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รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมิน ผลด้านสาธารณสุขจังหวั ดสุริน ทร์
ปีงบประมาณ 2561
ประจาเดือน พฤศจิกายน 2560
วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ณ ห้องประชุมขุนภักดีสุขกิจสานักงานสาธารณสุขจัง หวัดสุรินทร์
------------------------------ผูม้ าประชุม
1. นายภูวเดช
2. นายประวีณ
3. นายสินชัย

สุระโคตร
ตัณฑประภา
ตันติรัตนานนท์

4. นายศุภรัฐ

พูนกล้า

5. นายประมวล
6. นางประทีป

ไทยงามศิลป์
บุญสูง

7. นางสาววิไลลักษณ์ ขุปสูงเนิน
8. นายปัญญา
มานุจา
9. นายยุทธนา
วรรณโพธิ์กลาง
10. นายโสภณ
มุธุสิทธิ์
11. พญ.จุฑารัตน์ คาเกตุ
12. นายจเด็ด
ดียิ่ง
13. นายนภดล
ศิริทิพย์
14. นายตะวัน
พลสระคู
15. นางสาวนันทภัทร โกสีย์
16. นายบัลลังก์
ปรึกษาดี
17. นายประทีป ตลับทอง
18. นางฎิฐิรัช
ก่อแล้ว
19. นายอภิสรรค์ บุญประดับ
20. นางสาวอุดมลักษณ์ ดมอุ่นดี
21. นายวุฒิชัย
แป้นทอง
22. นายอรรถพล ภูอาษา
23. นายสมชาย
รักไทย
24. นายสมหวัง
อิฐรัตน์
25. นายวิศัลย์
ดีไหวดี
26. นายประเสริฐ ยิ่งสุข
27. ว่าที่ร.ต.โอภาส วิเศษ

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ผู้อานวยการโรงพยาบาลสุรินทร์
ผู้อานวยการโรงพยาบาลรัตนบุรีปฏิบัติหน้าที่ใน
ตาแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)
รักษาการในตาแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
(ด้านส่งเสริมพัฒนา)
ผู้อานวยการโรงพยาบาลปราสาท
แทน หน.ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที่ 9.3 สุรินทร์
และแทนผู้อานวยการสานักงานควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 1 สุรินทร์
ผู้อานวยการโรงพยาบาลจอมพระ
ผู้อานวยการโรงพยาบาลท่าตูม
ผู้อานวยการโรงพยาบาลสนม
แทนผู้อานวยการโรงพยาบาลรัตนบุรี
ผู้อานวยการโรงพยาบาลชุมพลบุรี
ผู้อานวยการโรงพยาบาลลาดวน
ผู้อานวยการโรงพยาบาลสาโรงทาบ
รักษาการในตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงพยาบาลสังขะ
แทน ผู้อานวยการโรงพยาบาลศีขรภูมิ
ผู้อานวยการโรงพยาบาลบัวเชด
แทน ผู้อานวยการโรงพยาบาลกาบเชิง
ผู้อานวยการโรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 80พรรษา
แทน ผู้อานวยการโรงพยาบาลเขวาสินรินทร์
ผู้อานวยการโรงพยาบาลศรีณรงค์
ผู้อานวยการโรงพยาบาลโนนนารายณ์
สาธารณสุขอาเภอเมืองสุรินทร์
สาธารณสุขอาเภอท่าตูม
แทนสาธารณสุขอาเภอสนม
สาธารณสุขอาเภอรัตนบุรี
สาธารณสุขอาเภอลาดวน
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28. นายกฤตเมธ
29. นายสมเกียรติ
30. นายนิคม
31. นายศิวเทพ
32. นายสมชาย
33. นายศิโรดม
34. นายจรูญ
35. นายชัชวาลย์
36. นายวิเชียร
37. นายวงศ์สิทธิ์
38. ภก.ทอง
39. นายณรงศักดิ์
40. นางดวงกมล
41. นางสุภาณี
42. นางฐาปนิต
43. นางขอขวัญ
44. นางปณิตา
45. นายมนต์ชัย
46. นางสุธาดา
47. นายธนะสิทธิ์
48. นางวรางคณา
49. พันจ่าตรีสายันต์
50. นางสุทธสินี
ผู้ไม่มาประชุม
1. นายสุรศักดิ์

สุทธิหาญ
ศรีสรสิทธิ์
บุตรงาม
วรรณทอง
นิลแก้ว
ดาบทอง
ดวงพร
ประภาสัย
แท่งทอง
ริมงาม
บุญยศ
บุญเฉลียว
จันทร์ฤกษ์
พรหมทอง
อมรชินธนา
ธนเอกพงษ์
สุวานิช
พิชิตถาวรพงศ์
ศิริกิจจารักษ์
ขาวงาม
ธุวังควัฒน์
แสวงสุข
เกียรติคุณรัตน์
เหมาะทอง

สาธารณสุขอาเภอชุมพลบุรี
สาธารณสุขอาเภอสังขะ
แทน สาธารณสุขอาเภอศีขรภูมิ
สาธารณสุขอาเภอบัวเชด
แทน สาธารณสุขอาเภอปราสาท
แทน สาธารณสุขอาเภอกาบเชิง
สาธารณสุขอาเภอจอมพระ
สาธารณสุขอาเภอเขวาสินรินทร์
รักษาการในตาแหน่งสาธารณสุขอาเภอโนนนารายณ์
สาธารณสุขอาเภอพนมดงรัก
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิ ตและงานยาเสพติด
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ
แทน หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
แทน หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและชีวอนามัย
หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

รักษาการในตาแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
ชานาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ) ติดราชการ
2. ผู้อานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุรินทร์ ติดราชการ
3. นายสมศักดิ์
เผ่าสอน
สาธารณสุขอาเภอสาโรงทาบ ติดราชการ
4. นายธานี
นามม่วง
สาธารณสุขอาเภอศรีณรงค์ ติดราชการ
5. นางวัลยา
ยางงาม
ผู้แทนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ติดราชการ
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางดรรชนี
มะลิงาม
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
2. นางสาวรักษ์ติยา สุขยานุดิษฐ์
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
3. นางกาญจนา ใจองอาจ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
4. นางชุ่มศิลป์
งามแสง
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
5. นางขนิษฐา
ภาควรรธนะ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
6. นส.ศิโรรัตน์ อ่วมวิชัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
7. นางสาวฟ้าใหม่ ห่อทรัพย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
8. นางสาวปิยมาศ เลิศอนันต์สิทธิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
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9. นางสาวภูณิชากาญจน์ ยอดเยี่ยม
10. นางสาววันวิษา สุขนิตย์
11. นายกันตภณ สินโพธิ์
12. นางอัมรา
ขอชัย
13. ว่าที่รต.หญิงพิสุทธิกานต์สุ่มมาตย์

พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
นักประชาสัมพันธ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิชาการสาธารณสุข
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

ระเบียบวาระพิเศษ
1.การมอบโล่ รางวัล การดาเนิ น งานตามมาตรฐานของแนวทางการควบคุ ม วั ณ โรคแห่ งชาติ งานสร้า งเสริ ม
ภูมิคุ้มกันโรคและการให้บริการวั คซีนไข้ หวัดใหญ่ ตามฤดู กาล จังหวัดสุรินทร์ ปี 2560
สานั กงานสาธารณสุ ขจั งหวั ดสุ รินทร์ ได้ส่ งเสริมและพั ฒนางานวั ณโรค/งานสร้า งเสริมภู มิคุ้ มกัน โรค โดยได้
เพิ่มความเข้มข้ นในการดาเนิน งานด้ว ยรูปแบบการท างานแบบสหสาขาวิช าชี พ การประสานความร่วมมือด้านวิชาการ
อย่างต่อเนื่ อง จากการประเมินผลการดาเนิน งานของคปสอ.ตามกรอบการพัฒ นาวั ณโรค โดยคณะกรรมการงานวั ณ
โรคและคณะกรรมการงานสร้างเสริมภูมิคุ้ มกันโรค มีผลการประเมิน ดังนี้
งานวัณโรค รับโล่รางวัล คือ
ลาดับที่ 1 คปสอ.ชุมพลบุรี
ลาดับที่ 2 คปสอ.รัตนบุรี
ลาดับที่ 3 คปสอ.เขวาสินรินทร์
ลาดับที่ 4 คปสอ.สาโรงทาบ
ลาดับที่ 5 คปสอ.เมืองสุรินทร์
งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค รับใบประกาศนียบัตร คือ
ลาดับที่ 1 คปสอ.ชุมพลบุรี
ลาดับที่ 2 คปสอ.ปราสาท
ลาดับที่ 3 คปสอ.สนม
ลาดับที่ 4 คปสอ.ท่าตูม
ลาดับที่ 5 คปสอ.เขวาสินรินทร์
วัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดู กาล (ครอบคลุมกลุ่มเสี่ยง) รับใบประกาศนียบัตร คือ
ลาดับที่ 1 คปสอ.สนม
ลาดับที่ 2 คปสอ.ปราสาท
ลาดับที่ 3 คปสอ.เขวาสินรินทร์
ลาดับที่ 4 คปสอ.ชุมพลบุรี
ลาดับที่ 5 คปสอ.บัวเชด
2.แสดงความยิ นดีที่ ได้รับโล่จากสานักงานเขตตรวจสุข ภาพที่ 9 เรื่อง ระบบบริห ารจั ดการสุขภาพเพื่ อแก้ ปัญหาโรค
พยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อ นาดี ปี 2560
3.ผลการประเมิ นรับรองจากกรมควบคุ มโรคที่ 9 นครราชสีมา อาเภอควบคุ มโรคเข้ม แข็งแบบยั่งยืน ภายใต้ ระบบ
สุขภาพอาเภอ อาเภอศรีณรงค์ ได้รับการรับรอง ระดับดีเด่น
สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา ได้ทาการประเมินรับรองอาเภอที่มีผลการดาเนินงาน “อาเภอ
ควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนภายใต้ระบบสุขภาพอาเภอ” เขตสุขภาพที่ 9 ประจาปี 2560 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ทราบสถานะ ศักยภาพการดาเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุ ขภาพของอาเภอ เพื่อค้นหาปัจจัยแห่ง
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ความสาเร็จและ Good Practice ของการดาเนินงาน ระบบและกลไกการบริหารจัดการ รวมทั้งจัดทาข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายต่อการพัฒนาอาเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน เขตสุขภาพที่ 9
ผลการประเมิน ปรากฏว่า อาเภอศรีณรงค์ ได้รับการประเมินเป็นอาเภอควบคุมโรคเข้มแข็ งดีเ ด่นระดั บเขต
นครชัยบุรินทร์ ประจาปี 2560 ได้รับโล่รางวัล ลงนามโดยอธิบดีกรมควบคุมโรค
4.คนดีศรีระบาด ระดับอาเภอ ปี2560 กรมควบคุมโรคพิจารณา
สานักระบาดวิทยา ได้ดาเนินการคัดเลือกคนดีศรีระบาดประจาปี 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาบุคลากรที่
ดาเนินงานดีเด่นด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค โดยคัดเลือกบุคลากรจากทุกระดับทั่วประเทศตามหลักเกณฑ์
ผลการคัดเลือก ประกฎว่า นางสาวนันทพร เหลืองสกุลไทย พยาบาลวิชาชีพชานาญการ โรงพยาบาลท่าตูม
ได้รับการคัดเลือกเป็นคนดีศรีระบาดระดับอาเภอของเขตบริการสุขภาพที่ 4, 6, 9 โดยได้รับโล่รางวัลในเวทีประชุมเชิ ง
ปฏิบัติการเครือข่ายระบาดวิทยา ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช
5.การประกาศเจตนารมณ์ “คนไทยไม่ทนต่อการทุจริ ต (Zero Tolerance)” สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สุรินทร์ ประจาปี 2561
ประกาศเจตนารมณ์ ต่อ ต้ า นการทุ จ ริ ต ภายใต้แ นวคิด “ คนไทยไม่ ท นต่อ การทุ จ ริต (Zero Tolerance)”
เพื่อให้ผู้ใ ต้บัง คับบั ญชา และบุ คคลภายนอกได้เห็ นถึ งความพร้อมรับผิ ดของผู้บ ริหาร ในการที่จ ะบริ หารงานด้วยความ
โปร่งใส เป็นธรรม กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ไม่ทนต่อการทุจริ ต
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1 เรื่องแจ้งจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดสุรินทร์
1.แนะนาหัวหน้าส่วนราชการ/นายอาเภอ ที่ย้ายไปดารงตาแหน่งใหม่และที่ย้ายมารับตาแหน่งใหม่
-หัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมารับตาแหน่งใหม่
1. นายส าเริง บุ ญโต ผู้ อานวยการส านั กงานเขตพื้ นที่ ก ารศึก ษามัธ ยมศึก ษา เขต 33 ได้รั บการแต่ง ตั้งจาก
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
2. นายคาปุ่น บุญ เชิญ ผู้อานวยการเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึก ษาสุ รินทร์ เขต 1 ย้ายมาจาก ผู้ อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 3
3. นายณรงค์ศั กดิ์ เหมือนชาติ ผู้อานวยการสานัก งานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ได้รับการ
แต่งตั้งจาก รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
4. นายเสริ มฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผู้อ านวยการสานัก งานเขตพื้ นที่ การศึกษาประถมศึกษาสุ รินทร์ เขต 3 ได้รับ การ
แต่งตั้งจาก รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
2.การรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ด้ว ยสมเด็ จพระเจ้า ลู กเธอ เจ้ า ฟ้า จุ ฬ าภรณวลั ยลั ก ษณ์ อัค รราชกุ มารี จะเสด็จ ไปทรงปฏิบั ติ พระกรณี ย กิ จ
ทอดพระเนตรการท างานของหน่ว ยแพทย์ เคลื่อนที่มูลนิธิ แพทย์ อาสาสมเด็ จพระศรี นคริน ทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)
ในพื้ น ที่ จั งหวัด บุรี รัมย์ จั งหวัดอุ บ ลราชธานี จั งหวัด ศรี สะเกษ และจัง หวั ดสุ ริน ทร์ ระหว่า งวั นที่ 5 - 13 ธั นวาคม
2560 โดยจะประทั บ แรม ณ เรื อนรั บ รองอ่ า งเก็บ น้ าห้ว ยเสนง โครงการชลประทานสุริ น ทร์ อ าเภอเมือ งสุริ น ทร์
จังหวัดสุรินทร์ โดยมีกาหนดการจังหวัดสุรินทร์ ใน วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560
เวลา 17.40 น. - ประทับ รถรถยนต์พระที่ นั่ง จากเรือ นรับ รอง อ่ างเก็บ น้ าห้ ว ยเสนง โครงการชลประทาน
สุรินทร์เสด็จไปยังโรงเรียนสวายวิทยาคาร ตาบลสวาย อาเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
เวลา 17.40 น. - เสด็จถึงโรงเรียนสวายวิทยาคาร ตาบลสวาย อาเภอเมืองสุรินทร์
- ทรงปฏิบั ติพระกรณี ยกิ จในกิ จกรรมของมู ลนิ ธิแ พทย์ อาสาสมเด็จ พระศรีน คริ นทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ณ โรงเรีย นสวายวิทยาคาร ตาบลสวาย อาเภอเมื องสุริ นทร์ จังหวั ดสุริน ทร์ ในการนี้ พลอากาศ
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เอกธีระพล คล้ายพันธ์ รองสมุหราชองครั กษ์ พร้อ มคณะส่ว นล่วงหน้าได้มา ประชุมและตรวจพื้นที่เตรียมการรับเสด็จ ฯ
ร่ว มกั บ หั วหน้ า ส่ว นราชการและหน่ วยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งแล้ ว เมื่ อวั น ที่ 22 และ 23 พฤศจิ กายน 2560 ณ โครงการ
ชลประทานสุ ริ น ทร์ และโรงเรีย นสวายวิท ยาคาร ต าบลสวาย อ าเภอเมือ งสุริ น ทร์ โดยจั ง หวั ด ได้ ก าหนดประชุ ม
เตรียมการรับเสด็จฯ ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่ เกี่ย วข้องอีกครั้ง ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เวลา
14.00 น. ณ ห้องประชุมศรีณรงค์ ศาลากลางจังหวัด สุริ นทร์ ในรายละเอี ยดจัง หวัดจะแจ้งให้ส่วนราชการที่เกี่ ยวข้อ ง
ทราบต่อไป
3.การเจริญ พระพุ ทธมนต์เ พื่อถวายพระพรชัย มงคล สมเด็จพระเจ้ าอยู่ หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
ด้วยมหาเถรสมาคมมี มติ ครั้ งที่พิเศษ 4/2560 ลงวั นที่ 30 ตุ ลาคม 2560 เรื่ องขอความเห็ นชอบ พิ ธีเจริญ พระ
พุทธมนต์ เพื่ อถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จ พระเจ้า อยู่หั วมหาวชิราลงกรณ บดิ นทรเทพยวรางกูร และสมเด็จ พระ
นางเจ้ า สิริ กิติ์ พระบรมราชินี น าถ ในรั ชกาลที่ 9 โดยก าหนดให้ วั ดทุ กวั ด และสานัก ปฏิบั ติ ธรรมทุก แห่ง ทั้ งในและ
ต่า งประเทศ ด าเนิ น การจั ด ให้ มีพิธีเ จริญ พระพุ ท ธมนต์โ ดยพร้ อ มเพรีย งกั น ในวั น ที่ 28 ของเดื อน เริ่ มตั้ง แต่ เดื อ น
พฤศจิกายน 2560 ช่วงเวลา 16.00 น. เป็ นต้นไป ในส่วนของจังหวัดสุ รินทร์ได้แ จ้งวัด ทุก วัด และส านักปฏิบั ติธรรมทุ ก
แห่ งทราบ และด าเนิน การตามมติ มหาเถรสมาคมดั งกล่ าวแล้ ว ซึ่ง ในเดื อนธัน วาคม 2560 ได้ กาหนดจัด ให้ มีพิธี เป็ น
ส่วนกลางของจังหวัด ในวั นพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2560 ตั้ งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ณ วัดบูรพารามพระอาราม
หลวง ตาบลในเมือง อาเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
4.โครงการสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561 (สวดมนต์ข้ามปี)
ด้วยมหาเถรสมาคม ครั้ งที่ 26/2560 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ให้วัดทุกวัดและ ส านักงานปฏิบัติธรรมทุ ก
แห่งทั้ งในและต่า งประเทศ ดาเนิ นการจัดกิจ กรรมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวัน ขึ้นปี ใหม่ ด้วยการจัด กิจกรรมสวดมนต์
เจริญ จิต ภาวนา ข้า มปี เพื่อ ความเป็ นสิ ริมงคลแก่ชี วิต ครอบครัว และสังคม ในวัน ที่ 31 ธัน วาคม 2560 จนถึ งวัน ที่ 1
มกราคม 2561 ในการนี้จั งหวัดสุ รินทร์ ได้แจ้ง วัดทุก วัด และสานัก ปฏิบัติ ธรรมทุกแห่ง ทราบและดาเนินการตามมติมหา
เถรสมาคมดังกล่าวแล้ว และกาหนดให้มีก ารสวดมนต์เ ป็นส่วนกลางของจังหวัด ในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตั้ง แต่เวลา
22.00 ณ วัดศาลาลอย พระอารามหลงวง ตาบลในเมือง อาเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
5.การจั ดงานวัน ต่อต้านคอร์รัป ชันสากล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2560 ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คน
ไทยไม่ทนต่อการทุจริต”
ด้วยรัฐบาลไทย สานัก งาน ป.ป.ช. สานักงาน ป.ป.ท. องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ร่วมมื อกับภาคีทุ ก
ภาคส่ วน ก าหนดจั ดงานวัน ต่อ ต้า นคอร์รัป ชั นสากล (ประเทศไทย) วัน ที่ 9 ธั นวาคม 2560 ภายใต้แ นวคิ ด “Zero
Tolerance คนไทยไม่ ทนต่อ การทุ จริ ต” พร้อ มกั นทั้ งในส่ วนกลางและส่ว นภู มิภ าค โดย ส่ วนกลางก าหนดจัด งาน ณ
ศูน ย์แ สดงสิ นค้ าและการประชุ ม อิมแพ็ ค เมือ งทองธานี โดยมี นายกรั ฐมนตรี เป็น ประธาน และในส่ วนภู มิภ าค ให้
จัง หวั ด ร่ว มกั บ ส านั กงาน ป.ป.ช. ภาค ส านัก งาน ป.ป.ช.ประจ าจั งหวั ด กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึ กษาธิก าร
ส่วนราชการและหน่ว ยงานองค์กรที่เกี่ ยวข้ องทุ กภาคส่ วนในจัง หวัด จัด งานวันต่ อต้า นคอร์รั ปชัน สากล (ประเทศไทย)
วันที่ 9 ธันวาคม 2560 ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และสภาพพื้นที่ของแต่ละพื้นที่ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน
จังหวั ดสุริน ทร์โดยความร่วมมือของภาคีเครื อข่าย ได้ก าหนดจัดกิจ กรรมวันต่ อต้านคอร์ รัป-ชัน สากล (ประเทศ
ไทย) ในวัน เสาร์ที่ 9 ธัน วาคม 2560 เวลา 07.30-12.00 น. ณ ห้ องชมพู พันธ์ ทิพย์ ชั้ น 3 อาคารคณะเทคโนโลยี การ
จัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต

6
6.โครงการสภากาแฟ
จังหวัด สุรินทร์ ได้ก าหนดดาเนิน โครงการ “สภากาแฟ” โดยมีวัตถุ ประสงค์เพื่อ สร้างการมีส่ วนร่ว มระหว่ างส่ว น
ราชการ หน่ว ยงานภาครัฐ และเอกชน ในการปฏิบั ติง าน เพื่อ เกิ ดผลสัมฤทธิ์ต่ อภารกิ จของรั ฐ และประโยชน์ สุข ของ
ประชาชน โดยจัดให้มีการพบปะ ระดมความคิดจากทุ กภาคส่วนในรูปแบบการประชุมอย่างไม่ เป็นทางการ สัปดาห์ที่ 2
ของเดือน สาหรับโครงการ “สภากาแฟ” ในเดื อนธันวาคม 2560 กาหนดจัดในวั น พฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560 โดย
มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ สาหรับสถานที่ จัดกิจกรรมจะได้แจ้งเป็นหนังสือต่อไป
7.กาหนดการดาเนินงานโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุขสร้างรอยยิ้ม และโครงการบ้านธารน้าใจ
ด้วยจั งหวัด สุริน ทร์ ได้กาหนดการด าเนิน งานโครงการจัง หวัด สุรินทร์สร้ างสุข สร้า งรอยยิ้มและ โครงการบ้า น
ธารน้ าใจ ประจาเดื อนธัน วาคม 2560 ในวัน ที่ 20 ธัน วาคม 2560 ณ วั ดปราสาทแก้ ว หมู่ที่ 15 ตาบลบ้ านแร่
อาเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ สถานที่ออกหน่วยบริการ ณ วัดปราสาทแก้ว
8.การจัดงานเทศกาลปลาไหล ข้าวหอมใหม่มะลิ และงานกาชาดชุมพลบุรี ประจาปี 2560
ด้วยอาเภอชุมพลบุรี ร่ว มกั บองค์ก ารบริ หารส่ว นจั งหวัดสุ ริน ทร์ องค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่ นใน พื้ นที่ กิ่ง กาชาด
อาเภอชุมพลบุรี ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และประชนชนในพื้ น ที่ กาหนดจัดงาน "เทศกาลปลาไหล ข้าวใหม่
หอมมะลิแ ละงานกาชาด ประจ าปี 2560 " ในวั นที่ 15-19 ธัน วาคม 2560 ณ สนาม หน้ า ที่ว่ าการอ าเภอชุ มพลบุ รี
จังหวัดสุ รินทร์ เพื่อเป็นการรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีง ามของชุ มชนและ ประชาสัมพันธ์ ของดีของ อาเภอชุมพลบุ รี
ได้แ ก่ ข้า วหอมมะลิป ลาไหล ปลาช่อ นนา ผ้า ไหม ให้เป็ น ที่รู้ จัก สิน ค้า / ผลิต ภัณฑ์ ที่ขึ้ นชื่ อของอาเภอรวมทั้ งเป็ น การ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุรินทร์
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม วันที่ 30กันยายน 2560
รับรองรายงานการประชุ มได้ แขวนไว้ที่เ ว็บไซต์ ของกลุ่ มงานพั ฒนายุท ธศาสตร์ส าธารณสุข หากมี การแก้ ไขให้
แจ้งที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์อีกครั้ง
มติที่ประชุม รับทราบและรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครังที่แล้ว
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องติดตาม
ระเบียบวาระที่ 4.1 กลุ่มงานประกันสุขภาพ
1.ตัวชีวัดร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิ กฤตทางการเงิน ไม่เกินร้อยละ 6
ยุทธศาสตร์ที่
: 4 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
แผนงาน
: การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ
โครงการ
: บริหารจัดการด้านการเงินการคลัง
ตัวชีวัดที่เกี่ยวข้อง : ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน
หมายเหตุ กลุ่มงานพั ฒนาระบบบัญชี และประสิ ทธิภาพหน่ วยบริ การ กองเศรษฐกิ จสุข ภาพและหลักประกันสุ ขภาพ
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ปรับปรุงโปรแกรมบันทึกบัญชีและกาหนดส่งงบทดลองประจาเดื อน ดังนี้
- โรงพยาบาลไม่เกินวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ไม่เกินวันที่ 25 ของเดือนถัดไป
งบทดลองประจาเดือน ตุลาคม 2560 เลื่อนกาหนดส่งให้ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2560
มติที่ประชุม รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4.2 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
1. ตัวชี้วัดร้อยละของตาบลจัดการสุขภาพในการเฝ้าระวังป้องกันแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่าน้าดี
2. ตัว ชีวั ดร้ อยละของจังหวัดมีศูนย์ ปฏิ บัติการภาวะฉุก เฉิ น (EOC) และทีม ตะหนั กรู้ สถานการณ์( SAT)ที่สามารถ
ปฏิบัติงานได้จริง
ผลการด าเนิ น งานมี การจั ดโครงการอบรมเชิ งปฏิ บัติ การ ICS ผู้ บ ริห ารและเจ้ า หน้ าที่ สานั กงานสาธารณสุ ข
จังหวัด (รพ.ละ 1 คน , สสอ.ละ 1 คน) แบ่งเป็น 2 รุ่น รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 และรุ่นที่ 2 เมื่ อ
วันที่ 15 ธันวาคม 2560
3. ตัวชีวัดความสาเร็จของการรักษาในผู้ป่ว ยวัณโรคปอดรายใหม่
ผลการดาเนินงาน
1.การค้นพบผู้ป่วยวัณโรค ในกลุ่มเสี่ยงต่างๆต่ากว่าเป้าหมาย ร้อยละ 75 (เป้าหมายร้อยละ 80)
2.อั ตราความสาเร็ จในการรัก ษาวั ณโรค (Success rate) ยั งต่ ากว่ าเป้ าหมาย ร้อ ยละ 84.93 (เป้า หมาย
มากกว่าร้อยละ 85)
3.อัตราการเสียชีวิต (Death rate) สูงกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 9.15 (เป้าหมายน้อยกว่าร้อยละ 5)
4.อัตราการขาดยา (Default rate) สูงกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 4.65 (เป้าหมายน้อยกว่าร้อยละ 3)
5.คุ ณ ภาพของข้ อ มู ล ใน โปร แกรม TBCM2010/TBCM Online ที่ ใ ช้ ใ น การ ก ากั บ ติ ด ตาม รา ยงา น
ผู้ป่วยวัณโรค ยังขาดความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา
ปัญหาอุปสรรคของการค้ นหากลุ่มเสี่ยง
1.กลุ่มเสี่ ยงเป้ าหมายแต่ล ะประเภทมีจ านวนมากและหลากหลายต้อ งอาศั ยความร่ วมมือ จากหลายภาคส่ ว น
เพื่อให้การคัดกรองมีความครอบคลุ ม
2.อยู่ระหว่างเปลี่ยนผ่านจาก TBVM Offline เป็น TBCM Online
แนวทางการแก้ไขปัญหา
1.ประสานความร่ วมมื อจากที ม NCD HIV IC โรงพยาบาลเรื อ นจ า แรงงานจัง หวั ด และผู้ ประกอบการ
ค้นหาคัดกรองเชิงรุกตามกลุ่มเสี่ยง
2.เขตเร่งดาเนินการอบรม TBCMOline แก้ TB Clinic ให้ครอบคลุมทุกหน่วยบริการ
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4.3 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย เรื่อง Green&Clean Hospital
มติที่ประชุม รับทราบและติดตามเข้าวาระเดือ นหน้า
ระเบียบวาระที่ 4.4 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข เรื่อง RDU การใช้ยาสมเหตุสมผล
มติที่ประชุม รับทราบและติดตามเข้าวาระเดือ นหน้า
ระเบียบวาระที่ 4.5 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิ ตและยาเสพติด เรื่อง ECS
มติที่ประชุม รับทราบและติดตามเข้าวาระเดือ นหน้า
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ระเบียบวาระที่ 4.6 กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือ ก
ตัวชีวัดจานวนเมืองสมุนไพร Herbal City
การดาเนินงานตังแต่เดือ นตุ ลาคม – พฤศจิกายน 2560 ได้ดาเนินการดังนี้
1.จัดทาแผนงานบูรณการพัฒนาเมืองสมุนไพรร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ
2.จัดตั้งคณะกรรมการ/คณะทางานโครงการเมืองสมุนไพร
3.ประชุมคณะทางานพัฒนายาสมุนไพร 2 ครั้ง
3.1กาหนดกรอบรายการยาสมุนไพร
3.1.1ระดับโรงพยาบาล รวม 171 รายการ แยกเป็น
-ยาในบัญชียาหลักฯ
74 รายการ
-ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ(เภสัชตารับรพ.)
18 รายการ
-ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ(เภสัชตารับสูตรอื่นๆ)
8 รายการ
-วัตถุดิบที่ใช้ในการบารุงยาเฉพาะราย
71 รายการ
3.1.2ระดับรพ.สต. รวม 33 รายการ แยกเป็น
-ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ
27 รายการ
-ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ
5 รายการ
4.คัดเลือก Product Champion ด้านสมุนไพรของจังหวัด
-มองคร่อ ยาน้าแก้ไอ (รพ.กาบเชิง)
-กษัยเส้น ยาแก้ปวดเมื่อย (บริษัท พรีราน่า เนเจอร์ จากัด)
-ยาริดสีดวงทวาร (บริษัท พรีราน่า เนเจอร์ จากัด)
- Herb Champion คือ เพชรสังฆาต , หญ้าดอกขาว
ผลดาเนินงานที่อยู่ระหว่างการดาเนินงาน
1. พัฒนาแผนกผู้ป่วยในด้านแพทย์แผนไทยฯ (รพ.กาบเชิง)
2. จัดตั้งศูนย์บริการสุขภาพการแพทย์แผนไทยฯ (รพ.กาบเชิง)
3. พัฒนาการผลิตยาสมุนไพรสู่มาตรฐาน WHO GMP (รพ.กาบเชิง)
4. โรงตากพลังงานแสงอาทิตย์ (รพ.พนมดงรัก)
5. สสจ., รพ., รพ.สต. ร่วมกับสถาบันการศึกษา(ม.ราชภัฏ, ม.เทคโนโลยีราชมงคล) จะทาวิจัย 5 เรื่อง
5.1 การศึกษาผลของตารับยาอมหญ้าดอกขาวต่อการอดบุหรี่ของผู้ติดบุหรี่
5.2 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเพาะพันธุ์สมุนไพรท้องถิ่นหายาก โลดทะนงแดง
5.3 การวิจัยทางคลินิก ยาน้าแก้ไอมองคร่อ
5.4 การวิจัยทางคลินิก ยาตารับเพชรสังฆาต
5.5 การวิจัยทางเภสัชเวช หญ้าดอกขาว
6. ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4.7 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง Happy MOPH ติดตามเข้าวาระเดือนหน้า
มติที่ประชุม รับทราบและติดตามเข้าวาระเดือ นหน้า
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ระเบียบวาระที่ 4.8 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริ การ
1. ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุ ณภาพมาตรฐาน ผ่านการรับรอง HA ขั้น 3
1. สารวจข้อมูลโรงพยาบาล เครือข่ายที่ต้องต่ออายุ การรับรอง และยื่นเพื่อขอ ประเมิน ขั้น3 จาก สรพ.
ผลการดาเนินงาน
โรงพยาบาลที่อยู่ระหว่างการยื่นเอกสารเพื่อขอรับการรับรอง ขั้น 3 ได้แก่
- โรงพยาบาลลาดวน
- โรงพยาบาลจอมพระ
- โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
2. ประชุ มชี้แ จงและกระตุ้ น การพัฒ นาโรงพยาบาลแก่ โรงพยาบาลที่ จะขอการรับ รองขั้น 3 และรพ.ที่จ ะขอ
Re-accredit (ธค.60)
3. ทุกโรงพยาบาลจัดทาแผนขับเคลื่อนการพัฒนา HA
4. ประเมินตนเองตามเกณฑ์ SAR
ผลการดาเนินงาน
- จัด ประชุมเชิง ปฏิบั ติก ารการเขีย นรายงานการประเมิน ตนเอง เพื่ อขอรับ รองมาตรฐาน ระยะเวลา 3 วั น ใน
วันที่ 18-20 ธันวาคม 2560 เป้าหมาย
- โรงพยาบาลที่ยังไม่ผ่านการรับรองขั้น 3 จานวน 7 แห่งๆละ 5 คน
- โรงพยาบาลพี่เลี้ยง4 แห่งๆละ 3คน วัตถุประสงค์
- เพื่อให้โรงพยาบาลเป้าหมายมีความรู้และสามารถเขียนรายงานการประเมิน ตนเอง 4ตอนตามมาตรฐาน HAได้
- โรงพยาบาลมีแผนขับเคลื่อนการพัฒนาHA
- โรงพยาบาลมีรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ SAR
2. ตัวชีวัด One Day Surgery มอบโรงพยาบาลสุรินทร์
3. ตัวชีวัด ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวที่ เปิ ดดาเนิน การในพื นที่ (Primary Care Cluster)
มาตรการสาคัญในการดาเนินงาน
1. การประชุมผูรั บผิดชอบงาน PCC จังหวัดสุ รินทร เพื่อติด ตามความกาวหนาการดาเนินงาน PCC (บู รณาการ
กับ พชอ./ รพ.สต.ติ ดดาว) ผู รับผิ ดชอบ สสอ./รพ./ผู เกี่ย วของ จานวน 40 คน ประชุมทุ ก 2 เดือน (พย.60/มค./มีค./
พค./กค./กย.61)
2. การประชุมเชิ งปฏิบั ติการพั ฒนาที มเยี่ย มเสริมพลัง PCC ระดับจั งหวัด เพื่อพัฒ นาทีมเยี่ยมเสริมพลั ง PCC ให
มีศักยภาพ ในการออกเยี่ยมเสริมพลั งและเสนอแนะแนวทางการดาเนิน งาน PCC เปาหมายป 2561 ในเดือน มกราคม
2561และประชุมสรุป การเยี่ยมเสริมพลัง 1 ครั้ง ในเดือน มิถุนายน 2561
3. การเยี่ยมเสริมพลัง PCC โดยทีมเยี่ยมเสริมพลัง PCC ระดั บจัง หวัด อาเภอละ 2 ครั้ง ในเดือ น มกราคมและ
เมษายน 2561
แนวทางการนิเทศติดตาม กากับ และประเมินผล
1. จากการประชุมผูรับผิดชอบงาน PCC จังหวัดสุรินทร
2. จากรายงานผลการประเมินตนเอง ตามเกณฑการจัดตั้ง PCC ( Staff Structure System)
3. จากรายงานของทีมผูเยี่ยมเสริมพลัง PCC ระดับจังหวัด
4. ตัวชีวัด รอยละของคณะกรรมการพัฒนาคุ ณภาพชีวิ ตระดับอ าเภอ (พชอ.) ที่มีคุณภาพ
สถานการณ/สภาพปญหา จัง หวัด สุริน ทร อาเภอมี District Health System (DHS) ที่ เชื่อมโยงระบบบริการ
ปฐมภู มิกั บ ชุ มชนและ ทองถิ่ น อยางมี คุณ ภาพ รอยละ 100 ตั้ งแต ป 2557 โดยการประเมิ น ระดับ จั ง หวั ด มี ก าร
ดาเนินงานแกไขปญหา สุขภาพตามบริบทและนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข
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มาตรการสาคัญในการดาเนินงาน
1. ใหมีการแตงตั้ งคณะกรรมการพั ฒนาคุ ณภาพชีวิต ระดับอ าเภอ (พชอ.) ทุก อาเภอภายในเดือ น พฤศจิก ายน
2560 (อาเภอที่สงรายชื่อ บัวเชด เขวาสินรินทร จอมพระ พนมดงรัก สังขะ กาบเชิง ศรีณรงค ลาดวน )
2. ให คกก.พชอ.เสนอปญหาของหนวยงาน เพื่อพิจารณาเปนประเด็นแกไขปญหา 2 เรื่อง
3. ให คกก.พชอ.จั ดท าแผนและดาเนิน การตามแผน โดยมีร ะบบบริห ารจัด การแกปญหา คุณภาพชีวิ ตระดั บ
อาเภอ โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน อยางนอยอาเภอละ 2 เรื่อง ภายในเดือน ธันวาคม 2560
4. ใหมีการประเมินตนเอง ตามประเด็ นปญหาคุ ณภาพชีวิต 2 เรื่ อง ตามองคประกอบ UCCARE ภายในเดือ น
ธันวาคม 2560
5. ผูเยี่ ยมระดั บจัง หวัด จะออกประเมิ นและเยี่ ยมเสริมพลั ง คกก.พชอ. ทุก แห ง เพื่ อประเมิ นตาม องคประกอบ
UCCARE โดยใหมี ผลลั พธการพั ฒนาคุณภาพชีวิต และระบบสุข ภาพระดับ อาเภอที่ สามารถยกระดั บขึ้น หนึ่ งระดั บทุ ก
ข้อหรือตั้งแตระดับสามขึ้นไปทุกขอ ตามแนวทางการพัฒนา DHS – PCA ภายในเดือน เมษายน 2561
6. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู สรุปผลการดาเนินการทั้งกระบวนการและผลลั พธที่เกิดขึ้น โดย กระบวนการ ชื่นชม
และเสริมพลัง ระดับจังหวัด ภายในเดือน กรกฎาคม 2561
แนวทางการนิเทศติดตาม กากับ และประเมินผล
1. จากคาสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชี วิตระดับอาเภอ (พชอ.) ของแตละอาเภอ
2. จากรายงานผลการประเมินตนเอง ตามประเด็นปญหาคุณภาพชีวิต 2 เรื่อง ตาม องคประกอบ UCCARE
3. จากรายงานการจัดทาแผนและผลการดาเนินการตามแผน อยางนอยอาเภอละ 2 เรื่อง
4. จากรายงานของทีมผูเยี่ยมระดับจังหวัด
5. ตัวชีวัด ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุ ณภาพ รพ.สต. ติดดาว
สถานการณ์/สภาพปัญหา
ในปี 2560 จั งหวัดสุ ริน ทร์ ได้ ดาเนิน การพัฒ นาตามเกณฑ์ การพั ฒนาคุ ณภาพ รพ.สต. ติ ดดาว พบว่า รพ.สต.
ผ่านเกณฑ์การประเมิน จานวน 51 แห่ง จาก 211 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 24.17
มาตรการสาคัญในการดาเนินงาน
1.การประชุมผู้รับ ผิด ชอบงานการพัฒ นาโรงพยาบาลส่ง เสริ มสุข ภาพต าบลติดดาว (รพ.สต.ติด ดาว) จ านวน 6
ครั้ง (ทุก 2 เดือน) เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงาน
2.การประชุ มเชิ งปฏิ บั ติก ารพั ฒ นาศั ก ยภาพคณะกรรมการพั ฒ นา รพ.สต.ติ ด ดาวระดับ อ าเภอ จัง หวัด เพื่ อ
พัฒ นา ศัก ยภาพและเสริมสร้ างความรู้ ความเข้ าใจการดาเนิ นงานและการประเมิ น /เยี่ ย มเสริมพลัง ในระดั บอ าเภอ
จังหวัด
3.มีการประเมินตนเองและพัฒนาของ รพ.สต.160 แห่ง ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์
4.การประเมิน และเยี่ย มเสริมพลัง รพ.สต.ติดดาว โดยทีมระดับ อาเภอ จังหวัด เพื่อ ประเมิ นและเยี่ ยมเสริมพลั ง
การ พัฒนา รพ.สต.ติดดาว เสนอแนะการพัฒนาให้ผ่านตามเกณฑ์
5.การประชุ มสรุ ปการด าเนิ นงานประเมิ น และเยี่ ยมเสริ มพลั ง รพ.สต.ติด ดาว เพื่ อ สรุป และแลกเปลี่ย น การ
ดาเนินงาน รพ.สต.ติดดาว รพ.สต.ติดดาว (มิถุนายน 2561)
แนวทางการนิเทศติดตาม กากับ และประเมินผล
1. จากการประชุม ติดตาม ผู้รับผิดชอบงานระดับอาเภอ
2. จากรายงานผลการประเมินตนเอง ของ รพ.สต. 160 แห่ง (ที่ยังไม่ผ่านในปี 2560)
3. จากผลการประเมินจากทีมประเมินระดับอาเภอ จังหวัด
มติที่ประชุม รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบและพิจารณา
ระเบีย บวาระที่ 4.1 ผู้ อานวยการโรงพยาบาลรั ตนบุรี ปฏิบั ติห น้ าที่ ในตาแหน่ง นายแพทย์ เชี่ ยวชาญ (ด้ านเวช
กรรมป้องกัน)
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4.2 รักษาการในตาแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ย วชาญ(ด้ านส่ง เสริมพั ฒนา)
1.เรื่อง “การขับเคลื่อนองค์ก ร ขับเคลื่อนความสุข” ตามวิสัยทั ศน์กระทรวงสาธารณสุข “ประชาชนสุขภาพดี
เจ้าหน้ าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยื น ” กระทรวงสาธารณสุขได้จัดท าระบบประเมิน ความสุขบุค ลากรสาธารณสุ ข
ผ่านระบบ Hppinometer ขอให้ หน่ว ยงานวิเคราะห์ข้อ มูล เพื่อ นาไปใช้ ประโยชน์ ในการวางแผนการธ ารงรั กษาคนดี
คนเก่ง รวมทั้งเสริมสร้างความสุขให้แก่บุคลากร
2.เรื่อ ง “โครงการวางและจั ดท าผัง เมื องรวม ชุมชนชายแดนช่ อ งจอม จั งหวัด สุ ริน ทร์ ” พื้ นที่ ว างผัง เมื อ ง
ครอบคลุม 4 ตาบล ในเขตอ าเภอกาบเชิง คือ ตาบลกาบเชิง ตาบลตะเคียน ตาบลคู ตัน และต าบลด่าน รวมพื้น ที่
ทั้งหมด 340.16 ตารางกิโลเมตร ภายใต้วิ สัยทัศน์ “ประตุการค้ าชายแดนอีสานใต้เชื่อ มโยงการท่องเที่ยวอารยธรรม
ขอม ระหว่างไทย-กัมพูชา อนุรักษ์ฐานการผลิตด้านการเกษตรและป่าไม้ต้นน้าอย่างยั่งยืน
3.เรื่อง “การตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2561” คณะกรรมการตรวจสอบภายใน สานัก งานสาธารณสุ ข
จังหวั ดสุ ริน ทร์ จะออกตรวจสอบหน่ ว ยงานในสัง กัด ประกอบด้ว ย รพ.ศ. , รพท. , รพช. , สสอ.ทุ ก แห่ ง แผนการ
ตรวจสอบวั นที่ 19 ธัน วาคม 2560 เป็ นต้ น ไป การดาเนิน งานระดับ อาเภอให้มีคณะกรรมการตรวจสอบภายใน
ระดับอาเภอ ตรวจสอบภายในระดับ อาเภอและรพ.สต.ในสังกัด ทุกแห่ง จังหวัดจะตรวจสอบภายใน รพ.สต.ที่ พบความ
เสี่ยงในปี 2560 และสุ่มตรวจสอบ
4.เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปี 2561 ซึ่งบรรจุในแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และยุทธศาสตร์ที่ 4 กระทรวงสาธารณสุข ร้อยละของหน่ วยงานผ่านเกณฑ์การประเมิ น
ITA ร้ อยละ 90 หน่ว ยงานที่ด าเนิ น การ คือ ส านั กงานสาธารณสุข จังหวัด โรงพยาบาลศูน ย์ โรงพยาบาลทั่ วไป
โรงพยาบาลชุมชน และสานักงานสาธารณสุขอาเภอ การประเมินมี 2 ส่วน
ส่วนที่ 1 การดาเนินงานเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
ส่วนที่ 2 การดาเนินงานเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานในภาพรวม
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4.3 รักษาการในตาแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชานาญพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ)
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4.4 รักษาการในตาแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข เชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)
1.โครงการจิตอาสา “เราทาความดีด้วยหัวใจ”
เพื่อ เป็ นการสื บสานพระราชปณิธ านของสมเด็จ พระเจ้า อยู่ หั วมหาวชิ ราลงกรณ บดิ น ทรเทพยวรางกูร ตาม
โครงการจิตอาสา “เราท าความดี ด้วยหัวใจ” กระทรวงสาธารณสุข จึ งขอเชิญ ชวนหน่ วยงานร่ วมด าเนิ นโครงการจิ ต
อาสา “เราทาความดีด้วยหัวใจ” โดยขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดาเนินงาน ดังนี้
1.ให้ทุกหน่วยงานประชาสัมพันธ์ให้ข้ าราชการ บุคลากร อาสาสมัครสาธารณสุขทุ กคนและครอบครั ว รวมทั้ ง
หน่ว ยงานภาครัฐที่ เกี่ย วข้อ งกับ การให้บริ การด้านสาธารณสุข อาทิ โรงพยาบาลในสังกั ดมหาวิท ยาลั ย ได้รับ ทราบ
รายละเอีย ดโครงการจิ ตอาสา “เราทาความดี ด้ว ยหั วใจ” และเชิญ ชวนร่ วมสมั ครเป็น จิต อาสาด้ านสาธารณสุข ตาม
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ความสมัครใจในพื้น ที่ โดยสามารถลงทะเบียนได้ ณ ที่ว่า การอาเภอทุกแห่งทั่ วประเทศ ภายในวั นที่ 30 พฤศจิกายน
2560
2.ให้โรงพยาบาลศูนย์/ ทั่วไป โรงพยาบาลชุ มชน และโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบลทุกแห่ง ร่วมดาเนินการ
จัด อบรมการปฐมพยาบาลเบื้ องต้น (First Aid) และการช่ วยเหลื อกู้ ชี พ (Basic/Advance Life Support) ตามคู่ มือ
ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพให้กับจิตอาสา และอาสาสมัครสาธารณสุขโดยด่วน
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4.5 โรงพยาบาลสุรินทร์/หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสุรินทร์
1.รายงานการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้านจังหวัดสุรินทร์
ข้อมูล การด าเนิน งานเยี่ยมบ้านจากโปรแกรม Thai COC ระหว่างวั นที่ 1 ตุล าคม 2560 – 1 ธันวาคม 2560
ตามที่ เขตนครชัย บุรินทร์ได้ก าหนดนโยบายให้ มีการส่งต่อ ข้อมูล เพื่อการดูแ ลผู้ป่ว ยต่อ เนื่องที่ บ้าน ด้วยโปรแกรม Thai
COC นั้น มีผลการดาเนินงานในระดับเขตนครชัยบุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ และอาเภอเมือง
จากโปรแกรมเยี่ ย มบ้ า น Thai COC ระดับ เขตนครชั ย บุ ริ นทร์ พบว่า ทุ ก จัง หวั ดยั ง ไม่ ผ่ ายเกณฑ์ เ ยี่ย มบ้ า น
จัง หวั ดที่ มีอัต ราความครอบคลุมการเยี่ ยมบ้า นสูง สุด คือ จั งหวั ดสุ ริน ทร์ ร้อ ยละ 78.84 รองลงมาคื อ จั งหวั ด
บุรีรัมย์ ร้อยละ 57.24
จากโปรแกรมเยี่ย มบ้ าน Thai COC ระดั บจั งหวั ดสุ รินทร์ พบว่า อ าเภอที่ ผ่านเกณฑ์ เยี่ย มบ้ าน 5 อาเภอ
คือ เขวาสิน ริน ทร์ ปราสาท บัวเชด เมื องสุ รินทร์ และกาบเชิ ง ที่ มีอั ตราความครอบคลุมการเยี่ย มบ้ าน ร้อ ยละ
97.30 , 91.16 , 87.72 , 83.16 และ 81.25 ตามลาดับ
จังหวั ดสุริน ทร์มีการส่ งต่อผู้ ป่วยที่มีภ าวะพึ่ งพิงเพื่อการดูแ ลต่อเนื่องที่ บ้าน 773 ราย ได้ รับการเยี่ย มบ้า นร้อ ย
ละ 79.18 กลุ่ มผู้ป่ วยที่ ส่ง ข้อมู ลออกเยี่ ยมบ้านมากที่สุ ดคือ กลุ่มผู้ สูงอายุ จานวน 234 คน รองลงมาคือ กลุ่ ม
Palliative Care จานวน 166 คน
ผู้ป่ ว ยกลุ่ ม 3 ส่ งข้ อ มูล เยี่ย มบ้า นภายใน 5 วัน ไม่ไ ด้ ตามเกณฑ์ ร้อ ยละ 80 ส่ งได้ เพี ยงร้ อยละ 75.29 กลุ่ มที่
สามารถส่งได้มากกว่ าร้อยละ 80 มีเพียง 9 กลุ่มโรค คือ Palliative Care ผู้พิการ CKD เด็ก จิตเวช เด็กน้าหนักน้อ ย
คลอดก่อนกาหนด Trauma ศัลยกรรมกระดูก และ URO
ผู้ป่วยที่ได้รับการติดตามเยี่ยมบ้านภายใน 14 วัน ยังไม่ ผ่านเกณฑ์คุณภาพ คือ ร้อยละ 80
กลุ่มผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อนสูงสุด คือ CAPD Trauma ร้อยละ 33.33
กลุ่มผู้ป่วยที่กลับมารักษาซ้าสูงสุด คือ กลุ่มผู้ป่วยมะเร็ง ร้อยละ 13.73
2.สปสช.จะจัด สรรงบQOF การเยี่ ยมบ้ าน 5 กลุ่มโรคเดิมคือ ผู้ สูงอายุ stroke CAPD COPD ผู้ ป่ว ยในพระราชานุ
เคราะห์ ขอให้ทุ กหน่วยบริ การทุก แห่ง เยี่ย มบ้ านผู้ สูง อายุ stroke CAPD COPD ผู้ ป่ว ยในพระราชานุ เคราะห์ ทุก ราย
จานวนรายละ 2 ครั้งก่อน 31 มีนาคม 2561 ซึ่งมีจะมีการประมวลผลข้อมูลผ่านโปรแกรม Thai COC
3.สรุ ปหนี้คงค้าง OP Refer /AE ในจั งหวั ด (ปี 2557-2560) ขอให้ห น่ว ยบริ การที่ยั งเป็ นหนี้ โรงพยาบาลสุริ นทร์เร่ ง
ดาเนินการชาระหนี้ปีเก่าที่ค้าง
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4.6 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุรินทร์
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4.7 สานักงานควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
- ไม่มี
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ระเบียบวาระที่ 4.8 ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที่ 5.3 สุรินทร์
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4.9 โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4.10 สถานีกาชาดที่ 1 สุรินทร์
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4.11 ผู้อานวยการโรงพยาบาลปราสาท
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4.12 ผู้อานวยโรงพยาบาลชุมชน
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4.13 สาธารณสุขอาเภอ
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4.14 กลุ่มงาน/งาน สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุริ นทร์
ระเบียบวาระที่ 4.14.1 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
1. แนวทางการนิเทศ ติดตาม กากับและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ในพื้นที่ ประจาปีงบประมาณ 2561
กลุ่มงานพัฒ นายุทธศาสตร์ สาธารณสุข ได้ก าหนดไว้ 2 ครั้ง โดยมีรู ปแบบบริห ารจั ดการในการ ติ ดตาม ก ากั บ
และประเมิ นผลเป็ น 4 โซน ประเด็ นในการนิ เทศ ติ ดตาม กากั บงาน และประเมิน ผลตามการทาข้อตกลงในการ
ปฏิ บัติ งานเพื่ อมุ่ งผลสั มฤทธิ์ ของงานด้า นสาธารณสุ ข ตาม PA และ KPI ที่ก าหนดให้ ในปี 2561 จ านวน 37 ตั ว
ร่วมกับแนวทางในการดาเนินงานเพื่อบรรลุ PA และ KPI
2.การตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 1 เขตสุขภาพที่ 9 จังหวัดสุรินทร์ วันที่ 14 – 16 กุมภาพันธ์ 2561 ทาง
เขต 9 แจ้งการลงพื้นที่อาเภอสนม โดยขอความร่วมมือให้ทางสานักงานสาธารณสุขอาเภอสนมเลือก รพ.สต. จานวน
2 แห่ง เพื่อให้คณะได้ลงตรวจเยี่ยม ส่วนรายละเอียดและกาหนดการจะทาหนังสือแจ้งให้ทราบต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4.14.2 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
1.สถานการณ์เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา
สถาน การณ์ โรคไข้ เลื อ ดออก จั งหวัด สุ ริ น ทร์ นั บ ตั้ ง แต่ วัน ที่ 1 มกราคม 2560- 20 พฤศจิ ก ายน 2560
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุริ นทร์ ได้รับ รายงานผู้ป่ว ยโรคไข้เลือ ดออก จานวนทั้งสิ้ น 1,024 ราย คิดเป็ นอัตรา
ป่วย 73.40 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต
สถานการณ์ โรคไข้ หวั ดใหญ่ จัง หวั ดสุริ นทร์นั บตั้ งแต่ วัน ที่ 1 มกราคม 2560 - วัน ที่ 20 พฤศจิ กายน 2560
สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดสุริน ทร์ ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้ หวัดใหญ่จานวนทั้ง สิ้น 2,784 ราย คิด เป็นอัต ราป่ว ย
199.57 ต่อประชากรแสน ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต
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สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก จัง หวัดสุริ นทร์นั บตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง วันที่ 20 พฤศจิก ายน 2560
สานัก งานสาธารณสุขจัง หวัด สุริน ทร์ ได้รับ รายงานผู้ป่ว ยโรคมือ เท้า ปาก จานวนทั้ งสิ้น 1,536 ราย คิด เป็น อัตรา
ป่วย 110.11 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต
และในช่ ว งฤดู ห นาว ซึ่ ง จะมี ก ารซื้ อ เสื้ อ ผ้า มื อ สองมาสวมใส่ ควรให้ มีการซั กหรื อ ท าให้ สะอาดเพื่ อป้ อ งกั น
โรคติดต่อต่างๆ
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4.14.3กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
1.ข้าราชการขอย้ายไปต่างจังหวัด จานวน 1 ราย รายละเอียดสอบถามได้ที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
2.การขออนุมัติจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินบารุง
รพ.เขวาสินรินทร์ ขอจ้างตาแหน่ง เภสัชกร จานวน 1 อัตรา เหตุผลจ้างทดแทนตาแหน่งเดิมที่ลาออก
มติที่ประชุม รับทราบและอนุมัติจ้าง
รพ.ศีขรภูมิ
ขอจ้ า งต าแหน่ ง เจ้ าพนั ก งานบั น ทึ ก ข้ อ มู ล จ านวน 1 อั ต รา เหตุ ผ ลจ้ า งทดแทนต าแหน่ ง เดิ ม
(นักวิชาการเงินและบัญชี) ที่ลาออก
มติที่ประชุม รับทราบและรอจ้างใหม่
ขอจ้างตาแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จานวน 1 อัตรา เหตุผลจ้างทดแทนตาแหน่งเดมที่ลาออก
มติที่ประชุม รับทราบและอนุมัติจ้าง
สสอ.ปราสาท ขอจ้างตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จานวน 1 อัตรา เหตุผลจ้างทดแทนตาแหน่งเดิมที่ลาออก
มติที่ประชุม รับทราบและอนุมัติจ้าง
ระเบียบวาระที่ 4.14.4 กลุ่มงานประกันสุขภาพ
1. งานบริหารกองทุนฯ
ปี 2560 การจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัว (ค่าบริการทางการแพทย์) OP / PP / IP หลังหักเงินเดือน ของหน่ว ย
บริการในสั งกัด สป.สธ. ปี 2560 จังหวัดสุริ นทร์ได้รับเงิ นโอนรวมทั้งสิ้น 1,679,505,698.50 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนคิ ด
เป็นร้อยละ 4.62 (ปี 2559 รับโอน 1,601,946,737.98 บาท)
2. งานบริหารการเงินการคลัง
3. งานบริหารการชดเชยค่าบริการฯ
จากการประชุ มหัวหน้ างานประกัน สุขภาพ งานการเงิน บัญชี จากโรงพยาบาลทุก แห่ง เมื่ อวันที่ 24 พ.ย.2560
โดยมี นพ.สินชัย ตันติรัตนานนท์ เป็นประธานการประชุม สรุปประเด็น
1. การปรับอัตราค่าบริการของหน่วยบริการในสังกัด สธ.พ.ศ.2560 (เล่มเขียว)
-รพ.สุรินทร์ ปรับ ตั้งแต่เดือน ก.ค.2560
-รพ.ท่าตูม ปรับ ตั้งแต่เดือน ก.ค.2560 บางรายการ
-รพ.ศีขรภูมิ ปรับ เดือน ต.ค.2560
2. หนี้ค้างจ่าย รพ.สุรินทร์ ให้เร่งดาเนินการตรวจสอบ และจ่ายชาระหนี้
3. การปรับอัตราการเรียกเก็บ OP สิทธิ UC ระหว่าง CUP ในจังหวัด
-รพศ. ใช้ตามข้อตกลงปี 2560
-รพช. ใช้ตามข้อตกลงปี 2560
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-รพท. ขอปรับอัตรา
1) 2 ล าดั บ แรกที่ รพ.ปราสาทเรี ย กเก็ บ ได้ แ ก่ รพ.กาบเชิ ง (1 ,029,510 บ.) และ รพ.พนมดงรั ก
(549,180 บ.)
2) อัตราเสนอขอปรับ
-ร้อยละ 70 ของค่าใช้จ่ายจริง ไม่เกิน 600 บาท
-350 บาทต่อครั้ง
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
สานั กงานสาธารณสุ ขจัง หวัด สุริน ทร์ ได้ จัดทอดผ้าป่ าสามัค คี ณ โรงพยาบาลพนมดงรัก เฉลิ มพระเกี ยรติ 80
พรรษาฯ อ าเภอพนมดงรัก จังหวั ดสุริน ทร์ ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 เพื่อสมทบทุนทรั พย์ในการก่ อสร้า ง
อาคาร และในการจัดซื้อ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์เครื่ องมือ เครื่องใช้ สิ่ง อานวยความสะดวกสาหรับให้ บริก าร
ผู้ป่วย ญาติ และปรับปรุงสถานที่สาหรับการดูแลรักษาพระสงฆ์ สามเณร รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
ปิดประชุมเวลา 17.00 น.
ปิยมาศ เลิศอนันต์สิทธิ์ ผู้พิมพ์รายงานการประชุม
(นางสาวปิยมาศ เลิศอนันต์สิทธิ์ )
ฐาปนิต อมรชินธนา ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางฐาปนิต อมรชินธนา)

