ระเบียบวาระประชุม
หัวหนากลุมงาน ในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแกว ครั้งที่ 20/2561
วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น.
ณ หองประชุมสิรินธร สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแกว
**********************************************
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงที่ประชุมทราบ
1.1 วัตถุประสงคของการประชุมครั้งนี้ เปนการรายงานความกาวหนาผลการดําเนินงานตาม
ตัวชี้วัด PA และตัวชี้วัดตรวจราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
มติที่ประชุม…………………………………………………………………………………………………………………..…………………….............
.........................................................................................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 19/2561 วันจันทรที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 (สามารถ
ตรวจสอบไดจาก http://team.sko.moph.go.th)
มติที่ประชุม.....................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว
3.1 เรื่องจากกลุมงาน
3.1.1 กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
-รายงานความกาวหนา Web KPI
……………………………………………………………….………………………………………………….………………………………..………………
มติที่ประชุม……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
.........................................................................................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
1.1 เรื่องจาก รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสระแกว
1.1.1 รองอรรัตน จันทรเพ็ญ
……………………………………………………………….………………………………………………….………………………………..………………
มติที่ประชุม…………………………………………………………………………………………………………………..…………………….............
.........................................................................................................................................................................................
1.1.2 รองไพรรัชตวิริต วิริยะภัคพงศ
……………………………………………………………….………………………………………………….………………………………..………………
มติที่ประชุม…………………………………………………………………………………………………………………..…………………….............
.........................................................................................................................................................................................
1.1.3 รองดารารัตน โหวงศ
……………………………………………………………….………………………………………………….………………………………..………………
มติที่ประชุม…………………………………………………………………………………………………………………..…………………….............
.........................................................................................................................................................................................

1.2 เรื่องจากกลุมงาน ในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแกว
-นําเสนอความกาวหนาการดําเนินงานตามตัวชี้วัด PA และตรวจราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2562
1.2.1 งานตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน (2 ตัวชี้วัด)
1) (ตก) รอยละของหนวยงานในสังกัด กสธ. ผานเกณฑการประเมิน ITA
2) (ตก) ระดับความสําเร็จของหนวยงานสังกัด สป. มีระบบการตรวจสอบภายใน
ควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงระดับจังหวัด
มติที่ประชุม………………………………………………………………………………………………………………..…………………….............
.........................................................................................................................................................................................
1.2.2 กลุมงานสงเสริมสุขภาพ (5 ตัวชี้วัด)
1) (PA) อัตราสวนการตายมารดา ไมเกิน 17 ตอแสนการเกิดมีชีพ
2) (PA) ระดับความสําเร็จของการพัฒนาเด็กตามเกณฑมาตรฐาน
-รอยละ 90 ของเด็กอายุ 0-5 ป ไดรับการคัดกรองพัฒนาการ
-รอยละ 20 ของเด็กอายุ 0-5 ป ไดรับการคัดกรองพัฒนาการพบสงสัยลาชา
-รอยละ 90 ของเด็กอายุ 0-5 ป ที่มีพัฒนาการสงสัยลาชาไดรับการติดตาม/สงตอ
-รอยละ 60 ของเด็กพัฒนาการลาชาไดรับการกระตุนพัฒนาการดวยTEDA4I
3) (ตก) รอยละของตําบลที่มีระบบ LTC ผานเกณฑ
4) (ตก) อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ป
5) ตัวชี้วัด 4 ดี (สุขภาพดี)
มติที่ประชุม………………………………………………………………………………………………………………..…………………….............
.........................................................................................................................................................................................
1.2.3 กลุมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ (7 ตัวชี้วัด)
1) (PA) รอยละของอําเภอมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอที่มีคุณภาพ (พชอ.)
(รอยละ 60)
2) (PA) รอยละคลินิกหมอครอบครัวที่เปดดําเนินการในพื้นที่ (Primary Care Cluster)
สะสมรอยละ 36
3) (PA) ระดับความสําเร็จของสวนราชการใน สป.ที่ดําเนินการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐที่ผานเกณฑกําหนด สสจ. รอยละ 70 / สสอ. รอยละ 40
4) (PA) รอยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผานการ
รับรอง HA ขั้น 3 (รพศ./รพท./รพ.กรม 100% / รพช.90%)
5) (PA) รอยละของ รพ.สต.ที่ผานเกณฑการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว สะสม
รอยละ 60
6) (PA) มีการใช Application สําหรับ PCC ใน PCC ทุกแหง
7) (ตก) รอยละการสงตอผูปวยนอกเขตสุขภาพลดลง
มติที่ประชุม………………………………………………………………………………………………………………..…………………….............
.........................................................................................................................................................................................
1.2.4 กลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัย (1 ตัวชี้วัด)
1) (PA) รอยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมไดตามเกณฑ
GREEN&CLEAN Hospital ระดับดีมากรอยละ 40 ระดับดีมาก Plus อยางนอย 1 แหง
มติที่ประชุม………………………………………………………………………………………………………………..…………………….............
.........................................................................................................................................................................................

1.2.5 กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข (3 ตัวชี้วัด)
1) (PA) รอยละของโรงพยาบาลที่ใชยาอยางสมเหตุสมผล (RDU) ขั้น 1>95% /
ขั้น 2>20%
2) (PA) รอยละของโรงพยาบาลที่มีระบบจัดการการดื้อยาตานจุลชีพอยางบูรณาการ
(AMR) ระดับ intermediate>20%
3) (ตก) บุหรี่
มติที่ประชุม………………………………………………………………………………………………………………..…………………….............
.........................................................................................................................................................................................
1.2.6 กลุมงานควบคุมโรคติดตอ (2 ตัวชี้วัด)
1) (PA) อัตราความสําเร็จการรักษาผูปวยวัณโรครายใหม ≥85%
2) (ตก) รอยละของจังหวัดมีศูนย EOC และ SAT ที่สามารถปฏิบัติงานไดจริง
มติที่ประชุม………………………………………………………………………………………………………………..…………………….............
.........................................................................................................................................................................................
1.2.7 กลุมงานควบคุมโรคไมติดตอ สุขภาพจิต และยาเสพติด + รพร.สระแกว (9 ตัวชี้วัด)
1) (PA) รอยละอัตราตายของผูปวยหลอดเลือดสมองและระยะเวลาที่ไดรับการรักษา
เหมาะสม
-รอยละอัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน
-รอยละอัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมองแตก <25
-รอยละผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง ที่มีอาการไมเกิน 72 ชั่วโมง ไดรับการรักษาใน
Stoke Unit ≥40
-รอยละของผูปวยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตันระยะเฉียบพลัน ที่มีอาการไมเกิน
4.5 ชัว่ โมง ไดรับการรักษาดวยยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดําภายใน 60 นาที (door to needle time) ≥50
-รอยละของผูปวยโรคหลอดเลือดสมองแตกไดรับการผาตัดสมองภายใน 90 นาที
(door to operation room time)
2) (PA) รอยละผูติดยาเสพติดที่บําบัดครบตามเกณฑที่กําหนด และไดรับการติดตาม
ดูแลตอเนื่อง 1 ป (Retention Rate) รอยละ 20
3) (PA) รอยละของผูใช และผูเสพที่บําบัดครบตามเกณฑที่กําหนดของแตละระบบหยุด
เสพตอเนื่องหลังจําหนายจากการบําบัด 3 เดือน (3 months remission rate) รอยละ 40
4) (ตก) อัตราผูปวยรายใหมจากกลุมเสี่ยงเบาหวาน
5) (ตก) อัตรากลุมสงสัยปวย HT ไดรับการวัดความดันโลหิตที่บาน
6) (ตก) รอยละของผูปวย DM และ HT ที่ควบคุมได
7) (ตก) อัตราการฆาตัวตายสําเร็จ
8) (ตก) รอยละของผูปวย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr
9) (ตก) STEMI
มติที่ประชุม………………………………………………………………………………………………………………..…………………….............
.........................................................................................................................................................................................
1.2.8 กลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล (2 ตัวชี้วัด)
1) (PA) รอยละของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการกําลังคนที่มีประสิทธิภาพ
2) (PA) จํานวนหนวยงานที่เปนองคกรแหงความสุข อยางนอย 1 แหง
มติที่ประชุม………………………………………………………………………………………………………………..…………………….............
.........................................................................................................................................................................................

1.2.9 กลุมงานประกันสุขภาพ (1 ตัวชี้วัด)
1) (PA) รอยละของหนวยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน ระดับ 7 ≤4%
มติที่ประชุม………………………………………………………………………………………………………………..…………………….............
.........................................................................................................................................................................................
1.2.10 กลุมงานแพทยแผนไทย (1 ตัวชี้วัด)
1) (ตก) รอยละของผูปวยนอกทั้งหมดที่ไดรับบริการตรวจวินิจฉัย รักษาโรค และฟนฟู
สภาพดวยศาสตรการแพทยแผนไทย และการแพทยทางเลือก
มติที่ประชุม………………………………………………………………………………………………………………..…………………….............
.........................................................................................................................................................................................
1.2.11 รพร.สระแกว (4 ตัวชี้วัด)
1) (PA) อัตราตายผูปวยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด Communityacquired ≤30%
2) (PA) อัตราเสียชีวิตผูปวยวิกฤติฉุกเฉิน (triagel level 1) ภายใน 24 ชัว่ โมงใน
โรงพยาบาล A, S, M1 ≤12%
3) (ตก) อัตราสวนผูยินยอมบริจาคอวัยวะจากผูปวยสมองตาย ตอจํานวนผูเสียชีวิต
ใน รพ.
4) (ตก) รอยละของผูปวยที่เขารับการผาตัดแบบ One day Surgery
มติที่ประชุม…………………………………………………………………………………………………………………..…………………….............
.........................................................................................................................................................................................
1.2.12 เขตสุขภาพที่ 6 (2 ตัวชี้วัด)
1) (PA) เขตสุขภาพมีการดําเนินการ Digital Transformation อยางนอยเขตสุขภาพ
ละ 1 จังหวัด
2) (PA) รอยละของเขตสุขภาพที่มีนวัตกรรมการบริหารจัดการ
มติที่ประชุม…………………………………………………………………………………………………………………..…………………….............
.........................................................................................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1) ………………………………………………………………………………………………………………………………….
มติที่ประชุม.....................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
6.1.1 (ราง) ปฏิทินการดําเนินงาน คปสอ.ติดดาว จังหวัดสระแกว ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2562

ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

กิจกรรม
วัน เดือน ป
ผลลัพธที่ได
ประชุมคณะกรรมการและคณะทํางานประเมิน คปสอ.ติดดาว
18 ต.ค.61
กรอบและตัวชี้วัดประเมินคปสอ.ติดดาว ป2562
ประชุมถายทอดกรอบการประเมิน คปสอ.ติดดาว ป 2562 (Shop&Share)
1 พ.ย.61
ผูเกี่ยวของทราบกรอบการประเมินคปสอ.ติดดาว ป 2562
ประชุมพิจารณาเกณฑ คปสอ.ติดดาว ครั้งที่ 1
13 พ.ย.61
มติจากที่ประชุม
ประชุมครู ก ระดับกระทรวง 6 คน
19 - 21 พ.ย.61
ครู ก 6 คน
ประชุมพิจารณาเกณฑ คปสอ.ติดดาว ครั้งที่ 2
23 พ.ย.61
มติจากที่ประชุม
ประชุมชี้แจงพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงระดับอําเภอ
27 พ.ย.61
รพ.สต.ทุกแหงไดรบั การพัฒนา และประเมินรับรอง
แจงเกณฑคปสอ.ติดดาวผานทาง WEB SITE ของสสจ.สระแกว
30 พ.ย.61
เกณฑคปสอ.ติดดาว ป 2562
ประชุมพิจารณาทีมประเมิน คปสอ.และรพ.สต.ติดดาว
4 ธ.ค.61
รายชื่อทีมประเมิน คปสอ.และรพ.สต.ติดดาว
พัฒนาศักยภาพทีมประเมิน คปสอ.และรพ.สต.ติดดาว
13ธ.ค.61,9ม.ค.62,15พ.ค.62 ทีมประเมินมีความรูและทักษะในการประเมินเพิม่ ขึ้น
ประชุมเตรียมความพรอมเยี่ยมเสริมพลัง
18ธ.ค.61 , 8ม.ค.62
คณะกรรมการฯ มีความเขาใจตรงกัน
แจงกําหนดการและรายละเอียดการเยี่ยมเสริมพลังคปสอ.ติดดาว
25 ธ.ค.61
กําหนดการ/รายละเอียด
เยี่ยมเสริมพลัง คปสอ.ติดดาว
16ม.ค.-7 ก.พ.62
ทราบปญหา อุปสรรคการดําเนินงานของพื้นที่
ถอดบทเรียน/สรุปบทเรียนเยี่ยมเสริมพลังคปสอ.ติดดาว
12 ก.พ.62
แนวทางพัฒนาการดําเนินงานปตอ ไป
ประชุมเตรียมความพรอมประเมินคปสอ.ติดดาว
7 มี.ค.,18เม.ย.62
คณะกรรมการฯ มีความเขาใจตรงกัน
แจงกําหนดการและรายละเอียดการประเมินคปสอ.ติดดาว
6 พ.ค.62
กําหนดการ/รายละเอียด
ประชุมทดสอบการใชเครื่องมือประเมิน รพสต.ติดดาว
25 มิ.ย.62
คกก.ประเมิน รพ.สต.ติดดาวมีความเขาใจในการใชเครื่องมือประเมิน
ประเมิน คปสอ.ติดดาว/รพ.สต.ติดดาว
17 มิ.ย. - 11 ก.ค.62
คะแนนประเมิน คปสอ.ติดดาว
ถอดบทเรียน/สรุปบทเรียนการประเมินคปสอ.ติดดาว
15 ก.ค.62
แนวทางพัฒนาการดําเนินงานปตอ ไป
วิเคราะห/สรุปผลคะแนนการประเมินคปสอ.ติดดาว
15 - 26 ก.ค.62
ผลการประเมินคปสอ.ติดดาว
แจงผลการประเมินคปสอ.ติดดาวใหผูเกี่ยวของทราบ
29 ก.ค.62
ผูเกี่ยวของทราบผลการประเมิน
มอบโลรางวัล คปสอ.ติดดาว
31 ก.ค.62
คปสอ.9 แหง และรพ.สต.ที่ได 5 ดาว

มติที่ประชุม...................................................................................................................................................................................................................................................................................

6.1.2 เรื่องนําเขาที่ประชุม คปสจ.
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