รายงานการประชุม
หัวหนากลุมงาน ในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแกว ครั้งที่ 2/2563
วันพุธที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น.
ณ หองประชุมพล.ร.ต.นพ.วิฑุร แสงสิงแกว สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแกว
*********************************************
ผูมาประชุม
1. นายสุภโชค เวชภัณฑเภสัช
2. นางอรรัตน จันทรเพ็ญ
3. นายไพรรัชตวิริต วิริยะภัคพงศ
4. นายสมเกียรติ ทองเล็ก
5. นางกัลยารัตน จตุพรเจริญชัย
6. นางสาวจามจุรี สุภัทรกุล
7. นางพาณี วสนาท
8. นางสาวปวีณภัสสร คล้ําศิริ
9. นายสมบัติ พึ่งเกษม
10. นายนพดล ทาทิตย
11. นายปราโมทย บุญเปลง
12. นางกชพรรณ หาญชิงชัย
13. นายสมบัติ สมบัติวงษ
14. นายสานิษ ศิริปน
15. นางสาวศยา ศรีสามารถ
16. นางสาวกัญญา เทพรัตนะ
17. นางกฤษณา ฤทธิ์เดช
18. นายอนุสรณ คัฒจรรย
ผูไมมาประชุม (เนื่องจากติดราชการ)
1. นางดารารัตน โหวงศ
2. นางอรพิน ภัทรกรสกุล
ผูเขารวมประชุม
1. นางสาวเปรมกมล ขวนขวาย
2. นายเสกสรรค คงอาชีวกิจ
5. นายปยะณัฐ วิเชียร
ประชุมเวลา 10.00 น.

นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสระแกว
นายแพทยเชี่ยวชาญ ดานเวชกรรมปองกัน
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
หัวหนากลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล
หัวหนากลุมงานบริหารทั่วไป
(แทน) หัวหนากลุมงานสงเสริมสุขภาพ
หัวหนากลุมงานควบคุมโรคติดตอ
หัวหนากลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัย
หัวหนากลุมงานนิติการ
หัวหนากลุมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
หัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ
หัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข
หัวหนากลุมงานทันตสาธารณสุข
หัวหนากลุมงานแพทยแผนไทยและแพทยทางเลือก
หัวหนางานสุขภาพจิตและยาเสพติด
หัวหนางานตรวจสอบภายใน
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
หัวหนากลุมงานควบคุมโรคไมติดตอ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายแพทยสุภโชค เวชภัณฑเภสัช นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสระแกว เปนประธานการประชุม กลาว
เปดประชุม และดําเนินการประชุมตามวาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องทีป่ ระธานแจงที่ประชุมทราบ
1.1 วัตถุประสงคของการประชุม เปนการรายงานความกาวหนาผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด PA
ตัวชี้วัดตามนโยบายเรงดวน และประเด็นการตรวจราชการที่สอดคลองกับ OKR ของกลุมงาน ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2563
1.2 กําหนดประชุมหัวหนากลุมงาน สสจ. ในวันอังคารที่ 2 ของเดือน และประชุม คปสจ.สัปดาหที่
4 ของเดือน หลังประชุมกรมการจังหวัด
1.3 ใหรองหัวหนากลุมงานคนที่ 1 เขารวมประชุมหัวหนากลุมงานดวย เพื่อรวมฟง ชวยกันคิด
ชวยกันทํางาน
มติที่ประชุม รับทราบและดําเนินการ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 (สามารถ
ตรวจสอบไดจาก http://team.sko.moph.go.th)
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว
3.1 กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
3.1.1 การคียขอมูล WEB KPI
-รอ กยผ. กสธ. นํา Template เขา Web KPI แลวจึงลิงคมาเปนของจังหวัดสระแกว
คาดวานาจะเสร็จประมาณตนไตรมาสที่ 2
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.1 เรื่องจาก รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสระแกว
4.1.1 รองอรรัตน จันทรเพ็ญ
ชี้แจงการตรวจราชการแบบ OKRs สระแกวเปนหนึ่งในทีมนิเทศของกลุมที่ 3 (Back
Office) โดยรูปแบบการตรวจในสวนของตัวชีว้ ัดผูนิเทศรวบรวมสงให สธน. กอนลงตรวจ ณ จังหวัดนั้นๆ 1 สัปดาห
นพ.สสจ. : เนนการนําเสนอเชิงประเด็นที่ทําในจังหวัด เนนประเด็นสําคัญ สรุปใหเห็นภาพรวมวาสระแกวทําอะไร
แลวมีแผนจะทําอะไรตอ รวมถึงนําเสนอผลงานตามตัวชี้วัดตัวเดิมดวย
มติที่ประชุม รับทราบและดําเนินการ
4.1.2 รองไพรรัชตวิริต วิริยะภัคพงศ
1) มูลนิธิธรรมานามัย ในเรื่องขอกฎหมาย
2) Node ในการดูแล Back Office ดานพัสดุ โดยจะนัดประชุมผูรับผิดชอบของ Node
เพื่อจัดอบรมอีกครั้ง และใชสสจ. เปนแหลงฝกงาน เปาหมายทั้งผูที่คัดเลือกเขามาใหม และคนเดิมที่ยังไมเขาใจ
นพ.สสจ. : ถาโปรแกรมพรอมใหใช สสอ.เปน Node หลักไดเลย เพื่อจัดการทั้งอําเภอ ใชผูรับผิดชอบแค 3- 4 คน
(เชน จพ.ธุรการ ไมควรใชเจาหนาที่ดานสุขภาพ) ปรับเปลี่ยนเพื่ออนาคตเพื่อวางกรอบบุคลากร
3) โปรแกรมพัสดุ เชิญทีมผูรับผิดชอบจาก คปสอ. เขามาฟงบาย 11 ธ.ค. เพื่อสราง
ความเขาใจแนวทางเดียวกัน
4.) รางคําสั่งแตงตั้งผอ.รพ. ดูแลกลุมงาน ในลักษณะของการเปนที่ปรึกษา และ
คณะทํางาน
นพ.สสจ. : เปาหมายในการแตงตั้ง ผอ.รพ.ดูแลกลุมงาน เพื่อสรางคนใหไปสู ผชช.ว. และนพ.สสจ. โดยใหผอ.รพ.ชวย
ดู Job บาง Job ของกลุมงาน มีบทบาทเปนที่ปรึกษา ชวยคิดงาน สัปดาหละครึ่งวัน คุยกับนพ.สสจ. 1 ชั่วโมง และ
คุยกับกลุมงานครึ่งวัน ตอไปอาจจะจัดอบรมโดยมีคอรส เชิญวิทยากร มีทฤษฎี มีการปฏิบัติ เชิญ สสอ. หน.กลุมงาน
เขามาฟง ซึ่งมีการมอบหมาย ผอ.รพ.ดังนี้

-ผอ.เอกชัย ดูเรื่องงานระบาด และควบคุมโรค
-ผอ.สุขุม ดูเรื่อง IT และ NCD
-ผอ.วัฒนพล ดูเรื่องราคากลาง Back office
-ผอ.สุกฤษณ ดูเรื่องราคากลาง การเงินการคลัง
-ผอ.จักกฤษณ ดูเรื่อง CHR และ CFO ชวย ผอ.สุกฤษณ
-ผอ.ยุทธพงษ ดูเรื่องปฐมภูมิ
-ผอ.อิทธิพล ดูเรื่องคุณภาพ และอสค.
มติที่ประชุม รับทราบและดําเนินการ
4.1.3 รองสมเกียรติ ทองเล็ก
จากการประชุมวันที่ 9 ธ.ค. 63 เรื่องความรวมมือ ไทย-กัมพูชา งบประมาณอยูระหวางสง
ใหกระทรวงตางประเทศพิจารณา มีประเด็นเรื่องเงินคาจางของนองโครงการ ขอเอาเขาแผนป 63
นพ.สสจ. : ปนี้จะพัฒนา ER ที่ปอยเปต มีงบมาแลว การจัดซื้อจัดจาง เราทําหรือเขมรทํา ใชกฎ ระเบียบใด ใหดู
รายละเอียดดวย จะเปดดานเขาดินตองทําอยางไร เตรียมการอยางไร สกปรก มีขยะเยอะ
รองสมเกียรติ : การเตรียมการ รวมมือกับ กบรส. อยูขั้นเขียนแบบ นําเสนอ รอหนังสือเปนทางการ จะดําเนินการ
จริงป 64
มติที่ประชุม รับทราบและดําเนินการ
4.2 เรื่องจากกลุมงานในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแกว
4.2.1 กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
4.2.1.1 มอบหมายตัวชี้วัดกระทรวง PA และตัวชี้วัดนโยบายเรงดวน (เอกสารแนบ)
-ตัวชี้วัดกระทรวง 67 ตัวชี้วัด นโยบายเรงดวน 31 ตัวชี้วัด PA 10 ตัวชี้วัด
มอบกลุมงานตามเอกสารแนบ
- ตัวชี้วัด PA มี 10 ตัว ไดแก 1.พชอ. 2.อสม.หมอประจําบาน 3.RDU
4.AMR 5.คลินิกการใหบริการกัญชา 6.ER คุณภาพ รพศ. 7.รพ.สต.ติดดาว 8.SMART Hospital 9.TB
และ 10.การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
นพ.สสจ. : ใหดูวามีตัวชี้วัดตัวใดที่ยังไมผาน ตรวจราชการนําเรียนวาทําอะไรสั้น ๆ ตรงประเด็น ตัวชี้วัดที่เปนตัวเดิม
ใหดึงออกมารายงาน ติดตามพื้นที่ เอาเขาคปสจ.
มติที่ประชุม รับทราบและดําเนินการ
4.2.1.2 สรุปแนวทางการตรวจราชการ จากการประชุมชี้แจงเตรียมความพรอมการ
ตรวจราชการและนิเทศงาน เขตสุขภาพที่ 6 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ณ หองประชุมพญายอ โรงพยาบาลอภัย
ภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
-เขต 6 แบงประเด็นการตรวจราชการเปน 3 กลุมคือ
กลุม 1 ไดแก สุขภาพกลุมวัย NCD และโครงการพระราชดําริ (โครงการ
ราชทัณฑปนสุข ทําความดีดวยหัวใจ)
กลุม 2 ไดแก ลดแออัด ลดรอคอย กัญชาทางการแพทยและสมุนไพรเพื่อ
เศรษฐกิจ
กลุม 3 ไดแก CHRO CIO CFO และ Quality (จังหวัดสระแกวไดรับมอบ
หมายใหตรวจราชการประเด็นนี้)
นพ.สสจ. : สระแกวมีตัวชี้วัดขัน้ Objective ยุทธศาสตร PA และ KPI ปกติ
มติที่ประชุม รับทราบ

4.2.1.3 กําหนดการนิเทศบูรณาการและเยี่ยมเสริมพลัง เครือขายบริการสุขภาพ
ระดับอําเภอ ชวงวันที่ 7 – 21 มกราคม 2563 (ระยะเวลา 9 วัน)
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2.1.4 กําหนดการตรวจราชการและนิเทศงาน กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่
6 จังหวัดสระแกว ระหวางวันที่ 12 – 14 กุมภาพันธ 2563
มติที่ประชุม รับทราบ
4.3 รายงานความกาวหนาการดําเนินงานตามตัวชี้วัด PA และประเด็นการตรวจราชการ โดย
เชื่อมโยงกับ OKR ของกลุมงาน
4.3.1 กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
4.3.1 รายงานความกาวหนาตามตัวชี้วัด PA และประเด็นการตรวจราชการ ที่
สอดคลองกับ OKR ของกลุมงาน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
OKR ของกลุมพัฒนายุทธศาสตร ฯ ไดแก
 OKR บริหารเชิงยุทธศาสตร ไดแก บริหารแผน งบ ขอมูล และระบบ
 Service Plan Blueprint
 ระบบ IT Front & Back
 ระบบ Monitor
 คปสอ.ติดดาว
 Value based health care
 ตรวจราชการ
นพ.สสจ. : 1.Service Plan Blueprint ประเด็น IMC ใหทําเปนแทง เปนรายป และเช็คตัวเลขที่ update อีกครั้ง
อรัญ รพร. และวังน้ําเย็น สวนใหญลงเรื่อง infrastructure
2.ประชุม คปสจ. Set ประเด็นใหพื้นทีน่ ําเสนอ OKR เชน NCD Member TB PA KPI โดยใหทบทวน
กิจกรรมที่เปนประเด็นขับเคลื่อน สื่อสารใหผูบริหารและบุคคลที่เกี่ยวของใหทราบตรงกัน
น.ส.ปวีณภัสสร : มีขาววงในวา สมเด็จพระเทพฯ จะเสร็จ รร.ตชด. เดือน ม.ค. จะเรียนเชิญนพ.สสจ. ไปเยี่ยมเชิง
ประเด็นเรื่องพัฒนาการเด็ก ดูสนามเด็กเลนสรางปญญา ที่วังน้ําเย็น
นพ.สสจ. : อยากทําสนามเด็กเลนใหเสร็จภายใน 2 สัปดาห กอนที่สมเด็จพระเทพฯ จะเสด็จ รอหาวิธีลงไปดูอีกครั้ง
มติที่ประชุม รับทราบและดําเนินการ
4.3.2 รายงานงบประมาณ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแกว ปงบประมาณ
2563 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
นพ.สสจ. : งบดําเนินงานจะลดลง 30% ลดประมาณ 20 ลาน แตไปเพิ่ม พตส. 300 กวาลาน ดึงงบ PPA มาชวย
ประมาณ 3 ลาน ตองชวยกันบริหารจัดการงบประมาณที่มีอยู แตใหได impact เทาเดิม หากกลุมงานใดมี
งบประมาณไดมาจากแหลงอื่น ใหใชงบจากแหลงอื่นกอน และแบงปนใหกลุมอื่นใชดวย
นางกัลยารัตน : กลุมบริหารพิจารณาลดคา K วาควรจะลดอะไรไดบาง
นพ.สสจ. : แผนเงินบํารุงของ สสอ. รพ.สต.ใหเอาเขา คปสจ.ดวย
มติที่ประชุม รับทราบและดําเนินการ
4.3.3 แนวทางการดําเนินงานตามนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี ของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
แนวทางการนํานโยบายสูการปฏิบัติ ไดแก สสจ. รพศ. รพท. โดยมีแนวทาง
บังคับของ สสจ. 2 ดาน ไดแก ดานองคการ และเลือกดําเนินการเพิ่มเติมอีก 1 ดาน

แนวทางปฏิบัติ มีดังนี้
1) ดานรัฐ สังคม และสิ่งแวดลอม (4 แนวทางปฏิบัติ)
-กิจกรรมจิตอาสาฯ มอบกลุมบริหารทั่วไป
-การคัดแยกขยะ มอบกลุมอนามัยสิ่งแวดลอมฯ
-อาหารปลอดภัย มอบกลุมคุมครองฯ
-ออกกําลังกาย (ลดปวย ลดโรค) มอบกลุมสงเสริมฯ
2) ดานผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย (1 แนวทางปฏิบัติ)
-ปรับปรุงพัฒนาการใหบริการฯ มอบทุกกลุมงาน
3) ดานองคการ (1 แนวทางปฏิบัติ)
-พัฒนาระบบการใหบริการหรือระบบการทํางานฯ มอบกลุมบริหารและกลุม
พัฒนายุทธศาสตร
4) ดานผูปฏิบัติงาน (2 แนวทางปฏิบัติ)
-จัดกิจกรรมสงเสริมสนับสนุนใหเจาหนาที่มีการดูแลสุขภาพตนเอง มอบกลุม
ทรัพยฯและกลุมสงเสริมสุขภาพ
-พัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ มอบกลุมทรัพยฯและกลุมพัฒนา
ยุทธศาสตร
รองสมเกียรติ : สระแกวอยูระดับดีมาก อยากใหกลุมงานศึกษารายละเอียดแลวดึงออกมา ใหเพิ่มรายละเอียดเขาไป
เพื่อใหไดระดับดีเยี่ยม
นายเสกสรรค : ถาปนี้ทําภาคบังคับ 2 ดาน จะไมไดระดับดีมาก ถาทําครบ 4 ดานจะไดคะแนน 4.5 ถาสงตาม
ระยะเวลาจะได 5 คะแนนเต็ม
นพ.สสจ. : ทุกดานเปนงานที่ทําอยูแลว ใหนํามาเขียนในสิ่งที่เราทําจริงๆ
มติที่ประชุม รับทราบและดําเนินการ
4.3.2 กลุมงานบริหารทั่วไป
-จะจัดประชุมการบริหารจัดการที่ดี วันที่ 13 ธ.ค.62
-คา K ที่จะปรับลดได ไดแก คาน้ํา คาไฟฟา คาวัสดุสํานักงาน คาวัสดุคอมพิวเตอร
-หารือเรื่องมาตรการประหยัดไฟฟา
1.การเปด-ปดแอร เปดเวลา 08.45 น. ปดเวลา 16.00 น. (พักกลางวันใหปดแอรดวย)
2.การเสียบปลั๊กกระติกน้ํารอน ไมควรเสียบทั้งวัน
3.พัดลมดูดอากาศ ถาพื้นแหงแลวใหชวยกันปด
4.คาวัสดุสํานักงานจะลดประมาณ 10%
5.คาวัสดุคอมพิวเตอรจะลดประมาณ 20%
นพ.สสจ. : เปรียบเทียบการใชไฟฟาระหวางปที่แลวกับปนี้ในชวงเดือนเดียวกัน ไมควรใชไฟฟาเกินที่กําหนด และให
กําหนดมาตรการโดยขอความรวมมือใหชวยกันประหยัดไฟฟา
มติที่ประชุม รับทราบและดําเนินการ
4.3.3 กลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล
เรื่องที่ดําเนินการแลว มีดังนี้
-การบริหารตําแหนงวาง พกส. อยูระหวางเรงดําเนินการ
-องคกรแหงความสุข เนนสรางวัฒนาธรรมการมาทํางานตรงเวลา จะมอบใบประกาศ
ใหแกเจาหนาที่ที่มาทํางานตรงเวลา ไมสาย
-พัฒนาบุคลากร อบรมภาษาอังกฤษ 12 ธ.ค. 62 เปนวันแรก มีคาใชจายคาเอกสาร
-กลุมงานใดมีการอบรมใหสงทีก่ ลุมทรัพย รวบรวมเพื่อรอเสียบ Blueprint

-วันนี้ เวลา 13.30 น. เชิญผูเกี่ยวของมาดูโปรแกรม HOS office
-งานปใหม สสจ. ประชุมบาย 12 ธ.ค. 62
-การคัดเลือกผอ.เชี่ยวชาญ และผช.สสอ. รวมถึงการจัดกรอบ ผอ.รพ.สต. และ สสอ.
กําลังคน Back office
-จัดทํา HR Blueprint ใหสอดคลองเพื่อรับการตรวจราชการ
-จัดอบรมภาวะผูนํา ผอ.รพ. สสอ. ผช.สสอ. หัวหนากลุม และรองหัวหนากลุม
-จัดทําคําสั่ง ผอ.รพ.ที่ทําหนาที่ชวยกลุมงาน
นพ.สสจ. : สรุปกิจกรรมออกกําลังกาย สวดมนต นําเสนอตรวจราชการดวย
มติที่ประชุม รับทราบและดําเนินการ
4.3.4 กลุมงานนิติการ
-มีตัวชี้วัด 1 ตัว เรื่องการบังคับใชกฎหมายของ สสจ. โดยรวมกันระหวางกลุมงานนิติการ
และคบส. ปจจุบันมีการดําเนินการแลว 2 เรื่อง
-OKR 4 ประเด็น ไดแก รถ การเบิกคาตอบแทนนอกเวลา การฝกอบรม การจัดซื้อจัดจาง
ตามระเบียบพัสดุ
-มูลนิธิธรรมานามัย ควรทํา MOU ระหวางมูลนิธิ กับ รพ.
นพ.สสจ. : ใหนําเสนอเกี่ยวกับ 4 ประเด็น ใน คปสจ. สั้น ๆ ตรงประเด็น ตัวหนังสือไมเยอะ ไมเกิน 10 นาที
มติที่ประชุม รับทราบและดําเนินการ
4.3.5 งานตรวจสอบภายใน
-ตัวชี้วัด ITA เริ่มดําเนินการจัดทําคําสั่งคณะทํางาน และประชุมแลว 2 ครั้ง เพื่อทบทวน
ประเด็นป 62 และวางแนวทางพัฒนา ป 63 โดยไตรมาสที่ 1 ประเมินในระบบของกระทรวง โดยปดระบบวันที่ 16
ธ.ค. 62 สงมา 9 หนวยงาน จาก 19 หนวยงาน
มติที่ประชุม รับทราบ
4.3.6 กลุมงานทันตสาธารณสุข
-นิเทศติดตามการใหบริการทันตกรรมวัยเรียน เหลือ วนย และโคกสูง
-ตรวจฟนหญิงตั้งครรภกับเด็กวัยเรียน
-เตรียมลงพื้นที่เก็บขอมูลประเมินโครงการนมฟลูออไรดปองกันฟนผุ รวมกับสํานักทันตะ
เริ่มเดือน กพ.63
-ฟนเทียมพระราชทานเปาหมาย 325 ราย
นพ.สสจ. : การใหบริการที่หนองนกเขา เตรียมการนําเสนอเขากรมการจังหวัดเปน one page ประชาสัมพันธ และ
เตรียมคนชวยทีมงานมูลนิธิเซนคาเบรียลออกหนวย 22 กพ.63
มติที่ประชุม รับทราบและดําเนินการ
4.3.7 กลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัย
วันที่ 26 – 27 ธ.ค.62 คณะกรรมการสาธารณสุขกระทรวง จะจัดประชุมสัญจรที่อรัญฯ
มีคณะกรรมการ 18 ทาน มอบรองปลัด เปนประธาน ชวยขับเคลื่อนการใชกฎหมายของทองถิ่น เกี่ยวกับ พรบ.
2535 โดยจะดูงานเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษ บอกําจัดสิ่งปฏิกูลที่อรัญฯ ดวย
มติที่ประชุม รับทราบ

รายงานความกาวหนาตัวชี้วัดนโยบายเรงดวน และ ตัวชี้วัด PA เขตสุขภาพที่ 6 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ลําดับ

ตัวชี้วัด

1

รอยละโรงพยาบาลมีคณ
ุ ภาพมาตรฐานผานการรับรอง HA ขั้น 3 (100%,90%)
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

2

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

3

รอยละความสําเร็จของสวนราชการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่
ดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผานเกณฑที่กําหนด PMQA
(ระดับ 5)
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

4

รอยละของโรงพยาบาลระดับ M และ F ในจังหวัดที่ใหการบริบาล IMC
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
รอยละผูปวย IMC ดูแลจนครบ 6 เดือน/จน Barthel index = 20
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

5

เปาหมาย
-รพศ./รพท. รอยละ 100
รพช. รอยละ 90
-เปาหมาย ป 63
HA ขั้น 3 คห. ตย. ฉก.
วสบ. คส.
รอยละ 75%
-เปาหมายประเมิน สระแกว
ป 63 คือ รพ.สต.ที่ผา น 5
ดาว ป 60 จํานวน 29
แหง และ รพ.สต.ที่ยังไม
ผาน 5 ดาว จํานวน 1 แหง
รวม 30 แหง
รอยละ 90 ของ สสจ. และ
สสอ.
ประเมิน หมวด P หมวด 3
และหมวด 6

รอยละ 50
รอยละ 60

ผลงาน

ขอสั่งการ/ขอเสนอแนะ

ผลงาน ป 62
รพท. รอยละ 100
รพช. รอยละ 28.57
(วนย.ขั้น R2, วน.ขั้น 3)

-

กลุมงานที่
รับผิดชอบ
คุณภาพ

ผลงาน ป 62
ผาน 5 ดาว 107 แหง
รอยละ 99.07
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

-

คุณภาพ

ผลงานป 62
สสอ.ผานเกณฑระดับ 5
จํานวน 5 แหง
คิดเปนรอยละ 55.55
สสจ.ผานเกณฑ ระดับ 5
รอยละ 100
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ผลงานป 62 รอยละ 100
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ผลงานป 62 รอยละ 30.25
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

-

คุณภาพ

-

คุณภาพ

-

คุณภาพ

รายงานความกาวหนาตัวชี้วัดนโยบายเรงดวน และ ตัวชี้วัด PA เขตสุขภาพที่ 6 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตอ)
ลําดับ

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

ผลงาน

ขอสั่งการ/ขอเสนอแนะ
-

กลุมงานที่
รับผิดชอบ
คุณภาพ

-

คุณภาพ

6

รอยละโรงพยาบาลศูนยผานเกณฑ ER คุณภาพ
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

รอยละ 80

7

รอยละของผูปวยกลุมเปาหมายที่ไดรับการดูแลจาก อสม. หมอประจําบาน
มีคุณภาพ ชีวิตที่ดี (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
จํานวน อสม.ที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพเปน อสม.หมอประจําบาน
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
รอยละของอําเภอผานเกณฑการประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มคี ุณภาพ
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

รอยละ 70

ผลงานป 62 รพ.ทุกแหงผาน
เกณฑ ECS รอยละ 100
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

ประธานอสม.ทุกหมูบาน

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

-

คุณภาพ

รอยละ 70

ผลงานป 62 รอยละ 100
พชอ.อรัญฯ เปนพชอ.ดีเดน
ระดับเขต
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ผลงานป 62 เปดดําเนินการ
6 ทีม รอยละ 11.32
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

-

คุณภาพ

-

คุณภาพ

ผลงานป 62 ยังไมผานเกณฑ
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
มารดาตาย 1 ราย (ไมผาน)
(หัวใจ+DM+HT)
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

-

คุณภาพ

-

สงเสริม

8
9

10

11

รอยละของหนวยบริการปฐมภูมิและเครือขายหนวยบริการปฐมภูมทิ ี่เปดดําเนินการ รอยละ 25
ในพื้นที่ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
(เปาหมายป 63 จํานวน
10 ทีม รวมสะสม 16 ทีม
รอยละ 30.18)
พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขในเรือนจํา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
เรือนจํา 1 แหง อ.เมือง

12

อัตราสวนการตายมารดาไทย (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

ไมเกิน 17 ตอแสนการเกิด
มีชีพ

รายงานความกาวหนาตัวชี้วัดนโยบายเรงดวน และ ตัวชี้วัด PA เขตสุขภาพที่ 6 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตอ)
ลําดับ

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

13

รอยละของเด็ก 0-5 ป ทั้งหมดตามชวงอายุที่กําหนดมีพัฒนาการสมวัย
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

14

รอยละของตําบลที่มรี ะบบสงเสริมสุขภาพดูแลผูส ูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส
รอยละ 80
และการดูแลระยะยาวในชุมชน (Long Term Care) (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
จํานวนครอบครัวไทยมีความรอบรูสุขภาพเรื่องกิจกรรมทางกาย (รายละเอียดตาม >10,000 ครอบครัว
เอกสารแนบ)
ในป 63

15
16

อัตราผลการรักษาวัณโรคปอดรายใหม(PA) (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

ผลงาน
-สนามเด็กเลนที่อยูร ะหวาง
ดําเนินการ ไดแก รพ.วัฒนา
นคร รพ.สต.คลองมะนาว
รพ.สต.ผานศึก และ รพ.สต.
ทับพริก
-ดําเนินการเสร็จแลว
ที่ รพ.สต.หันทราย
รอยละ 98.27
1,633 ครอบครัว
รอยละ 16.33

Success Rate รอยละ 85 -ผลการคัดกรองในกลุมเสีย่ ง
รอยละ 6.77 (2,668 ราย)
พบผูปวยวัณโรค รอยละ
0.45 (12 ราย)
-ผูปวยเสียชีวิต 4 ราย
(วนย. 2 ราย เมือง 1 ราย
วน. 1 ราย)

ขอสั่งการ/ขอเสนอแนะ

กลุมงานที่
รับผิดชอบ
นพ.สสจ. : กําหนดวันเรื่องสนาม สงเสริม
เด็กเลน เชิญวิทยากร
รองสมเกียรติ : เรื่องสนามเด็ก
เลนสรางปญญา อาจทําแผนที่
แสดงวาที่ใดทําแลว อยูระหวาง
ดําเนินการ หรือมีแผนที่จะ
ดําเนินการ
ใหปรับกราฟใหม
สงเสริม
-

สงเสริม

นพ.สสจ. : ใหตั้งเปาหมายคัด
ควบคุมโรค
กรอง TB ใหพื้นที่
นางกฤษณา : ผูปวยติดยาเสพติด
เปน TB คอนขางมาก และขาด
ยา ป 62 มีประมาณ 10 กวา
คน ปญหาเปนผูป วยติดยาที่ฝาก
ขังแตไมไดคัดกรอง TB มีโอกาส
แพรกระจาย TB สูง

รายงานความกาวหนาตัวชี้วัดนโยบายเรงดวน และ ตัวชี้วัด PA เขตสุขภาพที่ 6 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตอ)
ลําดับ

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

ผลงาน

ขอสั่งการ/ขอเสนอแนะ
-

กลุมงานที่
รับผิดชอบ
สุขภาพจิตฯ

-

สุขภาพจิตฯ

17

อัตราการฆาตัวตายสําเร็จ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

ไมเกิน 6.3 ตอแสน
ประชากร

18

รอยละของผูปวยโรคซึมเศราเขาถึงบริการสุขภาพจิต
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ผูปวยยาเสพติดเขารับการบําบัดรักษาและติดตามดูแลอยางตอเนื่อง 1 ป
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ผูปวยกลุม เสีย่ งกอความรุนแรงไดรับการประเมินบําบัดรักษาและติดตามดูแล
ชวยเหลือตามระดับความรุนแรง (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
RDU (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

รอยละ 70

0.9 ตอแสนประชากร
(ฆาตัวตาย 5 ราย ใน 3
อําเภอ ไดแก วน. อร. ฉก.)
-ปนี้เนนคัดกรองและเฝาระวัง
กลุมเปาหมายที่เคยฆาตัวตาย
ในป 62
รอยละ 70

รอยละ 50

รอยละ 84.6

-

สุขภาพจิต

รอยละ 60

ยังไมมี

-

สุขภาพจิต

ผานขั้น 2 ทุก รพ.

ตัดยอดทุกวันที่ 25 จาก
ขอมูล HDC ทุกรพ. ตอง
วิเคราะหและแกไขปญหา
ที่เกิดขึ้นโดยใหนําเสนอที่
ประชุมเภสัชกรทุกครั้ง

-

คุมครองฯ

19
20
21

(เปาหมาย ผานขั้น 3
ฉก วนย คส วน)

รายงานความกาวหนาตัวชี้วัดนโยบายเรงดวน และ ตัวชี้วัด PA เขตสุขภาพที่ 6 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตอ)
ลําดับ
22

ตัวชี้วัด

AMR (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

เปาหมาย
รพท.

เปาหมายรอง รพ. ทุก
แหง พัฒนาตามเกณฑ

ผลงาน

ขอสั่งการ/ขอเสนอแนะ

-รพร.สระแกว และ
รพ.อรัญ นําเสนอการ
ดําเนินงานในที่ประชุม
เภสัชกร เดือน มกราคม
รวมแผนพัฒนาทั้งหมด
รพช. นําไปวิเคราะหและ
พัฒนาระบบในทุก รพ.
รานชํา จะดําเนินโครงการ
พัฒนารานชําคุณภาพ

-

กลุมงานที่
รับผิดชอบ
คุมครองฯ

-

คุมครองฯ

23

RDU Community (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

ดําเนินการ 4 กลุม
สถานพยาบาล รานยา
รานชํา และครัวเรือน

24

การลดการแออัด (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

รพท.

พิจารณาเขารวมโครงการ
ในระยะ 2 ซึ่งขณะนี้
รานยามีรองรับแลว พรอม
สมัครเขารวมโครงการ

-

คุมครองฯ

25

กัญชา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

จัดตั้งคลินิกใน รพท.

รพร.สระแกวเปดคลินิกเมื่อ
วันที่ 28 ต.ค.62

-

คุมครองฯ

26

รอยละของหนวยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

ระดับ 7 ≤ 4
ระดับ 6 ≤ 8

รพ.ทุกแหงมี Risk Scoring=0 ใหดูเรื่องยอดหนี้ใหบันทึกใบที่
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ) เริ่มสั่งซื้อ กอนที่จะลง PO

ประกัน

รายงานความกาวหนาตัวชี้วัดนโยบายเรงดวน และ ตัวชี้วัด PA เขตสุขภาพที่ 6 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตอ)
ลําดับ

