สรุปรายงานการประชุม ติดตามการดาเนินงานตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการ
วันที่ 5 พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา 14.30 น.
ณ ห้องประชุมศูนย์อนามัยที่ 11
ผู้มาประชุม
1. นส.วรลักษณ์ คีรินทร์นนท์
2. นางมยุรี บุญวรรณ
3. นายชัยณรงค์ แก้วจานงค์
4. นส.กัลยาณี ฉิมแก้ว
5. นส.วีรวรรณ บุญวงศ์
6. นางเบญจวัณ มากนวล
7. นางนันทนาถ ช่วยสกุล
8. นางจิตติมา นาคะนนท์
9. นายจาตุรัตน์ น่าสม
10. นายณัฐพงศ์ พันธุเสวี
11. นางพรรณวิไล เลิศไกร

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการช่างศิลป์
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชานาญงาน

เปิดประชุมเวลา 13.30 โดย นส.วรลักษณ์ คีรินทร์นนท์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข) เป็นประธาน
ในการประชุม โดยมีวาระ ในการประชุมดังนี้
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมติดตามการดาเนินงาน เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563
ที่ประชุม : รับรองการประชุม
วาระที่ 3 ติดตามความก้าวหน้าผลการดาเนินงานตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการ
3.1 ตัวชี้วัดที่ 1.1 อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน
สถานการณ์การการตายมารดา ภาพรวมเขตสุขภาพที่ 11 ณ 1 พฤษภาคม 2563 จานวน 4 ราย จาก 4
จังหวัดคือ จังหวัดนครศรีฯ ภูเก็ต ชุมพร และสุราษฎร์ธานี โดยในเดือนเมษายน 2563 มารดาเสียชีวิตในจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี ผลการสอบสวนพบว่า เสียชีวิตจากสาเหตุ Pulmonary edema with hypoxia due to sever
preeclampsia Delay
ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ และร้อยละหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับ
การดูแลก่อนคลอด 5 ครั้งตามเกณฑ์ ภาพรวมผ่านค่าเป้าหมาย มีเพียงจังหวัดภูเก็ตที่ไม่ผ่านทั้ง 2 ตัวชี้วัด
เอกสารเพิ่มเติม: https://drive.google.com/open?id=1sipoMOjEU0YCNEXa0H_0NCSzbbDO_2Bv

3.2 ตัวชี้วัดที่ 1.2 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุที่กาหนดมีพัฒนาการสมวัย
เป้ าหมายการดาเนิน งานร้ อยละ 85 ผลการดาเนินงานภาพรวมเขตสุ ขภาพ 11 ผ่ านค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 85.19 ข้อมูล ณ 1 พฤษภาคม 2563 มี 2 จังหวัด ที่ยังไม่ผ่านค่าเป้าหมาย คือ จังหวัดชุมพร ร้อยละ 84.62
และนครศรีธรรมราช ร้อยละ 78.81 นครศรีฯ พบปัญหาการบันทึกข้อมูลแต่ไม่ปรากฏรายงาน ซึ่งอยู่ระหว่างค้นหา
ปัญหา และดาเนินการแก้ไข
เอกสารเพิ่มเติม: https://drive.google.com/file/d/1ppLgoUGaebusGJF14icac1L_jdYCIwDk/view
3.3 ตัวชี้วัด 1.3 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน
3.3.1) สถานการณ์
อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ไม่เกิน 34 ต่อพันประชากร ผลการดาเนินงานภาพรวม
ร้อยละ 20.68 ผ่านค่าเป้าหมาย โดยพบว่า 4 จังหวัดสามารถดาเนินการผ่านค่าเป้าหมาย ได้แก่ นครศรีธรรมราช
(20.68) ภูเก็ต (20.68) ระนอง (23.96) และพังงา (25.79) ไม่ผ่านค่าเป้าหมาย 3 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร (34.88)
กระบี่ (35.83) และสุราษฏร์ธานี (48.72) ตามลาดับ
การเฝ้ า ระวั ง การคลอดมี ชี พ ของหญิ ง อายุ 10-14 ปี สถานการณ์ ภ าพรวมเขต 1.15 ขณะที่
ระดั บ ประเทศ 1.00 พบว่ า จั ง หวั ด ที่ อัต ราการคลอดมี ชี พ สู ง 3 อั น แรก คื อ กระบี่ (1.85) พัง งา (1.44) และ
สุราษฏร์ธานี (1.31) ตามลาดับ และมี 2 จังหวัด คือ ระนอง (0.00) และภูเก็ต (0.476) ซึ่งต่ากว่าสถานการณ์
ระดับประเทศ
3.3.2) กระบวนการขับเคลื่อน
1) การประชุมคณะอนุกรรมการการป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์วัยรุ่นระดับจังหวัด สามารถ
ดาเนินการได้ 6 จังหวัด ขาดเพียงจังหวัดภูเก็ตที่วางแผนการประชุมไว้เดือนมีนาคม 2563 แต่ต้องเลื่อนออกไปอย่างไม่
มีกาหนดเนื่องจากสถานการณ์โควิด-2019
2) การพัฒนาทักษะบุคลากรการให้บริการยาฝังคุมกาเนิด 1 รุ่น จานวน 22 คน
3) การเยื่ยมเสริมพลังเครือข่ายยุติการตั้งครรภ์ ซึ่งมีจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นศูนย์กลาง
มีเครือข่ายเพิ่มขึ้นจากเดิม คือ รพ.ค่ายวชิรวุธ และ รพ.สมเด็จพระยุพราชฉวาง มีการสร้างระบบเครือข่ายโดยทีมสห
วิชาชีพผ่านสายด่วน 1663
4) สร้างเครือข่ายภาคเอกชน (PATH2Health) ในการดูแลสุขภาวะวัยรุ่นและเยาวชน ผ่าน
โมเดล “คนใต้หยัดได้”
5) จั ดท าสื่ อประชาสั มพั นธ์ ช่องทางการเข้าถึง บริการในช่ว งสถาการณ์ โ ควิด -2019 ทาง
telemedicine จั ดทาระบบให้ คาปรึ กษาออนไลน์ และมีระบบจ่ายยาทางไปรษณีย์ ซึ่งได้รับความพึงพอใจจาก
ผู้รับบริการอย่างมาก
6) ประชุมหารือการบริการยุติการตั้งครรภ์ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อ เพิ่มความเข้มแข็งให้แก่
ภาคีเครือข่าย และขยายการบริการให้ครอบคลุมทั้งในเขตสุขภาพ และเพิ่มบริการข้ามเขตสุขภาพ
7) คั ด เลื อ ก อปท. ที่ เ ป็ น แหล่ ง เรี ย นรู้ ก ารป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาการตั้ ง ครรภ์ ใ นวั ย รุ่ น
ปีงบประมาณ 2563 ผ่านการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัด

3.3.3 แผนการพัฒนา 6 เดือนหลัง ปีงบประมาณ 2563
1) จัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2 ปี 2563 จานวน 7 จังหวัด
2) พัฒนาครู ข. ในการประเมินแผลและเยี่ยมเสริมพลัง YFHS&RHD
3) เยี่ยมเสริมพลังและพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ที่สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด
ปัญหาอุปสรรค: สถานการณ์โควิด ส่งผลใด้การดาเนินงานตามแผนว่าช้ากว่าที่กาหนด
โอกาสพัฒนา: สามารถปรับเปลี่ยนช่องทางการสื่อสารกับภาคีเครือข่าย
เอกสารเพิ่มเติม: https://drive.google.com/file/d/15oz-25qm8td7EgiZQ5Ge81GlqnDoneWy/view
3.4 ตัวชี้วัดที่ 1.4 ร้อยละ 80 ของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan
ผลการดาเนินงานของเขตสุขภาพที่ 11 ร้อยละ 90.22 ผ่านค่าเป้าหมาย สูงกว่าผลการดาเนินงาน
ระดับประเทศ ร้อยละ 89.03 และทุกจังหวัดสามารถดาเนินการจัดทา Care Plan ในโปรแกรม LTC ผ่านค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 80 ทุกจังหวัด
ปัญหา อุปสรรค : จากสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-2019 ส่งผลให้ผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (CM)
และผู้ดูแลผู้สูงอายุ (CG) ต้องปรับเปลี่ยนการดูแลผู้สูงอายุตาม Care Plan โดยนาเทคโนโลยีการสื่อสารเป็นเครื่องมือ
เช่น Line และ Facebook เพื่อให้ผู้สูงอายุเข้าถึงบริการสุขภาพ และสอดคล้องกับสถานการณ์
แนวทางแก้ไข ข้อเสนอแนะ : ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารมาเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร ถ่ายทอด
เผยแพร่ ชี้แจงแนวทางการใช้คาแนะนาสาหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ ผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ และญาติ ให้คาแนะนาการ
จัดบริการอาหารในโรงทาน
เอกสารเพิ่มเติม: https://drive.google.com/file/d/1QejoStOXLl1pU-_nt3FTbipXNa_7WpQO/view
3.5 ตัวชีว้ ัดที่ 1.5 ร้อยละ 75 ของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN
3.5.1 สถานการณ์
1) รพ. ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก จานวน 84 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 78.57 ผ่านค่าเป้าหมาย
2) รพ. ผ่านเกณฑ์ระดับดีมากพลัส จานวน 20 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 23.81 มีจังหวัดที่ไม่ผ่าน
เกณฑ์ 3 จังหวัด คือ ชุมพร สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช
เอกสารเพิ่มเติม : https://drive.google.com/file/d/14Gz1EE9w2xmhvlkv1IWlhcjLXj61NHtG/view
3.6 ตัวชีว้ ัดที่ 2.1 ระดับความสาเร็จของการควบคุม การกากับดูแล การบริหารงาน
ผลการดาเนินงานรอบแรก ได้คะแนน 4.8 คะแนน การดาเนินงานในรอบ 5 เดือนที่ผ่าน
คณะกรรมการควบคุมภายในได้รวบรวมแบบติดตาม ปค.5 เสนอผู้อานวยการลงนาม และเผยแพร่ในเว็บไซด์ศูนย์
อนามัยที่ 11 ภายในวันที่ 15 เมย. 2563
แผนในรอบ 5 เดือนหลัง
1) รายงานผลผู้ตรวจสอบภายในประจาหน่วยงานไตรมาส 2 ภายในวันที่ 15 เมษายน 2563
2) รายงานผลผู้ตรวจสอบภายในประจาหน่วยงานไตรมาส 3 ภายในวันที่ 15 กรกฏาคม 2563
3) รายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในรอบ 2
4) รายงานประชุมผู้ตรวจสอบภายในประจาหน่วยงานไตรมาส 3
5) รายงานประชุมติดตามแผนการดาเนินงานของหน่วยงานทุกวันที่ 10 ของเดือนถัดไป
เอกสารเพิ่มเติม: https:// https://drive.google.com/file/d/1LF-XnQV3unAG2AtvbCb-SlM2VN4BP47W/view

3.7 ตัวชีว้ ัดที่ 2.2 ระดับความสาเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุข ประกอบด้วย 3 มิติ คือ
มิติที่ 1 บุคลากรในองค์กรมีสุขภาพ ได้มีการดาเนินการพัฒนาโปรแกรมบันทึกข้อมูลรอบเอว น้าหนัก
ผ่านโปรแกรม (Happy Body HPC11) เดือนเมษายน 2563 บุคลากรทุกคนให้ความร่วมมือในการบันทึกข้อมูล
จานวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 100
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่าบุคลากรส่วนใหญ่มีน้าหนักเกิน อ้วนระดับ 1 และอ้วนระดับ 2 คิดเป็น
ร้อยละ 54.30 รองลงมาคือกลุ่มน้าหนักปกติ ร้อยละ 41.06 และผอม ร้อยละ 4.64 ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) เฉลี่ย
24.336 อยู่ในระดับน้าหนักเกิน โดยจาแนกได้ดังนี้
อ้วนระดับ 1 จานวน 2 กลุ่มงาน คือ อานวยการ และพัฒนาส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น
น้าหนักเกิน
จานวน 7 กลุ่มงาน คือ พัฒนาส่งเสริมสุขภาพวัยทางาน พัฒนาส่งเสริม
สุขภาพวัยผู้สูงอายุ พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม บริการยุทธศาสตร์และพัฒนากาลังคน เทคนิคบริการและวิชาการ ผู้ป่วย
ใน และทันตสาธารณสุข
ปกติ
จานวน 2 กลุ่มงาน คือ พัฒนาส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก และพัฒนา
ส่งเสริมสุขภาพวัย
เมื่อเปรียบเทียบค่าดัชนีมวลการเฉลี่ยเดือนมกราคม กับเดือนเมษายน มีแนวโน้มลดลง 0.294
เอกสารเพิ่มเติม: https://drive.google.com/file/d/1VRAAlYzbTadao0nX7AnN5WPgaKMOfgGf/view
มิติที่ 2 การจัดการข้อมูลและความรู้ ผลการดาเนินงานรอบ 6 เดือนแรกได้รับการประเมินคะแนน
0.76 คณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฯ จะประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการดาเนินงาน
ในรอบที่ 2 ต่อไป
มิติที่ 3 ความผูกพันต่อองค์กร จัดทารายงานแบบประเมินความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร ครั้งที่ 2
มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 147 คน จาแจกเป็นข้าราชการ 78 คน พนักงานราชการ 22 คน ลูกจ้างประจา 5 คน
และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 42 คน ผลการประเมินระดับความผูกพันขององค์กรโดยภาพรวม คิดเป็นร้อยละ
84.46 แผนเดือนพฤษภาคม 2563 จะดาเนินการสรุปผลการประเมินเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ เพื่อ
กาหนดนโยบายและมาตรการในการจัดทาแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรในหน่วยงาน รอบที่ 2
เอกสารเพิ่มเติม: https://drive.google.com/file/d/1yeh6gZMTvS1F0ndsOQqguc4b4z0hKNQJ/view?usp=sharing
3.8 ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ
ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 30 เมษายน 256๓ คิดเป็นร้อยละ 37.72 ต่ากว่าค่าเป้าหมายรวมทุก
งบประมาณ ร้อยละ 65 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ประเภทงบ
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
รวม

รับโอน
17,294,127.00
7,827,700.00
25,121,827.00

เบิกจ่าย
9,371,351.94
104,700.00
9,476,051.94

คงเหลือ
7,922,775.06
7,723,000.00
15,645,775.06

ร้อยละ
54.19
1.34
37.72

3.9 ตัวชีว้ ัดที่ 2.4 ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานเพื่อสนับสนุนกรมอนามัยก้าวสู่องค์กรที่มี
สมรรถนะสูงตามแนวทาง PMQA2558/PMQA 4.0
การดาเนินงานรอบ 6 เดือนแรก ได้รับผลการประเมิน 2.6333 คะแนน เดือนเมษายนได้สรุป
ประเด็นตามข้อเสนอแนะของกรรมการตรวจ เพื่อวางแผนการดาเนินงานในรอบที่ 2
3.10 ตัวชี้วัดที่ 2.5 ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการหน่วยงาน
การดาเนินงานรอบ 6 เดือนแรก ได้รับผลการประเมิน 3.95 คะแนน และดาเนินการปรับปรุง
ข้อมูลการรายงาน ข้อ 1-7 ภายในวันที่ 10 มิย. 2563 การขออนุมัติแผน 6 เดือนหลัง รอบที่ 2 ได้รับการอนุมัติ
เรียบร้อยแล้ว
อุทธรณ์คะแนน ได้ดาเนินการอุทธรณ์ในส่วนรายงานการประชุมเดือนกุมภาพันธ์ เนื่องจากระบุ
วันที่รายงานผิดพลาด จากวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นวันที่ 5 มกราคม 2563 จานวน 7 ตัวชี้วัด ดังนี้
ตัวชี้วัด
1.5 ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN
Hospital
2.1 ระดับความสาเร็จของการควบคุม การกากับดูแล การบริหารงาน
2.2.1 ระดับความสาเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุข (Happy Body)
2.2.2 ระดับความสาเร็จของการขับเคลื่อนสร้างสุข (DM & KM)
2.2.3 ระดับความสาเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุข (ความผูกพันองค์กร)
2.4 ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานเพื่อสนับสนุนกรมอนามัยก้าวสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง
2.5 ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการหน่วยงาน
รวม

จานวนคะแนนที่
ขออุทธรณ์
0.1667
0.1
0.02
0.02
0.0333
0.1667
0.05
0.5567

ที่ประชุม : รับทราบ
ปิดประชุม เวลา 16.30 น.

นางพรรณวิไล เลิศไกร บันทึกการประชุม
นายจาตุรัตน์ น่าสม

ตรวจสอบรายงานการประชุม

