เอกสารแนบ 1

แผนการนิเทศแบบบูรณาการและเยี่ยมเสริมพลัง เครือข่ายบริการสุขภาพระดับอำเภอ และรพ.สต.เป้าหมาย
ระหว่างวันที่ 20 มกราคม – 11 กุมภาพันธ์ 2565

วัน เดือน ปี

ช่วงเช้า
09.00–12.00 น.
รพ.สต.

ช่วงบ่าย
13.30 – 16.30 น.
คปสอ.
เมืองสระแก้ว

วันพฤหัสบดีที่ 20
มกราคม 2565
วันศุกร์ที่ 21
รพ.สต.คลองเจริญ
เขาฉกรรจ์
มกราคม 2565
วันพฤหัสบดีที่ 27
อรัญประเทศ
มกราคม 2565
วันพฤหัสบดีที่ 3
รพ.สต.ตาหลังใน
วังน้ำเย็น
กุมภาพันธ์ 2565
วันศุกร์ที่ 4
รพ.สต.หนองตะเคียนบอน
วัฒนานคร
กุมภาพันธ์ 2565
วันจันทร์ที่ 7
ตาพระยา
กุมภาพันธ์ 2565
วันอังคารที่ 8
วังสมบูรณ์
กุมภาพันธ์ 2565
วันพฤหัสบดีที่ 10
คลองหาด
กุมภาพันธ์ 2565
วันศุกร์ที่ 11
โคกสูง
กุมภาพันธ์ 2565
หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

รองนพ.สสจ.
ที่เป็นประธาน
ทีมนิเทศฯ
นายอิทธิพล อุดตมะปัญญา
นายไพรรัชต์วิริต วิริยะภัคพงศ์
นางดารารัตน์ โห้วงศ์
นายสมเกียรติ ทองเล็ก
นางดารารัตน์ โห้วงศ์
นายไพรรัชต์วิริต วิริยะภัคพงศ์
นายสมเกียรติ ทองเล็ก
นางดารารัตน์ โห้วงศ์
นายไพรรัชต์วิริต วิริยะภัคพงศ์

เอกสารแนบ 2

กำหนดการนิเทศแบบบูรณาการและเยี่ยมเสริมพลัง เครือข่ายบริการสุขภาพระดับอำเภอและรพ.สต.เป้าหมาย
ระหว่างวันที่ 20 มกราคม – 11 กุมภาพันธ์ 2565
ช่วงเช้า ณ รพ.สต.
เวลา
กิจกรรม
เวลาที่ใช้ ผู้รับผิดชอบ
ช่วงเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ รพ.สต.
09.00 น.
ทีมนิเทศและเยี่ยมเสริมพลัง เดินทางออกจาก สสจ.สระแก้ว ถึง รพ.
สต. เป้าหมาย
09.00 – 09.10 น. กล่าวต้อนรับทีมนิเทศและเยี่ยมเสริมพลัง และแนะนำ
5 นาที
ผอ.รพ.สต.
เจ้าหน้าที่ รพ.สต. (สสอ. ,ผอ.รพ.สต.หรือตัวแทนรพ.สต.ทุกแห่ง)
09.10 – 09.25 น. นำเสนอผลการดำเนินงานตามประเด็นการนิเทศแบบบูรณาการและ 20 นาที ผอ.รพ.สต./
เยี่ยมเสริมพลัง

จนท.รพ.สต.

• ข้อมูลทั่วไป (แบบกระชับ)
• แผนยุทธศาสตร์และ OKRs ของ รพ.สต.
• ผลการดำเนินงานตามประเด็นการนิเทศ (เอกสารแนบ 3)
• สรุปการดำเนินงาน COVID-19
• ผลงานเด่น นวัตกรรม หรือผลงานภาคภูมิใจ ในปี 2564
• ปัญหาด้านคนเงินของ แนวทางการแก้ไขเบื้องต้น และการ
ขอรับการสนับสนุน
09.25 – 09.35 น.
09.35 – 11.05 น.

11.05 – 11.45 น.

12.00 น.

แนะนำทีมนิเทศแบบบูรณาการและเยี่ยมเสริมพลัง

10 นาที

ประธานทีม
นิเทศ
ทีมนิเทศและเยี่ยมเสริมพลัง ตรวจเยี่ยมหน้างาน รพ.สต. ตามประเด็น 1 ชั่วโมง ทีมนิเทศและทีม
การนิเทศแบบบูรณาการและเยี่ยมเสริมพลัง โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ
30 นาที
รพ.สต.
1.กลุ่มบริหาร ดูประเด็นการบริหารจัดการ คน เงิน ของ แผน
ยุทธศาสตร์
2.กลุ่มบริการ ดูประเด็น ส่งเสริม รักษา ป้องกัน ฟื้นฟู
ถาม-ตอบ และให้ข้อเสนอแนะ และสรุปผลการนิเทศแบบบูรณาการ 40 นาที ประธานทีม
และเยี่ยมเสริมพลัง
นิเทศ/
ผู้นิเทศ
รับประทานอาหารกลางวัน แบบเรียบง่าย และ New normal
เอกสารแนบ 2

กำหนดการนิเทศแบบบูรณาการและเยี่ยมเสริมพลัง เครือข่ายบริการสุขภาพระดับอำเภอและรพ.สต.เป้าหมาย (ต่อ)
ช่วงบ่าย ณ คปสอ.
เวลา
13.30 น.
13.30 – 13.40 น.
13.40 – 13.55 น.

กิจกรรม
ช่วงบ่าย เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ คปสอ.
ทีมนิเทศและเยี่ยมเสริมพลัง เดินทางถึง ห้องประชุที่ทาง คปสอ.จัด
เตรีมไว้
กล่าวต้อนรับทีมนิเทศและเยี่ยมเสริมพลัง และแนะนำ
เจ้าหน้าที่ คปสอ.
นำเสนอผลการดำเนินงานตามประเด็นการนิเทศแบบบูรณาการ

เวลาที่ใช้

ผู้รับผิดชอบ

5 นาที

ประธาน
คปสอ.
ประธาน
คปสอ./
จนท.คปสอ.

20 นาที

และเยี่ยมเสริมพลัง

13.55 – 14.05 น.
14.05 – 15.05 น.
15.05 – 15.30 o.
15.30 – 16.00 น.

16.00 น.

• นำเสนอข้อมูลทั่วไป (แบบกระชับ)
• แผนยุทธศาสตร์ และ OKRs ของ CUP
• ผลการดำเนินงานตามประเด็นการนิเทศแบบบูรณาการและ
เยี่ยมเสริมพลัง (เอกสารแนบ 4)
• สรุปการดำเนินงาน COVID-19
• ปัญหา อุปสรรค และสิ่งที่ต้องการรับสนับสนุน แนวทางการ
แก้ไขเบื้องต้น และการขอรับการสนับสนุน
แนะนำทีมนิเทศแบบบูรณาการและเยี่ยมเสริมพลัง
ทีมนิเทศและเยี่ยมเสริมพลัง ตรวจเยี่ยมหน้างาน คปสอ.
ตามประเด็นการนิเทศแบบบูรณาการและเยี่ยมเสริมพลัง
ทีมนิเทศและเยี่ยมเสริมพลัง ร่วมกันสรุปประเด็นที่ได้จากการเยี่ยม
หน้างาน
สรุปผลการนิเทศและเยี่ยมเสริมพลัง และการให้พื้นที่ ถาม-ตอบ ให้
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
เดินทางกลับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

10 นาที
1 ชั่วโมง
25 นาที
30 นาที

ประธาน
ทีมนิเทศ
ทีมนิเทศและ
ทีมคปสอ.
ทีมนิเทศและ
ทีมคปสอ.
ประธาน
ทีมนิเทศ/
ผู้นิเทศทีมนิเทศ
ทีมนิเทศ

เอกสารแนบ 3

ประเด็นการนิเทศแบบบูรณาการและเยี่ยมเสริมพลัง และการส่งเอกสาร ของเครือข่ายบริการสุขภาพระดับอำเภอ (คปสอ.)
ลำดับ

ประเด็นการนิเทศและเยี่ยม
เสริมพลัง

1.1

บริบทของคปสอ.

1.2

ประเด็นการนิเทศและเยี่ยม
เสริมพลัง คปสอ. ปี 2565
(เอกสารแนบ 4)

1.3

1.4

การดำเนินงานโควิด-19

ปัญหา อุปสรรค แนว
ทางแก้ไขเบื้องต้น และสิ่งที่
ต้องการรับสนับสนุน

รายละเอียด
1. คปสอ.
รายละเอียดการนำเสนอ
• ข้อมูลทั่วไปแบบกระชับ
• แผนยุทธศาสตร์ และOKRs ของคปสอ.
• Service blueprint and excellence
รายละเอียดการนำเสนอ
• ผลการดำเนินงานปี 2564
• ผลการดำเนินงานในไตรมาสแรก ปี 2565
• แผน/มาตรการสำคัญ และนวัตกรรมที่มี
รายละเอียดการนำเสนอ
• สถานการณ์โรคในพื้นที่ การระบาด การรักษา การ
ฉีดวัคซีน ที่ผ่านมา และปัจจุบัน
• การดำเนินงานที่สำคัญในพื้นที่ แผนและมาตรการ
สำคัญที่จะดำเนินการในปี 2565
• ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และแนวทางการ
แก้ปัญหาเบื้องต้น
รายละเอียดการนำเสนอ
• นำเสนอปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไขเบื้องต้น
และสิ่งที่ต้องการรับสนับสนุน ของ คปสอ. ใน
ประเด็นทั้งด้านบริหาร และวิชาการ

หมายเหตุ

1. คปสอ. นำเสนอวันรับ
นิเทศฯ ส่งไฟล์ก่อน 3 วัน
2. คปสอ.ส่งไฟล์ CUP
Profile ก่อน 1 สัปดาห์

เอกสารแนบ 3
ประเด็นการนิเทศแบบบูรณาการและเยี่ยมเสริมพลัง และการส่งเอกสาร ของ รพ.สต.
ลำดับ

ประเด็นการนิเทศและเยี่ยม
เสริมพลัง

2.1

บริบทของ รพ.สต.

2.2

ประเด็นการนิเทศและเยี่ยม
เสริมพลัง รพ.สต. ปี 2565
(เอกสารแนบ 5)

2.3

การดำเนินงานโควิด-19

2.4

ปัญหา อุปสรรค แนว
ทางแก้ไขเบื้องต้น และสิ่งที่
ต้องการรับสนับสนุน

รายละเอียด
2. รพ.สต.
รายละเอียดการนำเสนอ
• ข้อมูลทั่วไปแบบกระชับ
• แผนยุทธศาสตร์ และOKRs ของคปสอ.
รายละเอียดการนำเสนอ
• ผลการดำเนินงานปี 2564
• ผลการดำเนินงานในไตรมาสแรก ปี 2565
• แผน/มาตรการสำคัญ และนวัตกรรมที่มี
รายละเอียดการนำเสนอ
• สถานการณ์โรคในพื้นที่ การระบาด การฉีดวัคซีน ที่
ผ่านมา และปัจจุบัน
• การดำเนินงานที่สำคัญในพื้นที่ แผนและมาตรการ
สำคัญที่จะดำเนินการในปี 2565
• ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และแนวทางการ
แก้ปัญหาเบื้องต้น
รายละเอียดการนำเสนอ
• นำเสนอปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไขเบื้องต้น
และสิ่งที่ต้องการรับสนับสนุน ของรพ.สต. ใน
ประเด็นทั้งด้านบริหาร และวิชาการ

หมายเหตุ

1. รพ.สต. นำเสนอวันรับ
นิเทศฯ ส่งไฟล์ก่อน 3 วัน
2.รพ.สต..ส่งไฟล์ รพ.สต.
Profile ก่อน 1 สัปดาห์

เอกสารแนบ 4
ประเด็นการนิเทศและเยี่ยมเสริมพลัง คปสอ. ปี 2565
ลำดับ
1.

ประเด็น
การดำเนินงานโครงการพระราชดำริในพื้นที่

เป้าหมายการติดตาม
ทุกอำเภอ (อ.เมืองสระแก้ว
ราชทัณฑ์ปันสุขฯ)

2.

พัฒนาการเด็ก
• เด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ย
• เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย (คัดกรอง ติดตาม โภชนาการในศพด. และการเล่นเสริมปัญญา)
• ANC คุณภาพในรพ. และการเยี่ยมหลังคลอด 100%

3.

ผู้สูงอายุ
• ร้อยละ 50 ของประชากรสูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
• ร้อยละ 90 ของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan
• ร้อยละ 98 ของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care :
LTC) ในชุมชนผ่านเกณฑ์
• ร้อยละของผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดกรองและพบว่าเป็นภาวะสมองเสื่อม และภาวะพลัดตกหกล้ม
ได้รับการดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ

4.

พชอ. อำเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ
และดูแลคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง

5.

NCD
• ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน และ/หรือความ ดันโลหิตสูง
• NCD@home (good control)
• การคัดกรองมะเร็งเต้านม ปากมดลูก และลำไส้ใหญ่

6.

ระบบสุขภาพปฐมภูมิ
• จำนวนการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ตามพระราชบัญญัติ
ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562
• ร้อยละ 75 ของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจำบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดี
• ร้อยละ 75 ของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว

7.

ลดแออัด ลดรอคอย ลดป่วย ลดตาย
• อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง < ร้อยละ 7 และร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
(I60-I69) ที่มีอาการไม่เกิน 72 ชั่วโมง ได้รับการรักษาใน Stroke Unit ≥ ร้อยละ 80
• อัตราตายทารกแรกเกิดอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 28 วัน < 3.6 ต่อ 1,000 ทารกแรกเกิดมีชีพ

ลำดับ

ประเด็น

เป้าหมายการติดตาม

• อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ ≤ 8.0 ต่อประชากรแสนคน และร้อยละ 90 ของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่
กลับมาทำร้ายตัวเองซ้ำในระยะเวลา 1 ปี
• อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI < ร้อยละ 8 และการให้การ
รักษาตามมาตรฐานตามเวลาที่กำหนด
• ร้อยละผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรกได้รับการรักษาภายในระยะเวลาที่กำหนด
• ร้อยละ 70 ของ ผู้ป่วย Intermediate care * ได้รับการบริบาลฟื้นสภาพและติดตามจน ครบ 6
เดือน
• ร้อยละ 70 ของ รพ.สังกัด สป.สธ.ที่มีการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ และร้อยละ 5
ของผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยระยะประคับประคอง (Palliative care) ที่ได้รับ การรักษาด้วยยากัญชา
ทางการแพทย์
• อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน (triage level 1) ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาล
ระดับ A, S, M1
• ER คุณภาพ
• มูลค่าจัดซื้อยาสมุนไพรของหน่วยบริการ ร้อยละ 3
8.

ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA

9.

ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน

10. การพัฒนางานสาธารณสุขชายแดน เขตเศรษฐกิจพิเศษ และโรคจากการประกอบอาชีพ

วัฒนานคร อรัญประเทศ โคก
สูง ตาพระยา และคลองหาด

11. ประเด็นปัญหาของ คปสอ. (ตาม PA ผู้บริหารที่คปสอ.กำหนด)

ทุกอำเภอ

เอกสารแนบ 5

ประเด็นที่ติดตามในระดับ รพ.สต. ปี 2565
ลำดับ

ประเด็น
พัฒนาการเด็ก

1

• เด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ย
• เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย (คัดกรอง ติดตาม โภชนาการในศพด. และการเล่นเสริมปัญญา)
• การเยี่ยมหลังคลอด 100%

2

ผู้สูงอายุ
• ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
• ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan
• ตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care : LTC) ในชุมชนผ่านเกณฑ์

3

พชอ. อำเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพและดูแลคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง

4

NCD
• ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน และ/หรือความ ดันโลหิตสูง
• ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับน้ำตาลและความดันโลหิตได้ดี
• NCD@home (good control)

5

ระบบสุขภาพปฐมภูมิ
• การจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562
• ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจำบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดี
• การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว

6

การบริการแพทย์แผนไทย

7

รพ.สต.ติดดาว

เอกสารแนบ 6
รายชื่อผู้นิเทศงานและเยี่ยมเสริมพลัง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
1. นายประภาส ผูกดวง
2. นายอิทธิพล อุดตมะปัญญา
3. นางดารารัตน์ โห้วงศ์

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษปฏิบัติงาน
นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
(ด้านส่งเสริมพัฒนา)

4. นายไพรรัชต์วิริต วิริยะภัคพงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
(ด้านบริการทางวิชาการ)
5. นายสมเกียรติ ทองเล็ก
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
บริการทางวิชาการ)
6. นางกัลยารัตน์ จตุพรเจริญชัย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
7. นางลอองจันทร์ คำภิรานนท์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
8. นางสาวจามจุรี สุภัทรกุล
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
9. นางอรพิน ภัทรกรสกุล
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
10. นางพาณี วสนาท
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
11. นายสานิษ ศิรปิ ิ่น
เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
12. นายกรวิช ซอสุขไพบูลย์
ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
13. นายประวิทย์ คำนึง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
14. นายปราโมทย์ บุญเปล่ง
นิติกรชำนาญการพิเศษ
15. นางกฤษณา ฤทธิ์เดช
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
16. นางกชพรรณ หาญชิงชัย
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
17. นายสมบัติ สมบัติวงษ์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
18. นายสมบัติ พึ่งเกษม
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
19. นายเสกสรรค์ คงอาชีวกิจ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
20. นางสาวเปรมกมล ขวนขวาย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
21. นายปิยะณัฐ วิเชียร
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
22. นางสาววราภรณ์ เวชการ

นักวิชาการสาธารณสุข

ที่ปรึกษา
ประธาน
อำเภอเมืองสระแก้ว
ประธาน
อำเภออรัญประเทศ วัฒนานคร และ
คลองหาด
ประธาน
อำเภอเขาฉกรรจ์ ตาพระยา และโคกสูง
(ด้าน ประธาน
อำเภอวังน้ำเย็น และวังสมบูรณ์
ผู้นิเทศ
ผู้นิเทศ
ผู้นิเทศ
ผู้นิเทศ
ผู้นิเทศ
ผู้นิเทศ
ผู้นิเทศ
ผู้นิเทศ
ผู้นิเทศ
ผู้นิเทศ
ผู้นิเทศ
ผู้นิเทศ
ผู้นิเทศ
ผู้นิเทศ
ผู้นิเทศ
เลขานุการ และผู้ประสานงาน
โทร. 09 4821 3666
ผู้ช่วยเลขานุการ
โทร. 092 776 3932

แบบสรุปการนิเทศงานแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2565
วันที่...................................................... หน่วยงานที่รบั ตรวจ.......................................................... ผู้รายงาน......................................................................
ประเด็น
รายละเอียด/ปัญหาที่พบ
ข้อเสนอแนะ/ประเด็นการพัฒนา
การสนับสนุนจากกลุ่มงาน

