6

รอยละการสงตอผูปวยนอกเขตสุขภาพลดลง

เปาหมายลดลงรอยละ 10

7

ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบจัดการสุขภาพ
ชายแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ระดับความสําเร็จของการยกระดับบริการสุขภาพเพื่อ
รองรับเมืองสุขภาพชายแดน
ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบประกันสุขภาพ
ชาวตางชาติ

8
9

-

กลุมงานที่
รับผิดชอบ
คุณภาพ

-

คุณภาพ

-

คร.

อยูระหวางดําเนินการ

-

คร.

อยูระหวางดําเนินการ

-

คร.

รอยละ 80

-อ.คลองหาด อ.เขาฉกรรจ
อ.เมือง และ อ.วัฒนานคร
ผานเกณฑ นอยกวารอยละ 25
(เปาหมายพัฒนาเปนรพ.สต.
5 ดาว จํานวน 26 แหง)
-ตั้งแตเดือน พ.ค. รพ.สต.ตอง
ประเมินตนเอง มิ.ย.รับรองภายใน
CUP ทุกแหง 100%
-ถาพัฒนาไดมากกวาเปาหมาย 26
แหง จะประสานใหรับประกาศจาก
กระทรวง
-การพัฒนาทีมประเมินจังหวัด
ตอนนี้ใหอําเภอสงรายชื่อทีมราย
หมวด ภายใน 20 เม.ย. และจะ
ประชุมเดือน พ.ค.
ผลงาน -1
-เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกัน มี
การสงตอ มากกวา ป 2560
จํานวน 1 ราย รอยละ–2.78
(สงตอมากที่สุดคือสาขา สาขา
มะเร็ง)
อยูระหวางดําเนินการ

รอยละ 80
รอยละ 80

ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดตรวจราชการ 35 ตัวชี้วัด/PA 12 ประเด็น 15 ตัวชี้วัด/ตัวชี้วัดยุทธศาสตรสุขภาพจังหวัดสระแกว ป 2561/ตัวชี้วัด 4 ดี ดานสุขภาพดี
ลําดับที่
ชื่อตัวชี้วัด
คาเปาหมาย
ผลงาน
ขอเสนอแนะของประธาน
10
11

ระดับความสําเร็จของการสรางความรวมมือระหวาง
ชายแดนไทย – กัมพูชา
(PA) รอยละของจังหวัดมีศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน
(EOC) และทีมตระหนักรูสถานการณ (SAT) ที่สามารถ
ปฏิบัติงานไดจริง

รอยละ 80

-จะเคลียรวัน MOU อีกครั้ง

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

-เปด EOC กรณีอุบัติทางถนน
ชวงเทศกาลสงกรานต 11-17
เมษายน 2561
-เปดกลอง Liason SAT Operation
-ดําเนินการใหความรูในการปองกัน
HIV, STIs, แจกถุงยางอนามัย
สารหลอลื่น, ใหขอมูลสถานบริการ
ตรวจ HIV, STIs จํานวน 100 คน
คิดเปนรอยละ 100
รอยละ 37.29 (22 ตําบล)

12

รอยละของกลุมประชากรหลักที่เขาถึงบริการปองกัน
AIDS /STIs เชิงรุก

รอยละ 87

13

ตําบลจัดการสุขภาพในการเฝาระวัง แกไขปญหาโรคพยาธิ
ใบไมตับและมะเร็งทอน้ําดี ดําเนินการครบ 5 มาตรการ
อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ําของเด็กอายุต่ํากวา 15 ป

รอยละ 100 (59 ตําบล)

14

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

Risk Communication

-เสียชีวิต 6 คน
คิดเปน 5.5 ตอแสนประชากร
-ทีมผูกอการดี ระดับเงิน 4 แหง
ระดับทองแดง 13 แหง
รวม 17 แหง

-ดูวันใหดี อยาใหตรงประชุม
กรมการจังหวัด/ คปสจ.
-

กลุมงานที่
รับผิดชอบ
คร.
คร.

-

คร.

-

คร.

-

คร.

ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดตรวจราชการ 35 ตัวชี้วัด/PA 12 ประเด็น 15 ตัวชี้วัด/ตัวชี้วัดยุทธศาสตรสุขภาพจังหวัดสระแกว ป 2561/ตัวชี้วัด 4 ดี ดานสุขภาพดี
ลําดับที่
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%

1.เปดศูนยEOC ชวงเทศกาล
สงกรานต 11-17เมษายน 2561
2. เตรียมความพรอมรับอุบัติเหตุ
ชวงเทศกาลสงกรานต 2561
3. การซอมแผนฯชวงเทศกาล
สงกรานต
4. After Action Review
23 เม.ย.2561 ณ หองสิรินธร
สสจ.สระแกว
-อัตราความสําเร็จการรักษา
1.On Treatment 129 ราย
ผูปวยวัณโรครายใหม
2.เสียชีวิต 13 ราย
รอยละ 85
3.โอนออก 15 ราย
2. กลุมเสี่ยงไดรับการคัด
4.ขาดยา 1 ราย
กรองเชิงรุกฯ ครอบคลุม
5.Cure/Complete 10 ราย
รอยละ 100
3. ลดอัตราการขาดยาใน
ผูปวยวัณโรครายใหม ไม
เกินรอยละ 3
4. ลดอัตราการเสียชีวิตใน
ผูปวยวัณโรครายใหม ไม
เกินรอยละ 5

-ตรวจสอบขอมูลใหตรงกัน
ระหวางใน WEB KPI และใน
Slide ที่นําเสนอ
-อําเภอที่อางวาทําอยางอื่น
ตองทําอยางไร นําเรื่อง TB เขา
คปสจ.

กลุมงานที่
รับผิดชอบ
คร.

คร.

ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดตรวจราชการ 35 ตัวชี้วัด/PA 12 ประเด็น 15 ตัวชี้วัด/ตัวชี้วัดยุทธศาสตรสุขภาพจังหวัดสระแกว ป 2561/ตัวชี้วัด 4 ดี ดานสุขภาพดี
ลําดับที่
ชื่อตัวชี้วัด
คาเปาหมาย
ผลงาน
ขอเสนอแนะของประธาน
17

รอยละของผูปวยฉุกเฉินวิกฤตที่มาโดยระบบการแพทย
ฉุกเฉิน
ระดับความสําเร็จในการบรรลุผลสัมฤทธิ์พื้นที่ปลอดโรคพิษ
สุนัขบา

รอยละ 20

19

(PA) รอยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมได
ตามเกณฑ GREEN&CLEAN Hospital

-รอยละ 20 ผานเกณฑ
ระดับดีมาก

20

รอยละของจังหวัดที่มีระบบจัดการปจจัยเสี่ยงจาก
สิ่งแวดลอมและสุขภาพอยางบูรณาการมีประสิทธิภาพและ
ยั่งยืน
ผลิตภัณฑอาหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภัย
ผลิตภัณฑสุขภาพที่ไดรับการตรวจสอบไดมาตรฐานตาม
เกณฑที่กําหนด
สถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพผาน
เกณฑมาตรฐานตามที่กฎหมายกําหนด

-ผานเกณฑระดับพื้นฐาน

-ประเมินตนเอง ไดระดับพื้นฐาน
2 รพ. ระดับดี 5 รพ. และ ระดับ
ดีมาก 2 รพ.
-รพ.เขาฉกรรจยังไมผาน
ระดับพื้นฐาน
อยูระหวางดําเนินการ

รอยละ 75
รอยละ 96
- สถานพยาบาลไดรับการ
ตรวจผาน รอยละ 100
- สถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพไดรับการตรวจผาน
เกณฑฯ รอยละ 65

18

21
22
23

อยูระหวางดําเนินการ

รอยละ 80 ของตําบลใน
- ผูสัมผัสโรคพิษสุนัขบา
พื้นที่อําเภอ จังหวัดสระแกว ป พ.ศ. 2561 ไดรับวัคซีน 100%
-จะทําหนังสือประสานพื้นที่ให
ยืนยัน Node Vaccine
-จะเคาะประตูบานทุกสัปดาห ๆ
ละครั้ง รวมกับไขเลือดออก และ
TB

-

กลุมงานที่
รับผิดชอบ
คร.

1.ตองปรับปรุงขอมูลวัคซีนใหเปน คร.
ปจจุบัน
2.ใหทําหนังสือประสานพื้นที่
ยืนยันเรื่อง Node Vaccine ให
ออกหนังสือภายในพรุงนี้
3.หาขอมูลทุกคนที่โดนสุนัขกัด
ยอนหลังทั้งหมด
4.ใหทําหนังสือสั่งการลงพื้นที่
เรือ่ งเคาะประตูบาน
อน.

-

อน.

ไมไดนําเสนอ
ไมไดนําเสนอ

-

คบส.
คบส.

ไมไดนําเสนอ

-

คบส.

ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดตรวจราชการ 35 ตัวชี้วัด/PA 12 ประเด็น 15 ตัวชี้วัด/ตัวชี้วัดยุทธศาสตรสุขภาพจังหวัดสระแกว ป 2561/ตัวชี้วัด 4 ดี ดานสุขภาพดี
ลําดับที่
ชื่อตัวชี้วัด
คาเปาหมาย
ผลงาน
ขอเสนอแนะของประธาน
24

25

26
27
28
29
30
31
32

รอยละของโรงพยาบาลในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษผาน
เกณฑสําหรับหนวยบริการสาธารณสุขสําหรับการจัดบริการ
อาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดลอมในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ ตามเกณฑที่กําหนด
(PA) รอยละของโรงพยาบาลที่ใชยาอยางสมเหตุสมผล
(RDU) และรอยละของโรงพยาบาลที่มีระบบจัดการการดื้อ
ยาตานจุลชีพอยางบูรณาการ (AMR)

-

กลุมงานที่
รับผิดชอบ
คบส.

รอยละ 50

ไมไดนําเสนอ

RDU ขั้น 1 รอยละ 100
RDU ขั้น 2 รอยละ 50
AMR รอยละ 70

- RDU ขั้นที่ 1 : RDU 1
ผาน 8 แหง RDU 2 ผานทุกแหง
- RDU ขั้นที่ 2 : RDU 1
ยังไมมีรพ.ใดผาน RDU 2
ผาน 7 แหง
- RDU ขั้นที่ 3 ยังไมมีรพ.ใดผาน
- AMR อยูระหวางดําเนินการ
ผานเกณฑ 3 ใน 5 องคประกอบ

-

ทรัพยฯ

-

คบส.

ระดับความสําเร็จของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการ
ระบบการผลิตและพัฒนากําลังคนไดตามเกณฑเปาหมายที่
กําหนด
รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาตามเกณฑที่กําหนด

-ไดระดับ 4 ทั้ง 5
องคประกอบ (9เดือน)
รอยละ 80 (รอบ 9 เดือน)

รอยละ 22.22

-

ทรัพยฯ

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

6 เดือนแรก
รอยละ 60 ผานระดับ 3
ไมนอยกวารอยละ 85

ผานระดับ 5 รอยละ 100

-

ทรัพยฯ

รอยละ 97.84

-

ทรัพยฯ

รอยละ 65

รอยละ 94.63

-

ทรัพยฯ

-

ทรัพยฯ

-

ทรัพยฯ

รอยละ 25

อยูระหวางดําเนินการ
(คาดการณ 30 เรื่อง)
ไมนอยกวารอยละ 1.5 ของ รอยละ 2.18
งบประมาณทั้งหมด
(210,000*100/9,605,325)

ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดตรวจราชการ 35 ตัวชี้วัด/PA 12 ประเด็น 15 ตัวชี้วัด/ตัวชี้วัดยุทธศาสตรสุขภาพจังหวัดสระแกว ป 2561/ตัวชี้วัด 4 ดี ดานสุขภาพดี
ลําดับที่
ชื่อตัวชี้วัด
คาเปาหมาย
ผลงาน
ขอเสนอแนะของประธาน
(PA) รอยละของหนวยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทาง
การเงิน
ผูปวยนอกไดรับบริการแพทยแผนไทยและการแพทย
ทางเลือกเกณฑ
(PA) จํานวนเมืองสมุนไพร
รอยละของผูปวยเบาหวานรายใหม จาก pre-diabetes

ระดับ 7 ไมเกินรอยละ 6

ไมมีวิกฤตระดับ 7

-

กลุมงานที่
รับผิดชอบ
ประกัน

รอยละ 20

รอยละ 23.95

-

แผนไทย

อยางนอยเขตละ 1 จังหวัด
รอยละ 2.4

-

แผนไทย
NCD

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 1.11
(อ.ที่ตองเฝาระวังคือ
เขาฉกรรจ โคกสูง เมือง ตาพระยา)
รอยละ 39.83
(อ.ที่ตองติดตามคือ เมือง และ
วังน้ําเย็น)
รอยละ 77.03 (รอผล LAB)
-อ.ที่ตองติดตามคือ เมือง เขา
ฉกรรจ ตาพระยา วังน้ําเย็น อรัญ
โคกสูง
-HT รอยละ 29.07
อ.ที่ตองติดตาม วังสมบูรณ
เขาฉกรรจ เมือง โคกสูง อรัญ)
-DM รอยละ 19.86
อ.ที่ตองติดตาม เขาฉกรรจ อรัญ
เมือง วังสมบูรณ วังน้ําเย็น โคกสูง
ตาพระยา
รอยละ 54.41 (รอผล LAB)
-อ.ที่ตองติดตามคือ โคกสูง อรัญ
วังสมบูรณ)

33
34
35
36

NCD
NCD

NCD

NCD

ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดตรวจราชการ 35 ตัวชี้วัด/PA 12 ประเด็น 15 ตัวชี้วัด/ตัวชี้วัดยุทธศาสตรสุขภาพจังหวัดสระแกว ป 2561/ตัวชี้วัด 4 ดี ดานสุขภาพดี
ลําดับที่
ชื่อตัวชี้วัด
คาเปาหมาย
ผลงาน
ขอเสนอแนะของประธาน
กลุมงานที่
รับผิดชอบ
41
อัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง
นอยกวารอยละ 7
รอยละ 10.71
NCD
(รพ.ที่พบผูปวยและเสียชีวิต
1) รพร. ปวย 297 ตาย 36
2) รพ.อรัญ ปวย 127 ตาย 12
3. รพ.ตาพระยา ปวย 19 ตาย 1
4) รพ.วัฒนา ปวย 10 ตาย 1
5) รพ.เขาฉกรรจ ปวย 10 ตาย 2
6) รพ.วังน้ําเย็น ปวย 14 ตาย 1
42
เด็กไทยมีความฉลาดทางอารมณ (EQ) อยูในเกณฑปกติ
รอยละ 70
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
NCD
ขึ้นไป
ศักยภาพบุคลากรในการดําเนินงาน
คัดกรองความฉลาดทางอารมณ
(EQ) ของเยาวชนในสถานศึกษา
วันที่ 26 มกราคม 2561
กลุมเปาหมาย 100 คน คือ จนท.
รพ/สสอ. และครู
43
รอยละของผูปวยโรคซึมเศราเขาถึงบริการสุขภาพจิต
รอยละ 55
รอยละ 78.44
NCD
44
อัตราการฆาตัวตายสําเร็จ
≤ 6.3 ตอแสนประชากร
-ฆาตัวตายสําเร็จ 9 ราย
NCD
(ไมเกิน 35 คน)
1.64 ตอแสนประชากร
45
รอยละของผูปวยที่ใชสารเสพติดที่หยุดเสพตอเนื่อง 3
รอยละ 90
รอยละ 95.4
NCD
เดือน หลังจําหนาย (3 month remission rate)
46
ดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทย
รอยละ 80
อยูระหวางดําเนินการ
สํานักสุขภาพจิตระดับเขต นํารอง
ใน 3 อําเภอ คือ เมือง วัฒนา
คลองหาด กลุมเปาหมาย วัยทํางาน
15-59 ป (15 ขอ) และ ผูสูงอายุ
(26 ขอ)

ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดตรวจราชการ 35 ตัวชี้วัด/PA 12 ประเด็น 15 ตัวชี้วัด/ตัวชี้วัดยุทธศาสตรสุขภาพจังหวัดสระแกว ป 2561/ตัวชี้วัด 4 ดี ดานสุขภาพดี
ลําดับที่
ชื่อตัวชี้วัด
คาเปาหมาย
ผลงาน
ขอเสนอแนะของประธาน
กลุมงานที่
รับผิดชอบ
47
อัตราสวนการตายมารดาไทย
ไมเกิน 20 ตอแสนการเกิด 61.2 ตอแสนการเกิดมีชีพ
สงเสริม
มีชีพ
(มารดาเสียชีวิต 1 ราย)
48
49

รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป พัฒนาการสมวัย
รอยละของเด็ก 0 - 5 สูงดีสมสวน และสวนสูงเฉลี่ยที่
อายุ 5 ป

50
51
52

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

53

รอยละของหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ผาน
เกณฑการประเมิน ITA

54

รอยละของหนวยงานภายในกระทรวงสาธารณสุขผาน
เกณฑการประเมินระบบการควบคุมภายใน

รอยละ 85
-รอยละ 54
-สวนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ป
ชาย ≥ 113 ซม.
หญิง ≥112 ซม.
< 40 ตอพัน
รอยละ 60
เปาหมาย รอบ 9 เดือน
เด็ก 6 – 12 ป ไดรับ
บริการทันตกรรม
รอยละ 45

รอยละ 95.91
-รอยละ 53.82
-สวนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ป ไมผาน
ชาย 110.24 ซม.
หญิง 109.53 ซม.
37.51 ตอพัน
รอยละ 72.41
รอยละ 63.48
-อ.วังน้ําเย็น มีผลงานต่ํา มีปญหา
เรื่องการบริหารจัดการ ทันตาภิบาล
ไปทําหนาที่อื่น ไมมีเวลามาทําฟน
สสจ.ใหพื้นที่ทบทวนบทบาทหนาที่
ของทันตาภิบาล ในรพ.สต.
-อ.ตาพระยามีผลงานสูง เนื่องจาก
มีการบูรณาการรวมกับฝายตาง ๆ
-ผลงานไตรมาส 1 ตองผาน -ผลงาน ไตรมาส 1 คะแนนเฉลี่ย
ระดับ 3
3.63 คะแนน
-ผลงานไตรมาสที่ 2 – 4
-ผลงาน ไตรมาส 2 รอยละ 70.97
รอยละ 80
(ผาน 5 แหง จาก 20 แหง)
รอยละ 100
-กลุมงานใน สสจ. และสสอ.
ใหพื้นที่สงภายใน 30 เมษายน
(สสจ.สก. 13กลุม1งาน/
ผาน รอยละ 100
สสอ. 9 แหง/รพท. 2 แหง/ -รพ. ผาน รอยละ 78
รพช. 7 แหง)
(ขาด รพ.วังน้ําเย็น และ
รพ.คลองหาด)

สงเสริม
สงเสริม

สงเสริม
สงเสริม
ทันตกรรม

ตรวจสอบ
ภายในฯ
ตรวจสอบ
ภายในฯ

ลําดับที่
1
2

3

4

ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดตรวจราชการ ในสวนที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแกว รับผิดชอบ
ชื่อตัวชี้วัด
คาเปาหมาย
ผลงาน
ขอเสนอแนะของประธาน
อัตราตายผูปวยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด
community-acquired
จํานวนโรงพยาบาลที่มีทีม capture the fracture
2.1) รอยละของผูปวย Capture the fracture ที่มีภาวะ
กระดูกหักซ้ํา
2.2) รอยละของผูปวย Capture the fracture ที่ไดรับการ
ผาตัดภายใน 72 ชั่วโมงหลังจากไดรับการรักษาใน
โรงพยาบาล (Early surgery)
ลดระยะเวลารอคอย ผาตัด เคมีบําบัด รังสีรักษา ของมะเร็ง
5 อันดับแรก
3.1) รอยละของผูปวยที่ไดรับการรักษาดวยการผาตัด
ภายในระยะเวลา 4 สัปดาห
3.2) รอยละของผูปวยที่ไดรับการรักษาดวยเคมีบําบัด
ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห
3.3) รอยละของผูปวยที่ไดรับการรักษาดวยรังสีรักษา
ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห
อัตราสวนของจํานวนผูยินยอมบริจาคอวัยวะจากผูปวย
สมองตายตอจํานวนผูปวยเสียชีวิตใน รพ.

< 30%

-

รพร.สระแกว

< 30%

0 (0/553)

> 50%

63.30
(38/61)

-

รพร.สระแกว

> 80%

90.57 (48/53)

-

รพร.สระแกว

-

รพร.สระแกว

> 85%
> 80%

70.43 (10/14)

-

รพร.สระแกว

> 80%

52.94 (9/17)

-

รพร.สระแกว

0.7 : 100

เดือน มี.ค. 61 มีผูเสียชีวิตบริจาค
อวัยวะ 1 ราย เก็บได ไต หัวใจ
และดวงตา 1 คู
อยูขั้นตอนแตงตั้งคกก.ระดับจังหวัด
อยูระหวางรอรับการประเมินเพื่อ
เขารวมโครงการจากเขต
(364/17,159)จากรายงาน
4.83 (60/1,243)จากHDC
ยังไมมีการดําเนินงาน
(เปนผลงานระดับเขต)

-

รพร.สระแกว

-

รพร.สระแกว
รพร.สระแกว

-

รพร.สระแกว

-

รพร.สระแกว

5
6

รอยละของรพ.ระดับM และF ใหบริการการดูแลระยะกลาง รอยละ 10
จํานวนผูปวยที่เขารับการผาตัดแบบ One Day Surgery
รอยละ 15

7

อัตราการเสียชีวิตของผูเจ็บปวยวิกฤตฉุกเฉินภายใน 24ชม. < 12 %
ในโรงพยาบาล ระดับ F2 ขึ้นไป (ทั้งที่ ER และ Admit)
รอยละผูปวยที่เขารับการผาตัดแบบ Minimally Invasive รอยละ 10
Surgery

8

41.90
(87/210)

