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รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานการพัฒนาสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.)
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
ครั้งที่ 2/๒๕62
วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 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. นางกชพรรณ
12. นายอิทธิวัฒน์
13. นางลอองจันทร์
14. นายสมบัติ
15. นายพิชิตชัย
16. นายนพดล
17. นางสาวปิยะมาศ
18. นางกัญญา
19. นางจามจุรี
20. นางสาววรินราไพ
21. นายสรวิศ
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
ภัทรกรสกุล
ภูริภสู ิต
คาภิรานนท์
สมบัติวงษ์
เชิดชู
ทาทิตย์
ตามศรี
เทพรัตนะ
สมบัติวงษ์
ปริณกุล
ชลาลัย
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
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ
หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
(แทน) หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
(แทน) หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ
หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
(แทน) 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
สาธารณสุขอาเภอโคกสูง
สาธารณสุขอาเภอวังสมบูรณ์
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38.
39.
40.
41.
42.
43.

พ.อ.หญิงนาค้าง
นางพิมพ์จันทร์
นางวรรณา
นายชัยยงค์
นายเสกสรรค์
นางสาวผกามาศ

จัดพล
ภูแก้ว
ผลอ้อ
กุหลาบ
คงอาชีวกิจ
ปฏิหารย์

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

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวเปรมกมล
ขวนขวาย
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สสจ.สระแก้ว
2. นายณัฐกริช
โกมลศรี
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สสจ.สระแก้ว
3. นายปิยะณัฐ
วิเชียร
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
สสจ.สระแก้ว
4. นายสรณพ
ลาดนอก
นักวิชาการสาธารณสุข
สสจ.สระแก้ว
5. นางสาวเสาวณีย์
ยถาภูธานนท์
รอง ผอก.ด้านคุณภาพและกิจการพิเศษ
รพร.สระแก้ว
6. นายอานาจ
กองคา
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
รพ.อรัญประเทศ
7. นางไขศรี
เต็มเปีย่ ม
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
รพ.วัฒนานคร
8. นางลัดดา
สมมิตร
พยาบาลวิขาขีพชานาญการ
รพ.วัฒนานคร
9. นายวิเชียร
ซาคา
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
รพ.ตาพระยา
10. นายประทีป
แสงเพ็ชร์
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
รพ.คลองหาด
11. นายมรกต
ขุนหาญ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
รพ.คลองหาด
12. นายบัญชาการ
เหลาลา
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
รพ.เขาฉกรรจ์
13. นายอนุชาติ
คล่องยุทธ์
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
รพ.โคกสูง
14. นายณัฐวุฒิ
บุญศรีแก้ว
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
รพ.วังสมบูรณ์
15. นายภิรมย์
ถี่ถ้วน
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สสอ.อรัญประเทศ
16. นายทองปาน
พันจุย
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สสอ.ตาพระยา
17. นายกรกิจ
พัฒนนิติศักดิ์
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สสอ.วังนาเย็น
18. นายธนาดร
คาดา
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สสอ.คลองหาด
ประชุมเวลา 13.30 น.
นายแพทย์สุภโชค เวชภัณฑ์เภสัช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุม กล่าวเปิดประชุม
และดาเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังนี
วาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.1 เรื่องจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
1. ขอขอบคุณทุกหน่วยงานในการ่วมรับการตรวจราชการและนิเทศงาน เขตสุขภาพที่ 6 จังหวัดสระแก้ว
รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (วันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2562) ประเด็นที่ท่านผู้ตรวจราชการฯ ฝากไว้ คือ เรื่อง How to
เวลาเขียนแผนงาน โครงการ ทาอย่างไรให้เกิดประโยชน์ สูงสุด
2. การจัดงานเทศการประจาปี “งานสืบสานวัฒนธรรมเบืองบูรพาและงานกาชาด จังหวัดสระแก้ว”ประจาปี
พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 11-17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บริเวณอุทยานพุทธมณฑลสระแก้ว สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สระแก้ว ขอขอบคุณหน่วยหน่วยงานทุกแห่งที่ร่วมออกร้านจัดนิทรรศการ เส้นทางสู่สุขภาพ”ภายใต้กรอบ “ 3 อ. และแพทย์แผน/
ศูนย์อาหารสะอาดรสชาติอร่อย และจัดหน่วยปฐมพยาบาล ในงานดังกล่าว
3. การจัดงานมหกรรมแพทย์แผนไทยภาคกลางและภาคตะวันออก ปีที่ 11 ระหว่างวันที่ 7- 11 กุมภาพันธ์
2562 ณ บริเวณหน้าลานนาพุ ห้างสรรพสินค้า เมกะบางนา จังหวัดสมุทรปราการ ขอขอบคุณ สานักงานสาธารณสุขอาเภอ
คลองหาด สานักงานสาธารณสุขอาเภอเขาฉกรรจ์ และ รพ.สต.ราชันย์ ที่ร่วมจัดนิทรรศการและนาเสนอผลงานนวัตกรรม เรื่อง
“GAUZE นามันมหาจักรผสมขมินชันกันติด & สมานแผล
4. การขอสนับสนุนงบเหลือจ่ายปี 62 ของจังหวัดสระแก้ว (อาคาร รพ.สต.ห้วยโจด /โรงครัว รพ.โคกสูงและ
รพ.วังสมบูรณ์) ขอให้ติดตามผลการของบประมาณ เตรียมความพร้อมพืนที่ การจัดซือจัดจ้าง หากได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
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5. การเบิกจ่ายเงิน ฉ.11 12 กระทรวงดึงยอดเงินโอนกลับไปทบทวนใหม่ ขอให้หน่วยบริการทุกแห่ง เตรียม
เอกสารพร้อมในการเบิกจ่าย หากมีการจัดสรรมาอีกครัง
6. ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วมีนโยบายที่เน้นเรื่องการจัดการขยะในพืนที่ ขอให้ทุกอาเภอนาเสนอ พชอ.
(ขยะ)ในที่ประชุมกรมการจังหวัด และให้ สสอ.เตรียมความพร้อมหากมีการมอบหมายนาเสนอจากนายอาเภอ
7. นโยบายกระทรวงสาธารณสุข 3 เรื่อง 1. จิตอาสา 2.หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ 3.วัด(ธรรมนูญพระสงฆ์)
ให้เจ้าหน้าทีแ่ ละบุคลากรที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมในการดาเนินการ
8. เรื่อง M-FUND จังหวัดสระแก้วเป็นหน่วยรับบริการที่สามารถให้แรงงานต่างด้าว มารับบบริการ โดยเรียก
เก็บจาก M-FUND โดยแบ่งเป็น 2 Phase Phase แรก เข้ามาเปิดรับสมาชิก ตามตะเข็บชายแดน รายละเอียดการเบิกจ่ายจะมี
การ Work Shop
9. เรื่อง TB ค้นหาได้น้อย พบcase ช้า ตายมาก ต้องมี Case Management ทุกอาเภอ
4. ติดตามความก้าวหน้า Value Based Healthcare Sakaeo เอกสารหมายเลข 1
๑.2 เรื่องจากศาลากลางจังหวัดสระแก้ว (โดยนายไพรรัชต์วิริต วิริยะภัคพงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขชานาญ
การพิเศษ)

1. ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เน้นยาเรื่องพระราชพิธีราชาภิเษก 3–4 เดือนข้างหน้า ระหว่าง
วันที่ 2-6 พฤษภาคม 2562 ซึ่งทางส่วนกลางได้แจ้งมาทางจังหวัดเบีองต้นแล้วว่าให้ทุกหน่วยเตรียมความพร้อม
1) เรื่องนาศักดิ์สิทธิ์ สระแก้วสระขวัญ วันที่ 6 มี.ค. – 6 เม.ย. ห้ามประชาชนเข้า
2) เตรียมจิตอาสา ประมาณ 3,000 คน แต่งเครื่องแบบ จิตอาสาเสือเหลืองผ้าพันคอ ถ้า
ไม่มีให้ใส่เสือสีเหลือง
3) รัฐบาล ขอพระราชานุญาตฯ ออกตราสัญลักษณ์ประจาพระองค์ มาผลิตเป็นธง ประดับธง
ทังอาเภอ รวมส่วนราชการ ให้ประดับธง ถึง ก.ค. 62
4) มีการผลิตเสือ ตราสัญลักษณ์ ใส่เสือเป็นเวลา 4 เดือน (เดือนเมษายน - กรกฎาคม 62)
2. นโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว โครงการ 10 บาทช่วยบ้าน 10 หลัง ทาไปแล้ว 3 หลัง
ขอความร่วมมือบริจาค เพิ่มเติมเพื่อสร้างให้ครบ 10 หลัง
3. เตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ปลายปีนีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯจะ
เสด็จเป็นการส่วนพระองค์ที่โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ ให้เตรียมความพร้อม
4. หน่วยบาบัดทุกข์บารุงสุข สร้างรอยยิมให้ประชาชน และโครงการสระแก้วผูกใจประสานให้
บริการประชาชน ครังที่ 3 ปี 2562 วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง ต.พระเพลิง
อ.เขาฉกรรจ์ หน่วยบริการในพืนที่เตรียมหน่วยแพทย์เข้าร่วมฯ
5. สภากาแฟจังหวัดสระแก้ว ประจาเดือนมีนาคม วันที่ 20 มี.ค. 62 ทีส่ านักงานเขตพืนที่
การศึกษา เขต 1
6. การเตรียมความพร้อมราชกิจจานุเบกษา เรื่องที่ดิน ประเด็นการจานองและขายฝาก และจะ
ยุบหน่วยที่ดินอาเภอเหลือเพียงที่อาเภออรัญประเทศกับที่ดินจังหวัดสระแก้ว
7. ผูว้ ่าราชการจังหวัดเน้นยาเรื่องไข้เลือดออก และมาลาเรีย ทีอ่ าเภอเมือง มากที่สุดที่ตาบล
ท่าเกษม ให้ช่วยดู และเน้นยาให้นายอาเภอเขาฉกรรจ์ และอาเภอวังสมบูรณ์ เรื่องโรคมาลาเรีย
มติประชุม

รับทราบ

วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครังที่ 1/๒๕61 วันที่ 31 มกราคม ๒๕62
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
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วาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครังที่แล้ว
1. คืนข้อมูลตัวชีวัดตรวจราชการและ PA เอกสารหมายเลข 2
นพ.สสจ.สก. ฝากติดตามกากับหน้างาน
2. รายงานความก้าวหน้าผลการเนินงาน OPD (QSC/G&C/Smart Hospital) โดย นายนพดล คาแสน หัวหน้างาน
บริหาร รพ.ตาพระยา เอกสารหมายเลข 3
นพ.สสจ.สก. ฝากกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพติดตามงาน
3. รายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิตมหัศจรรย์ 1,000 วันแรก ของชีวิตเด็กไทย โดย
สสอ.วังนาเย็น เอกสารหมายเลข 4
4. รายงานความก้าวหน้า พชอ. โดย สสอ.ตาพระยา เอกสารหมายเลข 5
นพ.สสจ.สก. นาเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดในที่ประชุมคณะกรมการจังหวัด โดยนายอาเภอเป็นผู้นาเสนอ
5. SMART HOSPITAL SAKAEO เอกสารหมายเลข 6
6. ระบบ คิว เอกสารหมายเลข 24
นพ.สสจ.สก. ทดลองที่ รพร.สก. และ รพ.อรัญประเทศ ก่อน ให้เสถียร เป็นมาตรฐานเดียวกันแล้วจึงฃยายผลไปทุก

โรงพยาบาล
7. นาเสนอ NCD@HOME เอกสารหมายเลข 25
มติประชุม รับทราบ
วาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ ผู้อานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
1. ขอเชิญผู้บริหารร่วมรับท่านองคมนตรี ในวันที่ 29 มีนาคม 25.62 รับการตรวจเยี่ยมมูลนิธิโรง

พยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว โดยองคมนตรีท่านเกษม วัฒนชัย
2. วันที่ 1 มีนาคม 2562 รพร.สระแก้ว เริ่มทา MRI ได้ เริ่ม Start ได้ปรับระบบ ผลตามมา คือการเรียกเก็บ
ให้ตกลงทาความเข้าใจในระบบการส่ง/จ่าย และเรียกเก็บ
มติประชุม รับทราบ
๔.2 ศูนย์วิชาการต่าง ๆ
๔.2.1 ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที่ 6.๒ สระแก้ว

1. เริม่ ดาเนินงานจัดทาฐานข้อมูลแมลงนาโรคที่เป็นยุงพาหะใน Dash Board จะนาเสนอ
ในเดือนหน้า
2. ขอใช้สถานที่ ต.ท่าเกษม ในการสารวจความต้านทานยุงลายต่อสารเคมีที่พ่นทุกวันนี และสารวจ
ลูกนายุงลายมีผลกับทรายหรือไม่ ทดสอบประสิทธิภาพเครื่องพ่นในการฆ่ายุงลาย จะดาเนินการในเดือนเมษายน 2562
มติประชุม รับทราบ
๔.2.2 ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ อ.อรัญประเทศ
1. ในวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2562 สานักควบคุมโรคติดต่อทั่วไป จะมานิเทศงานที่ด่านควบคุม
โรคติดต่อระหว่างประเทศ อ.อรัญประเทศ
2. แนะนาตัว นายชัยยงค์ กุหลาบ ตาแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน ย้ายมาปฏิบัติงานที่
ด่านฯ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562
มติประชุม รับทราบ
๔.3 กลุ่มงานและงานต่าง ๆ
4.3.1 กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
1.สรุปผลการดาเนินการจัดซือจัดจ้าง งบลงทุนรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 เอกสาร
หมายเลข 7
2.สรุปรายงานการจัดทาแผนเงินบารุง สสอ. และ รพ.สต. ปี 2562 (ต.ค.61-ม.ค.62) เอกสาร
หมายเลข 8
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4.3.1 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
1. งานพัฒนายุทธศาสตร์สุขภาพ
1. ปฏิทินการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เอกสารหมายเลข 9
2. สรุปการส่งแผนงาน ของเครือข่ายบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ 2562 เอกสารหมายเลข 10

3. สรุปการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ดือนกุมภาพันธ์ เอกสารหมายเลข 11
แนวทางการดาเนินงาน 1) เร่งรัดการการเบิกจ่าย และบันทึกในระบบ GFMIS โดยเร็ว
2) เร่งรัดการดาเนินการงบลงทุน เบิกจ่าย ครุภัณฑ์ งบลงทุนปีเดียว งบผูกพันข้ามปี ให้ได้
ตามเป้าหมาย
3) เร่งรัดการเบิกจ่าย เงินค่าตอบแทน พ.ต.ส. ฉ.11 ให้เป็นไปตามกาหนด
4.) เร่งรัดการเบิกจ่ายงบดาเนินงาน และบันทึกการเบิกจ่ายในระบบ GFMIS โดยเร็ว
มติประชุม รับทราบ
2. งานนิเทศและประเมินผล
2.1 Primary Care
2.1.1 คาสั่งคณะกรรมการและคณะทางานขับเคลื่อนระบบปฐมภูมิ จังหวัดสระแก้ว
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เอกสารหมายเลข .12
2.1.2 ปฏิทินการขับเคลื่อนระบบปฐมภูมิ จังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เอกสารหมายเลข .13
2.2 สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน เขตสุขภาพที่ 6 จังหวัดสระแก้ว รอบที่ 1
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (วันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2562) สามารถดาวน์โหลดเอกสารสรุปตรวจราชการได้ที่
https://drive.google.com/drive/folders/1xs13cwNhMXDuw7LpP4W6-PAvlz1jvCVv เอกสารหมายเลข 14
มติประชุม รับทราบ
4.3.2 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
1. แนวทางการจัดงานวัน อสม.แห่งชาติ 20 มีนาคม 2562 เอกสารหมายเลข 15
2. ความก้าวหน้าการขับเคลื่อน Refer back Intermediate care และ LTC 6 กลุ่มโรค เอกสาร
หมายเลข 16
3. ขอเชิญฟังธรรมวินัยจากพุทธโอษฐ์ (พุทธวจน)
- วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 ณ ปั๊ม ปตท.ด่านหนองสังข์ ต.หนองสังข์ อ.อรัญประเทศ
จ.สระแก้ว หัวข้อ “ แก้กรรมตามคาสอนพระพุทธเจ้า” เอกสารหมายเลข 17
-วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมศานิตย์ นาคสุขศรี ม.บูรพาวิทยาเขตสระแก้ว
ต.วัฒนานคร จ.สระแก้ว หัวข้อ “การรู้ลมหายใจ ทาให้ชีวิตดีขึนอย่างไร” เอกสารหมายเลข 18
มติประชุม รับทราบ
4.3.3 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
๑. สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
๑.1 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกประเทศไทย (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ 256๒)
- มีรายงานการพบผู้ป่วยทังหมด ๗,๓๕๐ ราย อัตราป่วย ๑๑.๑๓ ต่อแสนประชากร พบผู้เสียชีวิตสะสม ๖ ราย อัตรา
ตาย 0.01 ต่อแสนประชากร
- กลุ่มอายุที่พบผู้ป่วยสูงสุด 3 อันดับแรกคือ กลุ่มอายุ ๑๕ – ๒๔ ปี (๒๕.๔๔%) รองลงมาคือ กลุ่มอายุ ๑๐ – ๑๔ ปี
(๒๑.๔๖%) และ ๒๕ – ๓4 ปี (๑๒.๗๗%)
- จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด 3 อันดับแรกของประเทศ ได้แก่ นครปฐม สมุทรสาคร และราชบุรี (๔๘.๑๑, ๔๑.๐๖ และ
๒๗.๑๐ ต่อแสนประชากรตามลาดับ)
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๑.๒ สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดสระแก้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ 256๒)
- ตังแต่วันที่ 1 มกราคม – ๒๖ กุมภาพันธ์ 256๒ สสจ.สระแก้ว ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จานวนทังสิน
๗๙ ราย คิดเป็นอัตราป่วย ๑๔.๐๖ ต่อแสนประชากร ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต
- พบผู้ป่วยเพศชายมากกว่าเพศหญิง โดยพบเพศหญิง ๔๓ ราย เพศชาย ๓๖ ราย อัตราส่วนเพศหญิงต่อเพศชายเท่ากับ
1.๑๙ : 1
- กลุ่มอายุที่พบผู้ป่วยสูงสุด คือ กลุ่มอายุ ๕ – ๙ ปี มีอัตราป่วย ๖๕.๑๒ ต่อแสนประชากร รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 1๐ –
1๔ ปี (๕๖.๗๕), 0 – 4 ปี (๓๓.๓๔), ๑๕ – ๒๔ ปี (๑๖.๒๙), ๕๕-๖๔ ปี (๕.๐๔), 25 – 34 ปี(๓.๖๑), 35 – 44 ปี(๒.๒๑), ๖๕
ปี ขึนไป (๑.๘๖) และ ๔๕-๕๔ ปี (๑.๑๓) ตามลาดับ
- อาเภอที่มีอตั ราป่วยสูงสุดคือ อาเภอเมืองสระแก้ว อัตราป่วยเท่ากับ ๕๐.09 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ อาเภอ
โคกสูง (๒๒.๑๑) อาเภอตาพระยา (1๕.๗๔) อาเภอวังนาเย็น ( ๖.๒๘) อาเภอเขาฉกรรจ์ (๕.๒๙) และอาเภอวัฒนานคร (๓.๖๖ )
- จากการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ พบผู้ป่วย ๔๑ ราย ดังนี้อาเภอเมืองสระแก้ว
๒๔ ราย อาเภอตาพระยา ๖ ราย อาเภอโคกสูง ๕ อาเภอวังน้าเย็น ๒ ราย อาเภอวัฒนานคร ๓ ราย ราย และอาเภอเขาฉกรรจ์ ๑
ราย รายละเอียดดังตารางที่ ๑
ตารางที่ ๑ แสดงจานวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจังหวัดสระแก้ว ปี ๒๕๖๒ จาแนกรายอาเภอ
เป้ำหมำยจำนวนผู้ป่วย
จำนวนผู้ป่วย
เดือน
เดือน
สะสมถึง ๒๘ ก.พ. ๖๒
สะสม ๑ ม.ค. – อัตรำป่วย/ประชำกร
อำเภอ
มกรำคม กุมภำพันธ์
(ลดลง ร้อยละ ๑๕ ของ
๒๖ ก.พ. ๖๒
แสนคน
(รำย)
(รำย)
ค่ำมัธยฐำน ๕ ปีย้อนหลัง)
(รำย)
(รำย)
๓๒
๒๔
๕๐.๓๙
๐
๑. เมืองสระแก้ว
๕๖
๑
๕
๒๒.๑๑
๐
๒. โคกสูง
๖
๑
๖
๑๒.๒๔
๐
๓. ตาพระยา
๗
๒
๒
๖.๒๘
๐
๔. วังนาเย็น
๔
๒
๑
๕.๒๙
๐
๕. เขาฉกรรจ์
๓
๐
๓
๓.๖๖
๐
๖.วัฒนานคร
๓
๐.๐๐
๐
๗.คลองหาด
๐
๐
๐
๐.๐๐
๐
๘.อรัญประเทศ
๐
๐
๐
๐.๐๐
๐
๙.วังสมบูรณ์
๐
๐
๐
๑๔.๐๖
๑๐
จังหวัดสระแก้ว
๓๘
๔๑
๗๙
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
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๑.๓.๒ การป้องกันโรคไข้เลือดออก
โดยการกาจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ตามมาตรการ “3 เก็บ 3 โรค” โดยทาให้ต่อเนื่องทุกสัปดาห์
1. เก็บบ้าน
ให้ปลอดโปร่งไม่ให้ยุงลายเกาะพัก
2. เก็บขยะ
เศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลาย
3. เก็บนา
ปิดให้มิดชิดหรือเปลี่ยนถ่ายนาทุกสัปดาห์ไม่ให้ยุงลายวางไข่
สามารถป้องกันได้ 3 โรค คือ ไข้เลือดออก โรคติดเชือไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย
๑.๓.๓ กิจกรรมเพิ่มเติม “จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อกาจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย”
กระทรวงสาธารณสุข กาหนดให้ทกุ จังหวัดจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อกาจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย อย่าง
ต่อเนื่อง 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
๑.๓.๔ เปิด EOC โรคไข้เลือดออก กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สสจ.สระแก้ว ได้จัดทาสรุป
รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกเร่งด่วนเสนอผู้บริหารทุกวัน เพือ่ การควบคุมการระบาดของโรคทีเ่ กิดขึน
๒. เรื่องประชาสัมพันธ์
๒.๑ เมื่ อ วั น ที่ 25 กุ ม ภาพั น ธ์ 2562 กลุ่ ม งานควบคุ ม โรคติ ด ต่ อ สสจ.สระแก้ วได้ จั ด ประชุ ม
เชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา (รง.506) ปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมสานักงานสาธารณสุขอาเภอ
เมืองสระแก้ว ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ระบาดวิทยาระดับอาเภอและตาบล จานวน 50 คน เพื่อพัฒนาการส่งข้อมูล
การรายงานโรคให้ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา

๒.๒ กลุ่ มงานควบคุมโรคติดต่อ สสจ.สระแก้ว กาหนดจัดประชุมชีแจงนโยบายและ
ติดตามการดาเนินงานควบคุมโรคระดับอาเภอ ในวันศุกร์ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้อง
ประชุมสิรินธร สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้วโดยมี ผู้รับผิดชอบงานเข้าร่วมประชุมฯ ดังนี
๑) เภสัชกรผู้รับผิดชอบงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคจากโรงพยาบาลทุกแห่งๆ ละ ๑ คน
๒) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินจากโรงพยาบาลทุกแห่งๆ ละ ๑ คน
๓) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานฝากครรภ์จากโรงพยาบาลทุกแห่งๆ ละ ๑ คน
๔) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคจากโรงพยาบาลทุกแห่งๆ ละ ๑ คน
๕) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคจากสานักงานสาธารณสุขอาเภอทุกอาเภอๆละ ๑ คน
ซึ่งจะมุ่งเน้นการดาเนินงานจัดตังคลินิกวัคซีนผู้ใหญ่ (ประกอบด้วยการให้วัคซีน dT ในประชากรกลุ่มอายุ ลงท้ายด้วย ๐ ปีเต็ม เช่น
๒๐,๓๐,๔๐,๕๐,... และการให้วัคซีน Flu ในหญิงตังครรภ์ที่มีอายุครรภ์ ๔ เดือนขึนไปทุกราย)
มติประชุม รับทราบ
4.3.4 กลุ่มงานประกันสุขภาพ
1.การวิเคราะห์สถานการณ์การเงินการคลังของเครือข่ายหน่วยบริการ จังหวัดสระแก้ว ณ เดือน
ม.ค.2562
2. สรุปการชาระหนี UC ระหว่างหน่วยบริการ ต.ค.-ม.ค. 2562 เอกสารหมายเลข 19.1
3. รายงาน Productivity โรงพยาบาล ต.ค.-ม.ค. 2562 เอกสารหมายเลข 19.2
4. ผลการดาเนินงานตามแผนเงินบารุงโรงพยาบาล ต.ค.-ม.ค. 2562 เอกสารหมายเลข 19.3
มติประชุม รับทราบ
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4.3.5 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
การพัฒนางานเภสัช ปี 2562 โดยเภสัชกรหญิงเสาวณีย์ ยถาภูธานนท์
1. แผนการปฏิบัติงานเภสัชกรรมปีงบประมาณ 2562
2. ข้อมูลการใช้ เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิ(log tag)
3. ข้อมูลการใช้เครื่องปรินเตอร์สติ๊กเกอร์ฉลากยาในรพ.สต.
4.โปรแกรม HosXp on web
เอกสารหมายเลข 20
นพ.สสจ.สระแก้ว ประเด็นให้ดาเนินการเป็นแนวทางและตกลงร่วมกัน
1. Log tag อรัญประเทศ ยังไม่มี Log Tag ครบ ขาด 7 ที่ค่าใช้จ่าย Log Tag ชินละประมาณ 3,000
บาท ให้อรัญประเทศจัดหาให้ครบ คุ้มครองฯประกาศเป็นนโยบายใช้ทังจังหวัด
2. การใช้เครือ่ งพิมพ์ฉลากยา ทุกพืนที่มีเครื่องพิมพ์สติกเกอร์ ประเด็นไม่ได้ใช้ คีย์ทีหลัง รณรงค์ให้คีย์ Real
Time คุ้มครองฯ ออกหนังสือกาหนดให้ทาเป็นปัจจุบัน
3. Hos XP Onweb มีปญ
ั หา Hos Onweb ตัว รพร.ไม่ทราบ การกินยามาก่อน ยาอะไรบ้าง การดู
ข้อมูลกับ รพร. สิทธิการเข้าถึง เป็นไปได้หรือไม่ ให้นัดประชุมกันอีกครัง
มติประชุม รับทราบ เรื่อง Hos XP Onweb มอบให้ กลุม่ พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขประสาน
4.7.6 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
๑. เร่งรัดการเบิก-จ่ายงบประมาณตามแผนงานบูรณาการ(ยาเสพติดงวดที่ ๑) ประจาปีงบประมาณ
๒๕๖๒ เอกสารหมายเลข 21
๒. โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดสระแก้ว เอกสาร
หมายเลข 22
3. โครงการสาธารณสุขเคลื่อนที่ดูแลจิตใจผู้ป่วยจิตเวชและครอบครัว เอกสารหมายเลข 23
มติประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนออื่น ๆ ไม่มี
มติประชุม รับทราบ
ปิดประชุม

เวลา 16.50 น.
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม
ผกามาศ ปฏิหารย์
(นางสาวผกามาศ ปฏิหารย์)
เจ้าพนักงานสถิติชานาญงาน

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
กัลยารัตน์ จตุพรเจริญชัย
(นางกัลยารัตน์ จตุพรเจริญชัย)
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ

