1
รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานการพัฒนาสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.)
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
ครั้งที่ 12/๒๕61
วันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม ๒๕62
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. นายสุรชัย
12. นายเมทนี
13. นางลอองจันทร์
14. นายมานัชย์
15. นายปราโมทย์
16. นายนพดล
17. นางภัทรา
18. นางกัญญา
19. นางจามจุรี
20. นายชัยรัตน์
21. นายราเชษฏ
22. นายสุขุม
23. นายจักรกฤษณ์
24. นายคงศักดิ์
25. นายเอกชัย
26. นายวัฒนพล
27. นายยุทธพงษ์
28. นายสุกฤษฎิ์
29. นายไชยยา
30. นายอดุลย์
31. นางอารี
32. นายณรงค์
33. นายคารณ
34. นายอุทัย
35. นายสุรยิ ันต์
36. นายสายันต์
37. นายบุญยืน

เวชภัณฑ์เภสัช
กิตติวัฒนาสาร
จันทร์เพ็ญ
วิริยะภัคพงศ์
โห้วงศ์
สมบัติวงษ์
จตุพรเจริญชัย
ภัทรกรสกุล
ศิริปิ่น
ทองเล็ก
เทียมพูล
ปานเมทนี
คาภิรานนท์
เวชบุญ
บุญเปล่ง
ทาทิตย์
ผาแก้ว
เทพรัตนะ
สมบัติวงษ์
สมบูรณ์ธนกิจ
เชิงพนม
พิริยะพรพิพัฒน์
สุรการ
วงศ์ชูศรี
ยอดขาว
จิติลาภะ
ศรีมงคล
เลิศสกุลธรรม
จักรสิงห์โต
หาญชิงชัย
วิเชียร
ปุริสพันธ์
สมยา
เพ็ชรนอก
เศษศรี
แสงเพ็ชร
ทิศพรม

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

ผู้อานวยการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที่ 6.๒ สระแก้ว
เจ้าพนักงานสถิติชานาญงาน

ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการอื่น)
1. พ.อ.กฤติ
เนื่องจานงค์
2. นายธนกฤต
สายสิญจน์
3. นายเสกสรรค์
คงอาชีวกิจ

ผู้อานวยการโรงพยาบาลค่ายสุรสิงหนาท
หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ อ.อรัญประเทศ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายประวิทย์
คานึง
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สสจ.สระแก้ว
2. นางสาวเปรมกมล
ขวนขวาย
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สสจ.สระแก้ว
3. นายปิยะณัฐ
วิเชียร
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
สสจ.สระแก้ว
4. นายสรณพ
ลาดนอก
นักวิชาการสาธารณสุข
สสจ.สระแก้ว
5. นายละลวย
วันดี
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
รพ.อรัญประเทศ
6. นางไขศรี
เต็มเปีย่ ม
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
รพ.วัฒนานคร
7. นางลัดดา
สมมิตร
พยาบาลวิขาขีพชานาญการ
รพ.วัฒนานคร
8. นายวิเชียร
ซาคา
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
รพ.ตาพระยา
9. นางจันทร์นิภา
เภตรา
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
รพ.วังนาเย็น
10. นายประทีป
แสงเพ็ชร์
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
รพ.คลองหาด
11. นายมรกต
ขุนหาญ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
รพ.คลองหาด
12. น.ส.สุเนตร
บัลลือพรมราช นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
รพ.วังสมบูรณ์
13. นายกรกิจ
พัฒนานิติศักดิ์ นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สสอ.วังนาเย็น
ประชุมเวลา 13.30 น.
นายแพทย์สุภโชค เวชภัณฑ์เภสัช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุม กล่าวเปิดประชุม
และดาเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังนี
วาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.1 เรื่องจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
1. จากท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุข
1.1 ของขวัญปีใหม่กระทรวงสาธารณสุข เอกสารหมายเลข 1
1) ท่านปลัดกระทรวงฯ เน้นยา หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ 878 อาเภอ ทุรกันดารทั่วประเทศและ กทม.
2) ตรวจยีนแพ้ยา กรมวิทย์ได้ประสานมาทาง รพ.โดยตรง และขอให้รายงานมาทาง สสจ.ด้วย เพื่อ
ติดตามกากับรายงานว่ารายงานไปได้ในระดับไหนแล้ว
3) บัตร Smart card อสม. ขณะนี ได้ประมาณ 90%
1.2 จิตอาสา ท่านปลัดกระทรวงฯ เน้นยา ฝากรองไพรรัชต์วิริต ติดตามรายงานให้เป็นปัจจุบันทุกเดือน
2. จากท่านผู้ตรวจราชการฯ เรือ่ งทีเ่ น้นยา
1) TB 2) บุหรี่ 3 ล้าน 3 ปี
3. จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วฝากขอบคุณพวกเราทุกคน อยู่ดูแลประชาชนช่วงปีใหม่อย่างเข้มแข็ง
4. เมื่อเดือนที่ผ่านมาได้มโี อกาสได้ไปอบรม Leadership (HEAL) Programme 2018 ที่ประเทศสิงคโปร์
รายละเอียดเอกสาร นพ.สสจ.
5. รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 9 มกราคม 2562 ขอเชิญทุกท่านที่
เกี่ยวข้อง
6. อวยพรเนื่องในวันขึนปีใหม่ ปี พ.ศ.2562
มติประชุม รับทราบ
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๑.2 เรื่องจากศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ((โดยนายไพรรัชต์วริ ิต วิริยะภัคพงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
พิเศษ)
1. แนะนาหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ที่ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่
1) นายสุดใจ คนทัตย์ สรรพสามิตพืนที่บุรรี มั ย์ ย้ายมาดารงตาแหน่งสรรพสามิตพืนที่สระแก้ว
2) นายพงษ์ธารา อินต๊ะเป็ง ดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการการยางแห่งประเทศไทย สาขาสระแก้ว
2. ผลักดันให้มีการออกเอกสารสิทธิให้กับประชาชน
3. การจัดงานกาชาด วันที่ 11-17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ พุทธมณฑล วันที่ 11 มกราคม 2562 รับบริจาค
สิ่งของที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว
4. การดาเนินงานของสานักงานคณะกรรมการการเลือกตังประจาจังหวัดสระแก้ว
- การเลือกสมาชิกวุฒิสภา
-การเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
5. ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบกองทุนเงิน 10 บาท ช่วยบ้าน 10 หลัง จังหวัดสระแก้ว
6. การจัดกิจรรม”สภากาแฟจังหวัดสระแก้ว” ประจาเดือนมกราคม 2562 ในวันที่ 16 มกราคม 2562
เจ้าภาพตารวจภูธรจังหวัดสระแก้ว
7. ขอให้ ปภ.ดาเนินการเตรียมรับอุบัติเหตุปีใหม่ เป้าหมาย 37 ครัง ผู้ป่วย 36 ราย ตาย 5 ราย
8. ห้ามรับของขวัญ ตามนโยบายรัฐบาลให้ถือการ์ดอวยพรแทนได้
9 ให้ทุกส่วนราชการส่งรายงานควบคุมภายใน ให้จังหวัดสระแก้ว ภายในวันที่ 10 มกราคม 2562
10. วันที่ 7 มกราคม 2562 มีพิธีเปิดโครงการคัดแยกขยะก่อนทิง ในหน่วยงานภาครัฐ
มติประชุม รับทราบ
วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครังที่ 11/๒๕61 วันที่ 30 พฤศจิกายน ๒๕61
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
วาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครังที่แล้ว
คืนข้อมูลตัวชีวัดตรวจราชการและ PA เอกสารหมายเลข 2 ฝากทุกหน่วยงานดูข้อมูลของตัวเองด้วย
มติประชุม รับทราบ
วาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.1 รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
4.1.1 นางดารารัตน์ โห้วงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
จากรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว มีรายงานผู้ป่วยติดเตียงบางคนที่ยังไม่ได้รับบัตรรัฐสวัสดิการ ขอให้
สาธารณสุขช่วยดูว่าผู้ป่วยที่ดูแลแล้วยังไม่ได้รับบัตร ฝากประชาสัมพันธ์ในพืนที่
มติประชุม รับทราบ
๔.2 ศูนย์วิชาการต่าง ๆ
๔.2.1 ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที่ 6.๒ สระแก้ว
1. สถานการณ์ไข้มาลาเรีย จังหวัดสระแก้ว มีสถานการณ์ที่ยังต้องควบคุมอยู่ และได้มีการดาเนินการ
พ่นสารเคมีในพืนที่
2. ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที่ 6.๒ สระแก้ว เป็นแกนหลักในการทาฐานข้อมูลยุงก้นปล่องใน
เขตภาคตะวันออก ตอนนีอยู่ในระหว่างการจัดเก็บข้อมูล โครงการนีดาเนินการ 1 ปี แล้วจะได้ข้อมูลในเขตภาคตะวันออกที่เกี่ยว
กับยุงพาหนะนาโรคไข้มาลาเรีย คือยุงก้นปล่อง และข้อมูลที่ดาเนินการรอ คือ รินฝอยทราย ที่เป็นพหนะนาโรคติดเชือลิชมาเนีย
มติประชุม รับทราบ
๔.3 กลุ่มงานและงานต่าง ๆ
4.3.1 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
1. สรุปนโยบายและแนวทางขับเคลื่อน Referral system จังหวัดสระแก้ว เอกสารหมาย 19.1
2. สรุปปัญหาและข้อตกลงในการพัฒนาระบบส่งต่อ SP 8 สาขา+COC เอกสารหมาย 19.2
3. แบบฟอร์มแผนปรับปรุง รายชื่อประธาน/เลขาคณะกรรมการและคณพทางาน เอกสารหมาย19.3
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4) หนังสือสั่งการเรื่องการจัดทาแผนปรับปรุงระบบส่งต่อและขอเชิญประชุม เอกสารหมาย 19.4
5) คาสั่งระบบ Refer Back และ ระบบส่งต่อ เอกสารหมาย 19.5
มติประชุม รับทราบ
4.3.2 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
๑. สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
๑.1 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกประเทศไทย(ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ธันวาคม 2561)
- มีรายงานการพบผู้ป่วยทังหมด ๘2,๘74ราย อัตราป่วย 125.45ต่อประชากรแสนคน พบผู้เสียชีวิตสะสม๑๐8ราย
อัตราตายร้อยละ 0.1๖
- อัตราป่วยสูงสุด 3 อันดับแรกของประเทศได้แก่ นครปฐม นครสวรรค์และนครศรีธรรมราช(346.93, 270.10และ
242.42ต่อประชากรแสนคนตามลาดับ)
- จังหวัดสระแก้วอยู่ลาดับที่ 55ของประเทศมีอัตราป่วย 73.88 ต่อประชากรแสนคน (เดือนพฤศจิกายนลาดับที่ 50มี
อัตราป่วย 71.55 ต่อประชากรแสนคน)
๑.๒ สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดสระแก้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 28ธันวาคม 2561)
- ตังแต่วันที่ 1 มกราคม – 28ธันวาคม 2561 สสจ.สระแก้ว ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จานวนทังสิน 413
ราย คิดเป็นอัตราป่วย 73.88 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 284.58 ต่ อ ประชากรแสนคน
รองลงมาคือ กลุ่มอายุ ๕ - ๙ ปี และ 0 - 4 ปี อัตราป่วยเท่ากับ 251.70 และ 106.11ต่อประชากรแสนคน ตามลาดับ
- อาเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุดคือ อาเภอโคกสูง อัตราป่วยเท่ากับ 122.45 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคืออาเภอเมือง
สระแก้ว (100.38)อาเภออรัญ ประเทศ (91.30)อาเภอตาพระยา (82.81) อาเภอวัฒ นานคร (61.24) อาเภอวังสมบูรณ์
(๖๐.๙๑)อาเภอคลองหาด (๔๔.53) อาเภอเขาฉกรรจ์ (47.78)และอาเภอวังนาเย็น (๓๙.๓๓) ต่อประชากรแสนคน ตามลาดับ
- จากการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในเดือนกันยายนเดือนตุลาคม และพฤศจิกายน พบว่า ผู้ป่วยมีแนวโน้ม
ลดลง โดยมีรายงานการพบผู้ป่วย ดังนี อาเภอเมืองสระแก้ว ๑๑ ราย อาเภอเขาฉกรรจ์ ๑๑ ราย อาเภออรัญประเทศ 9 ราย
อาเภอวังนาเย็น ๗ ราย อาเภอตาพระยา 4 ราย อาเภอวัฒนานคร ๒ ราย อาเภอโคกสูง ๒ ราย และอาเภอวังสมบูรณ์ ๑ ราย
รายละเอียดดังตารางที่ ๑
ตารางที่ ๑ แสดงจานวนผู้ ป่วยโรคไข้เลือ ดออกจังหวัดสระแก้ว เปรียบเที ยบเดือนตุ ลาคม เดือ นพฤศจิ กายน และเดือ น
ธันวาคม ๒๕๖๑
ตุลาคม 2561
พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ธันวาคม 2561
ลาดับที่
อาเภอ
รวม
จานวนผู้ป่วย (ราย)
จานวนผู้ป่วย (ราย)
จานวนผู้ป่วย (ราย)
๑
เมืองสระแก้ว
๘
๑
๒
๑๑
๑
เขาฉกรรจ์
๕
๖
๐
๑๑
๓
อรัญประเทศ
๓
๓
3
9
๔
วังนาเย็น
๗
๐
๐
๗
๕
ตาพระยา
๑
๒
1
4
๖
วัฒนานคร
๒
๐
๐
๒
๖
โคกสูง
๒
๐
๐
๒
๘
วังสมบูรณ์
๑
๐
๐
๑
๙
คลองหาด
๐
๐
๐
๐
รวม
๒๙
๑๒
6
47
ที่มา : รง.๕๐๖ งานระบาดวิทยา สสจ.สระแก้ว
2. สรุปข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 จังหวัดสระแก้ว (วันที่ 27 ธันวาคม
2561 ถึง วันที่ 2 มกราคม 2562) เอกสารหมายเลข 3
นพ.สสจ.สก. ให้กลุ่มควบคุมโรคติดต่อเตรียมข้อมูลนาเสนอคณะกรมการจังหวัด ตายในช่วงปีใหม่นอ้ ยกว่าตายในช่วงปกติ
ให้เห็นภาพ
มติประชุม รับทราบ
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4.3.3 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
โครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี” สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงมี
พระราชดาริให้มลู นิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ได้ดาเนิน โครงการ “สุขภาพดีใต้รม่ พระบารมี”ร่วมกับกองทัพไทย
กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และมูลนิธิแมคแฮปปี้แฟมิลี่ เอกสารหมายเลข 4
4.3.4 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
การยื่ น ขอพิ จารณาจริย ธรรมวิจั ยในมนุ ษ ย์ จังหวัด สระแก้ ว ตามที่ จั งหวัด สระแก้ว มี ก ารจัด ตั ง
สานักงานคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จังหวัดสระแก้ว มีที่ตังอยู่ที่ชัน 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว และได้จัดทาคาสั่งแต่งตังคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ขึน โดยจะมีการประชุม
เพื่อพิจารณาจริยธรรมวิจัยในมนุษย์เดือนละ 1 ครัง กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล จึงขอแจ้ง ขันตอนกระบวนการขอพิจารณา
จริยธรรมวิจัยในมนุษย์จังหวัดสระแก้ว เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการยื่นขอพิจารณาจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ แก่บุคลากรในสังกัด
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้วทุกหน่วยงาน ถือเป็นแนวปฏิบัติต่อไป ทังนี จะได้มีการลงพืนที่เพื่อให้ความรู้ในรายละเอียด
ต่อไป โดยจะแบ่งเป็น 3 โซน โซนที่ 1 ได้แก่ อาเภอเมือง วัฒนานคร เขาฉกรรจ์ โซนที่ 2 ได้แก่ อาเภอวังนาเย็น วังสมบูรณ์ คลอง
หาด โซนที่ 3 ได้แก่ อาเภออรัญประเทศ โคกสูง ตาพระยา เอกสารหมายเลข 5
4.3.5 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
1. เตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ด้วย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุม ารี ทรงมีพระประสงค์ที่จะเสด็จฯ มาทรงปฏิบัติ พระราช
กรณียกิจ ในพืนที่จังหวัดสระแก้ว ในวันพุธที่ 9 มกราคม 2562 ดังนี
เวลา ๐๙.๔๐ - ๑๐.๔๐น. ณ โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนประชารัฐบารุง๑ หมู่ที่ ๔ ต.ป่าไร่ อ.อรัญประเทศ
เวลา ๑๑.๒๐ -๑๔.๑๕น. ณ โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนการบินไทย หมู่ ๙ ต.ไทรเดี่ยว อ.คลองหาด
เวลา ๑๔.๒๕-๑๕.๒๐น. ณ โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านนาอ้อม หมู่ ๑๐ ต.เขาสามสิบ อ.เขาฉกรรจ์
จังหวัดสระแก้ว ได้มีคาสั่งที่ ๔๒๒๓ /2561 ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม 2561 มอบหมายให้สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดสระแก้ว จัดหน่วยแพทย์พระราชทาน จัดรถพยาบาลตามขบวนเสด็จทางรถยนต์ คัดกรองไข้และโรคติดต่ออื่นๆในประชาชนที่
เฝ้ารับเสด็จฯ และเตรียมความพร้อมของสถานบริการสาธารณสุขในกรณีฉุกเฉิน
2. สรุปผลโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชนฯ จังหวัดสระแก้ว (ครังที่ 1)
ระหว่างวันที่ 11 – 24 ธันวาคม 2561 ดังนี
ตรวจ
ทันตก
อาเภอ
วัน เดือน ปี
สถานที่
ตรวจสายตา สุขภาพจิต ฝึกอาชีพ บริการอื่น ๆ
สุขภาพ
รรม
เมืองสระแก้ว
20-ธ.ค.-61 วัดคลองเจริญบุญ
93
58
23
12
50
340
คลองหาด
14-ธ.ค.-61 วัดหนองไผ่
50
17
6
34
15
143
ตาพระยา
19-ธ.ค.-61 โรงเรียนบ้านโคคลาน
63
6
9
14
150
129
วังนาเย็น
18-ธ.ค.-61 วัดวังสุเทพ
17
19
5
10
80
44
วัฒนานคร
12-ธ.ค.-61 ศาลากลางบ้านช่องกุ่ม
72
9
68
36
50
159
อรัญประเทศ
20-ธ.ค.-61 วัดเขาน้อยสีชมพู
178
20
21
10
0
97
เขาฉกรรจ์
16-ธ.ค.-61 ศาลากลางบ้านสุขสาราญ
141
20
88
69
48
25
โคกสูง
24-ธ.ค.-61 วัดหนองมั่ง
47
10
25
25
50
33
วังสมบูรณ์
19-ธ.ค.-61 ศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่วังใหม่
78
20
181
12
20
146
รวม ( คน)
739
179
426
463
1,116
3. แผนออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(พอ.สว.) ปีงบประมาณ 2562
เอกสารหมายเลข 6

4. โครงการวิตามินเสริมธาตุเหล็ก เด็กไทยอายุ6 เดือน – 5 ปี เขตสุขภาพที่ 6
update 3 ม.ค.62 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ได้รับงบค่าบริการทางการแพทย์ เพื่อดาเนินงานตามแผนงานบริการยา
นาเสริมธาตุเหล็ก จานวนเงิน 424,600 บาท และมีแผนจัดสรรงบ ดังนี
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การจัดสรรค่าบริการทางการแพทย์ แผนงานบริการยาน้าเสริมธาตุเหล็ก ปีงบประมาณ 2562
เด็กอายุ 6 เดือน -2 ปี
โอนเงินงวดที่ 1
อาเภอ
TypeArea 1,3 (คน)
(บาท)
เมืองสระแก้ว
1,280
74,758.00
คลองหาด
663
38,722.00
ตาพระยา
769
44,913.00
วังนาเย็น
798
46,607.00
วัฒนานคร
895
52,272.00
อรัญประเทศ
1,212
70,786.00
เขาฉกรรจ์
751
43,862.00
โคกสูง
406
23,712.00
วังสมบูรณ์
496
28,968.00
รวมเงิน
7,270
424,600.00
สรุปผลการดาเนินงานบริการยาน้าเสริมธาตุเหล็ก ในเด็ก 6 เดือน - 2 ปี จังหวัดสระแก้ว ต.ค.-ธ.ค. 2561
อาเภอ
เด็กอายุ 6เดือน -2 ปี
เด็กอายุ 6เดือน -11 เดือน 29วัน
อาเภอ
รับบริการ EPI
จ่ายยานาธาตุเหล็ก
ให้คาปรึกษา
รับบริการ EPI
เจาะ Hct.
(คน)
(ครัง)
ร้อยละ (ครัง)
ร้อยละ
(คน)
(ครัง)
ร้อยละ
เมืองสระแก้ว
701
383
54.64
220
31.38
324
38
11.73
คลองหาด
227
170
74.89
26
11.45
101
25
24.75
ตาพระยา
306
67
21.90
42
13.73
137
0
0
วังนาเย็น
354
286
80.79
134
37.85
122
4
3.28
วัฒนานคร
384
596
155.21*
159
41.41
172
1
0.58
อรัญประเทศ
523
115
21.99
30
5.74
256
12
4.69
เขาฉกรรจ์
292
8
2.74
1
0.34
133
1
0.75
โคกสูง
203
136
67.00
82
40.39
92
3
3.26
วังสมบูรณ์
217
47
21.66
10
4.61
97
1
1.03
รวม
3,207
1,808
56.38
704
21.95
1,434
85
5.93
หมายเหตุ :
1.เป้าหมายเด็กที่มารับบริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค(EPI) นับเป็นครังโดยคานวณจากอายุเดือน ณ วันที่มารับบริการ นับตังแต่วันที่ 1 ต.ค. 61 ถึง
วันที่ประมวลผลข้อมูล
2.เป้าหมายเด็กในเขตรับผิดชอบ (TypeArea 1,3) นับเป็นคนโดยคานวณจากอายุเดือน ณ วันที่ 1 ต.ค. 61
3.ผลงานจ่ายยานาเสริมธาตุเหล็ก นับตามรหัสยาที่สานักโภชนาการกาหนด โดยนับเป็นครังที่ให้บริการ
4.ผลงานการให้คาปรึกษา จะนับเฉพาะเด็กที่ได้รับยานาเสริมธาตุเหล็กมาแล้วจึงจะมาดูผลงานการให้คาปรึกษา(ครัง)
5.ผลการเจาะตรวจวัดค่าปริมาตรเม็ดเลือดแดงอันแน่น (Hematocrit :Hct) จะนับเฉพาะเด็กที่ได้รับยานาเสริมธาตุเหล็กมาแล้วจึงจะมาดูผลงานการ
เจาะHct
6.การแบ่งกลุ่มอายุแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ตามที่ สปสช. กาหนด
7.แยกผลงานที่ให้บริการนอกกลุ่มEPI เพื่อให้เห็นการดาเนินงานที่เพิ่มขึนจากเป้าหมายเด็กที่มารับบริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค(EPI) ทาให้ผลการ
ดาเนินงานภาพรวมอาจเกินกว่าเป้าหมายได้
8.ผลการเจาะ Hct ในเด็กที่อายุ 6 เดือน - 11 เดือน 29 วัน ที่ได้รับยานาเสริมธาตุเหล็ก
9.ผลงานนอกEPI(ครัง) อาจมีค่าติดลบได้เนื่องจาก เด็กที่มารับบริการ ณ หน่วยบริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค EPI ไปรับยานาเสริมธาตุเหล็กที่หน่วย
บริการอื่น
5. แนวทางการพัฒนาคลินิกเด็กสุขภาพดี (WCC) ตามมาตรฐานคลินกิ เด็กสุขภาพดี (WCC)

คุณภาพ เอกสารหมายเลข 7
6. ประกาศคณะกรรมการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ วันที่ 23
พฤศจิกายน 2561 เรื่อง กาหนดกิจการที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ให้เป็นอานาจและหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ด้านการดูแลผูส้ ูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ดังนี
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ข้อ 1 การจัดให้มีบุคลากรและค่าใช้จ่ายของบุคลากรเพื่อหน้าที่ในการดูแลระยะยาวสาหรับผู้สูงอายุที่ มีภาวะพึ่งพิงในพืนที่ ให้เป็น
อานาจและหน้าที่ของเทศบาล องค์กรปกครองส่วนตาบล เมืองพัทยา และกรุงเทพมหานคร
ข้อ 2 การสนับสนุนการฝึกอบรม การพัฒนาบุคลากร เพื่อทาหน้าที่ในการดูแลระยะยาวสาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตพืนที่
จังหวัด และอุดหนุนค่าใช้จ่ายให้สาหรับการดูแลระยะยาวสาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตพืนที่เทศบาล และองค์การ
บริหารส่วนตาบล ให้เป็นอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข้อ 3 การสนับสนุนงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นค่าตอบแทนและอบรมบุคลากรเพื่อหน้าที่ในการดูแลระยะ
ยาวสาหรับผูส้ ูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพืนที่ ให้ดาเนินการ ดังนี
(1) ปีงบประมาณ 2562 ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเจียดจ่ายจากเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นที่เหลือ
จ่าย หากไม่เพียงพอให้เสนอของบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น
(2) ปีงบประมาณ 2563 เป็น ต้น ไป ให้ องค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น หรือ กรมส่งเสริมการปกครองท้อ งถิ่น เสนอตั ง
งบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อเป้นค่าตอบแทนบุคลากร เพื่อทาหน้าที่ในการดูแลระยะยาวสาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิงต่อไป
*ประกาศโดย นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นพ.สสจ.สก. ฝากร่วมด้วยช่วยกันในการรับเสด็จ ในวันที่ 9 มกราคม 2562
มติประชุม รับทราบ
4.3.6 กลุ่มงานประกันสุขภาพ
1. การวิเคราะห์สถานการณ์การเงินการคลังของเครือข่ายหน่วยบริการ จังหวัดสระแก้ว ณ เดือน
พ.ย.2561
2. คืนข้อมูลการวิเคราะห์ผลการดาเนินงานเทียบกับแผน Plan fin ปี 2561 เดือน พ.ย.2561
เอกสารหมายเลข..8
3. สรุปการชาระหนี UC ระหว่างหน่วยบริการ ปี 2561 โดยขอให้
1) หน่วยบริการที่เป็นลูกหนี ชาระหนีระหว่างกัน ให้เสร็จสิน ภายในเดือนมกราคม 2562
2) รายงานผลการชาระหนีให้ กลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ.สระแก้ว ภายในวันที่ 30 มกราคม
2562 เอกสารหมายเลข 9
4. วงเงินงบประมาณ รายการค่าตอบแทนกาลังคนสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 เอกสาร
หมายเลข..8
มติประชุม รับทราบ
4.3.7 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
1. การดาเนินการเชิญชวนผูเ้ ข้าสูบบุหรี่เข้าร่วมโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์
ราชัน โดยดาเนินการตามขันตอน ดังนี
1.1. อาสาสมัครสาธารณสุข จังหวัดสระแก้ว ที่สูบบุหรี่ทุกคนเข้าร่วมโครงการ
1.2. อาสาสมัครสาธารณสุข จังหวัดสระแก้ว เชิญชวนผูส้ ูบบุหรีต่ งแต่
ั อายุ 15 ปี เข้าร่วม
โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน โดยกาหนดให้ อาสาสมัครสาธารณสุข 1 ท่าน เชิญชวนผู้สูบบุหรี่เข้าร่วม
5 ท่าน โดยสารวจ ให้ผู้สูบบุหรี่ลงนามในใบสมัคร
1.3. อาสาสมัครสาธารณสุข ส่งรายชื่อและใบสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ ให้เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข
ในเขตพืนที่รับผิดชอบ
1.4 เจ้าหน้าที่ ลงข้อมูล ในระบบ special pp บุหรี่ (ระบบ 43 แฟ้ม) ที่หน่วยบริการ ตาม
ระบบการลงบันทึกข้อมูลใน special pp
1.5. อาสาสมัครสาธารณสุขออกติดตามผูส้ มัครเลิกบุหรี่ทุกราย เป็นรายเดือน โดยใช้แบบ
ติดตาม และรายงานผลให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกเดือน
1.6. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขลงข้อมูลการเลิกบุหรี่ ตามระยะเวลาที่กาหนด ตามระบบการลง
บันทึกข้อมูลใน special pp
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1.7. อาสาสมัครสาธารณสุขรณรงค์เลิกสูบบุหรี่ โดยแนะนาตาม 35 วิธีเลิกสูบบุหรี่
เอกสารหมายเลข 10
2. การเฝ้าระวังใช้ยาแคปซูลเขียวเหลืองในทางที่ผิด พบการใช้ในกทางที่ผิดในกลุ่มเยาวชน จึงขอ
ความร่วมมือรณรงค์ การสืบหาข่าวแหล่งที่มา ปัญหาพบการซือขายทางอินเตอร์เน็ต เป็นความผิดขายยาโดยไม่ได้รับอนุญาต
และเฝ้าระวังการจาหน่ายในร้านขายยาแผนปัจจุบันให้ปฏิบตั ิให้ถูกต้องตามกฎหมาย
3. ร่างบัญชียาจังหวัดสระแก้ว และสรุปภาพรวม เพื่อแจ้งให้ทุกหน่วยงานพิจารณาเบืองต้น ทังนีจะ
จัดประชุมคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบาบัดในเดือนมกราคม 2562 เอกสารหมายเลข 11
นพ.สสจ.สก.
มติประชุม รับทราบ
4.3.8 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
การประกวดผลการด าเนิ น งานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับ จังหวัด ประจ าปี ๒๕๖๒
จังหวัดสระแก้ว โดยสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับสานักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว กาหนดจัดประกวดผล
การดาเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทชุมชนและสถานศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดาเนินงาน ของชมรม TO
BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด ปี ๒๕๖๒ และคัดเลือกชมรมTO BE NUMBER ONE ประเภทต่างๆ เข้าร่วมประกวดผลการ
ดาเนินงานจังหวัด/ชมรมTO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก โดยกาหนดดาเนินงาน ในเดือนมกราคมกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ รูปแบบการประกวด : คณะกรรมการประกวดระดับจังหวัด ลงพื้นที่รับฟังการนาเสนอผลการดาเนินงาน ณ
ที่ตั้งของชมรมในพื้นที่ และสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการโครงการรณรงค์ป้องกัน
และแก้ ไขปั ญ หายาเสพติ ด TO BE NUMBER ONE จั งหวั ด สระแก้ ว ได้ แ จ้ งขอความร่ ว มมื อ จากทุ ก อ าเภอในการประสาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คัดเลือกและส่ง
๑. ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชน
จานวน ๑ ชมรม
๒. ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาประเภทมัธยมศึกษา จานวน ๑ ชมรม
เข้าร่วมประกวดดังกล่าว และส่งแบบตอบรับการประกวดให้ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ภายในวันที่ ๒๒ มกราคม
๒๕๖๒ จึงขอความร่วมมือสานักงานสาธารณสุขอาเภอทุกอาเภอ สนับสนุนชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทชุมชน ตัวแทน
ระดับอาเภอ เตรียมความพร้อมในการประกวดต่อไป
มติประชุม รับทราบ
4.3.9 กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
การเตรี ย มความพร้ อ ม ระบบการดู แ ลผู้ ป่ ว ย Stroke ระยะ Intermediate Care ด้ ว ยการแพทย์
ผสมผสาน จั งหวัด สระแก้ ว มี น โยบายให้ ห น่ ว ยบริก ารทุ ก แห่ ง ให้ มี ก ารดู แ ลผู้ ป่ ว ยอย่ างต่ อ เนื่ อง ตั งแต่ เริ่ ม เข้ ารับ การรัก ษา
จนกระทั่งการดูแลต่อเนื่องในชุมชน โดยกลุ่มงานแพทย์แผนไทยฯ มีการเตรียมความพร้อมการจัดระบบบริการและการดูแลผู้ป่วย
Stroke ดังนี
ระยะที่ 1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย กลุ่มแพทย์แผนไทยที่ปฏิบัติงานใน
รพ./รพ.สต.ทุก แห่ ง (รพ.9 แห่ ง รพ.สต. 17 แห่ ง) จานวน 40 คน ระหว่างวัน ที่ 17-18 ธัน วาคม 2561 กลุ่ มเป้ าหมาย
ประกอบด้วย แพทย์แผนไทยและผู้ช่วยแพทย์แผนไทย โดยทบทวนองค์ความรู้การดูฟื้นฟูผู้ป่วย Stroke ตามแนวทางเวชปฏิบัติ
ระยะที่ 2 การฝึกทักษะการดูแลและฟื้นฟูผู้ป่วย Stroke ระยะ Intermediate care
สาหรับแพทย์แผนไทยที่ปฏิบัติงานโรงพยาบาลทุกแห่ง จานวน 14 คน ระหว่างวันที่ 17 มกราคม – 8 กุมภาพันธ์ 2562
โดยแบ่งออกเป็น 4 รุ่นๆละ 2 วัน ณ โรงพยาบาลวัฒนานคร สาขาแพทย์แผนไทย
ทังนี ขอความร่วมมือจากโรงพยาบาลทุกแห่ง อานวยความสะดวกและส่งบุคลากรเข้ารับ
ฝึกทักษะต่อไป กาหนดการตาม เอกสารหมายเลข 12
4.7.10 งานตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน
การตรวจสอบภาย รอบแรก จะลงตรวจสอบระหว่างวันที่ 6-25 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่ง สสจ.
สระแก้ว และทีม จะลงตรวจสอบเองซึ่งมีแผนออกมาแล้ว ในส่วนเรือ่ งการาควบคุมภายใน ได้จดั ทาการควบคุมภายในตาม
ระเบียบใหม่ส่งให้ตรวจสอบภายในของจังหวัดสระแก้วแล้ว ส่วนคะแนน ITA ที่นาเรียนไปในไลน์ทีมนา มีการปรับคะแนนเพิ่มอีก
แต่หน่วยงานที่ไม่ได้คะแนนเต็มอยากให้ส่งเอกสารมาซ่อม
มติประชุม รับทราบ

9
4.3.11 กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
สรุปผลการดาเนินการจัดซือจัดจ้าง งบลงทุนรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 เอกสาร
หมายเลข 13
มติประชุม รับทราบ
4.3.12 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
1. งานพัฒนายุทธศาสตร์สุขภาพ
1) ปฏิทินการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ประจาป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เอกสารหมายเลข 14
2) สรุปการส่งแผนงานของเครือข่ายบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ 2562 เอกสารหมาย
เลข 15
3) การดาเนินการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจาปี
2562 (โซล่าเซลล์) เอกสารหมายเลข 16
มติประชุม รับทราบ
2. งานนิเทศและประเมินผล
นิเทศและเยีย่ มเสริมพลัง เครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เอกสาร
หมายเลข 17 (ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการนิเทศและเยี่ยมเสริมพลัง 2562 ได้ที่
https://drive.google.com/drive/folders/1m8m-k4UUbZxJsVUxoORf_U5GrSQEY2dG?usp=sharing
มติประชุม รับทราบ
4.4 โรงพยาบาลชุมชน
4.4.1 โรงพยาบาลวัฒนานคร
1. สรุปสาระสาคัญการประชุมหารือแนวทางการจัดงานกีฬาสาธารณสุขสระแก้วสัมพันธ์ ปี
๒๕๖๒ ในวันพุธที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม สสอ.วัฒนานคร เอกสารหมายเลข 18
มติประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนออื่น ๆ ไม่มี
มติประชุม รับทราบ
ปิดประชุม

เวลา 16.34 น.
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม
ผกามาศ ปฏิหารย์
(นางสาวผกามาศ ปฏิหารย์)
เจ้าพนักงานสถิติชานาญงาน

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
กัลยารัตน์ จตุพรเจริญชัย
(นางกัลยารัตน์ จตุพรเจริญชัย)
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ

