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รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานการพัฒนาสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.)
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
ครั้งที่ 5/๒๕62
วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม ๒๕62
ณ ห้องประชุมสิรินธร สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
*******************************************
ผู้มาประชุม
1. นายสุภโชค
2. นายภูวดล
3. นายไพรรัชต์วิริต
4. นางดารารัตน์
5. นางจามจุรี
6. นางกัลยารัตน์
7. นางอรพิน
8. นายสานิษ
9. นายประวิทย์
10. นางสาวกิตติมา
11. นายเมทนี
12. นางสาวปวีณภัสสร์
13. นายสมบัติ
14. นายปราโมทย์
15. นางภัทรา
16. นางนุชรี
17. นางจามจุรี
18. นายราเชษฏ
19. นายสุขุม
20. นางรถนา
21. นายเอกชัย
22. นายวัฒนพล
23. นายบัญชาการ
24. นางสาวสุเนตร
25. นายสุกฤษฎิ์
26. นายไชยยา
27. นายอดุลย์
28. นางอารี
29. นายณรงค์
30. นางสาวโสภณา
31. นายอุทัย
32. นายสุรยิ ันต์
33. นายประชากร
34. นายบุญยืน
35. แพทย์หญิงจุฬารัตน์
36. นายจีรพจน์

เวชภัณฑ์เภสัช
กิตติวัฒนาสาร
วิริยะภัคพงศ์
โห้วงศ์
สมบัติวงษ์
จตุพรเจริญชัย
ภัทรกรสกุล
ศิริปิ่น
คานึง
ชมสนธิ์
ปานเมทนี
คล้าศิริ
สมบัติวงษ์
บุญเปล่ง
ผาแก้ว
บวงสรวง
สมบัติวงษ์
เชิงพนม
พิริยะพรพิพัฒน์
ไวยวาจี
ยอดขาว
จิติลาภะ
เหลาลา
บัลลือพรมราช
เลิศสกุลธรรม
จักรสิงห์โต
หาญชิงชัย
วิเชียร
ปุริสพันธ์
หันธยุง
เพ็ชรนอก
เศษศรี
พื้นบาตร
ทิศพรม
เหมกูล
มณเทียรทอง

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
ผู้อานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
หัวหน้ากลุม่ งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
(แทน) หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
(แทน) หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ
หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข
(แทน) หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
(แทน) หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด
(แทน) หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทย
รักษาการหัวหน้างานตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน
ผู้อานวยการโรงพยาบาลอรัญประเทศ
ผู้อานวยการโรงพยาบาลวัฒนานคร
(แทน) ผู้อานวยการโรงพยาบาลวังน้าเย็น
ผู้อานวยการโรงพยาบาลตาพระยา
ผู้อานวยการโรงพยาบาลคลองหาด
(แทน) ผู้อานวยการโรงพยาบาลเขาฉกรรจ์
(แทน) ผู้อานวยการโรงพยาบาลวังสมบูรณ์
ผู้อานวยการโรงพยาบาลโคกสูง
สาธารณสุขอาเภอเมืองสระแก้ว
สาธารณสุขอาเภออรัญประเทศ
สาธารณสุขอาเภอวัฒนานคร
สาธารณสุขอาเภอตาพระยา
(แทน) สาธารณสุขอาเภอวังน้าเย็น
สาธารณสุขอาเภอคลองหาด
สาธารณสุขอาเภอเขาฉกรรจ์
(แทน) สาธารณสุขอาเภอโคกสูง
สาธารณสุขอาเภอวังสมบูรณ์
ผู้อานวยการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
(แทน) หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที่ 6.๒ สระแก้ว
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37. นายชาญเฉลิม
38. นายเสกสรรค์
39. นางสาวผกามาศ

สุขย้อย
คงอาชีวกิจ
ปฏิหารย์

ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการอื่น)
1. นางอรรัตน์
จันทร์เพ็ญ
2. นายนพดล
ทาทิตย์
3. นายแพทย์ชัยรัตน์
สมบูรณ์ธนกิจ
4. พอ.กฤติ
เนื่องจานงค์
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวเปรมกมล
2. นายปิยะณัฐ
3. นายสรณพ
4. นางไขศรี
5. นางลัดดา
6. นายนพดล
7. นายวิเชียร
8. นายประทีป
9. นายมรกต
10. นายณัฐวุฒิ
11. นายมังกร
12. นายนภาพล
13. นายทองปาน
14. นายปรัชญา

ขวนขวาย
วิเชียร
ลาดนอก
เต็มเปีย่ ม
สมมิตร
คาแสน
ซ้าคา
แสงเพ็ชร์
ขุนหาญ
บุญศรีแก้ว
ศรีชมภู
วสนาท
พันจุย
แก้วพัฒน์

(แทน) หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ อ.อรัญประเทศ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
เจ้าพนักงานสถิติชานาญงาน
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพร.สระแก้ว
ผู้อานวยการโรงพยาบาลค่ายสุรสิงหนาท
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุข
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
พยาบาลวิขาชีพชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

