เอกสารแนบ 1
ปรับ ณ วันที่ แผนการนิเทศและเยี่ยมเสริมพลัง เครือข่ายบริการสุขภาพระดับอาเภอ และรพ.สต.เป้าหมาย
ระหว่างวันที่ 16 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2562
วัน เดือน ปี
วันพุธ 16 มกราคม 2562
วันพฤหัสบดี 17 มกราคม 2562
วันศุกร์ 18 มกราคม 2562
วันจันทร์ 21 มกราคม 2562
วันอังคาร 22 มกราคม 2562
วันพุธ 23 มกราคม 2562
วันพฤหัสบดี 24 มกราคม 2562
วันศุกร์ 25 มกราคม 2562
วันจันทร์ 28 มกราคม 2562
วันอังคาร 29 มกราคม 2562
วันพุธ 30 มกราคม 2562
วันพฤหัสบดี 31 มกราคม 2562
วันศุกร์ 1 กุมภาพันธ์ 2562
วันจันทร์ 4 กุมภาพันธ์ 2562
วันอังคาร 5 กุมภาพันธ์ 2562
วันพุธ 6 กุมภาพันธ์ 2562
วันพฤหัสบดี 7 กุมภาพันธ์ 2562

ช่วงเช้า
09.00–12.00 น.
รพ.สต.
รพ.สต.โคกเพร็ก

ช่วงบ่าย
13.30 – 16.30 น.
คปสอ.
คปสอ.ตาพระยา

รพ.สต.คลองจระเข้

คปสอ.วังน้าเย็น

รพ.สต.บ้านคลองไก่เถื่อน
รพ.สต.เขาฉกรรจ์
รพ.สต.เนินแสนสุข
รพ.สต. ละลมติม
ประชุม Health Literacy
รพ.สต.คลองทับจันทร์
ประชุมคปสจ.

คปสอ.คลองหาด
คปสอ.เขาฉกรรจ์
คปสอ.เมืองสระแก้ว
คปสอ.โคกสูง

รพ.สต.หนองน้าใส

คปสอ.วัฒนานคร

สอน.

คปสอ.วังสมบูรณ์

คปสอ.อรัญประเทศ

รองนพ.สสจ.
ทีเ่ ป็นประธาน
ทีมนิเทศฯ

เอกสารแนบ 2
รายชื่อผูน้ เิ ทศและเยี่ยมเสริมพลัง เครือข่ายบริการสุขภาพระดับอาเภอและรพ.สต.เป้าหมาย
ปีงบประมาณ 2561
1.พญ.อรรัตน์ จันทร์เพ็ญ
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
2.นายไพรรัชต์วิริต วิริยะภัคพงศ์
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
3.นางดารารัตน์ โห้วงศ์
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
4.นายมานัชย์ เวชบุญ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
5.นางลอองจันทร์ ค้าภิรานนท์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
6.นางจามจุรี สมบัติวงษ์
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
7.นางกัลยารัตน์ จตุพรเจริญชัย
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
8.นายสมเกียรติ ทองเล็ก
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
9.ภก.สานิษ ศิริปิ่น
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
10.นายนพดล ทาทิตย์
หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
11.นางอรพิน ภัทรกรสกุล
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
12.ทพ.อิทธิวัฒน์ ภูริภูษิต
หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข
13.นางภัทรา ผาแก้ว
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด
14.นายปราโมทย์ บุญเปล่ง
หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ
15.นางกัญญา เทพรัตนะ
หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
16.นางกชพรรณ หาญชิงชัย
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ
17.นายสมบัติ สมบัติวงษ์
นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ
18.นายเสกสรรค์ คงอาชีวกิจ
นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ
19.นายจาตุรงค์ จันทร์เรือง
นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ
ผู้ประสานงาน
1.นางสาวเปรมกมล ขวนขวาย
2.นายปิยะณัฐ วิเชียร

นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ โทร. 08 6262 1374
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ โทร. 09 4821 3666

งานนิเทศและประเมินผล กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว โทร. 0 3742 5141 ต่อ 107

