เอกสารแนบ 1

แผนการนิเทศและเยี่ยมเสริมพลัง เครือข่ายบริการสุขภาพระดับอาเภอ และรพ.สต.เป้าหมาย
ระหว่างวันที่ 21 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2562
วัน เดือน ปี
วันจันทร์ 21 มกราคม 2562
วันพุธ 23 มกราคม 2562
วันพฤหัสบดี 24 มกราคม 2562
วันศุกร์ 25 มกราคม 2562
วันจันทร์ 28 มกราคม 2562
วันพุธ 30 มกราคม 2562
วันจันทร์ 4 กุมภาพันธ์ 2562
วันพุธ 6 กุมภาพันธ์ 2562
วันพฤหัสบดี 7 กุมภาพันธ์ 2562

ช่วงเช้า
09.00–12.00 น.
รพ.สต.
รพ.สต.คลองจระเข้
รพ.สต.บ้านคลองไก่เถื่อน
รพ.สต.เขาฉกรรจ์
รพ.สต.เนินแสนสุข
รพ.สต. ละลมติม
รพ.สต.คลองทับจันทร์
รพ.สต.หนองน้าใส
สอน.เฉลิมพระเกียรติฯ
รพ.สต.โคกเพร็ก

ช่วงบ่าย
13.30 – 16.30 น.
คปสอ.
คปสอ.วังน้าเย็น
คปสอ.คลองหาด
คปสอ.เขาฉกรรจ์
คปสอ.เมืองสระแก้ว
คปสอ.โคกสูง
คปสอ.อรัญประเทศ
คปสอ.วัฒนานคร
คปสอ.วังสมบูรณ์
คปสอ.ตาพระยา

รองนพ.สสจ.
ที่เป็นประธาน
ทีมนิเทศฯ
รองไพรรัชต์วิริต
รองไพรรัชต์วิริต
รองอรรัตน์
รองอรรัตน์
รองดารารัตน์
รองดารารัตน์
รองดารารัตน์
รองไพรรัชต์วิริต
รองดารารัตน์

รายชื่อผู้นิเทศงานและเยี่ยมเสริมพลัง สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
1. นายสุภโชค เวชภัณฑ์เภสัช
2. นางอรรัตน์ จันทร์เพ็ญ
3. นายไพรรัชต์วิริต วิริยะภัคพงศ์
4. นางดารารัตน์ โห้วงศ์
5. นายมานัชย์ เวชบุญ
6. นางกัลยารัตน์ จตุพรเจริญชัย
7. นางลอองจันทร์ ค้าภิรานนท์
8. นางจามจุรี สมบัติวงษ์
9. นางอรพิน ภัทรกรสกุล
10. นายสมเกียรติ ทองเล็ก
11. นายสานิษ ศิริปิ่น
12. นายอิทธิวัฒน์ ภูริภษู ิต
13. นายนพดล ทาทิตย์
14. นายปราโมทย์ บุญเปล่ง
15. นางภัทรา ผาแก้ว
16. นางกัญญา เทพรัตนะ
17. นางกชพรรณ หาญชิงชัย
18. นายสมบัติ สมบัติวงษ์
19. นายเสกสรรค์ คงอาชีวกิจ
20 .นายจาตุรงค์ จันทร์เรือง

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
ที่ปรึกษา
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) ประธานคณะท้างาน
อ.เมือง/อ.เขาฉกรรจ์
นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการพิเศษ ประธานคณะท้างาน
อ.วังน้าเย็น/อ.วังสมบูรณ์/อ.คลองหาด
นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการพิเศษ ประธานคณะท้างาน
อ.อรัญประเทศ/อ.วัฒนานคร/อ.โคกสูง/อ.ตาพระยา
นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการพิเศษ
นักจัดการงานทั่วไปช้านาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการพิเศษ
เภสัชกรช้านาญการพิเศษ
ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการพิเศษ
นิติกรช้านาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ

ผู้ประสานงาน
1.นางสาวเปรมกมล ขวนขวาย
นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ โทร. 08 6262 1374
2.นายปิยะณัฐ วิเชียร
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ โทร. 09 4821 3666
งานนิเทศและประเมินผล กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว โทร. 0 3742 5141 ต่อ 107

เอกสารแนบ 2
กาหนดการนิเทศและเยี่ยมเสริมพลัง เครือข่ายบริการสุขภาพระดับอาเภอและรพ.สต.เป้าหมาย
ระหว่างวันที่ 21 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
• ข้อมูลทั่วไป
• OTOP ของ รพ.สต. และ ผลการประเมินตนเอง
ตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว (เอกสารแนบ 7)
• ผลงานตามตัวชีวัดที่รพ.สต.ด้าเนินการ
(เอกสารแนบ 8)
• ผลงานเด่น นวัตกรรม หรือผลงานภาคภูมิใจ
• ปัญหาด้านคนเงินของ และการขอรับการสนับสนุน
09.25 – 09.35 น. แนะน้าทีมนิเทศและเยี่ยมเสริมพลัง

เวลาที่ใช้

ผู้รับผิดชอบ

10 นาที

ผอ.รพ.สต.

09.35 – 11.05 น. ทีมนิเทศและเยี่ยมเสริมพลัง ตรวจเยี่ยมหน้างาน รพ.สต.
ตามประเด็นการนิเทศและเยี่ยมเสริมพลัง
11.05 – 11.25 น. ถาม-ตอบ และให้ข้อเสนอแนะ
11.25 – 11.45 น. สรุปผลการนิเทศและเยี่ยมเสริมพลัง

1 ชั่วโมง
30 นาที
20 นาที
20 นาที

12.00 น.

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

15 นาที ผอ.รพ.สต./
จนท.รพ.สต.

10 นาที

ประธาน
ทีมนิเทศ
ทีมนิเทศและ
ทีมรพ.สต.
ทีมนิเทศ
ประธาน
ทีมนิเทศ/
ผู้นิเทศ

กาหนดการนิเทศและเยี่ยมเสริมพลัง เครือข่ายบริการสุขภาพระดับอาเภอและรพ.สต.เป้าหมาย (ต่อ)
เวลา

กิจกรรม
ช่วงบ่าย เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ คปสอ.
13.30 น.
ทีมนิเทศและเยี่ยมเสริมพลัง เดินทางถึง โรงพยาบาล............
13.30 – 13.40 น. กล่าวต้อนรับทีมนิเทศและเยี่ยมเสริมพลัง และแนะน้า
เจ้าหน้าที่ คปสอ.
13.40 – 13.55 น. น้าเสนอข้อมูลทั่วไป / ผลการด้าเนินงานตามประเด็นการ
นิเทศและเยี่ยมเสริมพลัง (เอกสารแนบ 3) / ประเมินตนเอง
ตามเกณฑ์ คปสอ.ติดดาว (เอกสารแนบ 5,6,7)
13.55 - 14.05 น. แนะน้าทีมนิเทศและเยี่ยมเสริมพลัง

เวลาที่ใช้

ผู้รับผิดชอบ

10 นาที

14.05 – 15.05 น. ทีมนิเทศและเยี่ยมเสริมพลัง ตรวจเยี่ยมหน้างาน คปสอ.
ตามประเด็นการนิเทศและเยี่ยมเสริมพลัง
(ให้แบ่งผู้รับการนิเทศออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
1.กลุ่มผู้บริหาร 2.กลุ่มผู้ให้บริการ 3.กลุ่มผู้ประสานเชิง
ระบบ)
15.05 – 15.20 น. ทีมนิเทศและเยี่ยมเสริมพลังสรุปการตรวจเยี่ยมหน้างาน
และสรุปข้อเสนอแนะ
15.20 – 16.00 น. ถาม-ตอบ ให้ข้อเสนอแนะ และสรุปผลการนิเทศและเยี่ยม
เสริมพลัง

1 ชั่วโมง

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

16.00 น.

