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สรุปมติและข้อสั่งการประชุม
การประชุมขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนางานสาธารณสุข
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔
ณ ห้องประชุมสานักงานสาธารณสุขอาเภอภูสิงห์ และโดยวิธีผ่านระบบ Conference WebEx
เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น.
ประธานการประชุม นายแพทย์ทนง วีระแสงพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
เรื่อง
เรื่องที่
ประธาน
แจ้งให้ที่
ประชุม
ทราบ

สรุปสาระสาคัญ
1. เรื่องแจ้งจากที่ประชุมกรมการจังหวัดศรีสะเกษ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๔
- ให้ ทุกอาเภอ/กลุ่ มงานเร่ งรั ดการก่อหนี้ผู กพันและเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
2. สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ
- สถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษเริ่ม
ดีขึ้น โดยมีจานวนผู้ป่วยรายใหม่ลดลง แต่มีการติดเชื้อในพื้นที่เพิ่มขึ้น
- คลัสเตอร์ที่พบมากที่สุด คือ คลัสเตอร์งานศพที่มีการติดเชื้อโดยมีผู้ที่เดินทางมา
จากต่างจังหวัดหรือพื้นที่เสี่ยง และไม่ได้กักตัวเข้ามาสัมผัสกับบุคคลที่มาร่วมงาน
ศพจึงส่งผลต่อการติดเชื้อในพื้นที่มากขึ้น
- ขอให้ทุกแห่งเข้มงวดในการดาเนินการควบคุมโรค โดยเฉพาะการวิ เคราะห์ปัญหา
บริบทของพื้นที่ให้ชัดเจนเพื่อจะได้แก้ไขปัญหาได้ตรงจุด
- ขอให้อาเภอที่ประสงค์จะปิดศูนย์พักคอย หรือโรงพยาบาลสนาม ให้ทาหนังสือ
จากอาเภอเสนอเพื่อขอความเห็นชอบในที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ
จั ง หวั ดศรี ส ะเกษ เพื่ อ พิจ ารณาปิ ด สถานที่ดั ง กล่ า ว ซึ่ง หากปิ ด โดยพลการจะ
กระทบกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายหรือค่าตอบแทนต่างๆ
- ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษมอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้บริหารใน
สังกัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ออกตรวจเยี่ยม ติดตามสถานการณ์
การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ระดับอาเภอ เพื่อช่วย
ให้การดาเนินงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งเป็นการสื่อสาร ถ่ายทอดนโยบาย
จากส่วนกลางไปสู่พื้นที่ให้สามารถเข้าใจตรงกัน สามารถหารือร่วมกันเพื่อแก้ไข
ปัญหาของพื้นที่ที่มีบริบทที่แตกต่างให้สามารถดาเนินการควบคุม ป้องกันโรคได้
ทั้งนี้ หากพื้นที่ใดพบปัญหาอุปสรรคสามารถแจ้งในที่ประชุม EOC หรือ ผ่านทาง
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกคนได้
- กระทรวงคมนาคมได้มี การประชุมเตรี ยมดําเนิ นการอํานวยความสะดวกจัดส่ ง
ประชาชน กลับภูมิลําเนาภายใต้ “โครงการสุขใจได้กลับบ้าน” เพื่อช่วยบรรเทา
ความเดื อ ดร้ อ นของผู้ ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบ จากการปิ ด สถานประกอบการใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และมี
ความต้องการกลับภูมิลําเนาให้สามารถเดินทางได้อย่างปลอดภัย ภายใต้การกํากับ
ดูแลตามมาตรการของสาธารณสุข โดยกระทรวงคมนาคมได้นําเสนอแนวทางการ
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ผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการอํานวยความสะดวกจัดส่งประชาชน กลับภูมิลําเนา โดยจังหวัดศรีสะเกษ
กาหนดให้ สถานีรถไฟห้วยทับทันเป็นสถานีรับผู้โดยสารจากรถไฟ
๒. แจ้งเลื่อนการออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ สสอ.ภูสิงห์
ประจาเดือน กันยายน ๒๕๖๔ ดังนี้
- ๙ กันยายน ๒๕๖๔ บ้านแซรสะโบว ม.๖ ตาบลดงรัก อาเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ
ทั้งนี้ ให้เลื่อนออกไปก่อน
การติดตาม ๑. ตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัตงิ านสาธารณสุข (KPI) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
สสจ./
การดาเนิน
จังหวัดศรีสะเกษ
สสอ.
งาน
รูปแบบ Ranking
ร.พ.
1. ข้อมูลผลงาน จากระบบฐานข้อมูล HDC และการรวบรวมผลงานบันทึกในระบบ
(Key in)
2. รอบการประเมิน ประเมินรอบเดียว
3. การออกประเมิน คปสอ. เดิม กาหนดเดือน ส.ค. 2564
4. วันตัดยอดข้อมูลผลงาน ณ วันที่ 31 ก.ค. 2564
5. ศูนย์ IT ประมวลระบบข้อมูลผลงาน ranking ปลายเดือน ส.ค. 2564
6. การคิดคะแนน คะแนนที่ได้ (1,2,3,4,5) x ค่าน้าหนัก = คะแนนรวม weight
เป็นร้อยละ
7. สรุปผลการประเมิน ranking ปี 2564 ต้นเดือน ก.ย. 2564
8. แจ้งผล ranking เดือน ก.ย. 2564
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ :
- ยังคงใช้แนวทางเกณฑ์การประเมินเดิมและให้ดาเนินการต่อเนือ่ ง
- ใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
๑. การจัดทาแผนงบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2565
วงเงินงบค่าเสื่อมปี 2565 จ.ศรีสะเกษ รวม 133,883,999.84 บาท
1. งบ 10% ระดับเขต(ขาขึ้น) 13,390,730.81 บาท **รอนโยบายผู้ตรวจราชการเขต 10
2. งบ 20% ระดับจังหวัด 26,781,461.65 บาท **รอนโยบายจังหวัด
3. งบ 70% ระดับหน่วยบริการ 93,711,807.38 บาท
การจัดทาแผนงบค่าเสื่อมปี 2565 จ.ศรีสะเกษ
ตามหนังสือที่ศก 0032.05/ว 4338 ลว. 18n สค.64
๑. ส่งคาขอ งบ 10%+20% ภายใน 31 สค.64 ขยายเวลา ถึง ๓ กันยายน ๖๔
๒. ส่งแผน งบ 70% ภายใน 31 สค.64 ขยายเวลา ถึง ๑๐ กันยายน ๖๔
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ :
ขอให้ทุกอาเภอเร่งรัดดาเนินการให้ทันตามกาหนดเวลา

สสอ.
ร.พ.

๓

เรื่อง

สรุปสาระสาคัญ
๒. ผลการดาเนินงานการบาบัดรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพ ผูเ้ สพ ผู้ติดยาเสพติด
จังหวัดศรีสะเกษ
มีการบูรณาการร่วมกับโครงการดาเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด
แบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ 22 อาเภอ 43 หมู่บ้าน มีการค้นหา คัดกรอง ผู้เสพ
ผู้ติดยาเสพติดในหมู่บ้านจานวน 708 รายมีการนาข้อมูลเข้าระบบ บสต.เพียง 281 ราย
ประเด็นที่ควรกากับติดตาม
1. เร่งดาเนินการติดตามลงข้อมูลผู้เสพผู้ติดยาเสพตติดในโครงการบาบัดโดยชุมชน
เป็นศูนย์กลาง (CBTx) ลงในระบบบสต. เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการสมัครใจบาบัด
2. เร่งดาเนินการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยหลังการบาบัดยาเสพติด (Retention Rate 1 ปี)
ลงในระบบบสต. เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการในภาพรวมของระดับจังหวัดให้ผ่าน
เกณฑ์ ร้อยละ 55
3. เร่งดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการยาเสพติด
งวดที่ 4 ภายใน วันที่ 15 กันยายน 2564
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ :
- เน้นให้มีการรักษาแบบสมัครใจ
- ขอให้ทุกอาเภอเร่งรัดดาเนินการเบิกจ่ายให้ทันตามกาหนดเวลา
๓. สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนน จังหวัดศรีสะเกษปี 2564 (ตัง้ แต่วันที่ 1 มกราคม –
31 กรกฎาคม 2564)
จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 31 ก.ค. 2564 มีรายงานผูเ้ สียชีวิต
จานวน 142 ราย อัตราการเสียชีวิต 9.74 ต่อประชากรแสนคน
จานวนและอัตราเสียชีวิตต่อแสนประชากรจังหวัดศรีสะเกษ รอบ 3 เดือน ปี พ.ศ. 2563
และ 7 เดือน ปี พ.ศ. 2564
- รอบ ๓ เดือนปี ๒๕๖๓ (๑ ต.ค.- 31 ธ.ค. 6๓ ) เป้าหมายเสียชีวิต ไม่เกิน 5.69
ต่อแสน ปชก. ๘๓ ราย ผลงาน ๙๑ ราย (อัตรา ๖.๑๘ ต่อแสน ประชากร)
- รอบ 7 เดือน ปี ๒๕๖๔ ( ๑ ม.ค.- ๓1 ก.ค. 6๔ ) เป้าหมายเสียชีวิตไม่เกิน 9.60
ต่อแสน ปชก. ๑4๐ ราย
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ :
- มอบหมายสานักงานสาธารณสุขอาเภอทุกแห่ง ขับเคลื่อนการดาเนินงานในรูปแบบ
พชอ.
๔. เรื่องข้อร้องเรียนกรณี การแจกจ่ายผลิตภัณฑ์ BRYONIA Homeopathy ไปยัง
ผู้บริโภค อ้างใช้รักษา ป้องกันโรคติดเชื้อ COVID-19
• มีผู้ร้องเรียนจากอาเภอเบญจลักษ์ วันที่ 20 สิงหาคม 2564
• มีการใช้กันแพร่หลายในประชาชนพื้นที่อาเภอกันทรลักษ์และเบญจลักษ์
อ้างว่าเป็นผลิตภัณฑ์อยู่ในระหว่างการศึกษาวิจัย
• จากการตรวจสอบข้ อ เท็ จ จริ ง พบว่ า จัง หวั ด ศรี ส ะเกษ ไม่ ใ ช่ พื้ นที่ ใ นการวิ จั ย
ไม่ปรากฏแหล่งผลิตที่แน่ชัด
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กระจายผลิตภัณฑ์ยา โดย บุคลากร เจ้าหน้าที่ เป็นสื่อกลาง และแจกจ่ายโดยผู้นาชุมชน
กานัน , ผู้ใหญ่บ้าน รวบรวมรายชื่อ เลขบัตรประชาชนทั้งหมู่บ้าน ไปลงทะเบียนขอรับยา
แล้วมาแจกจ่าย

ผู้รับผิดชอบ

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ :
ขอความร่วมมือผู้บริหารทุกแห่งแจ้งทุกสถานบริการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
• ไม่มีผลิตภัณฑ์สามารถป้องกันโรคติดเชื้อ COVID-19 ได้นอกจากการฉีดวัคซีน
• ยาที่ใช้ในการฆ่าเชื้อ COVID-19 ได้มีเพียง 2 ชนิด ได้แก่
ยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) และ ยาเรมเดซิเวียร์ (Remdesivir)
• ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพต้องได้รับการรับรองมาตรฐานจากสานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา หรือ สานักงานสาธารณสุขจังหวัด

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

นวลจันทร์ สายวงศ์ ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวนวลจันทร์ สายวงศ์)
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

ชุลีพร จันทา
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางชุลีพร จันทา)
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