เอกสารแนบ 3
กาหนดการนิเทศและเยี่ยมเสริมพลัง เครือข่ายบริการสุขภาพระดับอาเภอและรพ.สต.เป้าหมาย
ระหว่างวันที่ 16 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา

กิจกรรม
ช่วงเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ รพ.สต.
09.00 น.
ทีมนิเทศและเยี่ยมเสริมพลัง เดินทางออกจาก สสจ.สระแก้ว
ถึง รพ.สต...............................
09.00 – 09.10 น. กล่าวต้อนรับทีมนิเทศและเยี่ยมเสริมพลัง และแนะน้า
เจ้าหน้าที่ รพ.สต.
09.10 – 09.25 น. น้าเสนอผลการด้าเนินงานตามประเด็นการนิเทศและเยี่ยม
เสริมพลัง
09.25 – 09.35 น. แนะน้าทีมนิเทศและเยี่ยมเสริมพลัง
09.35 – 11.05 น. ทีมนิเทศและเยี่ยมเสริมพลัง ตรวจเยี่ยมหน้างาน รพ.สต.
ตามประเด็นการนิเทศและเยีย่ มเสริมพลัง
11.05 – 11.25 น. ถาม-ตอบ และให้ข้อเสนอแนะ
11.25 – 11.45 น. สรุปผลการนิเทศและเยี่ยมเสริมพลัง
12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ........................

เวลาทีใ่ ช้

ผู้รับผิดชอบ

10 นาที

ผอ.รพ.สต.

15 นาที ผอ.รพ.สต./
จนท.รพ.สต.
10 นาที
ประธาน
ทีมนิเทศ
1 ชั่วโมง ทีมนิเทศและ
30 นาที ทีมรพ.สต.
20 นาที
ทีมนิเทศ
20 นาที
ประธาน
ทีมนิเทศ/
ผู้นิเทศ

เอกสารแนบ 4
กาหนดการนิเทศและเยี่ยมเสริมพลัง เครือข่ายบริการสุขภาพระดับอาเภอและรพ.สต.เป้าหมาย (ต่อ)
เวลา

กิจกรรม
เวลาทีใ่ ช้
ช่วงบ่าย เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ คปสอ.
13.30 น.
ทีมนิเทศและเยี่ยมเสริมพลัง เดินทางถึง โรงพยาบาล............
13.30 – 13.40 น. กล่าวต้อนรับทีมนิเทศและเยี่ยมเสริมพลัง และแนะน้า
10 นาที
เจ้าหน้าที่ คปสอ.
13.40 – 13.55 น. น้าเสนอข้อมูลทั่วไป และผลการด้าเนินงานตามประเด็นการ 15 นาที
นิเทศและเยี่ยมเสริมพลัง
13.55 - 14.05 น. แนะน้าทีมนิเทศและเยี่ยมเสริมพลัง

10 นาที

14.05 – 15.05 น. ทีมนิเทศและเยี่ยมเสริมพลัง ตรวจเยี่ยมหน้างาน คปสอ.
ตามประเด็นการนิเทศและเยีย่ มเสริมพลัง
(ให้แบ่งผู้รบั การนิเทศออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
1.กลุ่มผู้บริหาร 2.กลุ่มผู้ให้บริการ/Service Plan
3.กลุ่ม คน/เงิน/ของ)
15.05 – 15.20 น. ทีมนิเทศและเยี่ยมเสริมพลังสรุปการตรวจเยี่ยมหน้างาน
และสรุปข้อเสนอแนะ
15.20 – 16.00 น. ถาม-ตอบ ให้ข้อเสนอแนะ และสรุปผลการนิเทศและเยี่ยม
เสริมพลัง

1 ชั่วโมง

16.00 น.

เดินทางกลับส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

ผู้รับผิดชอบ
ประธาน
คปสอ.
ประธาน
คปสอ./
จนท.คปสอ.
ประธาน
ทีมนิเทศ
ทีมนิเทศและ
ทีมคปสอ.

15 นาที

ทีมนิเทศ

40 นาที

ประธาน
ทีมนิเทศ/
ผู้นิเทศ
ทีมนิเทศ

