เอกสารหมายเลข ๔

กำหนดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการด้านสุขภาพ
และตัวชี้วัด (Shop & Share) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64
ในวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563
ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชน จังหวัดสระแก้ว
วัตถุประสงค์
1. เพื่อรับฟังนโยบายการดำเนินงานด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดสระแก้ว 4 ประเด็นยุทธศาสตร์
3. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกณฑ์และแนวทางการประเมิน คปสอ.และ รพสต.ติดดาว.
4. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบวิธีการทำงานตามประเด็นยุทธศาสตร์สุขภาพ (Best Practice)
08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชน
09.00 – 09.05 น. กล่าวรายงาน
โดย นางกัลยารัตน์ จตุพรเจริญชัย หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
09.05 – 09.35 น. เปิดการประชุม มอบนโยบายการดำเนินงานด้านสาธารณสุขปี 2564
โดย นายแพทย์ทนง วีระแสงพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
09.35 – 10.00 น. สรุปภาพรวมนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการด้านสุขภาพ และตัวชี้วัด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64
โดย นางกัลยารัตน์ จตุพรเจริญชัย หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
10.00 – 12.00 น. แลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบวิธีการทำงาน ตามประเด็นยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัด
สระแก้ว
ห้องที่ 1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างระบบสุขภาพที่ประชาชนทุกคนเป็น
เจ้าของ
ประธานฯ นางดารารัตน์ โห้วงศ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
+กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง ถ่ายทอด พูดคุย ประเด็น
- อัตรามารดาตายและทารก
- พัฒนาการสมวัย
- DM/HT
- Rabies
ห้องที่ 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ และเป็นเลิศ
ประธานฯ แพทย์หญิงอรรัตน์ จันทร์เพ็ญ นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรม
ป้องกัน)+แพทย์หญิงกนกพร ทองเลื่อน ประธาน Service plan จังหวัดสระแก้ว+
แพทย์หญิงจุฬาพันธุ์ เหมกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์+
ประธาน Service planรายสาขา+กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง ถ่ายทอด พูดคุย ประเด็น
- CKD/Stroke/STEMI/Sepsis
- TB
- COVID-19
- Referal System
- Smart Hospital
- Digital (ลดระยะเวลารอคอย)
- แพทย์แผนไทย/เมืองสมุนไพร
-3-

12.00 – 13.00 น.
13.00 – 16.00 น.

16.00 - 16.30 น.
16.30 น.

ห้องที่ 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการองค์กร บุคลากร ทรัพยากร
ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด
ประธานฯ นายไพรรัตน์ว ิริต วิริยะภัคพงษ์ รองนายแพทย์ส าธารณสุขจังหวัด
สระแก้ว
+กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง ถ่ายทอด พูดคุย ประเด็น
- HR
- การบริหารจัดการ (Hosoffice 5 ระบบ)
- ระบบกำกับติดตามผลการปฏิบัติงาน
ห้องที่ 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่4การบริหารจัดการสาธารณสุขชายแดนและ SEZ
ประธานฯ โดย นายสมเกียรติ ทองเล็ก รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
+กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง ถ่ายทอด พูดคุยประเด็นชายแดน SEZ
- โรคตามแนวชายแดน/SEZ
- พัฒนาสถานบริการสุขภาพแรงงาน/ต่างด้าว
- ระบบรักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าวและชาวต่างชาติ
- ความร่วมมือระหว่างประเทศ ไทย-กัมพูชา (MOU
พักรับประทานอาหารกลางวัน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบวิธีการทำงาน ตามประเด็นยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัด
สระแก้ว (Best Practice )(ต่อ)
- Good control (DM/HT) (NCD) โดย รพ.โคกสูง
- คัดกรองพัฒนาการเด็กในศูนย์เด็กเล็ก โดย สสอ.อรัญประเทศ
- คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ โดย รพ.สต.คลองเจริญสุข
- มหัศจรรย์ 1,000 วัน โดย รพ.วังน้ำเย็น
- ทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) ระดับทอง โดย รพ.สต.เขาสามสิบ
- การควบคุมป้องกันโรคโควิด 19 ด้วยกลไก พชอ. โดย สสอ.อรัญประเทศ
- ระบบบริการแบบ New normal โดย รพร.สระแก้ว
- RDU โดย รพ.เขาฉกรรจ์
- Stroke โดย รพ.คลองหาด
- Local Quarantine at Station one โดย สสอ.อรัญประเทศ
- Hos office โดย รพ.โคกสูง
- Node พัสดุ โดย สสอ.ตาพระยา
- ประสิทธิภาพการจัดหารายได้ โดย รพ.วัฒนานคร
สรุปอภิปรายผล และถอดบทเรียนจากการประชุม
ปิดประชุม เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ 1.รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.30น. และ 14.30น.
2.การแต่งกาย ชุดฟ้าปฏิบัติการ
3.ขอให้เครือข่ายบริการสุขภาพ บริหารจัดการกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุมทั้ง 4 ห้อง