เดินทางกลับส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

15 นาที
10 นาที

15 นาที

ทีมนิเทศ

40 นาที

ประธาน
ทีมนิเทศ/
ผู้นิเทศ
ทีมนิเทศ

เอกสารแนบ 3

ลาดับที่
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2.

ประเด็นการนิเทศและเยี่ยมเสริมพลัง ของเครือข่ายบริการสุขภาพระดับอาเภอ (คปสอ.)
ประเด็นการนิเทศและเยี่ยมเสริมพลัง
รายละเอียด
นโยบายและปัญหาของพื้นที่
แผนยุทธศาสตร์ของ คปสอ.
-แผนงานโครงการ
-ผลการด้าเนินงานของโครงการและตัวชีวัด
ผลการด้าเนินงานตามตัวชีวัด
-รายละเอียดตามเอกสารแนบ 8
PA ผู้บริหารจังหวัดสระแก้ว (6 ตัว)
-Template 6 ตัวชีวัด (เอกสารแนบ 4)
การพัฒนางานสาธารณสุขชายแดน และเขต
-อ้าเภอเป้าหมายน้าเสนอความก้าวหน้าการ
เศรษฐกิจพิเศษ (อรัญประเทศ/คลองหาด/ตาพระยา/ ด้าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 4 ของจังหวัด
โคกสูง/วัฒนานคร)
สระแก้ว
ปัญหา อุปสรรค และสิ่งที่ต้องการรับสนับสนุน
-คปสอ.น้าเสนอปัญหา อุปสรรค และสิ่งที่
ต้องการรับสนับสนุน
อื่น ๆ
คปสอ.ติดดาว
-เกณฑ์ คปสอ.ติดดาว ดังรายละเอียดตาม
เอกสารแนบ 5,6,7
-CUP Profile

เอกสารแนบ 8
ตัวชี้วัดสำหรับนำเสนอของ คปสอ.
จำนวน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ตัวชี้วัด

PA
PA
องค์ฯ 1 คปสอ.
สระแก้ว กระทรวง
ติดดำว
อัตราส่วนการตายมารดา ไม่เกิน 17 ต่อแสนการเกิดมีชีพ
1
ระดับความสาเร็จของการพัฒนาเด็กตามเกณฑ์มาตรฐาน
2
1
ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตาม
3
2
เกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital
ร้อยละของอาเภอมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอที่
1
4
มีคุณภาพ(พชอ.)
ร้อยละคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดดาเนินการในพื้นที่
5
(Primary Care Cluster)
ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.
6
สต.ติดดาว
อัตราความสาเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่
2
7
3
ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU)
8
4
ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีระบบจัดการการดื้อยาต้านจุล
9
ชีพอย่างบูรณาการ (AMR)
ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และ
10
5
ระยะเวลาที่ได้รับการรักษาเหมาะสม
อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด
11
6
Community – acquired
อัตราเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉิน (triagel level 1)
12
7
ภายใน 24 ชม. ในโรงพยาบาล A, S, M1
ร้อยละผู้ติดยาเสพติด ที่บาบัดครบตามเกณฑ์ที่กาหนด
13
8
และได้รับการติดตามดูแลต่อเนื่อง 1 ปี (Retention Rate)
ร้อยละของผู้ใช้ และผู้เสพที่บาบัดครบตามเกณฑ์ที่กาหนด
14
8
ของแต่ละระบบ หยุดเสพต่อเนื่องหลังจาหน่ายจากการ
บาบัด 3 เดือน (3 months remission rate)

จำนวน

ตัวชี้วัด

15

ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการกาลังคนที่มี
ประสิทธิภาพ
จานวนหน่วยงานที่เป็นองค์กรแห่งความสุข
ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน
ระดับ 7
ระดับความสาเร็จของส่วนราชการใน สป. ที่ดาเนินการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐที่ผ่านเกณฑ์
กาหนด
ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมี
คุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3
ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้าตาลในเลือด
ได้ดี
ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตได้ดี
ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียน
ได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด
(CVD Risk)
ระดับความสาเร็จการดาเนินงานตาบลสุขภาพหนึ่งเดียว
One Health (Rabies/DHF)
ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะ
ฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT)
ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4
ml/min/1.73m2/yr
ระดับความสาเร็จการดูแลต่อเนื่องของเครือข่ายบริการ
(COC)
ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการ ตรวจ วินิจฉัย
รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพ ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก

16
17
18

19
20
21
22

23
24
25
26
27

PA
PA
องค์ฯ 1 คปสอ.
สระแก้ว กระทรวง
ติดดำว
15
3

16
17

9
10

18

19

11
12
13
14

15
16
17
18
19

จำนวน

ตัวชี้วัด

28

PA
PA
องค์ฯ 1 คปสอ.
สระแก้ว กระทรวง
ติดดำว
20

ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่าน
เกณฑ์การประเมิน ITA
29
ร้อยละของหน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุขผ่าน
21
เกณฑ์การประเมินระบบการควบคุมภายใน
สรุป Essential
-PA สระแก้ว 6 ตัว เป็น PA กสธ. 3 ตัว เป็นคปสอ.ติดดาว 2 ตัว (องค์ 1 และ องค์ 4) และ Area Based
1 ตัว / PA กสธ. มี 19 ตัว / องค์ 1 มี 21 ตัว ซ้า PA กสธ. 11 ตัว รวมทั้งหมด 29 ตัว
รำยละเอียดตัวชี้วัด Result (ปัญหำของ คปสอ.)
ลำดั
อำเภอ
บ
1
เมืองสระแก้ว
2
คลองหาด
3
เขาฉกรรจ์
4

วังน้าเย็น

5

วังสมบูรณ์

6
7
8
9

วัฒนานคร
อรัญประเทศ
โคกสูง
ตาพระยา

ประเด็นปัญหำ
ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้าตาลได้ดี
ระดับความสาเร็จการป้องกันเด็กจมน้า
ระดับความสาเร็จในการดาเนินงาน GREEN&CLEAN Hospital ในโรงพยาบาล
เขาฉกรรจ์และสถานบริการในเครือข่าย
ระดับความสาเร็จการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
คปสอ.วังน้าเย็น (Integrity & Transparency Assessment : ITA)
ระดับความสาเร็จในการดาเนินงาน Digital Transformation (Digital Health
Literacy)
ระดับความสาเร็จประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง
ระดับความสาเร็จในการบรรลุผลสัมฤทธิ์การประเมินคุณภาพ โรงพยาบาล (HA)
ระดับความสาเร็จการดาเนินการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
ระดับความสาเร็จของอาเภอ ที่ดาเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
ในพื้นที่ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม พระ
ปณิธานฯ

รำยละเอียดตัวชี้วัด ระดับ รพ.สต.
จำนวน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ตัวชี้วัด
ระดับความสาเร็จของการพัฒนาเด็กตามเกณฑ์มาตรฐาน
ร้อยละของอาเภอมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอที่มีคุณภาพ (พชอ.)
ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว
อัตราความสาเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่
ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU)
ร้อยละผู้ติดยาเสพติด ที่บาบัดครบตามเกณฑ์ที่กาหนด และได้รับการติดตามดูแลต่อเนื่อง 1 ปี
(Retention Rate)
ร้อยละของผู้ใช้ และผู้เสพที่บาบัดครบตามเกณฑ์ที่กาหนดของแต่ละระบบ หยุดเสพต่อเนื่องหลัง
จาหน่ายจากการบาบัด 3 เดือน (3 months remission rate)
ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้าตาลในเลือดได้ดี
ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตได้ดี
ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อ
โรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk)
ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพ ด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก

