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รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานการพัฒนาสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.)
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
ครั้งที่ 1/๒๕62
วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม ๒๕62
ณ ห้องประชุมสิรินธร สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
*******************************************
ผู้มาประชุม
1. นายสุภโชค
2. นายสมคิด
3. นางอรรัตน์
4. นายไพรรัชต์วิริต
5. นางดารารัตน์
6. นางจามจุรี
7. นางกัลยารัตน์
8. นางอรพิน
9. นายสานิษ
10. นายสมเกียรติ
11. นายสุรชัย
12. นายอิทธิวัฒน์
13. นางลอองจันทร์
14. นายมานัชย์
15. นายพิชิตชัย
16. นายเอกชัย
17. นางภัทรา
18. นางกัญญา
19. นางจามจุรี
20. นางนาตญา
21. นายสรวิศ
22. นายสุขุม
23. นายจักรกฤษณ์
24. นายคงศักดิ์
25. นายเอกชัย
26. นายวัฒนพล
27. น.ส.สุเนตร
28. นายสุกฤษฎิ์
29. นายไชยยา
30. นายอดุลย์
31. นางอารี
32. นายณรงค์
33. นายคารณ
34. นายอุทัย
35. นายสุรยิ ันต์
36. นายประชากร
37. นายบุญยืน

เวชภัณฑ์เภสัช
ยึนประโคน
จันทร์เพ็ญ
วิริยะภัคพงศ์
โห้วงศ์
สมบัติวงษ์
จตุพรเจริญชัย
ภัทรกรสกุล
ศิริปิ่น
ทองเล็ก
เทียมพูล
ภูริภสู ิต
คาภิรานนท์
เวชบุญ
เชิดชู
หอมชื่น
ผาแก้ว
เทพรัตนะ
สมบัติวงษ์
คาเผือก
ชลาลัย
พิริยะพรพิพัฒน์
สุรการ
วงศ์ชูศรี
ยอดขาว
จิติลาภะ
บัลลือพรมราช
เลิศสกุลธรรม
จักรสิงห์โต
หาญชิงชัย
วิเชียร
ปุริสพันธ์
สมยา
เพ็ชรนอก
เศษศรี
พืนบาตร
ทิศพรม

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

พ.อ.หญิงนาค้าง
นายอดุลย์
นายเสกสรรค์
นางสาวผกามาศ

จัดพล
เจือจันทร์
คงอาชีวกิจ
ปฏิหารย์

ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการอื่น)
1. แพทย์หญิงจุฬารัตน์ เหมกูล
2. นายธนกฤต
สายสิญจน์
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายประวิทย์
2. นางสาวเปรมกมล
3. นายณัฐกริช
4. นายอนุสรณ์
5. นายปิยะณัฐ
6. นายสรณพ
7. นายปิติพัฒน์
8. นางาสาวปวีณภัสส์
9. นายอานาจ
10. นางสวาท
11. นางไขศรี
12. นางลัดดา
13. นายนพดล
14. นายวิเชียร
15. นางจันทร์นิภา
16. นายอภิสิทธิ์
17. นายประทีป
18. นายมรกต
19. นายบัญชาการ
20. นางสาววารีย์
21. นายณัฐวุธ
22. นายนภาพล
23. นายทองปาน
24. นายธนาดร

คานึง
ขวนขวาย
โกมลศรี
คัฒจรรย์
วิเชียร
ลาดนอก
ทองเลิศ
คลาศิริ
กองคา
พันธ์มาก
เต็มเปีย่ ม
สมมิตร
คาแสน
ซาคา
เภตรา
พลเสน
แสงเพ็ชร์
ขุนหาญ
เหลาลา
วาสนารวยรุ่ง
บุญศรีแก้ว
วสนาท
พันจุย
คาดา

(แทน) ผู้อานวยการโรงพยาบาลค่ายสุรสิงหนาท
(แทน) หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที่ 6.๒ สระแก้ว
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
เจ้าพนักงานสถิติชานาญงาน
ผู้อานวยการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ อ.อรัญประเทศ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
พยาบาลวิขาขีพชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
นักวิชาการพัสดุ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

สสจ.สระแก้ว
สสจ.สระแก้ว
สสจ.สระแก้ว
สสจ.สระแก้ว
สสจ.สระแก้ว
สสจ.สระแก้ว
สสจ.สระแก้ว
สสจ.สระแก้ว
รพ.อรัญประเทศ
รพ.อรัญประเทศ
รพ.วัฒนานคร
รพ.วัฒนานคร
รพ.ตาพระยา
รพ.ตาพระยา
รพ.วังนาเย็น
รพ.วังนาเย็น
รพ.คลองหาด
รพ.คลองหาด
รพ.เขาฉกรรจ์
รพ.เขาฉกรรจ์
รพ.วังสมบูรณ์
สสอ.วัฒนานคร
สสอ.ตาพระยา
สสอ.คลองหาด

วาระก่อนประชุม ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตประจาปีงบประมาณ 2562
ประชุมเวลา

13.30 น.
นายแพทย์สุภโชค เวชภัณฑ์เภสัช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุม กล่าวเปิดประชุม
และดาเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังนี
วาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.1 เรื่องจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
1. พระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก ช่วงวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 จะมีการเตรียมการในระดับจังหวัด พิธีที่
เกี่ยวข้องกับนา ช่วงวันที่ 6-18 เมษายน 2562 ที่เทศบาลเมืองสระแก้ว (สระแก้ว-สระขวัญ) ให้ทีมอาเภอไปที่ดูที่ สระแก้ว-สระ
ขวัญให้ดูนาให้สะอาดสมพระเกียรติ คงเกี่ยวข้องกับสาธารณสุขต้องไปดูเกี่ยวกับอนามัยสิ่งแวดล้อมว่านานันเหมาะสม
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2. จิตอาสา 904 มีที่มา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีปณิธานเรื่องของการอยากให้คนไทยรักสามัคคี มีจิต
สาธารณะ พระองค์ทรงเปิดหลักสูตร จัดให้หลักสูตรจิตอาสา 904 ของระดับประเทศ ส่งตัวแทนเข้าไป 2 รุ่นแล้ว มีการขยายต่อ
ระดับจังหวัด จังหวัดสระแก้ว ได้เชิญหัวหน้าหน่วยงาน ข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมอบรมจิตอาสา 904 เป็นเวลาครึ่งวัน ทุกอย่าง
ต้องถ่ายรูปและรายงานไปที่สานักพระราชวัง จะมีเครื่องแบบ ผ้าพันคอสีเหลือง หมายถึง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
ส่งหมวกสีฟ้า สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 หลังจากนีจะไปจัดทุกอาเภอ
3. โครงการกองทุน 10 บาท 10 หลัง มีการรวมเงินบริจาค ในส่วนของสาธารณสุขฝากรองไพรรัชต์วริ ิต รวม
รวบส่งจังหวัด
4. งานกาชาด วันที่ 8-14 กุมภาพันธ์ 2562
5. ไข้เลือดออก มีรายงาน 20 ราย ในเดือนมกราคม 2562 เป็นอาเภอเมืองสระแก้ว ประมาณ 90% ฝาก
ทุกท่านช่วยกันดูแล ฝากทาง รพร.สระแก้ว เรื่องการตระหนักรู้และการรายงาน ฝากทบทวน Review เมื่อเกิด case
มติประชุม รับทราบ
วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครังที่ 12/๒๕61 วันที่ 3 ธันวาคม ๒๕61
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
วาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครังที่แล้ว
1. Value Based healthcare Sakaeo และ คืนข้อมูลตัวชีวัดตรวจราชการและ PA เอกสารหมายเลข 1
นพ.สสจ.สก. ตัวชีวัดนีเป็นการลงข้อมูลในระดับหนึ่ง ฝากติดตามกากับด้วย
2. รายงานความก้าวหน้าผลการดเนินงานมาตรฐานรถพยาบาล โดยนายไพรรัชต์วิริต วิรยิ ะภัคพงศ์ รองนายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว เอกสารหมายเลข 2
3. รายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินงานมาตรฐานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจร และระบบส่งต่อ (ECS)
โดย นายแพทย์สรวิศ ชลาลัย รองผู้อานวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลอรัญประเทศ เอกสารหมายเลข 3

3. รายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินงานพัฒนาระบบ IT โดยนายแพทย์จักรกฤษณ์ สุรการ
ผู้อานวยการโรงพยาบาลวังนาเย็น เอกสารหมายเลข 4
มติประชุม รับทราบ
วาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.1 รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
4.1.1 นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน
Traffic Medicine เอกสารแนบท้าย
มติประชุม รับทราบ
4.1.2 นายไพรรัชต์วิริต วิริยะภัคพงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
1.การจัดงาน “สืบสานวัฒนธรรมเบืองบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว. ประจาปี ๒๕๖๒ ระหว่าง
วันที่ ๑๑-๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ บริเวณอุทยานพุทธมณฑลสระแก้ว ตาบลท่าเกษม อาเภอเมืองสระแก้ว เอกสารหมายเลข 5
2.การอยู่เวรนอกเวลาราชการ ขอเน้นยาเรื่องการอยู่เวรนอกเวลา ในส่วนของ รพ.สต.อยากให้ทบทวน
การอยู่เวร ว่า รพ.สต.ในพืนที่ บางแห่งยังมีความจาเป็นที่ต้องอยู่เวรนอกเวลาราชการหรือไม่ ถ้ายังจาเป็นให้จัดเป็น Node
รวมกันได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้ยังจัดเหมือนเดิมให้ดูว่าช่วงเวลาที่อยู่กับผูม้ ารับบริการสอดคล้องกันหรือไม่ โดยให้ยึดถือประโยชน์ของ
ประชาชนเป็นหลัก แลยึดถือความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ โดยขอให้สาธารณสุขอาเภอทบทวน ในส่วนของ รพ.มีบางกลุ่มงานที่อยู่
เวรนอกเวลาราชการ 24 ชั่งโมง ให้ดูว่ามีการอยู่เวรตามจริงหรือไม่ การแลกเปลี่ยนเวรหรือไม่ มีการบันทึกขอแลกเปลี่ยนเวรเป็น
ทางการหรือไม่ การเบิกจ่ายเงินขอให้เบิกจ่ายตามจริง
4.1.3 นางดารารัตน์ โห้วงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
สืบเนื่องจากการประชุมด้านการข่าวจังหวัดสระแก้ว ท่านปลัดจังหวัดเป็นประธาน มีเรื่องแจ้ง ดังนี
1. การวางตัวเป็นกลางในการเลือกตัง ขอให้ทุกส่วนราชการปฏิบัตติ ัวเป็นกลาง 2.มีโรคอหิวาในสุกรระบาดให้สาธารณสุขเฝ้าระวัง
3.มีการแพร่ระบาดของการจาหน่าย Tramadol ในพืนที่ภาคตะวันออก ฝากสาธารณสุขในเรื่องของสถานที่จาหน่าย ร้านขายยา
ในแต่ละพืนที่ซึ่งทางจังหวัดจะหามาตรการการดาเนินงานอีกครัง
มติประชุม รับทราบ
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๔.2 ศูนย์วิชาการต่าง ๆ
๔.2.1 ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที่ 6.๒ สระแก้ว
สถานการณ์โรคไข้มาลาเรียจังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ 2562 เอกสารหมายเลข 19 ขอให้
รายงานภายใน 1 วัน
มติประชุม รับทราบ
๔.3 กลุ่มงานและงานต่าง ๆ
4.3.1 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
1. งานพัฒนายุทธศาสตร์สุขภาพ
1. ปฏิทินการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ประจาป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เอกสารหมายเลข 6

2. สรุปการส่งแผนงาน ของเครือข่ายบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ 2562 เอกสาร
หมายเลข 7
3. สรุปการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณเดือนมกราคม 2562 เอกสารหมายเลข 8
2. งานนิเทศและประเมินผล
1.(ร่าง)กาหนดการตรวจราชการ กรณีปกติ เขตสุขภาพที่ 6 กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดสระแก้ว
รอบที1่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เอกสารหมายเลข 9
มติประชุม รับทราบ
4.3.2 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
1. ระงับการขอเบิกเงินค่าป่วยการ อสม. จาก อบจ. เอกสารหมายเลข 10
2. สรุปประเด็นการสื่อสารองค์กร ความก้าวหน้าและข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการและ
คณะทางานพัฒนาระบบส่งต่อ จังหวัดสระแก้ว เอกสารหมายเลข 11
3. ขอให้หน่วยงานมอบหมายผู้รับผิดชอบระบบงาน COC เพื่อให้การดูแลต่อเนื่อง เป็นไปตาม Flow
chart ที่กาหนด เอกสารหมายเลข 12
นพ.สสจ.สก. เรื่อง Service Plan ต้องฝาก รพร.สระแก้ว เพราะเป็นแม่ข่าย ส่วนเรื่อง COC ขอคุยกันก่อนว่าจะวางโครงสร้าง
แบบไหน
มติประชุม รับทราบ
4.3.3 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
๑. สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
๑.1 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกประเทศไทย (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ มกราคม 256๒)
- มีรายงานการพบผู้ป่วยทังหมด 1,679 ราย อัตราป่วย 2.54 ต่อประชากรแสนคน พบผู้เสียชีวิตสะสม ๑ ราย อัตรา
ตายร้อยละ 0.0๖
- กลุ่มอายุที่พบผู้ป่วยสูงสุด 3 อันดับแรกคือ กลุ่มอายุ ๑๕ – ๒๔ ปี (๒๖.๘๕%) รองลงมาคือ กลุ่มอายุ ๑๐ – ๑๔ ปี
(๒๑.๒๖%) และ ๒๕ – ๓4 ปี (๑๔.๔๑%)
- จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด 3 อันดับแรกของประเทศ ได้แก่ นครปฐม สมุทรสาคร และสงขลา (11.56, 11.20 และ
9.08 ต่อประชากรแสนคนตามลาดับ)
๑.๒ สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดสระแก้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ มกราคม 256๒)
- ตังแต่วันที่ 1 มกราคม – ๒๘ มกราคม 256๒ สสจ.สระแก้ว ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จานวนทังสิน 23
ราย คิดเป็นอัตราป่วย 4.11 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต
- พบผู้ป่วยเพศชายมากกว่าเพศหญิง โดยพบเพศชาย 13 ราย เพศหญิง 10 ราย อัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิงเท่ากับ
1.30 : 1

5
- กลุ่มอายุที่พบผู้ป่วยสูงสุด คือ กลุ่มอายุ ๕ – ๙ ปี มีอัตราป่วย 26.22 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 1
๐ – 1๔ ปี 0 – 4 ปี , ๑๕ – ๒๔ ปี 25 – 34 ปี และ 35 – 44 ปี และ อัตราป่วยเท่ากับ 13.05 , 5.74, 3.66, 2.36
และ 1.1 ต่อประชากรแสนคน ตามลาดับ
- อาเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุดคือ อาเภอเมืองสระแก้ว อัตราป่วยเท่ากับ 18.09 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคืออาเภอ
เขาฉกรรจ์ (๑.๗๗) อาเภอตาพระยา (1.76) และอาเภอวัฒนานคร (1.22 ) ส่วนอีก 5 อาเภอยังไม่พบผู้ป่วย
- จากการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในเดือนมกราคม ๒๕๖๒ พบผู้ป่วยทังสิน 23 ราย แยกเป็นอาเภอเมือง
สระแก้ว 20 ราย อาเภอเขาฉกรรจ์ ๑ ราย อาเภอตาพระยา ๑ ราย และอาเภอวัฒนานคร ๑ รายสามารถแสดงพืนที่ที่พบผู้ป่วย
โรคไข้เลือดออกแยกรายหมู่บ้าน ได้ดังนี
ตารางที่ ๑ แสดงจานวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจังหวัดสระแก้ว จาแนกรายหมู่บ้าน
ตำบล
ชื่อชุมชน/หมู่บ้ำน
อำเภอ
จำนวนผู้ป่วย (รำย)
๑. ท่าเกษม
ม. ๒ ท่าเกษม
๗
ม. ๘ สุขสาราญ
๑
ม. ๓ หนองนกเขา
๑
๒. สระขวัญ
ม. ๑๒ ทุ่งหินโคน
๑
ม. ๔ ทุ่งพลวง
๑
๓. สระแก้ว
ม.๑๓ หนองปรือ
๑
๑. เมืองสระแก้ว
ม.๙ คลองกระเบื้อง
๑
๔. ศาลาลาดวน
ม.๗ หนองผูกเต่า
๑
ม.๑๒ หนองอีซอ้
๑
๕. ท่าแยก
ม. ๑๓ เนินไฮ
๑
ม. ๒ บ้านหอย
๑
๖. บ้านแก้ง
ม.๙ เขาสิงโต
๑
๗. โคกปี่ฆ้อง
ม.๘ หนองขี้เห็น
๑
๘. หนองบอน
ม. ๑ หน้าสถานี
๑
๑๐. พระเพลิง
ม. ๙ ท่าเต้น
๒. เขำฉกรรจ์
๑
๙. ทัพราช
ม.๗ โคกไพล
๓. ตำพระยำ
๑
๑๑. หนองหมากฝ้าย
ม.๑ คลองคันโท
๔. วัฒนำนคร
๑
รวม
๒๓
ที่มา : รง.๕๐๖ งานระบาดวิทยา สสจ.สระแก้ว
๑.๓ มาตรการควบคุมไข้เลือดออก นอกฤดูการระบาด (ม.ค.-เม.ย.)
๑.๓.๑ การควบคุมโรค
1) ถ้าพบเป็นรายแรกของหมู่บ้าน/ชุมชน (Index case) ขอให้สอบสวนโรคตามแบบรายงาน เพื่อยืนยันการเกิดโรคและ
ป้องกันการแพร่กระจายของโรค
2) ดาเนินการควบคุมโรค ตามมาตรการ 3 – 3 – 1, 1 – 3 - 7 คือ
3 แจ้ง รพ.สต./รพ.พืนที่รับผิดชอบทันทีทางโทรศัพท์/ไลน์ ภายใน 3 ชั่วโมง
3 ควบคุมโรค กาจัดยุงและทาลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายที่บ้านผู้ปว่ ย ภายใน 3 ชั่วโมง

1 ควบคุมโรคโดยการสารวจและทาลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ่นเคมี ที่บ้านผู้ป่วย/โรงเรียน
และในหมู่บ้าน/ชุมชน ในรัศมี 100 เมตร หรือทังหมู่บ้าน ภายใน 24 ชม. (1 วัน)
การควบคุมโรค ดาเนินการ 3 ครัง ในวันที่ 1, 3 และ 7
3) เฝ้าระวังต่อเนื่องจนครบ 28 วัน เพื่อป้องกันการเกิดโรคใน second generation
๑.๓.๒ การป้องกันโรคไข้เลือดออก
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โดยการกาจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ตามมาตรการ “3 เก็บ 3 โรค” โดยทาให้ต่อเนื่องทุกสัปดาห์
1. เก็บบ้าน
ให้ปลอดโปร่งไม่ให้ยุงลายเกาะพัก
2. เก็บขยะ
เศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลาย
3. เก็บน้า
ปิดให้มิดชิดหรือเปลี่ยนถ่ายน้าทุกสัปดาห์ไม่ให้ยุงลายวางไข่
สามารถป้องกันได้ 3 โรค คือ ไข้เลือดออก โรคติดเชือไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย
๑.๓.๓ กิจกรรมเพิ่มเติม “จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อกาจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย”
กระทรวงสาธารณสุข กาหนดให้ทุกจังหวัดจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อกาจัดแหล่งเพาะพันธุ์
ยุงลาย อย่างต่อเนื่อง พร้อมกันทั่วประเทศเดือนละ 1 ครัง ดังนี
1.ระหว่างวันที่ 24 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2562
2.ระหว่างวันที่ 18 – 24 กุมภาพันธ์ 2562
3.ระหว่างวันที่ 11 – 17 มีนาคม 2562
4.ระหว่างวันที่ 8 – 12 เมษายน 2562
5.ระหว่างวันที่ 13 – 18 พฤษภาคม 2562
6.ระหว่างวันที่ 5 – 15 มิถุนายน 2562
7.ระหว่างวันที่ 16 -28 กรกฎาคม 2562
8.ระหว่างวันที่ 12 – 18 สิงหาคม 2562
9.ระหว่างวันที่ 9 – 15 กันยายน 2562
10.ระหว่างวันที่ 13 – 23 ตุลาคม 2562
11.ระหว่างวันที่ 4 – 10 พฤศจิกายน 2562
12.ระหว่างวันที่ 5 – 11 ธันวาคม 2562
โดยให้สรุปรายงานผลการดาเนินงานเป็นรูปแบบ 1 หน้า (1 page) ได้แก่ ภาพกิจกรรม ผลการสารวจลูกนายุงลาย
จานวนจิตอาสาทีร่ ่วมกิจกรรม โดยสามารถรายงานกิจกรรมได้ทุกวันในช่วงการรณรงค์
๒. งานการแพทย์ฉุกเฉิน (ข่าวประชาสัมพันธ์)
เมื่ อ วั น ที่ 24 ม.ค.62 เวลา 9.00 น. นายแพทย์ พั ฒ นพงษ์ ประชาสั น ติ กุ ล นายแพทย์ ช านาญการพิ เศษ และ
คณะกรรมการประเมินจังหวัดดีเด่น ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ประจาปี 2561 (EMS Award 2018) ได้เดินทางมาประเมินผลการ
ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินของจังหวัดสระแก้ว โดยมีนางดารารัตน์ โห้วงศ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย
ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว อบต.ทัพราช อบต.คลองหินปูน ประธานมูลนิธิสว่างสระแก้วธรรมสถาน มูลนิธิ
สว่างเที่ ยงธรรมสถาน มู ลนิ ธิกู้ภั ยอรัญ ประเทศ มูลนิ ธิร่วมกตัญ ญู จังหวัดสระแก้ว ผู้รับ ผิด ชอบงานการแพทย์ฉุก เฉิ นจากทุ ก
โรงพยาบาล ร่วมให้การต้อนรับและนาเสนอผลงาน ณ ห้องประชุมสิรินธร สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
ทังนีจังหวัดสระแก้ว เป็น 1 ใน 5 จังหวัด (ประเภทจังหวัด Size M) ได้แก่ จังหวัดสระแก้ว หนองคาย ตรัง ปัตตานี และ
กาฬสินธุ์ที่มีผลงานเด่น โดยคณะกรรมการลงมาดูผลงานจริงในพืนที่เพื่อพิจารณาให้ได้รับรางวัลจังหวัดดีเด่น ด้านการแพทย์
ฉุกเฉิน ประจาปี 2561 (EMS Award 2018) ต่อไป
ผอ.รพ.วัฒนานคร นาเสนอการทาวิจัยยาสมุนไพรป้องกันไข้เลือดออก จะดาเนินการในเดือนมีนาคม 62 ส่วนรายละเอียดงานวิจัย
จะทาอย่างไรจะประชุมทีมอีกครัง แต่จะขอพืนที่ 4 อาเภอ ที่จะเข้าร่วมงานวิจัย คือ อาเภอเมืองสระแก้ว อาเภอเขาฉกรรจ์ อาเภอ
วัฒนานคร อาเภอตาพระยา
มติประชุม รับทราบ
4.3.4 กลุ่มงานประกันสุขภาพ
1. การวิเคราะห์สถานการณ์การเงินการคลังของเครือข่ายหน่วยบริการ จังหวัดสระแก้ว ณ เดือน
ธ.ค.2561 เอกสารหมายเลข 13
2. สรุปการชาระหนี UC ระหว่างหน่วยบริการ ไตรมาส 1 ปี 2562
3. รายงาน Productivity โรงพยาบาล ไตรมาส 1 ปี 2562
4.. รายงานผลการดาเนินงานตามแผนเงินบารุงโรงพยาบาล ไตรมาส 1 ปี 2562 เอกสาร
หมายเลข 14
นพ.สสจ.สก. ฝาก ผอ.รพ.วางแผนเรื่องการก่อหนีผูกพัน
มติประชุม รับทราบ

7
4.3.5 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
แนวทางการดาเนินงานลดและคัดแยกขยะมูลฝอย สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว เอกสาร
หมายเลข 15
มติประชุม รับทราบ
4.7.11 งานตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน
สรุปผลการตรวจสอบภายในประจาปีงบประมาณ 2561 และแผนการตรวจสอบภายในประจาปี
งบประมาณ 2562 เอกสารหมายเลข 16
มติประชุม รับทราบ
4.3.12 กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
1. สรุปผลการดาเนินการจัดซือจัดจ้าง งบลงทุนรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
เอกสารหมายเลข 17
2. สรุปผลการดาเนินงานแผนเงินบารุงของ สสอ. และ รพ.สต. ไตรมาส 1 ประจาปีงบประมาณ
2562 เอกสารหมายเลข 18
มติประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนออื่น ๆ ไม่มี
มติประชุม รับทราบ
ปิดประชุม

เวลา 17.06 น.
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม
ผกามาศ ปฏิหารย์
(นางสาวผกามาศ ปฏิหารย์)
เจ้าพนักงานสถิติชานาญงาน

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
กัลยารัตน์ จตุพรเจริญชัย
(นางกัลยารัตน์ จตุพรเจริญชัย)
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ

