รายงานการประชุม
หัวหนากลุมงาน ในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแกว ครั้งที่ 18/2561
วันอังคารที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น.
ณ หองประชุมสิรินธร สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแกว
*********************************************
ผูมาประชุม
1. นายแพทยอภิรัต กตัญุตานนท
2. นางอรรัตน จันทรเพ็ญ
3. นางญาณี นาคพงษ
4. นางดารารัตน โหวงศ
5. นายสมบัติ สมบัติวงษ
6. นางลอองจันทร คําภิรานนท
7. นางจามจุรี สมบัติวงษ
8. นางกัลยารัตน จตุพรเจริญชัย
9. นายอิทธิวัฒน ภูริภูษิต
10. นายประวิทย คํานึง
11. เภสัชกรสานิษ ศิริปน
12. นายนพดล ทาทิตย
13. นางสาวสมใจ พันธุเวช
14. นางกฤษณา ฤทธิ์เดช
15. นายปราโมทย บุญเปลง
16. นางสาวนุชรี บวงสวง
17. นายสุรชัย เทียมพูล
18. นางผองใส มวงประเสริฐ
ผูไมมาประชุม (เนื่องจากติดราชการ)
1. นายไพรรัชตวิริต วิริยะภัคพงศ
ผูเขารวมประชุม
1. นางสาวเปรมกมล ขวนขวาย
2. นายจาตุรงค จันทรเรือง
3. นางสาวสุลีรัตน เพ็ชรสมบัติ
5. นายปยะณัฐ วิเชียร
6. นายอนุสรณ คัฒจรรย
7. นางสาววารุนี วงษา
8. นางสาวหทัยชนก บุญปก

นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสระแกว
นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน)
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
(แทน) หัวหนากลุมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
หัวหนากลุมงานสงเสริมสุขภาพ
หัวหนากลุมงานบริหารทั่วไป
หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
หัวหนากลุมงานทันตสาธารณสุข
(แทน) หัวหนากลุมงานควบคุมโรคติดตอ
กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข
หัวหนากลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัย
(แทน) หัวหนากลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล
(แทน) หัวหนากลุมงานควบคุมโรคไมตดิ ตอ สุขภาพจิต และยาเสพติด

หัวหนากลุมงานนิติการ
(แทน) หัวหนากลุมงานแพทยแผนไทยและแพทยทางเลือก
(แทน) หัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ
หัวหนากลุมงานตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
แพทยแผนไทย

ประชุมเวลา 09.00 น.
นายแพทยอภิรัต กตัญุตานนท นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสระแกว เปนประธานการประชุม กลาวเปด
ประชุม และดําเนินการประชุมตามวาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 การติดตามตัวชี้วัด ตองทําใหสม่ําเสมอ ไมตองใหสวนกลางหรือหนวยงานใดมาติดตามในเวลา
กระชั้นชิด
1.2 Health Literacy (HL) บูรณาการสูการปฏิบัติ เพื่อสุขภาพที่ดีอยางยั่งยืน ใหตั้งใจทํา และตอง
มีผูจัดการ บูรณาการ ดูภาพรวม
-ป 62 เนนเรื่อง 3อ 2ส 1ฟ, กินอาหารสุกรอน ชอนกลาง ลางมือ สวมผาปดปากจมูก,
ปองกันโรคพิษสุนัขบา และกําจัดลูกน้ํายุงลาย
-ประเด็นยุทธ 1 เรื่องเด็กสูงดีสมสวน และ Anemia อาหารเนนโภชนาการเด็กและอาหาร
ปลอดภัย โภชนาการเด็กจะทําในระดับใด (บุคคล ครอบครัว โรงเรียน จังหวัด) ออกกําลังกายเนนกลุมวัยใด HL ใน
แตละ level บุคคล ชุมชน ใหแทรกสูงานประจํา
-การปองกันพิษสุนัขบา ตองดูภาพใหญ One Health ซึ่งทําอยูแลว แตนําเรื่อง Rabies
สอดแทรกเขาไป ทําอยางไรไมใหโดนสุนัขกัด และเมื่อถูกสุนัขกัดแลวตองทําอยางไร จะลงในระดับใดบาง บุคคล
ครอบครัว ชุมชน โรงเรียน ดูความครอบคลุม การผลิตสื่อตองเปนสื่อที่ใชเหมือนกันทั้งจังหวัด งานสุขศึกษาฯ อาจงด
ออกนอกพื้นที่ ตองทํางานใน สสจ.ใหเสร็จภายในกําหนด อาจจะตองทําคลิปวิดีโอเผยแพร
-กําจัดลูกน้ํายุงลาย ตองทําใหประชาชนรับรูวาเปนหนาที่ใคร และใครตองชวย จะตองทํา
อะไรบาง เปนสวนหนึ่งของไขเลือดออก ตองมองใหเห็นภาพใหญกอน สวนหนึ่งที่ไมไดถูกจับมายกตัวอยางไมใชวาไม
ตองนํามาทํา งานทุกงานจะตองสอดแทรก HL เขาไป
-การวัดผลโดยใช quick win เชน ปแรกวัดความครอบคลุม โดยวัด process อีก 3 ปขางหนา
วัด Impact อาจจะทําการวัดกอนลง process เลือกเรื่องที่ทําไมยาก แตสําคัญทํากอน
มติที่ประชุม รับทราบและดําเนินการ
1.3 เรื่องจาก รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสระแกว
1.3.1 รองอรรัตน จันทรเพ็ญ
-ป 62 เขต 6 มี Project ใหญๆ เรื่อง โปรเจสโตโรน และซีดในเด็ก
มติที่ประชุม รับทราบ
1.3.2 รองญาณี นาคพงษ
มติที่ประชุม ไมมี
1.3.3 รองไพรรัชตวิริต วิริยะภัคพงศ
มติที่ประชุม ไมมี
1.3.4 รองดารารัตน โหวงศ
-หลักการของ ผวจ. เรื่องตัวชี้วัดเมืองแหงความสุข ใหผูมีสวนเกี่ยวของของแตละ
กระทรวงที่รับผิดชอบประเด็นยุทธ 1 มาหารือกัน และเสนอสํานักงานจังหวัดเพื่อนําเขาคณะกรรมการกลั่นกรอง
อาจจะมีหลายตัวชี้วัดก็ได และสงใหทันกอนวันที่ 20 ก.ย.61
-ประเด็น Teen Mom สํานักงานจังหวัดกําหนดใหเปน point สําคัญ ในเรื่องคุณภาพชีวิตจังหวัด
สระแกว ซึ่งสัมพันธกับ IQ สํานักงานจังหวัดใหเปลี่ยนจากจังหวัดเปนนํารองที่คลองหาด หาก ป 63 ยังเปนปญหา
อาจขับเคลื่อนในภาพใหญ หรือเสนอเปนพื้นที่อื่นหรือทุกอําเภอก็ได นาจะเปนโครงการที่รวมกับศึกษา และ พมจ.
หารือกัน
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 17/2561 วันอังคารที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2561 (สามารถ
ตรวจสอบไดจาก http://team.sko.moph.go.th)
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว

3.1 เรื่องจากกลุมงาน
3.1.1 รายงานความกาวหนา Web KPI (พยส.)
-ไตรมาส 3 การคียขอมูลตัวชี้วัด PA มีความครบถวน ตัวชี้วัดที่ยังคียไมครบ ไดแก RDU
ขั้น 2 TB และ HA สิ้นเดือน ก.ย. 61 ขอใหกลุมงานคียขอมูลใหครบทั้ง 80 ตัวชี้วัด
มติที่ประชุม รับทราบ
3.1.2 สรุปผลการดําเนินงาน และผลงานเดน (Success Story)
3.1.2.1 กลุมงานบริหารทั่วไป
นําเสนอเรื่อง “ที่ราชพัสดุ” (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
นางจามจุรี : โปรแกรมพัสดุ มีปญหาเรื่องไมคียขอมูล อาจแกปญหาโดยนําไปเปนตัวชี้วัด คปสอ.ติดดาว
นพ.สสจ. : -ใหติดตามที่ดินหวยโจดวาเรียบรอยหรือยัง
-ผูตรวจเนน 3 เรือ่ ง ไดแก 1.งบจัดซื้อจัดจางโรงพักขยะ ดูใหดีและทําใหทัน 2.คืนงบ ทําใหเสร็จภายใน
เชาวันที่ 5 ก.ย.61 3.ราคา LAB มีความ Varies มาก ฝาก พญ.อรรัตน ชวยดูดวย
ภก.สานิษ : ราคา LAB กําหนดใหมรี าคาอางอิงของจังหวัด มีน้ํายาบางตัวนําเขาจากยุโรป ราคาแพง จะสรุปให
ทราบอีกครั้ง
พญ.อรรัตน : รพร.สระแกว ทําการจัดซื้อจัดจางแลวเลยไมอยูในการจัดซื้อจัดจางรวมของจังหวัด เรื่อง LAB ใหใช
ราคาอางอิงของจังหวัด และบางแหงไดมีการ contact กับบริษัทไปแลว ปนี้จึงผอนผันใหกอน
มติที่ประชุม รับทราบ
3.1.2.2 กลุมงานสงเสริมสุขภาพ
นําเสนอเรื่อง “Long Term Care” (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
นพ.สสจ. : ในปนี้อาจจะตองเรงดําเนินการเรื่องสงเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค Healthy Aging และพัฒนา
คลินิกผูสูงอายุคุณภาพ
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
• รายงานความกาวหนาตัวชี้วัดตรวจราชการ ฯ 35 ตัวชีว้ ัด /ตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
กระทรวงและเขต (PA) 12 ประเด็น 15 ตัวชี้วัด /ตัวชีว้ ดั ยุทธศาสตรสุขภาพจังหวัดสระแกว ใน 4 ประเด็น
ยุทธศาสตร ไดแก 1.การสรางระบบสุขภาพ 2.การจัดบริการสุขภาพ 3.การบริหารจัดการ และ 4.สาธารณสุข
ชายแดน/SEZ (19 โครงการ 32 ตัวชีว้ ัด) และตัวชี้วัด 4 ดี (สุขภาพดี)

ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดคํารับรองการปฏิบัติราชการกระทรวง (PA) 12 ประเด็น 15 ตัวชี้วัด/ตัวชี้วัดตรวจราชการฯ 35 ตัวชี้วัด/ตัวชี้วัดยุทธศาสตรสุขภาพจังหวัดสระแกว 32 ตัวชีว้ ัด และตัวชี้วัด 4 ดี
(สุขภาพดี)
ลําดับที่
ชื่อตัวชี้วัด
คาเปาหมาย
ผลงาน
ขอเสนอแนะ
กลุมงานที่
รับผิดชอบ
1
(ตก./PA) รอยละของการมีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
รอยละ 50
รอยละ 100
คุณภาพ
อําเภอ (พชอ.) ที่มีคุณภาพ
2
(ตก./PA) รอยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปดดําเนินการในพื้นที่
-แผนการจัดตั้ง PCC ป 60-64 -จัดตั้งแลว 4 ทีม (อ.เมือง 3 ทีม/
(Primary Care Cluster)
จํานวน 39 ทีม (9 อําเภอ)
อ.อรัญ1 ทีม)
3

(ตก./PA) ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ของสวนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ระดับ 5
สสจ. รอยละ 20
สสอ. รอยละ 60

ระดับ 5
สสจ. รอยละ 100
สสอ. รอยละ 100

4

(ตก./PA) รอยละของหนวยบริการที่ผานการรับรองคุณภาพ
โรงพยาบาล (HA) ขั้น 3

-รพท. รอยละ 100
-รพช. รอยละ 80

5

(ตก./PA) รอยละของ รพ.สต. ในแตละอําเภอที่ผานเกณฑระดับการ
พัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว

รอยละ 25

6
7

(ตก.) รอยละการสงตอผูปวยนอกเขตสุขภาพลดลง
(ตก./PA) รอยละของจังหวัดมีศูนยปฏิบตั ิการภาวะฉุกเฉิน (EOC)
และทีมตระหนักรูสถานการณ (SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานไดจริง

ลดลงรอยละ 10
-รอยละ 100 ของอําเภอมีศูนย
EOC และ SAT
-มีนวัตกรรม Excellence EOC
ระดับอําเภอ/วิจยั

-รพศ./รพท. 2 แหง ผาน HA (Rec1)
1 แหง (รพร.สก.) คิดเปนรอยละ 50
สวน รพ.อรัญประเทศ ขอยื่นรับรอง HA
ขั้น 3 แลว (สรพ. กําหนด ACC ประมาณ
เดือน ม.ค.62)
-รพช.5 แหง (รพ.F2 ขึ้นไป) ผาน HA
(Rec1) 2 แหง (วนย./คห.) คิดเปน
รอยละ 40 สวน รพ.วัฒนานคร ยื่นขอ
รับรอง HA ขั้น3 แลว (รอ สรพ.กําหนด
วัน ACC) ,รพ.เขาฉกรรจ และตาพระยา
มีแผนขอยื่นภายใน ก.ย. และ ต.ค.61
ตามลําดับ
(รพ.สต.ระดับ 5 ดาว ป 60 จํานวน
29 แหง และป 61 จํานวน 48 แหง
รวม 77 แหง) คิดเปนรอยละ 71.30
เพิ่มขึ้น 11 ราย คิดเปนรอยละ -61.11
-ทุกอําเภอมีศูนย EOC และ SAT

-

คร.
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8
(ตก./PA) อัตราความสําเร็จการรักษาผูป วยวัณโรคปอดรายใหม
รอยละ 85
-รอยละ 85.45
คร.
-กําลังรักษา รอยละ 2.42
9.
(ตก.) อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ําของเด็กอายุนอยกวา 15 ป
-ไมเกิน 6.5 ประชากรอายุนอย -เสียชีวิต 11 คน คิดเปน 10.41
กวา 15 ปแสนคน (เสียชีวิตไม (เปาหมายเชิง process ผานเกณฑ Merit
เกิน 7 คน)
Maker แตเชิง output ไมผาน)
10.
(ตก.) อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน
ไมเกิน 17.65 ตอแสน
38.71 ตอแสนประชากร
11
รอยละตําบลจัดการสุขภาพในการเฝาระวัง แกไขปญหาโรคพยาธิ
รอยละ 100 (59 ตําบล)
รอยละ 98.31 (58 ตําบล)
ใบไมตับและมะเร็งทอน้ําดี (ดําเนินการครบ 5 มาตรการ
เหลือ 1 ตําบล ใน อ.อรัญฯ
รอยละ 100)
12
ระดับความสําเร็จในการบรรลุผลสัมฤทธิ์พื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบา
๑.ผูสัมผัสโรคไดรับวัคซีนครบชุด ๑.ผูสัมผัสโรคไดรับวัคซีนครบชุด
ไมนอย กวารอยละ ๑๐๐
รอยละ ๑๐๐
๒.พื้นที่ตําบลปลอดโรค
๒.พื้นที่ตําบลปลอดโรคพิษสุนัขบา
พิษสุนัขบาระดับ A ครอบ
ระดับ A ครอบคลุม รอยละ 91.38
คลุม รอยละ ๘๐ ขึน้ ไป
(53 ตําบล)
13
(ตก.) อัตราสวนการตายมารดาไทย
ไมเกิน 20 ตอแสนการเกิดมีชีพ 55.99 ตอแสนการเกิดมีชีพ (2 ราย)
-นพ.สสจ. : ประเด็นเครื่องวัดสวนสูง
สงเสริม
และเครื่องชั่งน้ําหนักที่ไมไดมาตรฐาน
14
(ตก.) รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป มีพัฒนาการสมวัย
รอยละ 85
รอยละ 95.41
ใหสํารวจวามีที่ใดบาง และแจงให CUP
15
(ตก.) รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป สูงดีสมสวน และสวนสูงเฉลี่ย
รอยละ 54
รอยละ 51.32
รับผิดชอบแกไขใหเสร็จภายในเดือน
ที่อายุ 5 ป
ก.ย.61 และ ในป 62 จะตองไมมี
16
(ตก.) อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ป
ไมเกิน 40 ตอหญิงอายุ 15-19 รอยละ 28.82
ปญหาในประเด็นนี้อีก
ปพันคน
17
(ตก.) รอยละของตําบลที่มีระบบสงเสริมสุขภาพดูแลผูสูงอายุ ผูพิการ รอยละ 60
รอยละ 93.10
และผูดอยโอกาสและการดูแลระยะยาวในชุมชน (Long Term Care)
ผานเกณฑ
18
รอยละของ Healthy Ageing
เพิ่มขึ้น/คงที่จากป 60
-รอยละ 95.78 (ป 60 รอยละ 96.27
อ.โคกสูงคียขอมูลผิด ทําใหผลงานต่ํากวา
ป 60 กําลังดําเนินการปรับแกไปที่
กระทรวง
19
รอยละของเด็กวัยเรียนสูงดีสมสวน
รอยละ 68
รอยละ 68.44
20
รอยละของประชาชนวัยทํางานอายุ 30-44 ป มีคาดัชนีมวลกายปกติ รอยละ 55
รอยละ 51.4
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21
รอยละของสถานบริการทุกระดับที่ผานมาตรฐานการดูแลสุขภาพ
รอยละ 80
รอยละ 87.39
สงเสริม
ผูสูงอายุครบวงจร
22
รอยละของเทศบาล/อบต.ที่มีแผนงานปองกันและแกไขปญหาสุขภาพ รอยละ 70
รอยละ 29
เด็กวัยเรียน วัยรุน วัยทํางาน ที่เปนปญหาสําคัญในชุมชน โดยการมี
สวนรวมของประชาชนและมีการดําเนินงานตามแผน
23
ครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย ไดมาตรฐาน
รอยละ 75
รอยละ 96.91
24
ประชาชนอายุ 6 ป ขึน้ ไปออกกําลังกายสัปดาหละ 5 วัน ๆ ละ
รอยละ 60
รอยละ 99.28
30 นาที
25
รอยละของประชาชนวัยทํางานอายุ 30-44 ป มีคาดัชนีมวลกายปกติ รอยละ 55
รอยละ 51.40 (HDC)
26
รอยละของผูปวยเบาหวานรายใหม จาก pre-diabetes
DM รายใหม
รอยละ 1.77
NCD
จาก pre-diabetes รอยละ 2.4
27
รอยละกลุมสงสัยปวยความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบไดรับการวัด ≥ รอยละ 10
รอยละ 42.57
ความดันโลหิตที่บาน
28
รอยละของผูปวยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนไดรับการ รอยละ 90
รอยละ 81.05
ประเมินโอกาสเสี่ยงตอโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk)
29
รอยละของผูปวยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได
HT รอยละ 50
HT รอยละ 42.14
DM รอยละ 40
DM 29.27
30
รอยละของผูปวย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<
รอยละ 67
รอยละ 56.04
4 ml/min/1.73m2/yr
31
อัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง
นอยกวารอยละ 7
รอยละ 8.86
32
เด็กไทยมีความฉลาดทางอารมณ (EQ) อยูในเกณฑปกติ
รอยละ 70
รอยละ 81.25
ขึ้นไป
33
รอยละของผูปวยโรคซึมเศราเขาถึงบริการสุขภาพจิต
รอยละ 55
รอยละ 77.73
34
อัตราการฆาตัวตายสําเร็จ
≤ 6.3 ตอแสนประชากร
4.32 ตอแสนประชากร
(ไมเกิน 35 คน)
(เสียชีวิต 24 คน)
35
รอยละของผูปวยที่ใชสารเสพติดที่หยุดเสพตอเนื่อง 3 เดือน หลัง
รอยละ 90
รอยละ 99.30
จําหนาย (3 month remission rate)
36
(ตก./PA) รอยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมไดตาม -รอยละ 20 ผานเกณฑ
-ผานระดับพื้นฐาน 3 แหง
อน.
เกณฑ GREEN & CLEAN Hospital
ระดับดีมาก
ระดับดี 5 แหง และระดับดีมาก 2 แหง
.
37
(กรมอนามัย) รอยละของจังหวัดที่มีระบบจัดการปจจัยเสี่ยงจาก
ผานเกณฑระดับพื้นฐาน
ไมผานขั้นพื้นฐาน
สิ่งแวดลอมและสุขภาพอยางบูรณาการมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
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38
(ตก./PA) รอยละของโรงพยาบาลที่ใชยาอยางสมเหตุสมผล (RDU)
-RDU ขั้น 1 รอยละ 80
-RDU ขั้น 1 (RDU1 ผาน 8 แหง
คบส.
และรอยละของโรงพยาบาลที่มีระบบจัดการการดื้อยาตานจุลชีพอยาง -RDU ขั้น 2 รอยละ 20
RDU2 ผานทุกแหง)
บูรณาการ (AMR)
-RDU ขั้น 3 ภาพรวม
-RDU ขั้น 2 (RDU1 ยังไม รพ.ใดผาน
ป 63 ตองมี รพ.ผานรอยละ 20 RDU2 ผานทุกแหง)
และ ป 64 รอยละ 80
-RDU ขั้น 3 ยังไมผาน
-AMR ยังไมผาน
39
(PA) รอยละของหนวยงานที่มกี ารนําดัชนีความสุขของคนทํางานไปใช รอยละ 60 ผานระดับ 5
ผานระดับ 5 รอยละ 100
ทรัพยฯ
40

(PA) อัตราการคงอยูของบุคลากรดานสุขภาพ
(Retention Rate)
รอยละของหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผานเกณฑการ
ประเมิน ITA

ไมนอยกวารอยละ 85

รอยละ 94.01

รอยละ 90

42

รอยละของหนวยงานภายในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแกว
ผานเกณฑการประเมิน ระบบการควบคุมภายใน

รอยละ100

43

รอยละของเด็กกลุมอายุ 0-12 ปฟนดีไมมีผุ (cavity free)

รอยละ 54

รอยละ 93.90
(ไมผาน 3 อําเภอ ไดแก คลองหาด
ตาพระยา วังน้ําเย็น)
ผานเกณฑ 2 แหง คือ สสจ.สระแกว และ
รพ.โคกสูง (ใน สสจ. กลุมคร.และคุณภาพ
ยังไมสง ใหเรงดําเนินการสงดวย)
รอยละ 90.82
นพ.สสจ. : คาเฉลี่ยที่สูงกวาประเทศ
เพราะอะไร ใหดูที่ Key success
factor
รองดารารัตน : เนื่องจากมีการทําความ
เขาใจเรื่องนิยามใหตรงกัน และการคีย
ขอมูลใหถูกตอง ทันเวลา และให
ทันตแพทยจบใหมที่อยูใน CUP
รับผิดชอบ Setting ตางๆ ดวย ตาม
Cashment Area ทําไดดีที่ อําเภอ
วัฒนานคร สวนเรื่อง Unit และ
ทันตาภิบาลไมตรงกัน ตองดูเรื่องการ
บริหารจัดการและการสนับสนุนดวย

41

ตรวจสอบภายใน

ทันตะ
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44
(ตก./PA) จํานวนเมืองสมุนไพร
อยางนอยเขตละ 1 จังหวัด
-กอสรางอาคารเรือนตากสมุนไพร
แผนไทย
(รพ.วังน้ําเย็น) เบิกจายงบเรียบรอยแลว
-กอสรางอาคารแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพร
(รพ.วังน้ําเย็น) ดําเนินการเสร็จแลว
สงมอบงานแลว
-การพัฒนาระบบสารสนเทศฐานขอมูล
สมุนไพร เบิกจายงบเรียบรอยแลว
45
(ตก.)รอยละของผูปว ยนอกไดรับบริการการแพทยแผนไทยและ
รอยละ 20
รอยละ 23.27
การแพทยทางเลือก
46
(ตก./PA) รอยละของหนวยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน
ระดับ 7 ไมเกินรอยละ 6
ไมมวี ิกฤตระดับ 7
ประกัน

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1) กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
5.1.1 สรุปผลการประชุมรับฟงความคิดเห็นการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด 5 ป
5.1.1.1 ขอมูลทั่วไปใหทุกหนวยงานตรวจสอบและปรับขอมูลใหเปนปจจุบัน
-เพิ่มเติมที่สาธารณสุขเกี่ยวของ วิเคราะหสถานการณและแนวโนมโรคที่เปน
ปญหาตอประชาชนสระแกว แมวัยใส มะเร็ง(แยกชนิด) วัณโรค เบาหวาน ความดันโลหิตสูง RTI ไขเลือดออก
เมืองสมุนไพร แรงงานตางดาว
5.1.1.2 การพิจารณาตัวชี้วัดความสําเร็จตามเปาหมายการพัฒนาจังหวัดสระแกว
-ตัวชี้วัด แตละประเด็นตองสามารถตอบความสําเร็จของประเด็นยุทธศาสตรได
ไมจําเปนตองมีตัวเดียว
-ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 (สสจ.เปนประธาน) ใชตัวชี้วัดความยากจนที่มีรายได
ต่ํากวาเกณฑ จปฐ. ไมสามารถตอบเมืองแหงความสุขไดทั้งหมด จะมีตัวชี้วัดอื่นอีกหรือไม
5.1.2 การดําเนินการแผนงาน/โครงการงบจังหวัด ป 62
-เมืองสมุนไพร 926,400 บาท (อยูระหวางจัดทําโครงการเสนอ ผวจ.)
-Super Mom 472,500บาท (เสนอหนังสือเปลี่ยนแปลงผูรับผิดชอบแลว นําเขา
กบจ./สงเสริมฯ เขียนโครงการเสนอ ผวจ.)
5.1.3 การดําเนินการแผนงาน/โครงการของบกลุมจังหวัดภาคตะวันออก 2
-โครงการ ยุติวัณโรคกลุมจังหวัดภาคตะวันออก 2 เปนเงิน 3,080,000 บาท
(คาตรวจ/รณรงค) (รอการพิจารณา)
-เมืองสมุนไพร (ศูนย ม.บูรพา/อาคารตาพระยา)
5.1.4 สรุปโครงการตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 จังหวัดสระแกว ป 2563 (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบ)
นายนพดล : ขอ 4 เสริมสรางชุมชนที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและเอื้อตอการมีสุขภาพดี หนวยงานดําเนินการ ไดแก
ทสจ, สสจ, สพป ใหเพิ่มเติม ม.บูรพา ดวย
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
มติที่ประชุม ไมมี
*************************
ปดประชุม เวลา 11.00 น.
ผูจดบันทึกรายงานการประชุม
นางสาวเปรมกมล ขวนขวาย
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

ผูตรวจรายงานการประชุม
นางกัลยารัตน จตุพรเจริญชัย
หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

