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รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานการพัฒนาสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.)
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
ครั้งที่ 10/๒๕61
วันพุธที่ 31 ตุลาคม ๒๕61
ณ ห้องประชุมสิรินธร สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
*******************************************
ผู้มาประชุม
1. นายสุภโชค
2. นายภูวดล
3. นางอรรัตน์
4. นายไพรรัชต์วิริต
5. นางดารารัตน์
6. นางจามจุรี
7. นางกัลยารัตน์
8. นางอรพิน
9. นายสานิษ
10. นายสมเกียรติ
11. นางกชพรรณ
12. นายอิทธิวัฒน์
13. นางลอองจันทร์
14. นายมานัชย์
15. นายพิชิตชัย
16. นายนพดล
17. นางกัญญา
18. นายราเชษฏ
19. นายสุขุม
20. นายจักรกฤษณ์
21. นายคงศักดิ์
22. นายเอกชัย
23. นายมรกต
24. นายยุทธพงษ์
25. นายสุกฤษฎิ์
26. นายไชยยา
27. นายอดุลย์
28. นางอารี
29. นายณรงค์
30. นายคารณ
31. นายอุทัย
32. นายสุริยันต์
33. นายสายันต์
34. นายบุญยืน
35. พ.อ.หญิงนาค้าง
36. นายอดุลย์
37. นายเสกสรรค์
38. นางสาวผกามาศ

เวชภัณฑ์เภสัช
กิตติวัฒนาสาร
จันทร์เพ็ญ
วิริยะภัคพงศ์
โห้วงศ์
สมบัติวงษ์
จตุพรเจริญชัย
ภัทรกรสกุล
ศิริปิ่น
ทองเล็ก
หาญชิงชัย
ภูรภิ ษู ติ
คาภิรานนท์
เวชบุญ
เชิดชู
ทาทิตย์
เทพรัตนะ
เชิงพนม
พิริยะพรพิพัฒน์
สุรการ
วงศ์ชูศรี
ยอดขาว
ขุนหาญ
ศรีมงคล
เลิศสกุลธรรม
จักรสิงห์โต
หาญชิงชัย
วิเชียร
ปุริสพันธ์
สมยา
เพ็ชรนอก
เศษศรี
แสงเพ็ชร
ทิศพรม
จัดพล
เจือจันทร์
คงอาชีวกิจ
ปฏิหารย์

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
ผู้อานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ
หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
(แทน) หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ
หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทย
ผู้อานวยการโรงพยาบาลอรัญประเทศ
ผู้อานวยการโรงพยาบาลวัฒนานคร
ผู้อานวยการโรงพยาบาลวังนาเย็น
ผู้อานวยการโรงพยาบาลเขาฉกรรจ์
ผู้อานวยการโรงพยาบาลตาพระยา
(แทน) ผู้อานวยการโรงพยาบาลคลองหาด
ผู้อานวยการโรงพยาบาลวังสมบูรณ์
ผู้อานวยการโรงพยาบาลโคกสูง
สาธารณสุขอาเภอเมืองสระแก้ว
สาธารณสุขอาเภออรัญประเทศ
สาธารณสุขอาเภอวัฒนานคร
สาธารณสุขอาเภอตาพระยา
สาธารณสุขอาเภอวังนาเย็น
สาธารณสุขอาเภอคลองหาด
สาธารณสุขอาเภอเขาฉกรรจ์
สาธารณสุขอาเภอโคกสูง
สาธารณสุขอาเภอวังสมบูรณ์
(แทน) ผู้อานวยการโรงพยาบาลค่ายสุรสิงหนาท
(แทน) หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที่ 6.๒ สระแก้ว
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
เจ้าพนักงานสถิติชานาญงาน
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ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการอื่น)
1. นายชัยรัตน์
สมบูรณ์ธนกิจ
2. แพทย์หญิงจุฬารัตน์ เหมกูล
3. นายธนกฤต
สายสิญจน์
4. นางภัทรา
ผาแก้ว
5. นางผ่องใส
ม่วงประเสริฐ

หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพร.สระแก้ว
ผู้อานวยการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ อ.อรัญประเทศ
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด
หัวหน้างานตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวเปรมกมล
ขวนขวาย
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สสจ.สระแก้ว
2. นายประวิทย์
คานึง
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สสจ.สระแก้ว
3. นายปิยะณัฐ
วิเชียร
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
สสจ.สระแก้ว
4. นายสรณพ
ลาดนอก
นักวิชาการสาธารณสุข
สสจ.สระแก้ว
5. นายพิชิตชัย
เชิดชู
นิติกรชานาญการ
สสจ.สระแก้ว
6. นายจาตุรงค์
จันทร์เรือง
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สสจ.สระแก้ว
7. นางสาวปิยะมาศ
ตามศรี
นักวิชการสาธารณสุข
สสจ.สระแก้ว
8. น.ส.มณีรัตน์
เจริญศิลป์
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
รพร.สระแก้ว
9. นายอานาจ
กองคา
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
รพ.อรัญประเทศ
10. นายนพดล
คาแสน
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
รพ.ตาพระยา
11. นายวิเชียร
ซาคา
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
รพ.ตาพระยา
12. นายประทีป
แสงเพ็ชร์
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
รพ.คลองหาด
13. นายบัญชาการ
เหลาลา
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
รพ.เขาฉกรรจ์
14. นายอนุชาติ
คล่องยุทธ์
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
รพ.โคกสูง
15. น.ส.สุเนตร
บัลลือพรมราช นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
รพ.วังสมบูรณ์
16. นายนภาพล
วสนาท
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สสอ.วัฒนานคร
17. นายอุดมศักดิ์
ช่วยสงเคราะห์ นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
รพ.สต.บ้านคลองมะนาว
18. นายกรกิจ
พัฒนานิติศักดิ์ นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สสอ.วังนาเย็น
19. นายธนาดร
คาดา
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สสอ.คลองหาด
20. นายปรัชญา
แก้วพัฒน์
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สสอ.เขาฉกรรจ์
21. นายประชากร
พืนบาตร
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สสอ.โคกสูง
วาระก่อนประชุม
1.บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการ ระหว่ า ง ส านั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด สระแก้ ว กั บ วิ ท ยาลั ย
ชุมชนสระแก้ว
2.พิธีลงนามคารับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2562
ประชุมเวลา 13.30 น.
นายแพทย์สุภโชค เวชภัณฑ์เภสัช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุม กล่าวเปิดประชุมและ
ดาเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังนี
วาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.1 เรื่องจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
1. เขตบริการสุขภาพที่ 6 มอบนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว เป็น CHRO เขต จังหวัดสระแก้วช่วยเขต 2 C
คือ CHRO นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้วเป็นประธาน และ CFO ท่าน ผชช.ว.เป็นประธาน นโยบายท่านผู้ตรวจราชการฯ
เน้น 1. TB 2. พัฒนาการเด็ก ยาเสริมธาตุเหล็ก 3.การทาข้อมูล
2. นโยบายนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เอกสารหมายเลข 12
3. โครงการจิตอาสาพระราชทาน เอกสารหมายเลข 5
มติประชุม รับทราบ
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๑.2 เรื่องจากศาลากลางจังหวัดสระแก้ว
1. แนะนาหัวหน้าส่วนราชการ
1.1 นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วคนใหม่
1.2 นายณัฏฐชัย นาพลสุขสันติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ที่ดูแลสาธารณสุข
1.3 นายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว
2. ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ได้ให้นโยบาย ท่านจะดาเนินการตามนโยบายเดิมที่มีอยู่ เพราะทาดีอยู่แล้ว ท่านจะ
ต่อยอดนโยบายที่ทามาแล้ว
3. มอบอานาจผู้ว่าราชการจังหวัด เอกสารหมายเลข 13
4. สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้วมีเรื่องแจ้งในที่ประชุม 4 เรื่อง โรคไข้เลือดออก RTI พชอ. และหมอชวนวิ่ง
5. กฐินสามัคคี วันที่ 14 พ.ย.61 วัดหนองกะพ้อ วันที่ 21 พ.ย.61 วัดสระแก้ว พระอารามหลวง วันที่ 16 พ.ย.
61 กฐินกระทรวงฯ วัดบ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี
6. สภากาแฟ วันแรกวันที่ 22 พ.ย.61 หอประชุมปางสีดา
มติประชุม รับทราบ
วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครังที่ 9/๒๕61 วันที่ 26 กันยายน ๒๕61
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครังที่แล้ว
มติประชุม รับทราบ
วาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.1 รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
4.1.1 นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน
จากประชุมเขต เรื่อง TB ช่วงต้นปีเราน่าจะเริ่มต้นได้แล้ว เป้าหมายใกล้เคียงกับปี 2561 ประเด็นสาคัญ 2
ประเด็น 1.จังหวัดสระแก้ว X-ray มาก แต่พบน้อย ซึ่งโดนติงมาจาก สปสช. 2.Success Rate ยังไม่มีการเคลียร์ข้อมูลออก ฝากทุกแห่ง
ไปตรวจสอบและไล่ปิด case
มติประชุม รับทราบ
4.1.2 นางดารารัตน์ โห้วงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
หมอชวนวิ่ง จังหวัดสระแก้ว
ด้วยในวาระครบรอบ ๕๐ ปี แพทยสภา และ ๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก แพทยสภาจึงได้จัด โครงการหมอชวนวิ่ง ทั่วประเทศ จัดสายการวิ่งจากจังหวัดชายขอบ 15 สาย
วิ่งผลัดส่งต่อกันเป็นทอดๆ รวม 76 จังหวัด จนถึงกระทรวงสาธารณสุข ในวัน อาทิตย์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์หลัก
2 ข้อ คือ 1)เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขกับประชาชน และ 2)เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนได้
ตระหนักถึงความสาคัญในการดูแลส่งเสริมสุขภาพของตนเองอันเป็นหน้าที่พืนฐานของประชาชนทุกคน ( ไม่ใช่โครงการที่ขอรับบริจาค
เงิน แต่ขอเป็นการบริจาคสุขภาพที่ดีแทน คือขอให้ประชาชนหันมาใส่ใจออกกาลังกายสร้างสุขภาพที่ดี)
“หมอชวนวิ่ง จังหวัดสระแก้ว” จัดกิจกรรมวิ่งผลัดส่งต่อคฑา ระหว่างวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2561 เริ่มจากอรัญประเทศวัฒนา-สระแก้ว และมีกาหนดส่ งต่อ คฑา สัญลักษณ์โครงการหมอชวนวิ่งไปยังจังหวัดปราจีนบุรี ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
-ขอเชิญท่านผู้บริหาร/ผู้แทนจาก CUPๆละ 10 คน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ในวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 เวลา
16.00 น.ณ ลานสยามมินทร์ เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ ประธานในพิธีโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว
ขอเชิ ญ ผู้ อ านวยการโรงพยาบาล ทุ ก แห่ ง สาธารณสุ ขอ าเภอ ทุก อ าเภอ ให้ เ กี ย รติ ร่ว มพิ ธี ส่ ง มอบ คฑา ในวั น พุ ธ ที่ 21
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา 16.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี(หลังเก่า) นาทีมโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว (ประธานฝั่ง
ปราจีนบุรี ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี) นัดหมายตังขบวนวิ่งที่โรบินสัน จังหวัดปราจีนบุรี ( ระยะทางวิ่ง 5 กม.)
มติประชุม รับทราบ
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๔.2 ศูนย์วิชาการต่าง ๆ
๔.2.1 ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที่ 6.๒ สระแก้ว
สถานการณ์ไข้มาลาเรีย จังหวัดสระแก้ว เอกสารหมายเลข 16
นพ.สสจ.สก ฝาก Cup ที่มีรายชื่ออยู่ใน list ช่วยกันดูดว้ ย
มติประชุม รับทราบ
๔.3 กลุ่มงานและงานต่าง ๆ
4.3.1 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
1. โครงการวิตามินเสริมธาตุเหล็ก เด็กไทยอายุ 6 เดือน– 5 ปี เขตสุขภาพที่ 6 จากการสารวจสถานการณ์
พัฒนาการเด็กปฐมวัยไทย ๓ ช่วงปีย้อนหลัง พบแนวโน้มสงสัย พัฒนาการล่าช้าเพิ่มขึน ปี ๒๕๕๗ ร้อยละ ๒๗.๒ และปี ๒๕๖๐ ร้อยละ
๓๒.๕ จากการสารวจสถานการณ์ IQ นักเรียนระดับ ป.๑ ทั่วประเทศ เฉลี่ย๙๘.๓๒ ในปี ๒๕๕๙ นอกจากนี พบว่าภาวะโลหิตจางจากการ
ขาดธาตุเหล็กเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อสมองและพัฒนาการเด็ก ซึ่งจากการสารวจสถานการณ์ภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก เด็ก
อายุ ๖ เดือน – ๓ ปี ในเขตชนบท พบ ร้อยละ ๔๑.๗ และปี ๒๕๖๑ เขตสุขภาพที่ ๖ พบ เด็กอายุ ๖ เดือน – ๒ ปี มีภาวะโลหิตจางร้อยละ
๓๔.๓๒ เด็กอายุ ๓ - ๕ ปี ร้อยละ ๑๙.๕๘ เด็กอายุ ๐ – ๕ ปี ได้รับยานาเสริมธาตุเหล็ก ร้อยละ ๒๒.๕ กินเป็นประจา ร้อยละ ๑๗.๒ และ
ยังพบประเด็นปัญหา ๑)ความเข้าใจในแนวทางการดาเนินงานเพื่อให้เด็กได้รับยานาเสริมธาตุเหล็ก ๒)ขาดการติดตามการดาเนินงาน ๓)การ
สื่อสารสร้างการรับรู้สถานการณ์ของปัญหา ๔)ความเพียงพอของการจัดซือยานาเสริมธาตุเหล็ก ๕)ผู้ปกครองขาดความรู้ และ๖)เด็กไม่พอใจ
ในรสชาติ
เขตสุขภาพที่ 6 จึงได้จัดทาโครงการ“วิตามินเสริมธาตุเหล็ก เด็กไทยอายุ ๖ เดือน–๕ ปี เขต สุขภาพที่ ๖” ขึนเพื่อพัฒนาระบบ
บริการที่ส่งผลให้ “เด็กสมองดี พัฒนาการเด่น ไม่ซีด ไม่จ่อย อร่อยวันอาทิตย์” โดย สปสช.ได้สนับสนุนงบประมาณ PPA ปี 2562
จานวน 7 ล้านบาท
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว จึงขอความร่วมมือในการดาเนินงานโครงการดังกล่าว โดยจัดบริการจ่ายยานาธาตุเหล็ก
แก่เด็กอายุ 6 เดือน – 5 ปี การให้คาปรึกษาและแนะนา การตรวจ Hct. และบันทึกข้อมูลการให้บริการ ดังนี

2.ติดตามการจัดบริการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงของคณะอนุกรรมการ LTC ในพืนที่ กลุ่มงานส่งเสริม
สุขภาพ สสจ.สระแก้ว ร่วมกับ ท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว กาหนดแผนติดตามการจัดบริการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงของ
คณะอนุกรรมการ LTC ในพืนที่อาเภอวัฒนานคร อาเภอโคกสูง และอาเภอตาพระยา ในวันที่ 5, 8 และ 12 พฤศจิกายน 2561 ณ
ห้องประชุมเทศบาล และองค์การบริหารส่วนตาบล ดังนี
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ลาดับ
วัน เดือน ปี
1
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561

เวลา
พื้นที่ LTC
09.00 น. – 12.00 น.
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าเกวียน
13.00 น. – 15.00 น.
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองนาใส
2
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 09.00 น. – 10.00 น.
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนหมากมุ่น
11.00 น. – 12.00 น.
เทศบาลตาบลโคกสูง
13.00 น. – 15.00 น.
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแวง
3
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 09.00 น. – 10.00 น.
องค์การบริหารส่วนตาบลทัพเสด็จ
11.00 น. – 12.00 น.
องค์การบริหารส่วนตาบลตาพระยา
13.00 น. – 15.00 น.
องค์การบริหารส่วนตาบลโคคลาน
ขอความร่วมมือ สสอ.วัฒนานคร สสอ.โคกสูง และ สสอ.ตาพระยา ประสานผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อรับการติดตาม การดาเนินงานฯ ตาม
วัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว
3. อบรม Geriatric Syndrome ในบุคลากรทางการแพทย์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ กาหนดจัดอบรม Geriatric Syndrome ในบุคลากรทางการแพทย์ โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ให้มีองค์ความรู้ การจัดการกลุ่ม
อาการสูงอายุ (Geriatric Syndrome) และการจัดการโรคเรือรังในกลุ่มผู้สูงอายุ ในหน่วยบริการ ในวันที่ 29 –30 พฤศจิกายน 2561
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชัน 4 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชการสระแก้ว ตามกาหนดการ
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561
08.45 น. – 09.00 น. พิธีเปิด
โดย นายสุภโชค เวชภัณฑ์เภสัช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
09.00 น. – 16.00 น. กลุ่มอาการสูงอายุ (Geriatric Syndrome)
โดย ศ.นพ.วีรศักดิ์ เมืองไพศาล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
16.00 น. – 16.30 น. สรุปการบรรยายและซักถามปัญหา
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
09.00 น. – 12.00 น. การจัดการโรคเรือรังในผู้สูงอายุ
โดย นพ.สกานต์ บุนนาค
ผู้อานวยการสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ
13.00 น. – 16.00 น. แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ (Geriatric Assessment)
และการดูแลรักษากลุ่มอาการสูงอายุ
โดย บุคลากรจากโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ
16.00 น. – 16.30 น. สรุปการบรรยายและซักถามปัญหา
ขอเชิญ แพทย์ พยาบาล เภสัชกร ของโรงพยาบาล ทุกแห่ง, ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุของสานักงานสาธารณสุขอาเภอ ทุกแห่ง,
พยาบาลหรือผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุของ รพ.สต. ทุกแห่ง และบุคลากรทางการแพทย์ผู้สนใจ เข้ารับการอบรม Geriatric Syndrome
ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
มติประชุม รับทราบ
4.3.2 กลุ่มงานนิติการ
รายละเอียดการมอบของผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เอกสารหมายเลข 14
มติประชุม รับทราบ
4.3.3 กลุ่มงานประกันสุขภาพ
1. การวิเคราะห์สถานการณ์การเงินการคลังของเครือข่ายหน่วยบริการ จังหวัดสระแก้ว ณ เดือน ก.ย..
2561
2. คืนข้อมูลการวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน Plan fin รอบ 12 เดือน เทียบกับค่า HGR และโรงพยาบาล
กลุ่มเดียวกัน
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3. คืนข้อมูลการวิเคราะห์ผลการดาเนินงานเทียบกับแผน Plan fin ปี 2561 รอบ 12 เดือน เอกสาร
หมายเลข 1
4. สรุปรายงานยืนยันหนีค่ารักษาพยาบาลระหว่างหน่วยบริการ เดือน ต.ค.60-ก.ย.61
5. สปสช.จะจัดประชุมชีแจงแนวทางการดาเนินงานและการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปี
2562 ในวันที่ 21 พ.ย.2561 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว กลุ่มเป้าหมาย สสอ.ละ 1 คน รพ.สต.ละ 1 คน รพ.ละ 6 คน
สสจ.กลุ่มงานละ 1 คน รวมทังสิน 180 คน และให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมที่เวปไซด์
http://103.10.231.109/meeting/index.php ภายในวันที่ 16 พ.ย.2561
มติประชุม รับทราบ
4.3.4 กลุม่ งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
1. สรุปการดาเนินการจัดหาร่วมปีงบประมาณ 2562
2. เป้าหมายการดาเนินงาน RDU ปี 2562
3. การจัดทากรอบบัญชียาจังหวัดสระแก้ว เอกสารหมายเลข 2
4. 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย ของจังหวัดสระแก้ว เป้าหมายที่ตังไว้ ประมาณ 30,000 คน วันที่ 6-7
พฤศจิกายน 2561 ได้เชิญประชุม เจ้าหน้าที่ รพ. และ รพ.สต.ตาบลละ 1 ท่าน ประสาน อสม.ตาบล
ผชช.ว. ทีมงาน Service Plan ต้องมีการประชุม ออกคู่มือ แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน เรื่องการส่ง Lab hemoculture ที่ รพร.สก.หรือ
Lab นอก จะใช้อย่างไรก็ตามต้องไม่มี Gap ในการดูแลคนไข้
นพ.สสจ.สก. ฝาก ผชช.ว.ไปคุยกันอีกครัง ว่าจะเป็นระบบแบบไหน สรุปเข้าประชุมครังหน้า
มติประชุม รับทราบ
4.3.5 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
1. งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
มู ล นิ ธิ ก าญจนบารมี ได้ จั ด ท าโครงการคั ด กรองมะเร็ ง เต้ า นมโดยเครื่ อ งเอ็ ก ซเรย์ เ ต้ า นมเคลื่ อ นที่
(Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวโรกาสมหามงคลสมัยที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา
ลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ ซึ่งได้ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มาแล้ว 4 ครัง ตังแต่ปี พ.ศ.
2557-2560 และกาหนดให้บริการในระยะที่ 5 ในปี พ.ศ. 2561 ในพืนที่ 54 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร เพื่อให้การดาเ นินงาน
โครงการคั ดกรองมะเร็งเต้า นมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้า นมเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯระยะที่ 5 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกูร ในวโรกาสที่ เจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ ในพุทธศักราช 2555 และกาหนดแจ้งแผนการออกหน่วยคัดกรองมะเร็ง
เต้านมเคลื่อนที่ฯ ให้บริการแก่ประชาชนจังหวัดสระแก้ว ในระหว่างวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 – 16.00 น.
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ณ หอประชุมที่ว่าการอาเภอเมืองสระแก้ว
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ณ หอประชุมเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อาเภออรัญประเทศ
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ณ หอประชุมเทศบาลเมืองวังนาเย็น อาเภอวังนาเย็น
เพื่อรณรงค์ ให้สุขศึกษา ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนทั่วไปและสตรี เข้าใจเรื่องมะเร็ง เต้านม สอนการตรวจเต้านมด้วยตนเอง และ
เอกซเรย์เต้านมในสตรีที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเต้านม
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติดขอตวามร่วมมือ ดังนี คัดกรองมะเร็งเต้านมเบืองต้น ตามแบบ
คัดกรองปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งเต้านมในกลุ่มสตรีได้แก่
1) กลุ่มสตรี อายุ 30-70 ปี
2) กลุ่มเสี่ยง มีญาติสายตรงเป็นมะเร็งเต้านม
3) กลุ่มที่เป็นมะเร็งเต้านมได้รับการรักษาแล้ว
4) นาสตรีกลุ่มเสี่ยง/กลุ่มปกติเข้าร่วมกิจกรรม ในวัน เวลา และสถานที่ (ตามที่พืนที่กาหนด)
และจัดเตรียมสถานที่ งานลงทะเบียน งานตรวจเต้านมด้วยตัวเอง งานตรวจคัดกรอง มะเร็งเต้านม (แพทย์ และพยาบาล) งานช่วย
แพทย์ตรวจและงานบันทึกข้อมูล อาหาร พิธีการและเตรียมมวลชน กลุ่มเสี่ยง อาสาสมัครสาธารณสุข ประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ
กิจกรรม รณรงค์ร่วมการบริจาคให้กับมูลนิธิกาญจนบารมี และยานพาหนะและการจราจร ส่วนรังสีแพทย์ได้ประสานขอรับการสนับสนุน
จาก โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ทัง 3 วัน

7
2. งานยาเสพติด
๑. ผลการดาเนินงานบาบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เอกสาร
หมายเลข 3
2. โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดสระแก้ว เอกสาร
หมายเลข 4
นพ.สสจ.สก. หน้าที่เราต้องส่งคนไปฝึกไว้ เผื่อมีผู้บาบัดเพิ่มมากขึนส่งมาเราจะบาบัดไม่ทัน
มติประชุม รับทราบ
4.3.6 กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
ความก้าวหน้าการดาเนินงานงบลงทุน เอกสารหมายเลข 15
มติประชุม รับทราบ
4.3.7 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
1. งานพัฒนายุทธศาสตร์สุขภาพ
1) ปฏิทินการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแกว ประจาป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เอกสารหมายเลข 6
2) สรุปการส่งแผนงาน ของเครือข่ายบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ 2562 เอกสารหมายเลข 7
3) กาหนดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ และตัวชีวัด
ครังที่ 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชน จังหวัดสระแก้ว
เอกสารหมายเลข 8
2. งานนิเทศและประเมินผล
1) (ร่าง) แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 6 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เอกสารหมายเลข 9
2) การดาเนินงาน คปสอ.ติดดาว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เอกสารหมายเลข 10
มติประชุม รับทราบ
4.3.8 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
แนวทางการบูรณาการ พชอ. PCC และ รพ.สต.ติดตาว ปี 2562 เอกสารหมายเลข 11
มติประชุม รับทราบ
4.3.9 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
๑. สถานการณ์โรค ๑๐ อันดับ จังหวัดสระแก้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 2๙ ตุลาคม 2561) ตังแต่วันที่ ๑
มกราคม – ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ จังหวัดสระแก้วมีรายงานโรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ๑๐ อันดับแรก ดังนี โรคอุจาจระร่วงเฉียบพลัน
มีอัตราป่วย ๑,๐๔๓.๔๔ ต่อแสนประชากร รองลงมา ได้แก่ โรคไข้ไม่ทราบสาเหตุ (๑๔๒.๙๓) โรคมือ เท้า ปาก (๑๐๙.๘๔) โรคตาแดง
(๑๐๘.๙๔) โรคอาหารเป็นพิษ (๑๐๖.๒๖) โรคปอดบวม (๙๓.๓๘) โรคไข้เลือดออก (๗๐.๑๒) โรคไข้หวัดใหญ่ (๖๙.๒๓) โรคสุกใส
(๕๒.๗๗) และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (๒๒.๗๒)
๒. โรคไข้เลือดออก
๒.1 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกประเทศไทย (ข้อมูล ณ วันที่ 2๔ ตุลาคม 2561)
- มีรายงานการพบผู้ป่วยทังหมด ๖๗,9๖๘ ราย อัตราป่วย ๑๐๒.๘๙ ต่อแสนประชากร พบผู้เสียชีวิตสะสม ๘6 ราย อัตรา
ตายร้อยละ 0.1๓
- อัตราป่วยสูงสุด 3 อันดับแรกของประเทศได้แก่ นครปฐม, นครสวรรค์และพิจิตร (๒๔๖.๐๘, ๒๑๗.๒๘ และ ๒๑๗.๐๗ ต่อ
แสนประชากรตามลาดับ)
- จังหวัดสระแก้วอยู่ลาดับที่ 4๙ ของประเทศ มีอัตราป่วย ๗๐.๑๒ ต่อแสนประชากร
๒.2 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกเขตสุขภาพที่ 6 (ข้อมูล ณ วันที่ 2๔ ตุลาคม 2561)
- มีรายงานการพบผู้ป่วยทังหมด ๖,๙๙๔ ราย อัตราป่วย 1๑๖.๑๖ ต่อแสนประชากร พบผู้เสียชีวิตสะสม ๘ ราย อัตราตาย
ร้อยละ ๐.๑๓
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- อัตราป่วยสูงสุด 3 อันดับแรกของเขตสุขภาพที่ 6 ได้แก่ ระยอง, ฉะเชิงเทราและตราด (1๗๕.๑๔, ๑๖๘.๕๗ และ 15๘.5๘
ต่อแสนประชากรตามลาดับ)
- จังหวัดสระแก้วอยู่ลาดับที่ 7 ของเขตสุขภาพที่ 6 มีอัตราป่วย ๗๐.๑๒ ต่อแสนประชากร
๒.3 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดสระแก้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 2๙ ตุลาคม 2561)
- ตังแต่วันที่ 1 มกราคม – 2๙ ตุลาคม 2561 สสจ.สระแก้ว ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จานวนทังสิน 3๙๒ ราย
คิดเป็นอัตราป่วย ๗๐.๑2 ต่อแสนประชากร ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต
- พบผู้ป่วยเพศหญิง ๒๐๐ ราย เพศชาย 1๙๒ ราย อัตราส่วนเพศหญิงต่อเพศชาย เท่ากับ 1.๐๔ : 1
- กลุ่มอายุที่พบสูงสุด 3 อันดับแรกคือ กลุ่มอายุ 10-14 ปี มีอัตราป่วย 2๗9.๓๖ ต่อแสนประชากร รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 5
- 9 ปี และ 15 - 24 ปี อัตราป่วยเท่ากับ ๒๓๐.๗๒ และ ๑๐๐.๓๘ ต่อแสนประชากร ตามลาดับ
- อาเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุดคือ อาเภอโคกสูง อัตราป่วยเท่ากับ ๑๒2.๔๕ ต่อแสนประชากร รองลงมาคืออาเภอเมืองสระแก้ว
(๙๗.๖๗) อาเภออรัญประเทศ (๘3.๔๑) อาเภอตาพระยา (๗๕.๗๖) อาเภอวัฒนานคร (๖๒.๔๗) อาเภอวังสมบูรณ์ (๕๕.๓๗) อาเภอ
คลองหาด (44.๕๓) อาเภอวังนาเย็น (๓๙.๓๓) และเขาฉกรรจ์ (3๗.๑๖) ต่อแสนประชากร ตามลาดับ
- จากการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในเดือนกันยายนและตุลาคม พบว่า ผู้ป่วยมีแนวโน้มลดลง โดยพบผู้ป่วยราย
ใหม่สูงสุด ๓ อันดับแรกที่ อาเภอเมืองสระแก้ว อาเภอโคกสูง และอาเภอเขาฉกรรจ์ รายละเอียดดังตารางที่ ๑
ตารางที่ ๑ แสดงจานวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจังหวัดสระแก้ว ที่พบในเดือนกันยายนและตุลาคม ๒๕๖๑
กันยายน 2561
ตุลาคม 2561
รวม 1 ม.ค. –
อาเภอ
2๙ ต.ค.61
จานวนผู้ป่วย (ราย)
จานวนผู้ป่วย (ราย)
เมืองสระแก้ว
๑๗
๘
๑๐๘
โคกสูง
๑๐
๒
๓๓
เขาฉกรรจ์
๔
๕
๒๑
วังนาเย็น
๑
๗
2๕
อรัญประเทศ
๕
๒
๗๔
วัฒนานคร
๒
๔
๕๑
คลองหาด
๓
๐
1๗
วังสมบูรณ์
๒
๐
2๐
ตาพระยา
๐
๐
๔๓
รวม
44
๒๘
3๙๒
- จากการวิเคราะห์ข้อมูล ๔ สัปดาห์ย้อนหลัง (สัปดาห์ที่ ๓๙ – ๔๒) พบพื้นที่เสี่ยงในการเกิดโรคไข้เลือดออก ๖ อาเภอ ๑๙ ตาบล ๒๖
หมู่บ้าน พบผู้ป่วยรายใหม่ ๒๙ ราย รายละเอียดดังตารางที่ ๒
ตารางที่ ๒ แสดงพื้นที่ที่พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกแยกรายตาบล สัปดาห์ที่ ๓๙ – ๔๒ ข้อมูล ณ วันที่ 2๙ ตุลาคม 2561
อาเภอ

พื้นที่สี

ตาบล
๑. ท่าแยก
๒. สระแก้ว

เมืองสระแก้ว

เหลือง

๓. โคกปี่ฆ้อง
๔. ศาลาลาดวน
๕. ท่าเกษม
๖. คลองหินปูน

แดง
วังน้าเย็น
เหลือง

๗. วังนาเย็น
๘. ทุ่งมหาเจริญ

ชื่อชุมชน/หมู่บ้าน (ราย)
- ม. ๕ คลองหอย ๑ ราย
- ชช. คลองจาน-สมบูรณ์โชค ๑ ราย
- ชช.๒๘ เนินกลอย-หนองโพรง ๑ ราย
- ม. ๑๕ ซาบอน ๑ ราย
- ม. ๘ หนองขีเห็น ๑ ราย
- ม. ๒ หนองกก ๑ ราย
- ม. ๒ ท่าเกษม ๓ ราย
- ม. ๑๕ คลองตาสูตรพัฒนา ๑ ราย
- ม. ๑๔ เนินสะอาด ๑ ราย
- ม. ๒ วังทรัพย์นิยม ๑ ราย
- ม. ๓ สวนป่า ๑ ราย
- ม. ๒๕ เนินสามัคคี ๑ ราย
- ม. ๖ คลองใหญ่ ๑ ราย
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อาเภอ

พื้นที่สี

วัฒนานคร

เหลือง

อรัญประเทศ

เหลือง
แดง

เขาฉกรรจ์
เหลือง

ตาบล
๙. โนนหมากเค็ง
๑๐. ห้วยโจด
๑๑. วัฒนานคร
๑๒. หันหทราย
๑๓. บ้านใหม่หนองไทร
๑๔. พระเพลิง
๑๕.เขาสามสิบ
๑๖. เขาฉกรรจ์
๑๗. หนองหว้า

- ม. ๘ ด่านชัยพัฒนา ๑ ราย
ชื่อชุมชน/หมู่บ้าน (ราย)
- ม. ๘ บ้านทับใหญ่ ๑ ราย
- ม. ๑ ห้วยโจด ๒ ราย
- ม. ๑๐ วัฒนานคร ๑ ราย
- ม. ๖ หันทราย ๑ ราย
- ม. ๘ นาห้วยไผ่ ๑ ราย
- ม. ๙ ท่าเต้น ๑ ราย
- ม. ๑๐ นาอ้อม ๑ ราย
- ม. ๓ บ้านเก่าเขาฉกรรจ์ ๑ ราย
- ม. ๒๖ เนินมะกอก ๑ ราย
- ม. ๑๒ คลองนางาม ๑ ราย
- ม. ๒ หนองเม็ก ๑ ราย
- ม. ๑๑ สว่างพัฒนา ๑ ราย

๑๘. หนองแวง
๑๙. หนองม่วง
๓. เรื่องประชาสัมพันธ์
๓.๑ ขอความร่วมมือสารวจกลุ่มเป้าหมายมีเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัด เพื่อรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัด รายละเอียดตามหนังสือ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ที่ สก ๐๐๓๒.๐๐๓/ว ๒๔๗๗ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ (เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์กาจัดโรค
หัดภายในปี ๒๕๖๓ ตามพันธะสัญญานานาชาติ)
๓.๒. การปรับเปลี่ยนวัคซีน ตามแผนปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน โรค ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ รายละเอียดคู่มือการ
ดาเนินงาน สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://dvpd.ddc.moph.go.th
มติประชุม รับทราบ
โคกสูง

เหลือง

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
1. จัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
1. งบดาเนินงาน
รายละเอียด
ยอดปี งปม. 61
ยอดจัดสรร ปี งปม.62
1. งบดาเนินงาน
10,218,500.00
1.1 อบรมระยะสัน
1,300,000.00
1,000,000.00
1.2 ค่า K
4,700,000.00
4,000,000.00
1.3 จัดสรร สสอ.
3,000,000.00
2,700,000.00
1.4 แผนงานโครงการ ปี 62
2,700,000.00
มติประชุม เห็นชอบการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
สสอ.เมืองสระแก้ว ปีนีงบ พชอ. ปี 2562 หรือไม่
รอง นพ.สสจ. นายไพรรัชต์วิริต วิริยะภัคพงศ์ อยู่ระหว่างทาโครงการเสนอท่านปลัดกระทรวงฯ คาดว่าจะได้
อาเภอ 30,000 บาท
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนออื่น ๆ ไม่มี
มติประชุม รับทราบ
ปิดประชุม

เวลา 16.40 น.
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม
ผกามาศ ปฏิหารย์
(นางสาวผกามาศ ปฏิหารย์)
เจ้าพนักงานสถิติชานาญงาน

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
กัลยารัตน์ จตุพรเจริญชัย
(นางกัลยารัตน์ จตุพรเจริญชัย)
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ

