รายงานการประชุม
หัวหน้ากลุ่มงาน ในสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 13/2561
วันพุธที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมสิรินธร สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
*********************************************
ผู้มาประชุม
1. นายแพทย์อภิรัต กตัญญุตานนท์
2. นางอรรัตน์ จันทร์เพ็ญ
3. นายไพรรัชต์วิริต วิริยะภัคพงศ์
4. นางดารารัตน์ โห้วงศ์
5. นายมานัชย์ เวชบุญ
6. นายจาตุรงค์ จันทร์เรือง
7. นางจามจุรี สมบัติวงษ์
8. นางกัลยารัตน์ จตุพรเจริญชัย
9. นางสาวชุติญา บุญพงศ์ไพศาล
10. นายสมเกียรติ ทองเล็ก
11. นายธวัชชัย เสือเมือง
12. นายมนตรี โอวาทสุวรรณ
13. นางกฤษณา ฤทธิ์เดช
14. นางสาวกัญญา เทพรัตนะ
15. นางกชพรรณ หาญชิงชัย
16. นางผ่องใส ม่วงประเสริฐ
17. นายเอกชัย หอมชื่น
ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการ)
1. นางญาณี นาคพงษ์
2. นางสาวชญานิศ อุปนันท์
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวเปรมกมล ขวนขวาย
2. นายเสกสรรค์ คงอาชีวกิจ
3. นายสมบัติ สมบัติวงษ์
4. นายปิยะณัฐ วิเชียร
5. นางสาวนุชรี บวงสวง
6. นายอนุสรณ์ คัฒจรรย์

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
(แทน) หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
(แทน)หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
(แทน) หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
(แทน) หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ
(แทน)หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด

หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ
หัวหน้างานตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน
(แทน)หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ประชุมเวลา 13.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องทีป่ ระธานแจ้งที่ประชุมทราบ
นายแพทย์อภิรัต กตัญญุตานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุม
กล่าวเปิดประชุมและดาเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังนี้

1. มอบหมายกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการอัพเดตไฟล์นาเสนอประเด็น พชอ.(การพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอาเภอ) ที่ไปนาเสนอในที่ประชุมสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลางและส่วนภูมิภาคครั้ง
ที่ 3 /2561 ในวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2561
2. มอบหมายรองไพรัชต์วิริต วิริยะภัคพงศ์ ติดตามความก้าวหน้าในการขอเลขรหัสหน่วยงานสานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
มติที่ประชุม รับทราบและดาเนินการ
1.2 เรื่องจาก รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
1.2.1 รองอรรัตน์ จันทร์เพ็ญ
มติที่ประชุม
ไม่มี
1.2.2 รองไพรรัชต์วิริต วิริยะภัคพงศ์
มติที่ประชุม
ไม่มี
1.2.3 รองดารารัตน์ โห้วงศ์
-แจ้งการเลื่อนเปิดด่านถาวรบ้านเขาดิน อ.คลองหาด แบบไม่มีกาหนด โดยให้ช่วยแจ้ง
พื้นที่ และผู้ที่เกี่ยวข้องแบบไม่เป็นทางการ
นพ.สสจ. : ให้ผู้เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมการต้อนรับไว้ในกรณีที่มีผู้แทน หรือมีกาหนดการเปิดด่านใหม่
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 12/2561 วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ.2561 (สามารถ
ตรวจสอบได้จาก http://team.sko.moph.go.th)
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
3.1 เรื่องจากกลุ่มงาน
3.1.1 รายงานความก้าวหน้า Web KPI (พยส.)
-มีการรายงานใน Web KPI ครบทุกตัวชี้วัดแล้ว
นพ.สสจ. : 1. ให้กลุ่มงานบันทึกข้อมูลใน Web KPI ให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน เน้นข้อมูลตามตัวชี้วัด PA ของกระทรวง
สาธารณสุข โดยเฉพาะข้อมูลตัวชี้วัด PCC (Primary Care Cluster) ให้ผู้รับผิดชอบของกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและ
รูปแบบบริการปรับให้เป็นปัจจุบัน
2. ฝากกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัย ติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงาน GREEN &
CLEAN Hospital ของ โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์อย่างต่อเนื่อง
3. แนะนาให้กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ในประเด็นการตัดข้อมูล Tranfer out ของผู้ป่วยวัณโรค ให้ตัด
ยอดข้อมูลให้ดี
4. เน้นให้ รพศ. และรพท. ทุกแห่งในจังหวัดสระแก้วผ่าน HA และฝากกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและ
รูปแบบบริการติดตามแผนการยื่นขอ HA ของโรงพยาบาลอรัญประเทศ
5. ฝากผู้เกี่ยวข้องดูแล และสนับสนุนการดาเนินงานประเด็นวิกฤติการเงิน ของโรงพยาบาลวังน้าเย็น
รองอรรัตน์ : จะมีงบกลางลงมาสนับสนุนในเร็วนี้
มติที่ประชุม รับทราบและดาเนินการ
3.1.2 ให้รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดสระแก้ว 4 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ (19 โครงการ 32 ตัวชี้วัด) และทุกเรื่องที่ทาอยู่ต้องใส่ Health Literacy ลงไปตั้งแต่บัดนี้ มีการสื่อสาร
ความเสี่ยง การให้สุขศึกษา โดยเรื่องที่จะสื่อกับประชาชนต้องเรียบง่าย เข้าใจง่าย และสามารถปฏิบัติได้
- มีการนาเสนอในวาระของกลุ่มงานแล้ว
นพ.สสจ. : เน้นการกาหนดเป้าหมายในแต่ละยุทธศาสตร์ว่าในระยะยาวว่าประชาชนจะมี Health
Literacy อย่างไร มีกระบวนการในระยะสั้น และระยะยาวอย่างไร

มติที่ประชุม รับทราบ
3.1.3 ให้กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ ออกแบบกรอบในการจัดทา Slide นาเสนอผลการดาเนินงาน
ตามตัวชี้วัดตรวจราชการ 35 ตัวชี้วัด เพื่อรับการตรวจราชการฯ กรณีปกติ รอบ 2 /2561
- รายละเอียดอยู่ในวาระการประชุมประเด็นที่ 6.1.6
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
 รายงานความก้าวหน้าตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการกระทรวง (PA) 12 ประเด็น 15
ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดสระแก้ว ใน 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1.การสร้างระบบสุขภาพ
2.การจัดบริการสุขภาพ 3.การบริหารจัดการ และ 4.สาธารณสุขชายแดน/SEZ (19 โครงการ 32 ตัวชี้วัด)

ลาดับที่
1.

2.

3.
4.
5.
6.

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด PA 12 ประเด็น 15 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดสระแก้ว ปี 2561
ชื่อตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ผลงาน
ข้อเสนอแนะของประธาน
(PA) จานวนเมืองสมุนไพร

ความก้าวหน้า
1. 1. โครงการพัฒนาสมุนไพรในกลุม่ ภาคกลาง ในประเด็น
พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม และพัฒนารูปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์
ได้ผู้วา่ จ้างแล้วอยูร่ ะหว่างรอทาสัญญา
(ยสก.)ร้อยละผูป้ ่วยนอกได้รับ ร้อยละ 20
-ร้อยละ 24.96 (คปสอ.เมืองยังไม่ผา่ นเกณฑ์)
บริการแพทย์แผนไทย และ
- รพ./รพ.สต.มีการจัดบริการผสมผสานแพทย์แผนไทยดูแล
การแพทย์ทางเลือก
โรคเรื้อรัง ครอบคลุม ร้อยละ88.23
- คลินิกกระตุ้นพัฒนาการ 21 แห่ง
- กาหนดคลินิกดูแลผู้ป่วย NCD ด้วยแพทย์แผนไทยที่ รพ.วัง
น้าเย็น
- พัฒนาระบบจัดบริการแพทย์แผนไทย 5 ด้านโดยกาหนด
เป้าหมายผ่านระดับดีเยี่ยม ร้อยละ 90
(ยสก.)มูลค่าการใช้ยาสมุนไพร เพิ่มขึ้นจากปี 60 ร้อยละ 64.86
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10/ ร้อยละ 10
เป้าหมายปี 61 = 8,097,296.75 บาท
ปี
ใช้ไปแล้ว = 5,252,700.63 บาท
(ยสก.)ระดับความสาเร็จการ
9 เรื่อง/ปี
วิจัย 3 เรื่อง (สสอ.อรัญประเทศ/สสจ./รพ.วัฒนานคร)
ดาเนินงานวิจัย และนวัตกรรม
R2R 1 เรื่อง (สสอ.ตาพระยา)
ด้านการแพทย์แผนไทยฯ
นวัตกรรม 3 เรื่อง (สสจ./รพ.วัฒนานคร/รพ.วังน้าเย็น)
(PA) (ยสก.) ร้อยละของ
6 เดือนแรก
ผ่านระดับ 3 ร้อยละ 100 (จากการตอบแบบประเมิน
หน่วยงานที่มีการนาดัชนี
ร้อยละ 60 ผ่าน ออนไลน์ของ กสธ.)
ความสุขของคนทางานไปใช้
ระดับ 3
(PA) (ยสก.) อัตราการคงอยู่ของ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ร้อยละ 97.84 (ข้อมูล ณ 20 เม.ย.61)(โดยข้อมูลจะอัพเดต
บุคลากรด้านสุขภาพ
85
ทุกวันที่ 20 ของเดือน)
(Retention Rate)

นพ.สสจ. เพิม่ เติมผลการดาเนินงานในแต่ละ
กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้
เนื่องจากเข้าไตรมาสที่ 3 แล้วยังมีแต่แผน
กิจกรรม
รองดารารัตน์ ยังไม่เห็นกระบวนการในเชิง
ยุทธศาสตร์ที่สอดรับกับคาสาคัญของกลยุทธ์
ในเรื่องของการดึงภาคเอกชนเข้ามาร่วม
ลงทุน

กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ
แผนไทย

แผนไทย

แผนไทย
แผนไทย
พยส. ขาดการรายงานความก้าวหน้าของ
กิจกรรมตามโครงการยุทธศาสตร์สุขภาพ
สระแก้วตามตัวชี้วัดดังนี้
17.ร้อยละของหน่วยงานมีกระบวนการสร้าง
ค่านิยม MOPH-SK
19.ระดับความสาเร็จในการวางแผน
กาลังคนด้านสุขภาพ
20.ร้อยละของบุคลากรทีไ่ ด้รับการพัฒนา
ตามเกณฑ์ที่กาหนด

ทรัพย์ฯ
ทรัพย์ฯ

ลาดับที่

ชื่อตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

7.

(ยสก.) ร้อยละของสถานบริการ
ทุกระดับที่ผา่ นมาตรฐานการ
ดูแลสุขภาพผูส้ ูงอายุครบวงจร

ร้อยละ 80

8.

(ยสก.) ร้อยละของตาบลที่มี
ระบบส่งเสริมสุขภาพดูแล
ผู้สูงอายุ ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาสและการดูแลระยะ
ยาวในชุมชน (Long Term
Care) ผ่านเกณฑ์
(ยสก.) ร้อยละของเทศบาล/
อบต. ที่มีแผนงานป้องกันและ
แก้ไขปัญหาสุขภาพเด็ก วัยเรียน
วัยรุ่น วัยทางานที่เป็นปัญหา
สาคัญในชุมชน โดยการมีส่วน
ร่วมของประชาชนและมีการ
ดาเนินงานตามแผน
(PA) (ยสก.) ระดับความสาเร็จ
ในการบรรลุผลสัมฤทธิ์การ
ควบคุมปัญหาวิกฤติการเงิน
ระดับ 7 ของหน่วยบริการใน
พื้นที่
(ยสก.) หน่วยบริการสร้างความ
มั่นคงทางการเงินการคลังจาก
การเพิ่มรายได้จากผลิตภัณฑ์
และบริการด้านสุขภาพ

ร้อยละ 75

9.

10.

11.

ร้อยละ 70

ผลงาน

ข้อเสนอแนะของประธาน
22.ร้อยละของหน่วยบริการมีบุคลากร
สาธารณสุขเพียงพอ
-

ภาพรวม ร้อยละ 77.31
-ยังไม่ผ่าน 3 อาเภอคือ เมือง(77.27) วัฒนานคร(42.86
และโคกสูง(70.00) ประเด็นที่ยังไม่ผา่ นคือ ชมรมผู้สูงอายุ
และตาบล LTC
ร้อยละ 79.31
นพ.สสจ. เน้นการผลักดันอาเภอวัฒนานคร
-วัฒนานครไม่ผ่านเกณฑ์(ร้อยละ 36.36)
ดาเนินงานตาบล LTC ให้ผ่านเกณฑ์
- มีการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ แล้วรอประชา
พิจารณ์แผน 18 มิ.ย.61
- รอการประเมิน ชมรมผูส้ ูงอายุ และตาบล LTC 21-25 มิ.ย.
61
ร้อยละ 23.10
- ดาเนินการสารวจการจัดการอาหาร และภาวะโภชนาการใน
ศูนย์เด็กเล็ก แล้ว
- กลุ่มงานส่งเสริมประสาน สสอ. เพื่อติดตามการดาเนินงาน
ของ อปท. และประเมินกองทุน ร่วมกับกลุ่มงานประกันฯ

ไม่เกินร้อยละ 6 ไม่มีวิกฤติการเงินระดับ 7 (ผลงานรอวันที่ 15 พ.ค. 61)
ของหน่วยบริการ - หน่วยบริการมีแผนทางการเงิน PLAN FIN ที่มีความ
ทั้งหมด
ครบถ้วนถูกต้อง สมบูรณ์ ร้อยละ 100
- มีการจัดทารายงานทุกเดือน แต่ยังไม่ได้ดาเนินการนาเข้าสู่
เวปไซต์
ร้อยละ 5
(ผลงานรอวันที่ 15 พ.ค. 61)

กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ
ส่งเสริม

ส่งเสริม

ส่งเสริม

-

ประกัน

-

ประกัน

ลาดับที่

ชื่อตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

12.

(PA) ร้อยละของการมี
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับอาเภอ (พชอ.) ที่มี
คุณภาพ

ร้อยละ 50

13.

(PA) ร้อยละของคลินิกหมอ
ครอบครัวที่เปิดดาเนินการใน
พื้นที่ (Primary Care Cluster)

ยกเลิก PA และ
เป้าหมายเดิม

14.

(PA) ระดับความสาเร็จของการ
พัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการของส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข
(PA) (ยสก.) ร้อยละของหน่วย
บริการที่ผา่ นการรับรองคุณภาพ
โรงพยาบาล (HA) ขั้น 3

-สสจ. 1 แห่ง
-สสอ. 9 แห่ง

15.

-รพศ./รพท.3
แห่ง
-รพช 5 แห่ง

16.

(PA) (ยสก.) ร้อยละของ รพ.
ร้อยละ 25
สต. ในแต่ละอาเภอที่ผ่านเกณฑ์
ระดับการพัฒนาคุณภาพ รพ.
สต.ติดดาว

ผลงาน
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการครบทุกอาเภอ
-มีประเด็นพัฒนาคุณภาพชีวิต 4 อาเภอ (ตาพระยา/คลอง
หาด/วังน้าเย็น/วังสมบูรณ์)
-มีกาหนดการประชุมในวันที่ 28 พ.ค.61 (เมือง/อรัญ
ประเทศ)
- ปี 60 มีผลการดาเนินงาน 4 ทีม(เมือง 3 ทีม,อรัญประเทศ
1 ทีม)
- ปี 61 ตั้งเป้าหมายเพิ่มอีก 2 ทีม และเน้นพัฒนา PCC เขต
เมืองที่พร้อมทาได้จริง โดยลงเยี่ยม 22 พ.ค.61
รอผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด 9 เดือน เพื่อประกอบการ
ประเมินในระดับ 5
-รพท. 2 แห่ง (รพร.สระแก้ว/รพ.จิตเวชฯ)
-รพช. 2 แห่ง (วนย./คห.)
- รพ.เขาฉกรรจ์ จะยื่นเอกสารภายในกันยายน 61 และ
กาหนดผูร้ ับผิดชอบ และกลุม่ งานให้รพ.ทาหนังสือขึ้นมา(อยู่
ระหว่างการติดตาม)
- รพ.คลองหาด ตั้งเป้าส่งเอกสารภายใน ก.ย.61
- รพ.โคกสูง ทาง สรพ.กาหนดลงรับรอง 31 พ.ค.61 โดยให้
รพ.วังสมบูรณ์มาเรียนรู้ร่วมกัน
-อ.คลองหาด อ.เขาฉกรรจ์
อ.เมือง และ อ.วัฒนานคร
ผ่านเกณฑ์ น้อยกว่าร้อยละ 25
(เป้าหมายพัฒนาเป็นรพ.สต.
5 ดาว จานวน 29 แห่ง)
- ประชุมพัฒนาพี่เลี้ยงร่วมกับจังหวัด 24 พ.ค.61
-ตั้งแต่เดือน พ.ค. รพ.สต.ต้องประเมินตนเอง มิ.ย.รับรอง

ข้อเสนอแนะของประธาน
นพ.สสจ. เน้นให้เกิดประเด็นที่เป็นการ
จัดการร่วมของอาเภอไม่ใช่แค่ส่วนของ
สาธารณสุข

กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ
คุณภาพ

-

คุณภาพ

-

คุณภาพ

-

คุณภาพ

-

คุณภาพ

ลาดับที่

ชื่อตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ผลงาน
ภายใน CUP ทุกแห่ง 100%
-เน้นให้ DHS สนับสนุนการขับเคลื่อน OTOP ในมาตรฐาน
รพ.สต.ติดดาว
-ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนาตาบลเพื่อแก้ไข
OTOP(เม.ย.61)
- ประกวดนวัตกรรมและพื้นที่ต้นแบบตาบลจัดการ OTOP
แบบบูรณาการ
- อบรมเชิงปฏิบัติการดูแลต่อเนื่องด้วยโปรแกรมThai COC
(มี.ค.61)
- จัดแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้ พื่อปรับปรุงระบบ การรายงาน ที่ รพ.
จิตเวช(16 พค.61)
- เยี่ยมเสริมพลังหน้างานCOC ทุก รพ. มิ.ย.61
- ประกวดระบบการดูแลต่อเนื่องของ CUP (ประชุมวิชาการ)

17.

(ยสก.) เครือข่ายบริการผ่าน
ร้อยละ 100
เกณฑ์กระบวนการพัฒนาระบบ
สุขภาพอาเภอ (District Health
System)

18.

(ยสก.) ประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย ของทีมหมอ
ครอบครัวได้รับการดูแล ตาม
มาตรฐาน ในกลุม่ ผูส้ ูงอายุ
ผู้ป่วยระยะสุดท้าย ผู้พิการ
และเด็ก 0-5 ปี

ร้อยละ 80

19.

(ยสก.) ประชาชน
กลุ่มเป้าหมายมีความรอบรู้ด้าน
สุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ
ตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ 10
ประการและหลัก 3อ.2ส. ผ่าน
เกณฑ์ที่กาหนด (ตั้งแต่ระดับ
พอใช้ขึ้นไป)
(PA) อัตราความสาเร็จการรักษา
ผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่

ไม่น้อยกว่าร้อยละ - พัฒนารูปแบบการบูรณาการสร้าง Health Literacy และ
70
ระบบการประเมิน Health Literacy กลุ่มเป้าหมายเข้ากับ
การพัฒนามาตรฐานตาบลจัดการสุขภาพ/HA/PCC/FCT/รพ.
สต.ติดดาว

20.

-อัตราความสาเร็จ
การรักษาผู้ป่วย
วัณโรครายใหม่
ร้อยละ 85

1.On Treatment 104 ราย
2.เสียชีวิต 14 ราย
3.โอนออก 12 ราย
4.ขาดยา 1 ราย
5.Cure/Complete 36 ราย (ร้อยละ 21.56)

ข้อเสนอแนะของประธาน

กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ

-

คุณภาพ

-

คุณภาพ

-

คุณภาพ

นพ.สสจ. ต้องจัดการข้อมูลการรักษาผู้ป่วย
วัณโรค โดยเฉพาะข้อมูลในส่วนการโอนออก
ให้ชัดเจน
- รอการปรับเป้าหมายของผูส้ ัมผัสใกล้ชิด
โดยระบุของปี 61 และย้อนหลัง 10 ปี
พยส. ปรับรูปแผนที่ให้สดั ส่วน และรูปร่าง
ตรงตามมาตรฐาน

คร.

ลาดับที่

ชื่อตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

21.

(PA) ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์
ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC)
และทีมตระหนักรู้สถานการณ์
(SAT) ที่สามารถปฏิบตั ิงานได้
จริง

22.

-ร้อยละ 100
ของอาเภอมีศูนย์
EOC และ SAT
-มีนวัตกรรม
Excellence EOC
ระดับอาเภอ/วิจัย
ร้อยละ 80

(ยสก.) ระดับความสาเร็จของ
การพัฒนาระบบจัดการสุขภาพ
ชายแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษ
(ยสก.) ระดับความสาเร็จของ ร้อยละ 80
การยกระดับบริการสุขภาพเพื่อ
รองรับเมืองสุขภาพชายแดน
(ยสก.) ระดับความสาเร็จของ ร้อยละ 80
การพัฒนาระบบประกันสุขภาพ
ชาวต่างชาติ

23.
24.

25.
26.

(ยสก.) ระดับความสาเร็จของ
การสร้างความร่วมมือระหว่าง
ชายแดนไทย – กัมพูชา
(PA) ร้อยละของโรงพยาบาลที่
พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตาม
เกณฑ์ GREEN&CLEAN
Hospital

ร้อยละ 80
-ร้อยละ 20 ผ่าน
เกณฑ์
ระดับดีมาก

ผลงาน

ข้อเสนอแนะของประธาน

- มีการจัดทาแผนเตรียมความพร้อมรับนายกรัฐมนตรีเปิดจุด
ผ่านแดนถาวรบ้านเขาดิน และตรวจราชการในพื้นที่
อรัญประเทศ 18 พ.ค.61 แต่เนื่องจากเลื่อนไม่มีกาหนดจึงรอ
อัพเดตภารกิจ
- คปสอ.อรัญประเทศ ขอเลื่อนซ้อมแผนรับสาธารณภัย
(สารเคมี) เป็นต้นเดือน มิ.ย. 61 โดยวิทยากรจากรพ.ระยอง
อยู่ระหว่างดาเนินการ
รองดารารัตน์
- - ยุทธศาสตร์นเี้ ป็นตัวอย่างในการตั้งตัวชี้วัดที่
ตอบโจทย์ของจังหวัด
- - ปรับจาก พชอ. เป็น DHS
-รพ.ผ่าน QSC คือ รพ.วังน้าเย็น และคลองหาด
- Friendly Service ไม่ผ่าน 2 แห่ง คือ รพ.วังสมบูรณ์ และ - - และต้องมีผลลัพธ์จากกิจกรรมในระดับ
outcome ในรอบ 9 เดือน เช่นอบรมนัก
โคกสูง
จัดการสุขภาพชายแดน ต้องมีผลลัพธ์ด้าน
- รอการเขียนโปรแกรม และจัดอบรมการใช้เครื่องแสกน
บุคลากร และระบบ เป็นต้น
ลายนิ้วมือ
- คัดกรองวัณโรคแรงงานต่างด้าวในโรงเกลือ 3,063 ราย - นพ.สสจ. มอบหมายกลุ่มงานติดตาม เพื่อ
เชิญรัฐมนตรีมาเปิด รพ.มาลัย
x-ray 305 ราย
อยูร่ ะหว่างการดาเนินงานปรับแผน MOU
-ประเมินตนเอง ได้ระดับพื้นฐาน
2 รพ. ระดับดี 5 รพ. และ ระดับ
ดีมาก 2 รพ.
-รพ.เขาฉกรรจ์ยังไม่ผ่านระดับพื้นฐาน กลุ่มงานได้ประสาน
ศูนย์อนามัยเพื่อมาช่วยตรวจแนะนาร่วมกันภายในก่อนการ
ประเมิน คปสอ.ติดดาว และยังต้องติดตามประเด็นท่อน้าทิ้ง
ลงในพื้นที่ที่ว่าการอาเภอเป็นระยะ

-

กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ
คร.

คร.
คร.
คร.

คร.
อน.

ลาดับที่

ชื่อตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

27.

(PA) ร้อยละของโรงพยาบาลที่
ใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล (RDU)
และร้อยละของโรงพยาบาลที่มี
ระบบจัดการการดื้อยาต้านจุล
ชีพอย่างบูรณาการ (AMR)

RDU ขั้น 1 ร้อย
ละ 100
RDU ขั้น 2 ร้อย
ละ 50
AMR ร้อยละ 70

28.

29.
30.
31.

ผลงาน

ข้อเสนอแนะของประธาน

- RDU ขั้นที่ 1 :
RDU 1 ผ่าน 8 แห่ง(ไม่ผ่าน รพ.วังสมบูรณ์)
RDU 2 ผ่านทุกแห่ง
- RDU ขั้นที่ 2 :
RDU 1 ยังไม่มรี พ.ใดผ่าน
RDU 2 ผ่าน 7 แห่ง
- RDU ขั้นที่ 3 ยังไม่มีรพ.ใดผ่าน
ปรับการบันทึกข้อมูลผู้ป่วยโรคหืดที่ได้ Inhal Corticosteroid
แต่กาหนดจานวนเป็น 0 เพื่อให้ขอ้ มูลร้อยละการใช้เพิ่มมาก
ขึ้น
- AMR อยู่ระหว่างดาเนินการ
โครงการวัยเรียน วัยรุ่น สดใส
อยู่ระหว่างการดาเนินงานกิจกรรมตามยุทธศาสตร์
วัยทางานมีคุณภาพชีวิตดี
- กรรมการระดับประเทศลงติดตามการดาเนินงานชมรม To
ร่วมกับ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
be number 1 จานวน 4 ชมรม วันที่21-22 พ.ค.61
ในส่วน แผนงาน พัฒนาการ
- ประชุมคณะกรรมการ To be number 1 วันที่ 24 พ.ค.
ดาเนินงานสุขภาพจิตจังหวัด
61 เพื่อหารือการรับเสด็จในวันจันทร์ที่ 20 ส.ค.61
สระแก้ว
ณ โรงเรียนวัฒนานคร
(ยสก.) ร้อยละของคุณภาพ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ อยู่ระหว่างดาเนินการยังไม่มี รพ.ใดผ่านเกณฑ์
ข้อมูลบริการสุขภาพ
75
(ยสก.) ร้อยละของข้อมูลสาเหตุ ไม่เกินร้อยละ 25 ร้อยละ 19
การตายทีไ่ ม่ทราบสาเหตุ
ตายในสถานพยาบาล ร้อยละ 5.86
ตายนอกสถานพยาบาลร้อยละ 65.85
โครงการพัฒนาศักยภาพ
ไม่มีการดาเนินงานเนื่องจากไม่มีงบประมาณตั้งแต่ต้นปี
นพ.สสจ. หากมีโครงการที่จาเป็นต้องทา
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย
สามารถมาของบประมาณได้
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
พยส. เพิ่มเติมการรายงานกิจกรรมที่ไม่ต้อง
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ใช้งบประมาณ และควรมีแผนการบริหาร
สระแก้ว
จัดการในปีต่อๆไปเนื่องจากเป็นโครงการ
ยุทธศาสตร์ที่แบ่งเป็นระยะ 5 ปี และ 20 ปี

กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ
คบส.

NCD

พยส.
พยส.
นิติการ

ลาดับที่
31.

32.

ชื่อตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

(ยสก.) ร้อยละของหน่วยงาน ร้อยละ 100
ภายในสานักงานสาธารณสุข
จังหวัดสระแก้วผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ระบบการควบคุม
ภายใน
(ยสก.) ร้อยละของหน่วยงานใน ร้อยละ 90
สังกัดสานักงานสาธารณสุข
จังหวัดสระแก้วผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ITA

ผลงาน

ข้อเสนอแนะของประธาน

อยู่ระหว่างดาเนินงาน รอคะแนนไตรมาสที่ 3
ในรอบ 6 เดือนขาด รพ.วังน้าเย็น
- 16 พ.ค.61 เริ่มออกตรวจสอบภายใน รอบที่ 2/2561

-

ไม่ผา่ นเกณฑ์ในรอบ 6 เดือน
มีแผนการประชุมพัฒนาส่วนที่ขาด ของทุกหน่วยงาน

-

นพ.สสจ.
1.ขอให้พัฒนาเพิ่มเติมในส่วนของกิจกรรมที่วางแผนไว้ ควรมีผลการดาเนินงานในการนาเสนอรอบหน้า โดยมีแนวทางการพัฒนา และวิเคราะห์จากผลการดาเนินงาน
2. การดาเนินงานตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข และงานประจาดีแล้ว ขอให้เน้นการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดสระแก้ว
มติที่ประชุม รับทราบ และดาเนินการ

กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ
ตรวจสอบ
ภายใน

ตรวจสอบ
ภายใน

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา ไม่มี
มติที่ประชุม...................ไม่ม.ี ..........................................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
6.1.1 สรุปงบประมาณ ประจาปี พ.ศ.2561 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้(รายละเอียด
ตามเอกสารแนบ)
กัลยารัตน์ ให้ทุกกลุ่มงานเข้าไปดูรายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณของกลุ่มงาน และเร่งรัดการเบิกจ่าย
ต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
6.1.2 การปรับแผนรอบ 6 เดือนหลัง ปี พ.ศ.2561 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
กัลยารัตน์ ให้กลุ่มงานทุกกลุ่มตรวจสอบแผนให้เรียบร้อย แล้วทางกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์นาไปเสนอ
นพ.สสจ. เป็นแผนปรับปรุงในรอบ 6 เดือนหลัง
กฤษณา ในส่วนของยาเสพติดมีงบประมาณเข้ามาเพิ่มสามารถนาไปเป็นงบในการบริหารจัดการของ สสจ.ได้
กัลยารัตน์ เนื่องจากกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อมีงบประมาณเข้ามา แนะนาให้สามารถปรับปรุงแผนและ
เสนอโครงการเพื่ออนุมัติได้
เสกสรรค์ โครงการของงบจังหวัดที่ต้องการคืนเงินให้รีบจัดทาหนังสือเพื่อเร่งคืนเงินให้กับสานักงานจังหวัด
รองดารารัตน์ เงินเหลือจ่ายจากกิจกรรม และงบประมาณเหลือที่ไม่ได้ใช้เนื่องจากกิจกรรมบรรลุแล้ว ให้รีบ
ทาเรื่องคืนเงิน
มติที่ประชุม รับทราบและดาเนินการ
6.1.3 ร่าง) กาหนดการประชุม Shop & Share แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นโยบาย ยุทธศาสตร์
แผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ และตัวชี้วัด ครั้งที่ 2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 ในวันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม
2561 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
รองดารารัตน์ แนะนาให้เชิญ นายแพทย์สมคิด ยึนประโคน เข้ามามี ส่วนร่วมในการนาเสนอประเด็นยุทธ์
ศาสตร์ที่ 2 ในเรื่อง Service Plan
นพ.สสจ. - แนะนาให้เน้นรูปแบบของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบบ Two Way communication เพื่อให้เกิด
ประโยชน์กับผู้เข้าร่วมประชุมได้มากที่สุด
- และต้องมีช่องทาง และรูปแบบการสื่อสารในระหว่างการประชุมที่มีประสิทธิภาพ
กชพรรณ แนะนาว่าไม่ควรเป็นรูปแบบของการถ่ายทอด แต่เน้นให้มีการเปิดประเด็นเพื่อซักถาม แลกเปลี่ยน
แนวทางในการพัฒนางาน
มานัชย์ แนะนาให้มีการสอบถาม และหารือตัวแทนของผู้เข้ารับฟังการประชุมเพื่อให้ได้รูปแบบที่เหมาะสม
เสกสรรค์ แนะน าให้ มี ก ารคื น ข้ อ มู ล ให้ กั บ พื้ น ที่ ก่ อ นการประชุ ม เพื่ อ ให้ พื้ น ที่ ไ ด้ วิ เ คราะห์ และน ามา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันประชุม
มติที่ประชุม รับทราบ
6.1.4 (ร่าง)กาหนดการตรวจราชการฯ กรณีปกติ รอบที่ 2/2561 (ผู้ประสานเขตฯ ให้ใช้
ผลงานรอบ 6 เดือน เพื่อให้ผลงานเท่ากันทุกจังหวัด)(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
นพ.สสจ. ให้ประสานผตร.เพื่อเป็นประธานในการเปิดงาน แต่ให้พอเหมาะไม่เยอะกินควร
มติที่ประชุม รับทราบและดาเนินการ

6.1.5 (ร่าง)ปฏิทิน เตรี ยมความพร้อมรับการตรวจราชการฯ กรณีปกติ รอบที่ 2/2561
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
มติที่ประชุม รับทราบและดาเนินการ
6.1.6 กรอบการนาเสนอผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดตรวจราชการ 35 ตัว เพื่อรับการตรวจ
ราชการฯ กรณีปกติ รอบที่ 2 /2561
นพ.สสจ.
-ให้จัดทาข้อมูลประกอบสไลด์เป็น 2 ช่วง คือ ข้อมูลรอบ 6 เดือน(ต.ค.60 – มี.ค.61) และรอบ 8 เดือน
(ต.ค.60 – 25 พ.ค.61)
- ให้จัดทาไสด์การนาเสนอให้เหมาะสม ไม่ควรเกิน 3 สไลด์ เน้นประเด็นสาคัญ ตัวหนังสืออ่านได้ชัดเจน มี
ผลลัพธ์ แนวทางพัฒนาต่อ และบอกได้ว่าสาเร็จเพราะอะไร ไม่สาเร็จเพราะอะไร
มติที่ประชุม รับทราบและดาเนินการ
6.1.7 การนาเสนอ Success Story ของกลุ่มงาน ในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนพฤษภาคม มี
2 กลุ่มงาน คือ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล และ กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
มติที่ประชุม รับทราบและดาเนินการ
นพ.สสจ. จะไม่มีการประชุมในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนพฤษภาคม 2561 แต่ทุกกลุ่มงานจัดทาสไลด์นาเสนอ
ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดตรวจราชการ 35 ตัวชี้วัด/PA 12 ประเด็น 15 ตัวชี้วัด/ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์
สุ ข ภาพจั ง หวั ด สระแก้ ว ปี 2561/ตั ว ชี้ วั ด 4 ดี ด้ า นสุ ข ภาพดี โดยส่ ง ให้ น ายปิ ย ะณั ฐ วิ เ ชี ย ร
Email : bilwpiyanat@gmail.com ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เพื่อเสนอให้ นพ.สสจ.พิจารณา และ
นาเข้าที่ประชุม คปสจ.ประจาเดือนพฤษภาคม 2561 ต่อไป

ปิดประชุม เวลา 16.30 น.
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม
นายปิยะณัฐ วิเชียร
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

*************************
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
นางกัลยารัตน์ จตุพรเจริญชัย
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