กลุมงานที่
รับผิดชอบ
รพร.สระแกว

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา ไมมี
มติที่ประชุม...................ไมมี...........................................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
6.1.1 การติดตาม ควบคุมกํากับ และประเมิน ยุทธศาสตรเพือ่ ปรับปรุงแผนงาน/โครงการ
รอบ 6 เดือนหลัง (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ปยะณัฐ : ปนี้จะไมมีการจัดประชุมปรับแผนรอบ 6 เดือน ใหเนนทบทวน ปรับแผนงาน/โครงการ 32 ตัวชี้วัด 19
โครงการ ใหดูวาตัวชี้วัดที่ผาน/ไมผาน เพราะอะไร ตองปรับปรุงอยางไร สามารถปรับแผนไดตลอด
นพ.สสจ. : ดูวาเรื่องใดที่เปนยุทธศาสตร มีแผนวาจะตองทําแลวยังไมทํา หรือทําแตยังไมนําเสนอใหเห็นไดอยาง
ชัดเจน มีการเตรียมเรื่องรองรับหรือยัง มีเรื่องอะไรที่จะตองทําใหประชาชนชาวจังหวัดสระแกว ตองใส Health
Literacy ทุกเรือ่ ง และจะตองมีความเรียบงาย เขาใจงาย และปฏิบัตงิ าย
มติที่ประชุม รับทราบและดําเนินการ
6.1.2 การจัดทํา Slide เพื่อนําเสนอตรวจราชการฯ
นพ.สสจ. : Slide ของรพร.เปน One page ที่ดีมาก แตไมเหมาะสําหรับการ เปน Slide ที่นําเสนอที่ เนื่องจากมี
เนื้อหาครบถวน แตปญหาคือ เวลานําเสนอตรวจราชการ ทําใหดูไมทัน ตัวเล็ก ควรกระจายเปน 3 Slide หรือใหใส
ไวในเลม ทําอยางไรใหนาสนใจในภาพรวมอื่นๆ ดูงาย ตัวโต ชี้พอยท กอนการตรวจราชการ ใหเปลี่ยนรูปแบบ
Slide ใหนาสนใจ เขาใจงาย มีกราฟเปรียบเทียบ ทํารูปแบบใหเหมือนกัน
-มอบกลุมงาน พยส.เปนเจาภาพ ออกแบบ Slide ใหทันตรวจราชการ ในการประชุมสัปดาหที่ 3 ให
เริ่มทํา Slide นําเสนอตามรูปแบบทีก่ ําหนด หาจุดเดนของจังหวัด หนวยงาน เชน แตละกลุมมีจุดเดนอะไรมาเติมใน
Slide สุดทาย
มติที่ประชุม รับทราบและดําเนินการ
6.1.3 การนําเสนอผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด Service Plan รายสาขา ของโรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชสระแกว ในที่ประชุม คปสจ. (สาขาแพทยแผนไทย)
-มอบกลุม งานแพทยแผนไทยจัดทํา Slide นําเสนอผลการดําเนินงาน Service Plan
สาขาแพทยแผนไทย ในทีป่ ระชุม คปสจ. ครั้งที่ 4/2561 ประจําเดือนเมษายน วันที่ 30 เมษายน 2561 ทํา slide
ใหสั้นและกระชับ
มติที่ประชุม รับทราบและดําเนินการ
6.2 กลุมงานควบคุมโรคไมติดตอ สุขภาพจิตและยาเสพติด
-การคัดกรองมะเร็งลําไส (Fit Test) รพร.สระแกว ไดรับงบประมาณจัดซื้อ Fit Test สนับสนุน
ให รพ. และ รพ.สต. ทุกแหงใน จ.สระแกว จํานวน 327,000 บาท เปาหมาย 10,900 คน ในประชาชนอายุ
50-79 ป ระยะเวลาดําเนินการ ระหวางเดือนพฤษภาคม – 30 กันยายน 2561
มติที่ประชุม รับทราบ
6.3 กลุม งานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
-จัดมหกรรมการจัดการความรูดานสุขภาพจังหวัดสระแกว ระหวางวันที่ 28-29 สิงหาคม
2561 ณ หองประชุมศานิตย นาคสุขศรี วิทยาลัยชุมชนสระแกว รูปแบบการประชุม : นําเสนอ ประเภทผลงาน
ที่ประกวด : 1.วิจัยประเภทบรรยาย 2.นวัตกรรม แบบบรรยาย CQI 3.Best Practice ประเภทโปสเตอร
มติที่ประชุม รับทราบ
*************************
ปดประชุม เวลา 16.20 น.
ผูจดบันทึกรายงานการประชุม
ผูตรวจรายงานการประชุม
นางสาวเปรมกมล ขวนขวาย
นางกัลยารัตน จตุพรเจริญชัย
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

