รายงานการประชุม
หัวหนากลุมงาน ในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแกว ครั้งที่ 19/2561
วันจันทรที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น.
ณ หองประชุมสิรินธร สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแกว
*********************************************
ผูมาประชุม
1. นายแพทยสุภโชค เวชภัณฑเภสัช
2. นายไพรรัชตวิริต วิริยะภัคพงศ
3. นางดารารัตน โหวงศ
4. นายมานัชย เวชบุญ
5. นางลอองจันทร คําภิรานนท
6. นางจามจุรี สมบัติวงษ
7. นายเสกสรรค คงอาชีวกิจ
8. นายอิทธิวัฒน ภูริภูษิต
9. ภญ.ปรุงใจ ปาจรียานนท
10. นายสมเกียรติ ทองเล็ก
11. นายนพดล ทาทิตย
12. นางสาวชุติญา บุญพงศไพศาล
13. นางภัทรา ผาแกว
14. นายพิชิตชัย เชิดชู
15. นางสาวกัญญา เทพรัตนะ
16. นางกชพรรณ หาญชิงชัย
17. นางสาววรางคณา ศิวิลัย
ผูไมมาประชุม (เนื่องจากติดราชการ)
1. นางอรรัตน จันทรเพ็ญ
ผูเขารวมประชุม
1. นางสาวเปรมกมล ขวนขวาย
2. นายสมบัติ สมบัติวงษ
3. นายณัฐกริช โกมลศรี
4. นายปยะณัฐ วิเชียร

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

(แทน) หัวหนากลุมงานนิติการ
หัวหนากลุมงานแพทยแผนไทยและแพทยทางเลือก
หัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ
(แทน) หัวหนางานตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน
นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน)
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ประชุมเวลา 09.30 น.
นายแพทยสุภโชค เวชภัณฑเภสัช นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสระแกว เปนประธานการประชุม กลาว
เปดประชุม และดําเนินการประชุมตามวาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องทีป่ ระธานแจงที่ประชุมทราบ
1.1 วัตถุประสงคของการประชุมครั้งนี้ เปนการนําเสนอแผนและมาตรการในการดําเนินงานตาม
ตัวชี้วัด PA และตรวจราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
-ประชุมหน.กลุม 2 ครั้ง นําเสนอ point เฉพาะที่เปนประเด็นไมตองเยอะ ประชุม กบห. 1
ครั้ง มีเรื่องอื่นสามารถเอาเขาที่ประชุมได สวนประชุมเยี่ยมเสริมพลังพื้นที่ นพ.สสจ.จะเรียกคุยคณะทํางานที่
เกี่ยวของแตละประเด็น คุยกันวงเล็กกอนเอาเขาที่ประชุม
-ประชุมหน.กลุมงานเสร็จอาจประชุม กบห.ตอเลย
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 18/2561 วันอังคารที่ 4 กันยายน พ.ศ.2561 (สามารถ
ตรวจสอบไดจาก http://team.sko.moph.go.th)
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว
3.1 เรื่องจากกลุมงาน
3.1.1 กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
 รายงานความกาวหนา Web KPI
-ป 61 มีการ update ตัวชี้วัด 80 ตัวไดดี สวนในป 62 ตองแกไขเรื่องการเชื่อม HDC และ
Web KPI ใหเชื่อมโยงกันแบบ Real Time
-ขอความรวมมือทุกกลุมงานสง Template ตัวชี้วัดยุทธศาสตรสุขภาพจังหวัดสระแกว (24
ตัวชี้วัด) ใหกลุมงานพยส. เพื่อจะไดดําเนินการใน Web KPI ตอไป
นพ.สสจ. : ใหกลุมงานชี้เปาประเด็นสําคัญ ทําอยางไรตัวชี้วัดถึงจะผาน ทําอะไร ที่ไหน ที่เปน key action เชน
เอาขอมูลที่เปนปญหาของแตละอําเภอ เขาที่ประชุม คปสจ. เพื่อการขับเคลื่อน
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
1.1 เรื่องจาก รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสระแกว
1.1.1 รองอรรัตน จันทรเพ็ญ
มติที่ประชุม
ไมมี
1.1.2 รองไพรรัชตวิริต วิริยะภัคพงศ
มติที่ประชุม
ไมมี
1.1.3 รองดารารัตน โหวงศ
มติที่ประชุม
ไมมี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
 รายงานความกาวหนาตัวชี้วัดตรวจราชการ ฯ 38 ตัวชีว้ ัด /ตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
กระทรวงและเขต (PA) 12 ประเด็น 22 ตัวชี้วัด

ลําดับ
ประเด็น
ที่
1 (PA) อัตราสวนการตายมารดา
2

3
4

(PA) ระดับความสําเร็จของการพัฒนาเด็กตามเกณฑมาตรฐาน
เด็กอายุ 0-5 ป ไดรับการคัดกรองพัฒนาการ
เด็กอายุ 0-5 ป ไดรับการคัดกรองพัฒนาการพบสงสัยลาชา
เด็กอายุ 0-5 ป ที่มีพัฒนาการสงสัยลาชาไดรับการติดตาม/สงตอ
เด็กพัฒนาการลาชาไดรับการกระตุนพัฒนาการดวย TEDA 4I
(ตก) รอยละของตําบลที่มีระบบ LTC ผานเกณฑ
(ตก) อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ป

คาเปาหมายป 62

41.1 ตอแสนการเกิด
มีชีพ (แมตาย 2 ราย)

เปาป 62 จ.สระแกว ตองไมมีแมตาย

รอยละ 90
รอยละ 20
รอยละ 90
รอยละ 60
รอยละ 70
ไมเกิน 40 ตอพัน

รอยละ 83.86
รอยละ 8.17
รอยละ 67.37
รอยละ 35.29
รอยละ 93.1
รอยละ 39.43

ควรทําสื่อประชาสัมพันธที่เขาใจงาย

(PA) รอยละของอําเภอมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอที่มี
คุณภาพ (พชอ.)

รอยละ 60

6

(PA) รอยละคลินิกหมอครอบครัวที่เปดดําเนินการในพื้นที่
(Primary Care Cluster)

สะสมรอยละ 36

7

(PA) ระดับความสําเร็จของสวนราชการใน สป.ที่ดําเนินการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐที่ผานเกณฑกําหนด
(PA) รอยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพ
มาตรฐานผานการรับรอง HA ขั้น 3

สสจ. รอยละ 70 /
สสอ. รอยละ 40
รพศ./รพท./รพ.กรม
100% / รพช.90%

(PA) รอยละของ รพ.สต.ที่ผานเกณฑการพัฒนาคุณภาพ
รพ.สต.ติดดาว

สะสมรอยละ 60

9

ขอเสนอแนะ

ไมเกิน 17 ตอแสนการ
เกิดมีชีพ

5

8
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กลุมงานที่
รับผิดชอบ
สงเสริมสุขภาพ

ใหรายงานประเด็นการเบิกจาย
-ใหรายงานตัวเลขวามีคนเทาไร
ใส Norplant เทาใด ติดตาม 3 เดือน
แลวนําขอมูลเขา คปสจ.เปนรายอําเภอ
เพื่อติดตาม
100%
-นัดประชุม ผวจ. เสนอประเด็นให
คุณภาพ
ผวจ.ชวยติดตาม ใหอําเภอที่ทําดีมา
นําเสนอ
-รายงานในตรวจราชการ
-เปาหมายมี 3 แหง ไดแก -ตองมีการวางแผนพัฒนาคน
เมือง ทาเกษม และ
ศาลาลําดวน
-100 % (ดําเนินการได
ทุกแหง)
-รพศ./รพท./รพ.กรม
-ใหทํา Time line ทุกอําเภอ นําเสนอ
66.67%
ผูบริหารชวยติดตาม
-รพช. 40%
ได 5 ดาว 77 แหง
-ให Benchmark คปสอ.5 ดาว/
รพ.สต.5 ดาว และ รพ.สต.ทีผ่ าน
Healthy Workplace โดยสรุปขอมูล
เปน one page

ลําดับ
ประเด็น
ที่
10. (PA) มีการใช Application สําหรับ PCC ใน PCC ทุกแหง
11 (ตก) รอยละการสงตอผูปวยนอกเขตสุขภาพลดลง
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12

(PA) รอยละของโรงพยาบาลที่พฒ
ั นาอนามัยสิ่งแวดลอมไดตาม
เกณฑ GREEN&CLEAN Hospital

-ระดับดีมากรอยละ 40
-ระดับดีมาก Plus
อยางนอย 1 แหง

13

(PA) รอยละของโรงพยาบาลที่ใชยาอยางสมเหตุสมผล (RDU)

14

(PA) รอยละของโรงพยาบาลที่มรี ะบบจัดการการดื้อยาตานจุลชีพ
อยางบูรณาการ (AMR)
(ตก) บุหรี่
(PA) อัตราความสําเร็จการรักษาผูป วยวัณโรครายใหม

ขั้น 1>95% /
ขั้น 2>20%
ระดับ
intermediate>20%

15
16
17
18

ขอเสนอแนะ

-

-การสงตอ แตงตั้งคณะกรรมการให
เรียบรอย แลวจัดประชุม 2 ครั้ง
ชวงพ.ย.หรือ ธ.ค. refer in รพร.เปน
เจาภาพ สวน Refer back สสจ.
(ผชช.ว) เปนเจาภาพ
-ทําสไลดนําเสนอดีมาก มีจุดเนนวา
แตละรพ.ตองทําอะไร ใหนําขอมูล
แจงพื้นที่ และนําเขาที่ประชุม คปสจ.

-ดีมาก รพร.และ
รพ.วัฒนา
-ดี 5 รพ.
-พื้นฐาน เขาฉกรรจ
วังสมบูรณ และโคกสูง
ขั้น 1 100%
ขั้น2 0%
100%
-

≥85%

(ตก) รอยละของจังหวัดมีศูนย EOC และ SAT ที่สามารถปฏิบัติงาน
ไดจริง
(PA) รอยละอัตราตายของผูปวยหลอดเลือดสมองและระยะเวลาที่
ไดรับการรักษาเหมาะสม
รอยละอัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน
รอยละอัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมองแตก
รอยละผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง ที่มีอาการไมเกิน 72 ชั่วโมง
ไดรับการรักษาใน Stoke Unit
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85.54%
100%
9.81%

< รอยละ 25
≥ รอยละ 40

กลุมงานที่
รับผิดชอบ
คุณภาพ

อนามัย
สิ่งแวดลอม

-ควรเลือก รพ.เปาหมาย ที่นาจะผาน
มาพัฒนากอน
-วิเคราะหดูวาจะดําเนินการอยางไร
เพื่อใหผาน
-ใหแบงปนเปารายอําเภอ และนํา
ขอมูลเขาที่ประชุม คปสจ.
-

คุมครองฯ

-ใหรายงานขอมูลรายอําเภอ โดยดึง
ขอมูลจาก 43 แฟม (ดูตัวอยางจาก
ไฟลขอมูลที่ นพ.สสจ.นํามาใหด)ู
และ Benchmark ขอมูลรายอําเภอ

ควบคุมโรคไม
ติดตอ

ควบคุม
โรคติดตอ

ลําดับ
ที่

ประเด็น
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21
22
23

รอยละของผูปวยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตันระยะเฉียบพลัน ที่
มีอาการไมเกิน 4.5 ชั่วโมง ไดรับการรักษาดวยยาละลายลิม่ เลือด
ทางหลอดเลือดดําภายใน 60 นาที (door to needle time)
รอยละของผูปวยโรคหลอดเลือดสมองแตกไดรับการผาตัดสมอง
ภายใน 90 นาที (door to operation room time
(PA) รอยละผูติดยาเสพติดที่บําบัดครบตามเกณฑที่กําหนด และ
ไดรับการติดตามดูแลตอเนื่อง 1 ป (Retention Rate)
(PA) รอยละของผูใช และผูเสพที่บําบัดครบตามเกณฑที่กําหนดของ
แตละระบบหยุดเสพตอเนื่องหลังจําหนายจากการบําบัด 3 เดือน
(3 months remission rate)
(ตก) อัตราผูปวยรายใหมจากกลุม เสี่ยงเบาหวาน
(ตก) อัตรากลุมสงสัยปวย HT ไดรบั การวัดความดันโลหิตที่บาน
(ตก) รอยละของผูปวย DM และ HT ที่ควบคุมได

24

(ตก) อัตราการฆาตัวตายสําเร็จ

ไมเกิน 6.3 ตอแสน
ประชากร

25

(ตก) รอยละของผูปวย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4
ml/min/1.73m2/yr
(ตก) STEMI

19
20

26
27
28

(PA) รอยละของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการกําลังคนที่มี
ประสิทธิภาพ
(PA) จํานวนหนวยงานที่เปนองคกรแหงความสุข
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ขอเสนอแนะ

กลุมงานที่
รับผิดชอบ
ควบคุมโรคไม
ติดตอ

≥รอยละ 60
รอยละ 20

85.16%

-

รอยละ 40

99.33%

-

1.95%
42.34%
DM คุมได 31.79%
HT คุมได 43.02%
4.14 ตอแสน

-

56.34%

-

รพ.ใหยาละลายลิ่มเลือด
100%
อัตราตาย 6.54 ตอแสน
ไมผา น

-

19 แหง (100%)
(ตั้งเปาที่ รพ.วัฒนานคร)

-สสจ.ควรคิดเองวาองคกรมีความทุกข
ความสุขอยางไร ลองวิเคราะหดูใหเปน
รูปธรรม

รอยละ 70
อยางนอย 1 แหง

-

-

ทรัพยฯ

ลําดับ
ประเด็น
ที่
29 (PA) รอยละของหนวยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน
ระดับ 7

30

36
37

(ตก) รอยละของผูปวยนอกทั้งหมดที่ไดรับบริการตรวจวินิจฉัย
รักษาโรค และฟนฟูสภาพดวยศาสตรการแพทยแผนไทย และ
การแพทยทางเลือก
(ตก) รอยละของหนวยงานในสังกัด กสธ. ผานเกณฑการประเมิน
ITA
(ตก) ระดับความสําเร็จของหนวยงานสังกัด สป. มีระบบการ
ตรวจสอบภายใน ควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงระดับ
จังหวัด
(PA) อัตราตายผูปวยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด
Community-acquired
(PA) อัตราเสียชีวิตผูปวยวิกฤติฉุกเฉิน (triagel level 1) ภายใน
24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาล A, S, M1
(ตก) อัตราสวนผูยินยอมบริจาคอวัยวะจากผูปวยสมองตาย ตอ
จํานวนผูเสียชีวิตใน รพ.
(ตก) รอยละของผูปวยทีเ่ ขารับการผาตัดแบบ One day Surgery
(PA) เขตสุขภาพมีการดําเนินการ Digital Transformation

38

(PA) รอยละของเขตสุขภาพที่มีนวัตกรรมการบริหารจัดการ

31
32
33
34
35

คาเปาหมายป 62
≤ รอยละ 4

ผลงาน ป 61

กลุมงานที่
รับผิดชอบ
ประกันสุขภาพ

ไมมีวิกฤติการเงินระดับ 7 -การพัฒนาระบบบัญชี ตองทําบัญชี
เงินบํารุง ทําบัญชีรับจายแลวนําไปลง
ใน planfin
-การรายงาน Risk score ใหรายงาน
ระดับ 5, 6 และ 7 ไมใชรายงานแค
ระดับ 7
-ใหระบุสิ่งที่รพ.แตละแหงตองทําโดย
ชี้เปา และนําเสนอ 1 แผน ในที่ประชุม
คปสจ. (คลาย G&C)
22.80%
แพทยแผนไทย
68.42%(ไมผาน 6 แหง)

-

100%

-

≤ รอยละ 30

33.83%

≤ รอยละ 12

3.87%

อยางนอยเขตสุขภาพ
ละ 1 จังหวัด

ขอเสนอแนะ

-ใหดึงขอมูลจาก 43 แฟม แลว
รายงานในภาพจังหวัด
-

0.11:100 (1 ราย)

-

อยูระหวางดําเนินการ
-

-

-

-

ตรวจสอบ
ภายในฯ

รพร.สระแกว

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม ไมมี
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
1) รางแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 6 ปงบประมาณ พ.ศ.2562
-จังหวัดสระแกว รอบที่ 1 ระหวางวันที่ 25-27 กุมภาพันธ 2562
รอบที่ 2 ระหวางวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2562
-กระทรวงจะประชุม VDO Conference ชี้แจงแผนการตรวจราชการ ในวันที่ 20
พฤศจิกายน 2562 ขอเชิญรองนพ.สสจ. หัวหนากลุมงาน เขารวมประชุม เวลา 13.00-16.30 น. ณ หองประชุม
สิรินธร
มติที่ประชุม รับทราบ
2) รางปฏิทินการดําเนินงาน คปสอ.ติดดาว จังหวัดสระแกว ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
(รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย)
-ขอเชิญคณะกรรมการพิจารณาเกณฑ คปสอ.ติดดาวประชุมในวันที่ 13 พฤศจิกายน
2561 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมสิรินธร สสจ.สระแกว
มติที่ประชุม รับทราบ
*************************
ปดประชุม เวลา 11.00 น.
ผูจดบันทึกรายงานการประชุม
นางสาวเปรมกมล ขวนขวาย
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

ผูตรวจรายงานการประชุม
นายเสกสรรค คงอาชีวกิจ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