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

ผลงาน

ขอสั่งการ/ขอเสนอแนะ

-รพ.วังน้ําเย็น อยูระหวาง
พัฒนาระบบสุขาภิบาลและ
อนามัยสิ่งแวดลอม (ระบบ
ประปา , น้ําเสีย) ผังหลักของ
รพ. (Master Plan)
-รพ.เขาฉกรรจ จัดทํา
แผนพัฒนารานจําหนาย
อาหารใน รพ. , ระบบโรงครัว
(MOU)
-จังหวัดมีระบบจัดการปจจัย
เสี่ยงดานสิ่งแวดลอมที่สงผล
กระทบตอสุขภาพผานเกณฑ
ระดับดี
-รพ. F2 มีการดําเนินการ
4 แหงคือ วัฒนานคร
วังน้ําเย็น คลองหาด และ
ตาพระยา สวน รพ.เขาฉกรรจ
ยังไมมีการสงตอผูปวย และไม
มีการบูรณาการการดําเนินงาน
รวมกับสหวิชาชีพ
รพร.สระแกว เปดคลินิกกัญชา
เมื่อ 28 ต.ค.62

-

กลุมงานที่
รับผิดชอบ
อน.

-

อน.

-

แผนไทย

-

แผนไทย

27

รอยละของ รพ.ที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมไดตามเกณฑ GREEN & CLEAN
Hospital (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

-ยกระดับรพ.เขาฉกรรจ
เปนระดับดี
-สนับสนุน รพ.อรัญ และ
รพ.วัฒนานร เปนระดับดี
มาก plus
-ติดตามและเสริมพลังใน
รพ. 7 แหง ใหคงสภาพใน
ระดับดี หรือยกระดับขึ้นไป

28

รอยละของจังหวัดมีระบบจัดการปจจัยเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมที่มผี ลกระทบ
ตอสุขภาพ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

29

โรงพยาบาล F2 จัดบริการฟนฟูดว ยการแพทยผสมผสานแบบบูรณาการ
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

ระดับพื้นฐาน
ระดับดี
ระดับดีมาก
(ตามเกณฑที่กําหนด)
รอยละ 100
(เปาหมาย 5 แหง ไดแก
วัฒนานคร คลองหาด
วังน้ําเย็น ตาพระยา และ
เขาฉกรรจ

30

ประชาชนเขาถึงการใชกัญชาและสมุนไพรทางการแพทยไดอยางปลอดภัย
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

รพร.สระแกว รพ.อรัญฯ
รพ.วัฒนานคร และ
รพ.วังน้ําเย็น

รายงานความกาวหนาตัวชี้วัดนโยบายเรงดวน และ ตัวชี้วัด PA เขตสุขภาพที่ 6 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตอ)
ลําดับ
31

32

ตัวชี้วัด
รอยละของผูปวยนอกทั้งหมดที่ไดรับการตรวจวินิจฉัย รักษาโรค และฟนฟูสภาพ
ดวยศาสตรการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
การพัฒนาเมืองสมุนไพร
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

เปาหมาย
รอยละ 19.5

ผลงาน
รอยละ 19.6

อยูระหวางดําเนินการ

ขอสั่งการ/ขอเสนอแนะ
นพ.สสจ. : ใหกําหนด
Timeline ที่จะลงชวยแกปญหา
พื้นที่
นพ.สสจ. :
หา Key success ใหได
1.ดูเรื่องการตลาด ปช.คกก.ชุด
แรกใหเร็วที่สดุ
2.ขายของใหได

กลุมงานที่
รับผิดชอบ
แผนไทย

แผนไทย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 กลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ขาราชการขอยายมาปฏิบัติราชการจํานน 1 ราย คือ นายอาทิตย คาเจริญ ตําแหนงนักวิชาการ
สาธารณสุ ข ปฏิ บั ติ ก าร (ด า นบริ ก ารทางวิ ช าการ) ตํ า แหน ง เลขที่ 6319 กลุ ม งานส ง เสริ ม ป อ งกั น ควบคุ ม โรค
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานวัดคลองขวาง ตําบลราษฎรนิยม สํานักงานสาธารณสุขอําเภอไทรทอง จังหวัด
นนทบุ รี ขอย ายมาปฏิบั ติ ราชการที่ กลุมงานอนามัย สิ่งแวดลอมและอาชีว อนามัย สํ านั กงานสาธารณสุ ขจั งหวั ด
สระแกว ดวยเหตุผลเพื่ออยูรวมกับคูสมรส
มติที่ประชุม รับไว รอพิจารณาอีกครั้งวาจะใหอยูกลุมใด
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ ไมมี
มติที่ประชุม ไมมี
******************************
ปดประชุม เวลา 12.40 น.
ผูจดบันทึกรายงานการประชุม
นางสาวเปรมกมล ขวนขวาย
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

ผูตรวจรายงานการประชุม
นางกัลยารัตน จตุพรเจริญชัย
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ

