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รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานการพัฒนาสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.)
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
ครั้งที่ 11/๒๕61
วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน ๒๕61
ณ ห้องประชุมสิรินธร สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
*******************************************
ผู้มาประชุม
1. นายสุภโชค
2. นางอรรัตน์
3. นายไพรรัชต์วิริต
4. นางดารารัตน์
5. นายสุวิทย์
6. นางจามจุรี
7. นางกัลยารัตน์
8. นางอรพิน
9. นายสานิษ
10. นายสมเกียรติ
11. นางกชพรรณ
12. นางลอองจันทร์
13. นายมานัชย์
14. นายปราโมทย์
15. นายนพดล
16. นางภัทรา
17. นางกัญญา
18. นางจามจุรี
19. นางสาววรินราไพ
20. นายราเชษฏ
21. นายสุขุม
22. นางรถนา
23. นายบัญชาการ
24. นายเอกชัย
25. นายวัฒนพล
26. นายยุทธพงษ์
27. นายสุกฤษฎิ์
28. นายไชยยา
29. นายอดุลย์
30. นางอารี
31. นายณรงค์
32. นายคารณ
33. นายอุทัย
34. นายสุรยิ ันต์
35. นายสายันต์
36. นายบุญยืน
37. พ.อ.หญิงนาค้าง

เวชภัณฑ์เภสัช
จันทร์เพ็ญ
วิริยะภัคพงศ์
โห้วงศ์
ยินดีสุข
สมบัติวงษ์
จตุพรเจริญชัย
ภัทรกรสกุล
ศิริปิ่น
ทองเล็ก
หาญชิงชัย
คาภิรานนท์
เวชบุญ
บุญเปล่ง
ทาทิตย์
ผาแก้ว
เทพรัตนะ
สมบัติวงษ์
บริณกุล
เชิงพนม
พิริยะพรพิพัฒน์
ไวยวาจี
เหลาลา
ยอดขาว
จิติลาภะ
ศรีมงคล
เลิศสกุลธรรม
จักรสิงห์โต
หาญชิงชัย
วิเชียร
ปุริสพันธ์
สมยา
เพ็ชรนอก
เศษศรี
แสงเพ็ชร
ทิศพรม
จัดพล

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
(แทน) ผู้อานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ
หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด
หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทย
รักษาการหัวหน้างานตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน
(แทน) หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพร.สระแก้ว
ผู้อานวยการโรงพยาบาลอรัญประเทศ
ผู้อานวยการโรงพยาบาลวัฒนานคร
(แทน) ผู้อานวยการโรงพยาบาลวังนาเย็น
(แทน) ผู้อานวยการโรงพยาบาลเขาฉกรรจ์
ผู้อานวยการโรงพยาบาลตาพระยา
ผู้อานวยการโรงพยาบาลคลองหาด
ผู้อานวยการโรงพยาบาลวังสมบูรณ์
ผู้อานวยการโรงพยาบาลโคกสูง
สาธารณสุขอาเภอเมืองสระแก้ว
สาธารณสุขอาเภออรัญประเทศ
สาธารณสุขอาเภอวัฒนานคร
สาธารณสุขอาเภอตาพระยา
สาธารณสุขอาเภอวังนาเย็น
สาธารณสุขอาเภอคลองหาด
สาธารณสุขอาเภอเขาฉกรรจ์
สาธารณสุขอาเภอโคกสูง
สาธารณสุขอาเภอวังสมบูรณ์
(แทน) ผู้อานวยการโรงพยาบาลค่ายสุรสิงหนาท
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38.
39.
40.
41.

นายอดุลย์
นายธนกฤต
นายเสกสรรค์
นางสาวผกามาศ

เจือจันทร์
สายสิญจน์
คงอาชีวกิจ
ปฏิหารย์

ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการอื่น)
1. นายอิทธิวัฒน์
ภูริภูษติ
2. แพทย์หญิงจุฬารัตน์ เหมกูล

(แทน) หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที่ 6.๒ สระแก้ว
หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ อ.อรัญประเทศ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
เจ้าพนักงานสถิติชานาญงาน
หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข
ผู้อานวยการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายพิชิตชัย
เชิดชู
นิติกรชานาญการ
สสจ.สระแก้ว
2. นางสาวเปรมกมล
ขวนขวาย
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สสจ.สระแก้ว
3. นายปิยะณัฐ
วิเชียร
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
สสจ.สระแก้ว
4. นายสรณพ
ลาดนอก
นักวิชาการสาธารณสุข
สสจ.สระแก้ว
5. นายอนุสรณ์
คัฒจรรย์
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สสจ.สระแก้ว
6. นางสาววรางคณา
ศิวิลัย
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
สสจ.สระแก้ว
7. นายศุภชัย
เงางาม
นักวิชาการสาธารณสุข
รพ.อรัญประเทศ
8. นายนพดล
คาแสน
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
รพ.ตาพระยา
9. นายศตวรรษ
สมจิตร์
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
รพ.วังนาเย็น
10. นางจันทร์นิภา
เภตรา
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
รพ.วังนาเย็น
11. นางสาววารีย์
วาสนารวยรุ่ง
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
รพ.เขาฉกรรจ์
12. นางจินตนา
จักรสิงห์โต
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
รพ.โคกสูง
13. นายณัฐวุธ
บุญศรีแก้ว
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
รพ.วังสมบูรณ์
14. น.ส.สุเนตร
บัลลือพรมราช นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
รพ.วังสมบูรณ์
15. นายณรงค์
คุ้มเมือง
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สสอ.เมืองสระแก้ว
16. นายวิทยา
สิทธิประภา
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน
สสอ.เมืองสระแก้ว
17. นายภิรมณ์
ถี่ถ้วน
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สสอ.อรัญประเทศ
18. นายนภาพล
วสนาท
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สสอ.วัฒนานคร
19. นายกรกิจ
พัฒนานิติศักดิ์ นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สสอ.วังนาเย็น
20. นายธนาดร
คาดา
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สสอ.คลองหาด
วาระก่อนประชุม
มอบประกาศเกียรติ คุณ หน่วยงานที่ ผ่านเกณฑ์ การประเมิน คุณ ธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน (ITA)
ประจาปี 2561 หน่วยงานในสังกัด สสจ.สระแก้ว ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ได้แก่ 1. สสจ.สระแก้ว 2.รพร.สระแก้ว 3.รพ.อรัญ
ประเทศ 4.รพ.วัฒนานคร 5. รพ.เขาฉกรรจ์ 6.รพ.วังสมบูรณ์ 7.รพ.โคกสูง 8. สสอ.ทุกแห่งในสังกัด
ประชุมเวลา 13.30 น.
นายแพทย์สุภโชค เวชภัณฑ์เภสัช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุม กล่าวเปิดประชุม
และดาเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังนี
วาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.1 เรื่องจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
1. ขอบคุณ โครงการหมอชวนวิ่ง จังหวัดสระแก้ว
2. โครงการจิตอาสา เอกสารหมายเลข 24 ขอให้มีการรายงานสม่าเสมอ
3. กิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” ในวันที่ 9 ธ.ค. 61 เชิญร่วมกิจกรรม
4. เขตบริการสุขภาพที่ 6 มอบนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว เป็น CHRO เขต ต้องดูเรื่องกาลังคน
ทังหมดของเขต มีประเด็น 2 เรื่อง 1.การบริหารจัดการตาแหน่งว่าง ต้องให้เสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 2.ต้องแสดง
เจตจานงจากลูกจ้างชั่วคราวเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข รวบรวมรายชื่อส่งส่วนกลาง
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5. เมื่อสัปดาห์ทผี่ ่านได้มีการคุยกันเรื่องจัดสรรงบประมาณ เงิน UC งบประกันสังคม เงินต่างด้าว และได้
เคลียร์กันหมดแล้ว ปีต่อไปจะได้ดาเนินการต่อตามที่ตกลงกันไว้ และมีแนวคิดทีจ่ ะติดตามแผนเงินบารุงของหน่วยงาน ระยะเริ่มต้น
กระบวนการตังแต่การจัดซือจัดจ้าง
6.BLOCKCHAIN ทางส่วนกลางมีนโยบายจะพัฒนาเกี่ยวกับระบบ IT ขึน คือ ระบบ e-Referral คือระบบส่ง
ต่อซึ่งสอดคล้องกับระบบที่เราจะทา โดย สานักงานรัฐบาลพัฒนารัฐบาลดิจิทลั (องค์การมหาชน) ซึ่งจะให้จังหวัดสระแก้วเป็น
จังหวัดนาร่อง เอกสารหมายเลข 25 และ 25.1
7.ประเด็นพัฒนาจัดระบบ หลังจากที่ได้เยีย่ มเสริมพลัง
1) set team เพื่อสนับสนุน ระบบ ส่งต่อ ส่งกลับ ใกล้บ้าน ใกล้ใจ ได้มาตรฐาน
2) Logistic มาตรฐานรถ มอบนายไพรรัชต์วิริต วิรยิ ะภัคพงศ์
3) ระบบยา ใกล้ ไกล ได้ยาตัวเดียวกัน ซึ่ง ผชช.ว. ดาเนินการเรื่องนี
4) Lab ทุก รพ มีมาตราฐานเดียวกัน
5) Intermediate care ที่รพช กับ coc ส่งกลับถึงบ้าน มี Focal point เป็น ผอ.รพ. ซึ่งมอบนายแพทย์
สุขุม พิริยะพรพิพัฒน์ ผอ.รพ.วัฒนานคร
6) ระบบ IT back office เน้น e-office, e-payment / front office เน้น paperless และ integrated
to PHR มีการประชุมแล้ว Focal point เป็น นายแพทย์จักรกฤษณ์ สุรการ ผอ.รพ.วังนาเย็น
7) ER สถานที่ มาตรฐาน เน้น รองรับ fast track มอบรองแพทย์ รพ.อรัญประเทศ และEP รพร.สระแก้ว
8) บูรณาการ ด้วย digital transformation มี bl0ckchain มาลงแล้วก็จะดาเนินการต่อ
9) ปรับโฉม OPD ทุก รพช. เน้น รอไม่นาน บริการประทับใจ นพ.สสจ.เป็นประธาน และ ผอ.อาวุโส 2
ท่าน คือ นายพทย์ยุทธพงษ์ ศรีมงคล และ นายแพทย์คงศักดิ์ วงศ์ชูศรี
Primary
1) เน้น สร้างความเข้มแข็ง รพสต.ติดดาว ที่นี่ พืนฐานดีครับ จะต่อยอด เรื่องคุณภาพ และ การดูแลแบบ
individual ทุกคน รู้จักและดูแล ปชก ทุกคน
2) จะวาง agenda เรื่อง พัฒนาการเด็ก อุบัติเหตุ TB NCD (ระบบ feedback ข้อมูล NCD) LTC
3) เรื่อง PCC เขตเมือง ต้องสร้างคน และทาแผน
มติประชุม รับทราบ
๑.2 เรื่องจากศาลากลางจังหวัดสระแก้ว (โดยนายแพทย์ด้านเวชกรรมป้องกัน)
1. แนะนาหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่ 8 ท่าน ดังนี
1) นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา นายอาเภอเมืองปทุมธานี ย้ายมาดารงตาแหน่งปลัดจังหวัดสระแก้ว
2) นายภูมิวัชร์ อุดมทรัพย์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านยุทธศาสตร์ กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้ชายแดน
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ดารงตาแหน่งหัวหน้างานจังหวัดสระแก้ว
3) นายชาย สัมมนาพฤกษกิจ ผู้อานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาแพงเพชร
ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถานพินิจและคุม้ ครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระแก้ว
4) นายนฤพล สังเกต ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก ดารงตาแหน่งท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระแก้ว
5) นายวีระพงศ์ โคระวัตร นักวิชาการป่าไม้ชานาญการ ส่วนจัดการนา สานักบริหารพืนที่อนุรักษ์ที่ 12
ดารงตาแหน่ง หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน
6) นายศักรินทร์ ทุมเสน นายอาเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดารงตาแหน่ง นายอาเภอเมือง
สระแก้ว
7) นายกิตติพงษ์ กิติคุณ นายอาเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี ดารงตาแหน่งนายอาเภอวังสมบูรณ์
8) นายประพิศ ญาณปัญญา หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทาการปกครองอาเภอบ้านฉาง จังหวัด
ระยอง ดารงตาแหน่ง นายอาเภอโคกสูง
2. ประธานแจ้งว่าการทางานต่อไปจะเป็นลักษณะ Team work 3+1 ประกอบด้วย ข้าราชการพลเรือน
ตารวจ ทหาร และประชารัฐ กอ.รมน.จะถูกยกขึน มาเป็นองค์กรหลักโดยเฉพาะในเรื่องความสงบเรียบร้อย
3. การจัดกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” ที่จะจัดขืน ในวันที่ 9 ธ.ค. 61 ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามเข้า
ร่วมกิจกรรม ขอเชิญหัวหน้าส่วนราชการรับเสือยืดพระราชทานในวันที่ 1 ธ.ค. 61 ณ.ห้องประชุมปางสีดา เวลา 8.00 น.(เช็คชื่อ
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และไซด์เสือ เวลา 7.00 น.) เชิญประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องวันที่ 3 ธ.ค. 61 ซ้อมใหญ่ วันที่ 5 ธ.ค.61 เวลา 15.00 น.
4. การจัดกิจกรรมวันสถาปนาจังหวัดสระแก้ววันที่ 1-5 ธ.ค. 61
5. การจัดงานวันรวมนาใจช่วยกาชาด วันที่ 11 ม.ค. 62 ณ.จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เพือ่ ใช้ในการจัด
งานสืบสานวัฒนธรรมเบืองบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว วันที่ 11-17 ก.พ. 62
6. ขอเชิญร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน่ สากล วันที่ 7 ธ.ค. 61 ณ.หอประชุมปางสีดา ศาลากลางจังหวัด
สระแก้ว
7. ปปช.แจ้งการยื่นบัญชีทรัพย์สินให้เริ่มได้ตังแต่ 2 ธ.ค. 61 หากมีข้อสงสัยสามารถขอคาแนะนาได้
8. สานักงานประกันสังคมแจ้งเรื่องการบังคับใช้ พรบ.เงินทดแทน (ฉบับที 9 2) พ.ศ. 2561 กับส่วนราชการ
โดยให้ส่วนราชการที่มลี กู จ้างหรือพนักงานราชการต้องยื่น แบบขึนทะเบียนนายจ้างและจ่ายเงินสมทบภายใน 7 ม.ค. 62 (ขอความ
ร่วมมือจ่ายทาง E-payment) มิฉะนันต้องจ่ายเพิม่ ร้อยละ 2 ต่อเดือน เอกสารแนบท้าย
9. แผนออกหน่วยรับบริจาคโลหิต อวัยวะ และดวงตาประจาเดือน ธ.ค. 61 เอกสารแนบท้าย
10. สภากาแฟ วันที่ 19 ธ.ค. 61 ณ.อบจ.สระแก้ว
11. ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมชวนกันมาเดินวิ่งฯของวิทยาลัยเทคนิค
มติประชุม รับทราบ
วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครังที่ 10/๒๕61 วันที่ 31 ตุลาคม ๒๕61
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
วาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครังที่แล้ว
คืนข้อมูลตัวชีวัดตรวจราชการและ PA เอกสารหมายเลข 1 ฝากทุกหน่วยงานดูข้อมูลของตัวเองด้วย
มติประชุม รับทราบ
วาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.1 รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
4.1.1 นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน
จังหวัดสระแก้ว เข้า EEC พิเศษ 2 และทีป่ ระชุมให้เตรียมระเบียบใดที่มีปญ
ั หาขัดกับ EEC ทีจ่ ะพัฒนา
ได้รวดเร็ว ซึ่งได้ลง Line ผูเ้ กี่ยวข้องแล้ว และขอเชิญผูเ้ กี่ยวข้องให้ข้อมูลหลังเลิกประชุม คปสจ.
มติประชุม รับทราบ
4.1.2 นายไพรรัชต์วิริต วิริยะภัคพงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
1. การจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (พกส.) เอกสารหมายเลข 2
2. การมอบอานาจของผู้ว่าราชการจังหวัดกรณีให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ เอกสารหมายเลข 3
มติประชุม รับทราบ
4.1.3 นางดารารัตน์ โห้วงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
แผนงบจังหวัด ปี 2563 เอกสารหมายเลข 27
นพ.สสจ.สก. ฝากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ติดตามงบขาขึน
มติประชุม รับทราบ
๔.2 ศูนย์วิชาการต่าง ๆ
๔.2.1 ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที่ 6.๒ สระแก้ว
สถานการณ์ไข้มาลาเรีย จังหวัดสระแก้ว เอกสารหมายเลข 28
มติประชุม รับทราบ
๔.2.2 ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ อ.อรัญประเทศ
ด่านพรมแดนเขาดิน ที่เปิดใหม่ ขณะนีทาง สคร.6 ชลบุรี กาลังพิจารณาเรือ่ งเจ้าหน้าที่ที่จะไปอยู่
ประจาด่าน ขณะนีเป็นเจ้าหน้าที่จากด่านอรัญประเทศฯ ไปประจาอยู่ก่อน
มติประชุม รับทราบ
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๔.3 กลุ่มงานและงานต่าง ๆ
4.3.1 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
๑. สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
๑.1 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกประเทศไทย (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน 2561)
- มีรายงานการพบผู้ป่วยทังหมด ๗๓,๑๕๘ ราย อัตราป่วย 1๑0. 74 ต่อประชากรแสนคน พบผู้เสียชีวิตสะสม ๙๙ ราย
อัตราตายร้อยละ 0.1๕
- อัตราป่วยสูงสุด 3 อันดับแรกของประเทศ ได้แก่ นครปฐม นครสวรรค์และนครนายก (2๘๙.๔๖, ๒๔๒.๕๒ และ 2
๒๙.๔8 ต่อประชากรแสนคนตามลาดับ)
- จังหวัดสระแก้วอยู่ลาดับที่ ๕๐ ของประเทศ มีอัตราป่วย ๗๑.๕๕ ต่อประชากรแสนคน (เดือนตุลาคมลาดับที่ ๔9 มี
อัตราป่วย 67.44 ต่อประชากรแสนคน)
๑.๒ สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดสระแก้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน 2561)
- ตังแต่วันที่ 1 มกราคม – ๒๐ พฤศจิกายน 2561 สสจ.สระแก้ว ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จานวนทังสิน
๔๐๐ ราย คิดเป็นอัตราป่วย ๗๑.๕๕ ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต
- กลุ่ม อายุที่ พ บผู้ ป่ วยสู งสุ ด 3 อั น ดั บ แรกคื อ กลุ่ม อายุ ๑๐ - ๑๔ ปี มี อั ต ราป่ ว ย 2๘๑.9๗ ต่ อ ประชากรแสนคน
รองลงมาคือ กลุ่มอายุ ๕ - ๙ ปี และ 0 - 4 ปี อัตราป่วยเท่ากับ ๒๓๘.๕๙ และ 10๓.๒๕ ต่อประชากรแสนคน ตามลาดับ
- อาเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุดคือ อาเภอโคกสูง อัตราป่วยเท่ากับ 1๒๒.4๕ ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคืออาเภอเมือง
สระแก้ว (9๙.๔๘) อาเภออรัญประเทศ (8๔.๕๔) อาเภอตาพระยา (7๗.๕๒) อาเภอวัฒ นานคร (62.47) อาเภอวังสมบูรณ์
(๖๐.๙๑) อาเภอคลองหาด (๔๔.53) อาเภอเขาฉกรรจ์ (๔๐.๗๐) และอาเภอวังนาเย็น (๓๙.๓๓) ต่อประชากรแสนคน ตามลาดับ
- จากการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในเดือนกันยายนเดือนตุลาคม และพฤศจิกายน พบว่า ผู้ป่วยมีแนวโน้ม
ลดลง โดยมีรายงานการพบผู้ป่วย ดังนี อาเภอเมืองสระแก้ว ๒๕ ราย อาเภอโคกสูง ๑๒ ราย อาเภอเขาฉกรรจ์ ๑๑ ราย อาเภอ
อรัญประเทศ ๘ ราย อาเภอวังนาเย็น ๘ ราย อาเภอวัฒนานคร 6 ราย อาเภอคลองหาด 3 ราย อาเภอวังสมบูรณ์ ๓ รายและ
อาเภอตาพระยา ๑ ราย รายละเอียดดังตารางที่ ๑
ตารางที่ ๑ แสดงจ านวนผู้ ป่ ว ยโรคไข้ เลื อ ดออกจั ง หวัด สระแก้ ว เปรี ย บเที ย บเดื อ นกั น ยายน เดื อ นตุ ล าคม และเดื อ น
พฤศจิกายน ๒๕๖๑
กันยายน 2561
ตุลาคม 2561
พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ลาดับที่
อาเภอ
รวม
จานวนผู้ป่วย (ราย) จานวนผู้ป่วย (ราย) จานวนผู้ป่วย (ราย)
๑
เมืองสระแก้ว
๑๗
๘
๐
๒๕
๒
โคกสูง
10
๒
๐
๑๒
๓
เขาฉกรรจ์
4
๖
๑
๑๑
๔
อรัญประเทศ
5
๓
๐
๘
๔
วังนาเย็น
1
๗
๐
๘
๖
วัฒนานคร
2
4
๐
๖
๗
คลองหาด
3
0
๐
๓
๗
วังสมบูรณ์
๒
๑
๐
๓
๙
ตาพระยา
๐
๐
๑
๑
รวม
44
31
๒
๗๗
ที่มา : รง.๕๐๖ งานระบาดวิทยา สสจ.สระแก้ว
นพ.สสจ.สก. ฝากทุกหน่วยงานช่วยกันดูแล
มติประชุม รับทราบ
4.3.2 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
1.โครงการวิตามินเสริมธาตุเหล็ก เด็กไทยอายุ 6 เดือน–5 ปี เขตสุขภาพที่ 6 สปสช.ระยอง ได้อนุมตั ิ
แผนงานบริการยานาธาตุเหล็ก ปีงบประมาณ 2562 และแจ้งจัดสรรงบประมาณ และปรับแนวทางการดาเนินงานดังนี
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การกากับและติดตาม
1. รายงานผลการจ่ายยานาธาตุเหล็กของหน่วยบริการ จาก 43 แฟ้ม ทุกเดือน ( ทีม IT ชลบุรี กาลังพัฒนา)
2. ให้ รพ./สสอ./รพ.สต. ทุกแห่ง มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจาหมู่บ้าน และมี อสม.ช่วยดูแลและกระตุ้น
เตือนการป้อนยาเด็กทุกวันอาทิตย์ พร้อมทังรายงานผลการติดตามโดยส่งภาพถ่ายผู้ปกครองป้อนยาเด็กในกลุ่มไลน์ ให้
จนท.ผู้รับผิดชอบประจาหมู่บา้ น และรายงานให้ ผอ.รพ.สต./สสอ./ผอ.รพ. และในไลน์กลุ่มคณะทางานแม่และเด็กระดับ
อาเภอ และระดับจังหวัด
3. การสุ่มสารวจการรับประทานยาจากผู้ปกครอง โดยเป็นเกณฑ์ในการประเมิน รพ.สต.ติดดาว
2. ข้อมูลการเบิกจ่ายเงิน ตาบลที่มรี ะบบส่งเสริมสุขภาพดูแลผูส้ ูงอายุ ผู้พกิ าร และผู้ด้อยโอกาสและ
การดูแลระยะยาวในชุมชน (Long Term Care) จังหวัดสระแก้ว เอกสารหมายเลข 4
3. การเตรียมการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในงาน Bike อุ่นไอรัก
คาสั่งจังหวัดสระแก้ว ที่ 3814/2561 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง แต่งตังคณะกรรมการจัดกิจกรรม “Bike
อุ่นไอรัก” โดยมอบหมายให้สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว เป็นคณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล มีหน้าที่ จัดหน่วยปฐม
พยาบาลบริเวณจัดงาน จัดรถพยาบาลตามขบวนนักปั่นจักรยานตลอดเส้นทาง และจัดทาแผนเตรียมการช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉิน
กิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก”จังหวัดสระแก้ว จะจัดขึนในวันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561 ร่วมปั่นพร้อมกันทั่วประเทศ เวลา
15.00 น. จากศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ถึง โรงเรีย นกาสรกสิวิทย์ ไป-กลับ รวมระยะทาง 29 กิโลเมตร ผ่านสถานที่สาคัญ
ได้แก่ ศาลหลักเมือง และวัดสระแก้ว (พระอารามหลวง) ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จานวน 3,500 คน โดยประมาณ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมการดาเนินงานดังนี
1.โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
1.1 เตรียมจัดตังหน่วยปฐมพยาบาล (เน้นตรวจร่างกาย ปฐมพยาบาล/การบาดเจ็บ) ณ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว
ตังแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป (ช่วงเช้าจะมีการซักซ้อม /รวมพลแปรตัวอักษร)
1.2 จัดรถพยาบาล (ALS) เน้นเครื่อง AED ตามขบวนปั่นจักรยาน VIP
1.3 ประสานรถกู้ภัย/กู้ชีพ (BLS) ในพืนที่ ประจาจุดทางแยก/ทางกลับรถ เพื่อเตรียมให้บริการฉุกเฉิน จานวน 8 จุด
ตลอดเส้นทางปั่นจักรยาน
๒.สานักงานสาธารณสุขอาเภอเมืองสระแก้ว จัดตังหน่วยปฐมพยาบาล ตามจุดสาคัญและจุดพัก จานวน 3 จุด ได้แก่ วัด
สระแก้ว(พระอารามหลวง) โรงเรียนบ้านคลองหมี และศาลหลักเมือง
3.โรงพยาบาลวังนาเย็น จัดรถพยาบาล (ALS) เน้นเครื่อง AED ประจาจุด ทางแยกสระแก้ว
4.โรงพยาบาลวัฒนานคร จัดรถพยาบาล (ALS) เน้นเครื่อง AED ประจาจุดโรงเรียนกาสรกสิวิทย์
5.โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์ จัดรถพยาบาล (ALS) เน้นเครื่อง AED ประจาจุด ทางกลับรถหน้าโรงเรียนบ้านคลองหมี
6. รพ.สต.ตามเส้นทางปั่นจักรยาน จัดทาแผนเผชิญเหตุด้านการแพทย์ฯ /ช่องทางด่วน สาหรับนักปั่น
แผนการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขนี จะเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมฯ โดยผู้ว่า
ราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธาน ในวันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561 สาหรับรายละเอียด/พิธีการในวั นอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม
2561 รอความชัดเจนจากส่วนกลาง/ข้อสั่งการจากกระทรวงมหาดไทย ในลาดับต่อไป
4. แผนการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ตามโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชน
อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ของจังหวัดสระแก้ว เอกสารหมายเลข 5 รายงานผลการดาเนินงาน
ครั งที่ 1 ภายในวัน ที่ 26 ธัน วาคม 2561 ครั งที่ 2 ภายในวัน ที่ 23 มกราคม 2562 ส่งมายัง กลุ่ ม งานส่ งเสริม สุ ข ภาพ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว เพื่อรวบรวมส่ง กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สานักปลัดกระทรวงสาธารณสุข ต่อไป
5. ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ผู้สนใจสมัครเป็นจิตอาสาการแพทย์และสาธารณสุข ตามที่สมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิลาลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรทรงห่วงใยและทรงคานึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสาคัญ และทรง
มีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทาให้ประเทศชาติมั่นคงและประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึนด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสาน
รักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริและแนวพระราชดาริต่าง ๆ ในการบาบัดทุกข์และบารุงสุขให้ประชาชนและ
พัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดโครงการจิตอาสา “เราทาความดี ด้วยหัวใจ” ขึน
เพื่อสนองพระราชปณิธาน กระทรวงสาธารณสุข จึงได้ประชาสัมพันธ์รับสมัครจิตอาสาการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อปฏิบัติงานจิต
อาสาทังในกรณีปกติและโอกาสสาคัญต่าง ๆ กระทรวงสาธารณสุข จึงขอความร่วมมือหน่วยงานในสังกัด ดาเนินการดังนี
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1.ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเป็นจิตอาสาการแพทย์และสาธารณสุขให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน
2.ผู้สมใจเป็นจิตอาสาการแพทย์และสาธารณสุข สามารถลงทะเบียนสมัครในระบบจิตอาสาการแพทย์และ
สาธารณสุข ได้ทาง http://bie.moph.go.th/volunteer/register.php ระหว่างวันที่ 3-21 ธันวาคม 2561
6. การเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยจังหวัดสระแก้ว
แจ้งว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราช ดาเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพืนที่จังหวัด
สระแก้ว ในวันพุ ธที่ 9 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนการบิน ไทย ตาบลไทรเดี่ยว อาเภอคลองหาด
จังหวัดสระแก้ว
เพื่อให้การเตรียมงานรับเสด็จฯเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สระแก้ว ขอให้ โรงพยาบาล สานักงานสาธารณสุขอาเภอ และกลุ่มงานในสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้วที่เกี่ยวข้อง จัดเตรียม
ความพร้อมด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ดังนี
6.1 การจัดหน่วยแพทย์พระราชทาน ณ โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนการบินไทย
เจ้าภาพหลัก ได้แก่ โรงพยาบาลคลองหาด และ สสอ.คลองหาด
หน่วยสนับสนุน ได้แก่ โรงพยาบาลวัฒนานคร โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์
6.2 การจัดเตรียมความพร้อมโรงพยาบาลฉุกเฉิน ได้แก่ โรงพยาบาลวังนาเย็น (รพ.ใกล้จุดเสด็จ) และ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
6.3 จัดรถพยาบาลพร้อมแพทย์และเจ้าหน้าที่ตามขบวนเสด็จทางรถยนต์ ได้แก่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
สระแก้ว
6.4 จัดรถพยาบาลพร้อมเจ้าหน้าที่ประจา ณ สนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว ได้แก่
โรงพยาบาลวัฒนานคร
6.5 จัดเจ้าหน้าที่ประจากองอานวยการร่วมฯ และ ตรวจคัดกรองประชาชนที่มีไข้และโรคติดต่อ
ณ สนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว และ รร.ตชด.การบินไทย ได้แก่ กลุ่มงานควบคุมโรค และสสอ.คลองหาด
6.6 จัดเตรียมข้อมูลด้านสาธารณสุขในเรือนพยาบาล ได้แก่ สสอ.คลองหาด
6.7 จัดเตรียมข้อมูลคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ในพืนที่ (ที่ยังไม่จาหน่ายออกจากทะเบียน) ได้แก่
โรงพยาบาลคลองหาด และ สสอ.คลองหาด หากได้รับรายละเอียดกาหนดการเสด็จฯ จะแจ้งให้
ทราบโดยทันที
มติประชุม รับทราบ
4.3.3 กลุ่มงานนิติการ
การจัดการเงินบริจาค ปี 2561 เอกสารหมายเลข 6
มติประชุม รับทราบ
4.3.4 กลุ่มงานประกันสุขภาพ
1. การวิเคราะห์สถานการณ์การเงินการคลังของเครือข่ายหน่วยบริการ จังหวัดสระแก้ว ณ เดือน
เดือนตุลาคม 2561 เอกสารหมายเลข 7
2. คืนข้อมูลการวิเคราะห์ผลการดาเนินงานเทียบกับแผน Plan fin ปี 2561 เดือนตุลาคม 2561
เอกสารหมายเลข 8
3. Productivity โรงพยาบาลในจังหวัดสระแก้ว ปี 2561 เอกสารหมายเลข 29 ซึ่งต่อไปทุก
โรงพยาบาลจะต้องส่งรายงานนีให้กลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ.สระแก้ว ทุกวันที่ 25 ของเดือน เพื่อนาเสนอที่ประชุม คปสจ.
4. รายงานการกากับติดตามแผนเงินบารุงโรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2562 เอกสารหมายเลข 30
ส่งรายงานนีให้กลุม่ งานประกันสุขภาพ สสจ.สระแก้ว ทุกวันที่ 25 ของเดือน
มติประชุม รับทราบ
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4.3.5 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
1. งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ตามที่ มูลนิธิกาญจนบารมี ได้จดั ทาโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่
(Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวโรกาสมหามงคลสมัยทีส่ มเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา
วชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ ในพืนที่จังหวัดสระแก้ว ระหว่างวันที่ 5-7 พฤศจิกายน
2561
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ณ หอประชุมเทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ณ หอประชุมที่ว่าการอาเภออรัญประเทศ
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ณ หอประชุมเทศบาลเมืองวังนาเย็น อาเภอวังนาเย็น ขอสรุปผลการดาเนินงาน ดังนี
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ
หมายเหตุ
รายการ
เมืองสระแก้ว
อรัญประเทศ วังน้าเย็น (ราย)
(ราย)
(ราย)
1. จานวนผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม
200
500
200
1. เครื่องเอ็กซเรย์
เต้านมเคลื่อนที่
2. จานวนพบความผิดปกติ
115
154
151
(Mammogram) ได้รับการ
ส่งให้แพทย์ตรวจ
สนับสนุน จาก
3. จานวนที่พบก้อน สงสัย
29
109
25
มูลนิธิกาญจนบารมี
4. จานวนที่ได้รับการตรวจ
26
15
16
2. รังสีแพทย์ ได้รับการ
Mammogram
สนับสนุน จาก
5. ผลจาก Mammogram
รพร.สระแก้ว
- BIRADS 1
10
3
0
- BIRADS 2
10
5
8
- BIRADS 3
4
3
5
- BIRADS 4
1 (4a)
1
3
- BIRADS 5
0
3
1
6. Refer รับการรักษา
1
4
4
และขอขอบคุณ รพร.สระแก้วที่ได้สนับสนุนรังสีแพทย์ ในการทา Mammogram
มติประชุม รับทราบ
4.3.6 งานตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน
1. รายงานผลการประเมิน ITA เอกสารหมายเลข 9
2. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ราชการบริหารส่วนภูมภิ าค Integrity and Transparency Assessment : ITA
เอกสารหมายเลข 10
3. คู่มือแนวทางการตอบแบบสารวจ EBIT ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เอกสารหมายเลข 11
4. การตรวจสอบภายในโครงการที่ทุกหน่วยงานได้ส่งขึนมา งานตรวจสอบภายใน ใช้หลักการเดียวกัน
กับที่ผ่านมา เอกสารหมายเลข 31
4.3.7 กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
1. สรุปผลการดาเนินการจัดซือจัดจ้าง งบลงทุนรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 เอกสาร
หมายเลข 12
2. การจัดทาแผนเงินบารุงของ สสอ.และ รพ.สต. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เอกสารหมายเลข 13
มติประชุม รับทราบ
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4.3.8 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
1. งานพัฒนายุทธศาสตร์สุขภาพ
1) ปฏิทินการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ประจาป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เอกสารหมายเลข 14
2) สรุปการส่งแผนงาน ของเครือข่ายบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ 2562 เอกสารหมายเลข 15
3) การสารวจความต้องการ ในการใช้พลังงาน และการอนุรักษพลังงาน เอกสารหมายเลข 16
2. งานนิเทศและประเมินผล
1) (ร่าง) แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 6 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เอกสารหมายเลข 17
2) การดาเนินงาน คปสอ.ติดดาว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เอกสารหมายเลข 18
3) สรุปผลการตรวจเยี่ยมเครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอ ของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้
และคณะ เอกสารหมายเลข 19
มติประชุม รับทราบ
4.3.๙ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
1. ขอเชิญ อสม.ดีเด่นระดับจังหวัดสระแก้ว ประจาปี 2562 และพี่เลียงระดับตาบลและอาเภอ
สาขาละ 2 คน เข้าประชุมเตรียมความพร้อมและเข้าประกวด อสม.ดีเด่นระดับเขต/ภาค ประจาปี 2562 ดังนี
1.1 ประชุมเตรียมความพร้อม 2 ครัง
ครังที่ 1 วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 เตรียมความพร้อมการประกวดคัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับเขต/ภาค
ประจาปี ๒๕62 ครังที่ 1 ณ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
ครังที่ 2 วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 เตรียมความพร้อมการประกวดคัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับเขต/ภาค
ประจาปี ๒๕62 ครังที่ 2 ณ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
1.2 เข้าประกวดประกวดคัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับเขต/ภาค ประจาปี ๒๕62
-วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 เดินทางไปประกวดคัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับเขต/ภาค ประจาปี๒๕62 ณ
สถาบันพัฒนานวัตกรรมด้านระบบริการสุขภาพ ภาคกลาง จังหวัดชลบุรี
-วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 ประกวดคัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับเขต/ภาค ประจาปี ๒๕62
ณ สถาบันพัฒนานวัตกรรมด้านระบบริการสุขภาพ ภาคกลาง จังหวัดชลบุรี
2. แผนการ Acc HA ของโรงพยาบาล ปี 2562
-แผนการ Acc HA ของโรงพยาบาลในสังกัด สสจ.สระแก้ว ปี 2562 เอกสารหมายเลข 20
3. แจ้งคืนข้อมูลการดูแลต่อเนื่องในระบบ Thai coc ตังแต่ 1 มี.ค 61 - วันที่ 27 พฤศจิกายน
2561 เอกสารหมายเลข 21.1 – 21.2
3.1 เพื่อให้ทุก Cup ไปทบทวนระบบงานและหาโอกาสปรับปรุงงานในปี 2562 ดังนี1)
ความครอบคลุมการดูแลต่อเนื่อง 2) ระบบการดูแลต่อเนื่องของ CUP3) โครงสร้าง/คณะทางานระดับอาเภอ/รพ.สต.และชุมชน
4) ระบบ IT 5) การพัฒนาทีมงาน 6) การมีส่วนร่วมของชุมชน 7) อื่น ๆที่จาเป็น
3.2 เพื่อเตรียมนาเข้าประชุมในวันที่ 11 ธันวาคม 2561 และกาหนดประเด็นการศึกษาดู
งาน COC โรงพยาบาลสุรินทร์ วันที่ 17 ธันวาคม 2561 รายละเอียดจะทาหนังสือแจ้งอาเภอต่อไป
3.3 เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดูแลต่อเนื่องผ่านระบบ Thai COC ในที่ประชุม คปสจ.
เดือน ธันวาคม 2561
4. แจ้งกาหนดการประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการพัฒนาระบบส่งต่อจังหวัดสระแก้ว
2562
4.1 ประชุมวันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลอรัญ เอกสาร
หมายเลข 22.1
4.2 ร่างคาสั่งคณะกรรมการและอนุกรรมการพัฒนาระบบส่งต่อจังหวัดสระแก้ว 2562
เอกสารหมายเลข 22.2
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5. แจ้งกาหนดการประชุมคณะอนุกรรมการ 4 ดี จังหวัดสระแก้ว(ด้านสุขภาพดี) และกรรมการ
พชอ.ทุกอาเภอ ในวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมบูรพา ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว รายละเอียดจะทาหนังสือแจ้ง
นายอาเภอต่อไป
6. แจ้งกาหนดการใช้ชีแจงเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว ทีมพี่เลียงระดับจังหวัดและระดับอาเภอ วัน
จันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมนาคสุขศรี วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว รายละเอียดจะทาหนังสือแจ้งต่อไป
มติประชุม รับทราบ
4.4 โรงพยาบาลชุมชน
4.4.1 โรงพยาบาลโคกสูง
1. วิ่งการกุศล “กลัวอ้วนชวนเพื่อนวิ่ง” 3 ก.พ.62
2. ทอดผ้าป่าสามัคคี วันที่ 23 มี.ค.62
เอกสารหมายเลข 23
มติประชุม รับทราบ
4.4.2 โรงพยาบาลวัฒนานคร
1. วันที่ 11 ธันวาคม 2561 จะเปิดโครงการ NCD@Home คือ เอายาเบาหวาน ความดัน
ส่งถึงบ้านโดยผ่านระบบ Logistic เป็น อสม.และ application ขอเรียนเชิญ นพ.สสจ.สก.เป็นประธานพิธีเปิด
2. มีเรื่องที่จะแชร์ คือ รพ.วัฒนานคร ได้รับโซล่าเซลล์จากกระทรวงพลังงาน 10 กิโลวัตต์
ได้รับการอนุมัติแล้ว เป็นเฟส 2 ซึ่งขอไม่ยาก ได้ทังเปลี่ยนแอร์ เปลี่ยนหลอดไฟ และได้โซล่าเซลล์ จะติดตังที่ รพ.แพทย์แผนไทย
นพ.สสจ.สก มอบกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ ติดตาม รพช.ไหนที่ยังไม่ได้
มติประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนออื่น ๆ ไม่มี
มติประชุม รับทราบ
ปิดประชุม

เวลา 16.33 น.
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม
ผกามาศ ปฏิหารย์
(นางสาวผกามาศ ปฏิหารย์)
เจ้าพนักงานสถิติชานาญงาน

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
กัลยารัตน์ จตุพรเจริญชัย
(นางกัลยารัตน์ จตุพรเจริญชัย)
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ