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

ประชุมเวลา

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

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1. เรื่องจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
1. จังหวัดสระแก้วได้รับรางวัล "จังหวัดที่มีการบริหารจัดการด้านการแพทย์ฉุกเฉินดีเด่น ประจาปี 2561
ประเภทกลุ่มจังหวัดขนาดกลาง จาก ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคณ
ุ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข ขอขอบคุณทีมงานทุกท่าน
2. ติดตามความก้าวหน้า Value Based Healthcare Sakaeo เอกสารหมายเลข 1
- ServicePlan จัดประชุมเมื่อ 21 พค.62 นาเสนอความก้าวหน้ารายสาขา
- Referal System ระบบreferทางานด้วยBlockchain ดูข้อมูลได้แต่ไม่สามารถแก้ข้อมูลได้
Serverในการrefer รพ.สามารถเชื่อมโยงกันได้ กลุ่มงานคุณภาพรวบรวมข้อมูลจากการพูดคุย ข้อเสนอแนะทาเป็นแนวทาง
ปฏิบัติ คิดTemplate แนวทางปฏิบัติ คู่มือ ทาแบบฝั่ งPrimary หลังจากนั้นจะได้ตามงานถูก
- Primary Care อาเภอตาพระยานาเสนอพัฒนาการเด็กใน คปสจ.วันนี้ อาเภอเมือง/วัฒนานครนาเสนอ
พชอ.ในที่ประชุมกรมการจังหวัดสระแก้ว
- Smart Hospital Block chain ในส่วนที่จังหวัดสระแก้วต้องดาเนินการได้ทาเส็จแล้วเหลือแต่ของสรอ.
- E-payment E-donation เหลือแห่งเดียว รพ.วังน้าเย็น
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- IT Server รพร.ซื้ อ แล้ ว ที่ เ หลื อ ก าลั ง ประกาศหาผู้ ข าย สุ ด ท้ า ยทุ ก แห่ ง ต้ อ งได้ 2 ส่ ว น คื อ
EMR(electronic medical record)อยู่ในระบบปฏิบัติการของโรงพยาบาลอยู่แล้ว ต้องทาให้เชื่อมกันได้ และPHR(personal
health record)เริ่มจาก NCD@HOME ของ รพ.วัฒนา เชื่อมเข้าระบบJHCIS แล้วมาประเมินความเสี่ยงรายบุคคล ข้อมูลจะเตือน
เข้าระบบ electronic
- ระบบคิ ว ยั งขาด 2 แห่ ง ตาพระยา วั งน้ าเย็ น ส่ ว นใหญ่ ที่ ติ ด ตั้ งแล้ว ยั งขาดเครื่ อง print บั ต รคิ ว กั บ
จอแสดงผล กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ดาเนินการติดตาม รพ.ทุกแห่งเร่งดาเนินการ
- HIS Gateway เสร็จแล้ว อรัญ/วัฒนา/โคกสูง มีโปรแกรม H4U(Application) ติดตั้งไปแล้ว6 แห่ง จะ
ติดตั้งไปใน server ที่ได้มาเลย
- Back Office โปรแกรมครุภัณฑ์ อบรมแล้ว โปรแกรมการลา สสจ.ใช้แล้ว ขออนุมัติไปราชการกาลังทา
อบรม ผอ.รพ.สต.เสร็จสองรุ่น อยู่ระหว่างพัฒนา ผช.สสอ./สสอ./หน.กลุ่มต่อไป สสจ.น่าจะแล้วเสร็จในปีนี้ ลองระบบสัก 6 เดือน
ปีหน้าว่ากันอีกทีจะทาในพื้นที่ไหน
- NCD@HOME มีการจัดประชุมเพื่อพัฒนาต่อยอด
- โปรแกรมคลังวัสดุ เวชภัณฑ์ (INVS) ทดลองที่ สสจ.ถ้าสาเร็จจะขยายผลลงพื้นที่ โปรแกรมครุภัณฑ์อบรม
ไปครบแล้ว (ขาด รพ.สต.อรัญฯ) ระบบนี้จะต้องลงให้ครบ
- EIA 5 มิติ ประเมินทุกแห่งแล้วเหลือ รพ.วังน้าเย็น
2. เรื่องจากศาลากลางจังหวัดสระแก้ว
1) วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 การจัดกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสการพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ที่ อาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
2) เงินเดือนผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วจะให้คืนเงินกันกลับมาหน่วยงาน ให้ Top Up คนที่มีผลงาน โดยไม่
ต้องเฉลี่ยเท่ากัน โดยให้อานาจหัวหน้าส่วนพิจารณา
3) วันที่ 3 มิถุนายน 2562 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทดิ า พัชรสุธาพิมลลักษณ พระ
บรมราชินี โดยจัดงานที่แต่ละอาเภอ จังหวัดจัดที่ศาลากลาง ให้ดาเนินการตามหนังสือราชการกาหนดสั่งการ โดยผูร้ ่วมพิธี
ข้าราชการชุดขาว/กากี ประชาชนใส่ชุดเหลืองสุภาพ
4) ไข้เลือดออก จังหวัดสระแก้วอยู่ ลาดับที่ 15 ของประเทศ ลาดับที่ 5 ของเขต 6 ผู้ตรวจราชการฯ ขอให้ไม่
ติด top 10 กับที่ 1 ของประเทศ ฝากทุกหน่วยช่วยกันดูแลระหว่างนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดไม่อยู่ ทางกลุ่มงานควบคุมโรค
จะมีการนาเสนอความก้าวหน้าและการดาเนินการตามข้อสั่งการ
มติประชุม รับทราบ
วาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/๒๕62 วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 สามารถตรวจสอบได้จาก
http://team.sko.moph.go.th/
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
วาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
1. คืนข้อมูลตัวชี้วัด PA และตรวจราชการ ระดับอาเภอ และข้อมูลตัวชี้วัดระดับ รพ.สต.

เอกสารหมายเลข 2
นพ.สสจ.สก - ให้เน้นย้าผลการทางาน ติดตามในที่ประชุม คปสอ.เพื่อกระตุ้นการทางาน
- ให้ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลและการตรวจสอบผลการดาเนินงาน(บันทึกหรือยัง/ไม่บันทึก/บันทึก ไม่ครบ)
- กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ชี้เป้าตัวไหนที่คาดว่าจะผ่านแล้วเร่งทาตัวนั้น บางตัวที่ไม่น่าจะผ่าน เช่น อัตราตายหลอด
เลือดสมอง Sepsis คงกากับได้ยาก Benchmark กับจังหวัดอืน่ จะเห็นภาพ
- พัฒนาการเด็กที่ผ่านมามีการอบรม DSPM แล้วผลงานน่าจะเพิม่ ขึ้น
- Stroke Sepsis TBรายใหม่ NCD น่าจะไม่ผ่านแต่ต้องสามารถบอกได้ว่าดีขึ้นอย่างไร
2. รายงานการเปรียบเทียบตัวชี้วัดระดับจังหวัดของเขต 6 (Benchmark) เอกสารหมายเลข 3
3. การบันทึกข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
4. รายงานความก้าวหน้า พชอ. โดย สสอ.เขาฉกรรจ์ เอกสารหมายเลข 4
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นพ.สสจ.สก. - การนาเสนอ พชอ.ในที่ประชุม กรมการจังหวัดนาเสนอให้กระชับไม่เกิน 5 นาที (VTR หรือ Powerpoint)
ประเด็นที่เสนอต้องเป็นเรื่องที่ทุกคนช่วยกันแก้ปัญหา มีภาคีมีส่วนร่วมใม่ใช่งานสาธารณสุขอย่างเดียว เชื่อมโยงสถาบัน งบจังหวัด
มีกระบวนแตกต่าง ต่อยอดจากเดิม ตัวเลขที่นาเสนอแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้า และจะทาอะไรต่อจากเดิม
- มอบกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ในการจัดนาเสนอ Infografic
5. รายงานความก้าวหน้า พชอ. โดย สสอ.วังสมบูรณ์ เอกสารหมายเลข 5
นพ.สสจ.สก. ตัวหนังสือเยอะไปเปลี่ยนตารางเป็นภาพไม่ใช่กราฟ จุดเสี่ยง คน จิตสานึก ยังไม่มีผลและข้อสรุป
6. รายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินงาน Refer โดย รพร.สระแก้ว เอกสารหมายเลข 6. ขอเลื่อนการนาเสนอ
เป็นเดือนมิถุนายน 2562
7. รายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินงาน พัฒนาการเด็ก โดย สสอ.ตาพระยา เอกสารหมายเลข 7
กลุ่มงานส่งเสริมฯ ในส่วนชวนลูกเล่นในศูนย์เด็กเล็ก ได้ทดลองนาร่อง 2 แห่งแล้ว พบว่าพัฒนาการเด็กดีขึ้น ประเด็นสาคัญ คือ
การปรับแผนการเรียนการสอน จาก DSPM
นพ.สสจ.สก. - เวลาเขียนโครงการในปีหน้าเลือกประเด็นที่เป็นKey Action ไม่ต้องทาทุกอย่างก็ได้ ให้ทาแล้วเห็นผล และทาแผน
ไว้เลย หลักสาคัญคือการImplement
มติประชุม รับทราบ
วาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ ผู้อานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
1) รพร.สระแก้ว ร่วมกับมูลนิธิ รพร. สาขาสระแก้ว จัดกิจกรรมวิ่งเทิดพระเกียรติ ร.10 วันที่ 6 ตุลาคม
2) รพร.ร่วมกับ ปตท.จัดทา Prevention Health Care เป็นเครื่องตรวจสุขภาพ AI (ปตท.บายพาส)มี
Application เดือนกรกฎาคม 2562 มีนดั หมายพูดคุย
3) รพร.สระแก้ว สร้างอาคารจอดรถ ใช้ที่จอดรถชั่วคราวของ อบจ.เก่า มีรถรับส่งตัง้ แต่ 6โมงเช้า ถึง 6 โมงเย็น
4) Intern จัดสรรไปหมดแล้ว ฝากผู้อานวยการโรงพยาบาลทุกแห่งไป Manage
5) ธนาคารออมสินจะสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ ร.10 ที่ รพร.สระแก้ว ภายใน กันยายน 2562 เริม่ สร้าง
นพ.สสจ.สก. Application ให้เชื่อมกับ NCD@Home ให้ทางหมอสุขุมไป Excercise ดูให้เชื่อมโยง
มติประชุม รับทราบ
4.2 ผู้อานวยการโรงพยาบาลอรัญประเทศ
1) การชันสูตรทางคดี เรื่องค่าชันสูตร เช่น ส่งตรวจ Lab X-Ray จากศพที่เป็นคดี กระทรวงยุติธรรมมี
ค่าตอบแทนหรือไม่
นพ.สสจ.สก. ฝากกลุ่มงานนิติกรดูแนวทาง งบประมาณมาอย่างไร นาเสนอที่ประชุม
2) Infographic อบรมไปแล้วอยากให้มีการนามาใช้
นพ.สสจ.สก. Infographic กลุ่มงานทรัพย์จัดอบรมไปแล้วทุกหน่วย ขอให้หน่วยงานแจ้งเจ้าหน้าที่ที่อบรมไปนามาใช้ด้วย
มติประชุม รับทราบ
๔.3 กลุ่มงานและงานต่าง ๆ
4.3.1 งานตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน
การส่งเอกสาร ITA ปี 62 ไตรมาส 3 เอกสารหมายเลข 8 ITA ขอให้หน่วยงานที่ส่งยังไม่ครบ ให้เร่ง
ส่งมาด่วน อยู่ในขั้นตอนของการตรวจ
มติประชุม รับทราบ
4.3.2 กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
1. สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 เอกสาร
หมายเลข 9
2. สรุปรายงานการจัดทาแผนเงินบารุง สสอ. และ รพ.สต. ปี 2562 (ต.ค.61-เม.ย.62) เอกสาร
หมายเลข 10
มติประชุม รับทราบ
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4.3.3 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
1. งานพัฒนายุทธศาสตร์สุขภาพ
1. ปฏิทินการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
ประจาเดือนเมษายน 2562 เอกสารหมายเลข 11

2. สรุปการส่งแผนงาน ของเครือข่ายบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ 2562 เอกสาร
หมายเลข 12
3. รายงานผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการของเครือข่ายบริการสุขภาพ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เอกสารหมายเลข 13
4. สรุปการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนเมษายน 2562 เอกสารหมายเลข 14

งบดาเนินงาน งบเบิกแทนกัน ขอให้เร่งการเบิกจ่ายงบ
5. Timeline การจัดทาแผนปีงบประมาณ 2563 จังหวัดสระแก้ว เอกสารหมายเลข 15
นพ.สสจ.สก. - การทาแผน ปีงบประมาณ 2563 ให้ทุกแห่งเตรียมการไว้ Agenda ของอาเภอคืออะไร Function มีอะไร(ข้อมูล
พยส) แต่ละ รพ.สต.ผลการดาเนินงานเป็นอย่างไร คิดแผนงานโครงการไว้ได้เลย เราจะทาแผนงานโครงการเดือนสิงหาคม เรื่อง
Budgetโครงการต่างๆให้เสร็จก่อนสิ้นกันยายน 1ตุลาคม ได้แผนใหม่เลย
- การทาแผนปีงบประมาณ 2563 เริ่ม เดือน กรกฎาคม 2562 เก็บข้อมูล เดือนสิงหาคม ประชุม 3 ครั้ง วิเคราะห์
GAP/กาหนด Objecttive /กาหนด How to(แผน/งบ) นาเสนอนอกสถานที่ เดือนกันยายน 2562 .Analize แผนตุลาคม
2562 ประกาศใช้แผน
- อยากให้ใส่แผนมีซลิ ลิ่ง แผนจะทาเป็นโปรแกรมสาเร็จรูป กิจกรรมที่คล้ายกันแต่เบิกได้ไม่เท่ากัน มอบทางชมรม
สสอ. คิดค่ากลางของงานเพื่อใช้ร่วมกันต้องมีราคากลาง
มติประชุม รับทราบ
2. งานนิเทศและประเมินผล
1. แผนประเมิน คปสอ. และ รพ.สต.ติดดาว ปี 2562 ระหว่างวันที่ 17 มิถุนายน –

8 กรกฎาคม 2562 ได้แจ้งเวียนรายละเอียดแล้ว ตามหนังสือที่ สก 0032.002.3/ว1264 ลงวันที่ 17
พฤษภาคม 2562 เอกสารหมายเลข 16 สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประเมิน คปสอ.ติดดาว ปี
2562 ได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1HSL-ReLwOgkYOypeMtM7Cy-nsw5L0amy?usp=sharing
2. กาหนดการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๖ จังหวัดสระแก้ว รอบที่ 2/๒๕
62 ระหว่างวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2562 เอกสารหมายเลข..17
-วันแรก ช่วงเช้า นาเสนอผลการดาเนินงานตามแผนตรวจราชการ ณ ห้องประชุมสิรินธร สสจ.สระแก้ว
ช่วงบ่าย ตรวจเยี่ยม PCC เมืองสระแก้ว
-วันที่สอง ตรวจเยี่ยมเครือข่ายบริการสุขภาพ แบบ Surpise Visit
-วันที่สาม สรุปตรวจราชการและรับฟังข้อสั่งการจากท่านผู้ตรวจฯ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ
รพร.สระแก้ว
นพ.สสจ.สก. อะไรที่ต่างจากเดิมได้ผลอย่างไรเป็นประเด็นนาเสนอ
3. งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนยีสารสนเทศ
นาเสนอ SMART HOSPITAl
มติประชุม รับทราบ
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4.3.4 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
๑. สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
๑.1 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกประเทศไทย (ข้อมูล ณ วันที่ 2๒ พฤษภาคม 256๒)
- มีรายงานการพบผู้ป่วยทั้งหมด ๒๒,๒๐๓ ราย อัตราป่วย ๓๓.๖๑ ต่อแสนประชากร เสียชีวิต ๒๘ ราย อัตราตาย ๐.๐๔
ต่อแสนประชากร
- จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด 3 อันดับแรกของประเทศ ได้ แก่ ตราด (๑๕๘.๕๘) สมุทรสาคร (๘๙.๗๖) และนครปฐม
(7๗.๒๙) ต่อแสนประชากร ตามลาดับ
- อัตราป่วยสูงสุดของเขตสุขภาพที่ 6 ได้แก่ ตราด มีอัตราป่วย 158.58 ต่อแสนประชากร รองลงมาได้แก่ ฉะเชิงเทรา
(55.01) ระยอง (53.85) ชลบุรี (53.47) สระแก้ว (48.58) จันทบุรี (46.11) ปราจีนบุรี (30.24) และ สมุทรปราการ
(26.72) ต่อแสนประชากร ตามลาดับ
๑.๒ สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดสระแก้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 2๖ พฤษภาคม 256๒)
- ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – ๒๖ พฤษภาคม 256๒ สสจ.สระแก้ว ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จานวนทั้งสิ้น
๓๓๗ ราย คิดเป็นอัตราป่วย ๕๕.๙๗ ต่อแสนประชากร ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต
- พบผู้ป่วยเพศชายมากกว่าเพศหญิง โดยพบเพศชาย ๑๗๐ ราย เพศหญิง ๑๖๗ ราย อัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิง
เท่ากับ 1.๐๒ : 1
- กลุ่มอายุที่พบผู้ป่วยสูงสุด คือ กลุ่มอายุ 10 – 14 ปี มีอัตราป่วย 259.43 ต่อแสนประชากร รองลงมาคือ กลุ่มอายุ
5-9 ปี (244.19), 0 – 4 ปี (124.25), ๑๕ – ๒๔ ปี (83.97), 24-34 ปี (16.86), ๓5 – ๔4 ปี(8.86), 55-64 ปี(8.40),
๖๕ ปี ขึ้นไป (7.43) และ ๔๕-๕๔ ปี (5.65) ตามลาดับ
- อาเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุดคือ อาเภอเมืองสระแก้ว อั ตราป่วยเท่ากับ 93.58 ต่อแสนประชากร รองลงมาคือ อาเภอ
คลองหาด(78.05) อาเภอวังน้าเย็น(65.97) อาเภอวังสมบูรณ์ (58.05) อาเภอตาพระยา (57.71) อาเภอโคกสูง (๕๕.๒๗)
อาเภออรัญประเทศ (51.30) อาเภอวัฒนานคร (51.43) และ อาเภอเขาฉกรรจ์ (21.18) ตามลาดับ
- จากการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในระยะเฝ้าระวังสัปดาห์ที่ 17-20 (2๘ เม.ย. – ๒๕ พ.ค.62) พบผู้ป่วย
๙๗ ราย รายละเอียดดังตารางที่ ๑
ตารางที่ ๑ แสดงจานวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกระยะเฝ้าระวังสัปดาห์ที่ 17 - 20 (2๘ เม.ย. – ๒๕ พ.ค.62)
สัปดาห์ที่ 17 สัปดาห์ที่ 18
สัปดาห์ที่ 19
สัปดาห์ที่ 20 จานวนผู้ป่วย อัตราป่วย/
(28 เม.ย. – 4 (5 -11 พ.ค.
(12- 18 พ.ค.
(19-25 พ.ค.
สะสม
แสน
อาเภอ
พ.ค. 62)
62)
62)
62)
1 ม.ค. – 19 ประชากร
พ.ค. 62
1. เมืองสระแก้ว
5
5
1
1
104
93.58
2. คลองหาด
7
3
8
0
30
78.05
3. วังน้าเย็น
4
5
4
0
42
65.97
4. วังสมบูรณ์
2
4
2
0
21
58.05
5. ตาพระยา
7
2
2
1
33
57.71
6. โคกสูง
0
0
0
0
15
55.27
7. อรัญประเทศ
3
7
9
1
46
51.30
8. วัฒนานคร
2
4
4
1
34
41.53
9. เขาฉกรรจ์
2
1
0
0
12
21.18
จังหวัดสระแก้ว
32
31
30
4
337
59.97
ที่มา : รง.๕๐๖ งานระบาดวิทยา สสจ.สระแก้ว
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ตารางที่ 2 แสดงพื้นที่ที่พบผู้ปว่ ยโรคไข้เลือดออกจังหวัดสระแก้วในระยะเฝ้าระวังสัปดาห์ที่ 17 - 20 (2๘ เม.ย. – ๒๕ พ.ค.
62) แยกรายหมู่บา้ น
อาเภอ

พื้นที่สี

ตาบล
1. สระขวัญ
2. บ้านแก้ง

แดง
1. เมืองสระแก้ว
3. สระแก้ว
เหลือง

2.คลองหาด

แดง

4. หนองบอน
5. ท่าเกษม
6. คลองหาด

7. คลองไก่เถื่อน
8. ไทยอุดม
9. ซับมะกรูด
10. เบญจขร

เหลือง

11. ไทรทอง
12. ตาพระยา

แดง
3. ตาพระยา
เหลือง

4. วังน้าเย็น

แดง

13. ทัพเสด็จ
14. ทัพไทย
15. ทุ่งมหาเจริญ
16. ตาหลังใน
17. วังน้าเย็น

ชื่อชุมชน/หมู่บ้าน (ราย)
- ม. 2 ใหม่ถาวร 1 ราย (เริม่ ป่วย 20 พ.ค. 62)
- ม.4 บ้านน้อย 2 ราย (รายสุดท้ายเริ่มป่วย 17 พ.ค. 62)
- ม. 15 หนองแหน 1 ราย (เริ่มป่วย 3 พ.ค. 62)
- ม. 9 เขาสิงโต 1 ราย (เริ่มป่วย 2 พ.ค. 62)
- ม. 13 แสงจันทร์ 2 ราย (รายสุดท้ายเริม่ ป่วย 6 พ.ค.62)
- ม.5 บ้านโนน 1 ราย (รายสุดท้ายเริ่มป่วย 1 พ.ค. 62)
- ชช.26 ชาติเจริญ- ธนาคารข้าว 1 ราย (เริ่มป่วย 11 พ.ค. 62)
- ม. 18 เนินกลาง 1 ราย (รายสุดท้ายเริม่ ป่วย 8 พ.ค. 62)
- ม.6 คลองบุหรีเ่ หนือ 1 ราย (รายสุดท้ายเริ่มป่วย 9 พ.ค. 62)
- ม.2 ท่าเกษม 1 ราย (รายสุดท้ายเริ่มป่วย 30 เม.ย.62)
- ม. 7 ซับมะกรูด 2 ราย (รายสุดท้ายเริ่มป่วย 17 พ.ค. 62)
- ม. 1 คลองหาดสอง 1 ราย (เริ่มป่วย 16 พ.ค. 62)
- ม. 11 ป่าตะแบก 1 ราย (เริ่มป่วย 9 พ.ค. 62)
- ม. 2 เขาผาผึ้ง 1 ราย (เริ่มป่วย 28 เม.ย.62)
- ม. 12 เขาช่องแคบ 2 ราย (รายสุดท้ายเริ่มป่วย 28 เม.ย.62)
- ม. 2 เขาจันทร์แดง 1 ราย (เริ่มป่วย 17 พ.ค. 62)
- ม. 11 เขาตาง็อกสอง 2 ราย (รายสุดท้ายเริม่ ป่วย 15 พ.ค.62)
- ม.10 ทับทิมสยาม05 2 ราย (รายสุดท้ายเริ่มป่วย 3 พ.ค. 62)
- ม. 1 ไทยอุดม 1 ราย (เริ่มป่วย 14 พ.ค. 62)
- ม. 11 เทพนิมติ ร 2 ราย (รายสุดท้ายเริม่ ป่วย 13 พ.ค. 62)
- ม. 1 น้าคา 1 ราย (รายสุดท้ายเริ่มป่วย 13 พ.ค. 62)
- ม.4 เบญจขร 1 ราย (เริม่ ป่วย 29 เม.ย.62)
- ม. 3 คลองไผ่ 1 ราย (เริ่มป่วย 9 พ.ค. 62)
- ม.9 นางาม 1 ราย (รายสุดท้ายเริ่มป่วย 20 พ.ค.62)
- ม. 14 เขาลูกช้าง 4 ราย (รายสุดท้ายเริม่ ป่วย 14 พ.ค.62)
- ม. 10 ทัพเซียม 3 ราย (รายสุดท้ายเริ่มป่วย 6 พ.ค.62)
- ม. 13 เนินสะอาด 1 ราย (เริ่มป่วย 3 พ.ค. 62)
- ม. 8 แก้วเพชรพลอย 1 ราย (เริม่ ป่วย 30 เม.ย.62)
- ม.10 คลองแผง 1 ราย (เริ่มป่วย 10 พ.ค. 62)
- ม.5 รัตนะ 1 ราย (เริ่มป่วย 28 เม.ย.62)
- ม. 15 หนองเรือ 2 ราย (รายสุดท้ายเริม่ ป่วย 15 พ.ค.62)
- ม.19 วังหลวง 2 ราย (รายสุดท้ายเริ่มป่วย 14 พ.ค. 62)
- ม.6 วังไทร 1 ราย (เริม่ ป่วย 29 เม.ย.62)
- ม. 14 วังศิลา 1 ราย (เริ่มป่วย 12 พ.ค. 62)
- ม. 4 เกศแก้ว 1 ราย (เริ่มป่วย 12 พ.ค. 62)
- ม. 5 บ้านวังแดง 6 ราย (รายสุดท้ายเริ่มป่วย 9 พ.ค. 62)
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ตารางที่ 2 แสดงพื้นที่ที่พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจังหวัดสระแก้วในระยะเฝ้าระวังสัปดาห์ที่ 17 - 20 (2๘ เม.ย. – ๒๕ พ.ค.62)
แยกรายหมู่บ้าน (ต่อ)
อาเภอ
พื้นที่สี
ตาบล
ชื่อชุมชน/หมู่บ้าน (ราย)
18. หนองตะเคียนบอน
- ม. 6 ใหม่ไทยพัฒนา 1 ราย (เริม่ ป่วย 24 พ.ค. 62)
- ม. 8 คลองทราย 1 ราย (เริ่มป่วย 29 เม.ย.62)
19. วัฒนานคร
- ม. 10 วัฒนานคร 1 ราย (เริ่มป่วย 17 พ.ค. 62)
5. วัฒนานคร
แดง
- ม. 3 โนนจิก 3 ราย (รายสุดท้ายเริ่มป่วย 9 พ.ค. 62)
- ม. 7 บ้านจิก 1 ราย (เริ่มป่วย 4 พ.ค. 62)
20. ห้วยโจด
- ม. 4 บ่อนางชิง 4 ราย (รายสุดท้ายเริ่มป่วย 16 พ.ค. 62)
21. หันทราย
- ม. 10 บ่อบัวโบสถ์ 1 ราย (เริ่มป่วย 20 พ.ค. 62)
- ม. 4 หนองบัวใต้ 7 ราย (รายสุดท้ายเริม่ ป่วย 18 พ.ค.62)
22. บ้านใหม่หนองไทร
- ม. 3 หนองเทา 2 ราย (รายสุดท้ายเริ่มป่วย 15 พ.ค. 62)
แดง
23. ทับพริก
- ม.6 ทับพริก 1 ราย (เริ่มป่วย 14 พ.ค. 62)
24. อรัญประเทศ
- ชช.กม.5 1 ราย (เริม่ ป่วย 14 พ.ค. 62)
- ชช.ตลาดอรัญฯ 2 ราย (รายสุดท้ายเริ่มป่วย 13 พ.ค.62)
6. อรัญประเทศ
- ชช.บ้านน้อยประจันตคาม 1 ราย (เริ่มป่วย 6 พ.ค. 62)
25. ท่าข้าม
- ม.5 ใหม่โคกสะแบง 1 ราย (เริม่ ป่วย 12 พ.ค. 62)
- ม. 1 ท่าข้าม 1 ราย (เริ่มป่วย 5 พ.ค. 62)
- ม. 6 เหล่าอ้อย 1 ราย (รายสุดท้ายเริ่มป่วย 11 พ.ค.62)
เหลือง 26. หนองสังข์
27. ป่าไร่
- ม. 1 บ้านโคก 1 ราย (เริม่ ป่วย 8 พ.ค. 62)
28. คลองทับจันทร์
- ม. 3 ทับยาง 1 ราย (เริ่มป่วย 4 พ.ค. 62)
29. พระเพลิง
- ม. 2 นาคันหัก 2 ราย (รายสุดท้ายเริ่มป่วย 10 พ.ค. 62)
7. เขาฉกรรจ์
เหลือง
30. เขาฉกรรจ์
- ม. 1 วังรี 1 ราย (เริ่มป่วย 2 พ.ค. 62)
31. วังใหม่
- ม.5 ทุ่งกบินทร์ 1 ราย (เริ่มป่วย 17 พ.ค. 62)
- ม. 2 วังศรีทอง 1 ราย (เริม่ ป่วย 7 พ.ค. 62)
แดง
32. วังทอง
- ม. 6 คลองอุดม 2 ราย (รายสุดท้ายเริ่มป่วย 14 พ.ค.62)
8. วังสมบูรณ์
- ม. 11 คลองชล 1 ราย (เริ่มป่วย 10 พ.ค. 62)
- ม. 13 วังทรัพย์ 2 ราย (รายสุดท้ายเริ่มป่วย 28 เม.ย.62)
- ม.5 บ้านโพธิ์เงิน 1 ราย (เริ่มป่วย 7 พ.ค. 62)
เหลือง 33. วังสมบูรณ์
ตารางที่ ๓ แสดงพื้นที่ที่พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกตั้งแต่ 2 รายในหมู่บ้านเดียวกัน ในช่วงเวลา 28 วัน
สัปดาห์ที่ 17 - 20 (2๘ เม.ย. – ๒๕ พ.ค.62)
อาเภอ
ตาบล
หมู่บ้าน
จานวนผู้ป่วย (ราย)
1. เมืองสระแก้ว
1. บ้านแก้ง
- ม. 4 บ้านน้อย
2
- ม. 13 แสงจันทร์
2
2. คลองหาด
2. คลองหาด
- ม. 7 ซับมะกรูด
2
- ม. 12 เขาช่องแคบ
3
3. ซับมะกรูด
- ม. 11 เทพนิมติ ร
2
4. คลองไก่เถื่อน
- ม. 10 ทับทิมสยาม 05
2
- ม. 11 เขาตาง็อก 2
2
3. ตาพระยา
5. ตาพระยา
- ม. 10 ทัพเซียม
3
- ม. 14 เขาลูกช้าง
4
4. วังน้าเย็น
6. วังน้าเย็น
- ม. 5 บ้านวังแดง
6
7. ตาหลังใน
- ม. 19 วังหลวง
2
8. ทุ่งมหาเจริญ
- ม. 15 หนองเรือ
2
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5. วัฒนานคร

9. วัฒนานคร
10. ห้วยโจด
11. อรัญประเทศ
12. หันทราย
13. บ้านใหม่หนองไทร
14. พระเพลิง
15. วังทอง

- ม. 3 บ้านโนนจิก
3
- ม.4 บ่อนางชิง
4
6. อรัญประเทศ
- ชช.ตลาดอรัญ
2
- ม. 4 หนองบัวใต้
7
- ม. 3 หนองเทา
2
7. เขาฉกรรจ์
- ม.2 นาคันหัก
2
8. วังสมบูรณ์
- ม. 6 คลองอุดม
2
- ม. 13 วังทรัพย์
2
จากการวิเคราะห์ข้อมูลรายหมู่บ้านพบว่า หมู่บ้านที่พบไข้เลือดออกตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป ในช่วงเวลา 28 วัน มีทั้งหมด
20 หมู่บ้าน (เดิม 15 หมู่บ้าน) ในพื้นที่ 8 อาเภอและหมู่บ้านที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษคือ ม.14 บ้านเขาลูกช้าง ต.ตาพระยา อ.
ตาพระยา , ม. 5 บ้านวังแดง ต.วังน้าเย็น อ.วังน้าเย็น และ ม.4 บ้านหนองบัวใต้ ต.หันทราย อ.อรัญประเทศ
๑.๓ มาตรการควบคุมไข้เลือดออก
1. เปิดศูนย์ EOC ระดับอาเภอ กรณีการควบคุมโรคไข้เลือดออกทุกอาเภอ และสรุปรายงานการขับเลื่อน EOC
ทุกสัปดาห์
2. ศูนย์ระบาดวิทยาอาเภอทุกแห่ง รายงานข้อมูลผู้ป่วยฯ ตามระบบ รง.506 อย่างเร่งด่วน และทบทวน รง.
507 กรณีมีการเปลี่ยนแปลงการวินิจฉัยโรคทุกสัปดาห์
3. สสจ.สระแก้ว แต่งตั้งแพทย์เชี่ยวชาญโรคไข้เลือดออก เพื่อให้คาปรึกษาในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยไข้เลือดออก
โดยจะแจ้งให้ รพ.ทุกแห่งทราบต่อไป52000
4. รพ.ทุกแห่ง เฝ้าระวังดูแลผู้ป่วยตามแนวทาง Dengue Chart เน้นจัดตั้ง Dengue Corner รวมทั้งดาเนินการ
ป้องกันการแพร่เชื้อโรค และควบคุมสิ่งแวดล้อมไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคในโรงพยาบาล
5. สสอ.ทุกแห่ง ติดตาม ควบคุม กากับ และประเมินผลการดาเนินงานของ รพ.สต. และ อาสาสมั ครสาธารณสุข และส่งสรุปผล
การดาเนินงานฯ ทุกวันพุทธ เพื่อนาเข้าการประชุม EOC ระดับจังหวัด (จังหวัดเปิด EOC ทุกวันพฤหัสบดี)
6. รพ./รพ.สต. ทุกแห่ง สารวจค่าดัชนีลูกน้ายุงลาย (HI/CI) ใน รพ./ รร./หมู่บ้านทุกแห่ง รายงานผ่าน Google Form
สัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของทุกเดือน (โดย สสจ.สระแก้ว ได้จัดทา Application ส่งให้พื้นที่กรอกข้อมูลแล้ว)
7. สสจ.สระแก้ว และสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง สื่อสารความเสี่ยงเพื่อให้ชุมชนตระหนักและมีส่วนร่วมในการ
ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก
1.๔ สรุปผลการตรวจเยี่ยมโดยรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว วันที่ 17,21-22 พ.ค.62
สิ่งที่พบ
1) ในแต่ละอาเภอมีการจัด Big Cleaning Day ตามช่วงเวลาที่กาหนด
2) มีรถประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนตามหมู่บ้าน
3) มีการรายงานเร่งด่วนผ่านไลน์กลุ่มของแต่ละอาเภอ ทาให้ควบคุมโรคได้รวดเร็วขึ้น
4) Dengue Chart เริ่มมีการดาเนินการในโรงพยาบาล และมีการเตรียมทา Dengue Corner
5) การลงข้อมูล HI CI Application เริ่มดาเนินการใช้ในหลายอาเภอ
6) การรายงานยังไม่ครอบคลุม และไม่ทันเวลา โดยเฉพาะการรายงานข้ามอาเภอ
7) มีการพ่นเคมีในอัตราส่วนที่ไม่เหมาะสม และพ่นไม่ถกู วิธี
8) การสารวจค่าดัชนีลูกน้ายุงลายยังไม่ครอบคลุม ภาชนะเสี่ยง
ข้อเสนอแนะ
1) ให้รายงานให้รวดเร็ว ควบคุมโรคทันเวลา ตามมาตรการ 3–3-1 ต่อเนื่อง 3-7-14-21-28
2) ให้ รพ.สต.จัดอบรม อสม.ให้เข้าใจเกี่ยวกับภาชนะเสี่ยง และวิธีควบคุมที่มีประสิทธิภาพ
3) ควรมีการประเมินดัชนีลูกน้ายุงลาย อาจประเมินไขว้พื้นที่ และบันทึกใน Application
4) ควรมีการอบรมคนพ่น ทัง้ เรื่องการผสมน้ายา เทคนิคการพ่นหมอกควัน ULV การดูแลเครื่อง
5) การควบคุมโรค จนท.สาธารณสุขต้องลงไปควบคุมกากับทุกครั้ง พร้อมมีการประเมินผลการดาเนินงาน
6) เน้นการมีส่วนร่วม ประชาคมหมู่บ้านเพื่อให้ชุมชนรับทราบปัญหาและแนวทางการดาเนินงานของแต่ละหน่วยงาน
และบทบาทของเจ้าของบ้าน ก่อนออกควบคุมโรค
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๑.๕ กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อกาจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย”
กระทรวงสาธารณสุข กาหนดให้ทกุ จังหวัดจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อกาจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย อย่าง
ต่อเนื่อง พร้อมกันทั่วประเทศเดือนละ 1 ครั้ง โดยครั้งต่อไป กาหนดจัดกิจกรรมระว่างวันที่ 5 – 15 มิถุนายน 2562 และให้สรุป
รายงานผลการดาเนินงานเป็นรูปแบบ 1 หน้า (1 page) ได้แก่ ภาพกิจกรรม ผลการสารวจลูกน้ายุงลาย จานวนจิตอาสาที่ร่วม
กิจกรรม โดยสามารถรายงานกิจกรรมได้ทุกวันในช่วงการรณรงค์
มติประชุม รับทราบ
4.3.5 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
การคัดกรองรอยโรคมะเร็งในช่องปากของจังหวัดสระแก้ว เอกสารหมายเลข 18
4.3.6 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

ผลการสารวจเครื่องชั่งน้าหนัก และที่วัดส่วนสูง ในคลินิกเด็กสุขภาพดี (WCC) ของ รพ.สต.
เอกสารหมายเลข 19
นพ.สสจ.สก. ให้ทุกแห่งไปตรวจสอบดูทั้งคนและเครื่องมือ Cupจัดการให้การสนับสนุน
มติประชุม รับทราบ
4.3.7 กลุ่มงานนิติการ
มติประชุม รับทราบ
4.3.8 กลุ่มงานประกันสุขภาพ
1. การวิเคราะห์สถานการณ์การเงินการคลังของเครือข่ายหน่วยบริการ จังหวัดสระแก้ว ณ เดื อน
เม.ย.2562
2. สรุปการชาระหนี้ UC ระหว่างหน่วยบริการ ต.ค.- เม.ย.2562
3. รายงาน Productivity โรงพยาบาล ต.ค.-เม.ย. 2562
4. การกากับติดตามแผนเงินบารุงโรงพยาบาล ต.ค.-เม.ย. 2562 เอกสารหมายเลข..20
4.7.9 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
๑. งานยาเสพติด
๑.๑ ผลการดาเนินงานบาบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ตดิ ยาเสพติดปีงบประมาณ ๒๕๖๒
เอกสารหมายเลข..21
๑.๒ แจ้งแนวทางปฏิบัติในการเร่งรัดนาตัวผู้เสพ ผู้ตดิ ยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบาบัดในระบบ
สมัครใจและการติดตามผูผ้ ่านการบาบัดฟื้นฟู ในช่วงไตรมาสที่ ๓ และ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เอกสารหมายเลข..22
๒. โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดสระแก้ว
แจ้งกาหนดการลงพื้นที่ติดตามผลการดาเนินงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE
ตามที่ จังหวัดสระแก้ว ได้ส่งจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE เข้าร่วมประกวดผลการดาเนินงานจังหวัด/ชมรม TO BE
NUMBER ONE ในระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ จังหวัดชลบุรี ที่ผ่านมา และจังหวัดสระแก้ว
ได้ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การประกวดผลการดาเนินงานระดับประเทศ โดยการประกวดผลการดาเนินงานระดับประเทศ ได้แบ่งการ
ประกวดผลการดาเนินงานเป็น ๒ ส่วน ประกอบด้วย
ส่วนที่ ๑ การลงพื้นที่ติดตามการดาเนินงานของคณะกรรมการระดับประเทศ
จังหวัด TO BE NUMBER ONE จานวน ๔๐ คะแนน
ส่วนที่ ๒ การประกวดผลการดาเนินงานในงาน “มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE
NUMBER ONE ระดับประเทศ ” ในวันที่ ๑๓-๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ณ อิมแพคเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี จานวน ๖๐ คะแนน
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และกรมสุขภาพจิต เลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE ได้แจ้งประสานกาหนดการคณะกรรมการติดตามผลการ
ดาเนินงาน จังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับเพชรและยอดเพชร ประจาปี ๒๕๖๒ ได้กาหนดลงพื้นที่เพื่อติดตามผล
การดาเนินงานและเก็บคะแนนระดับประเทศรอบลงพื้นที่ ของจังหวัด TO BE NUMBER ONE สระแก้ว ในวันพุธที่ ๑๒ มิถุนายน
๒๕๖๒ ณ จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดสระแก้วได้กาหนดจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดาเนินงาน TO BE NUMBER ONE ระดับ
จังหวัดสู่ระดับประเทศและต้อนรับคณะกรรมการฯ ระดับประเทศ ในวันพุธที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ
อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ให้เกียรติเป็นหัวหน้าทีมนาเสนอผลการดาเนินงาน
จังหวัดสระแก้ว จังหวัด TO BE NUMBER ONE เพื่อรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร ปีที่ ๑
จึงขอเรียนท่านผู้อานวยการโรงพยาบาล สาธารณสุขอาเภอ หัวหน้ากลุ่มงาน/งานสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
ร่วมต้อนรับคณะกรรมการฯ ในวันดังกล่าวตามกาหนดการ เอกสารหมายเลข 23
มติประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนออื่น ๆ ไม่มี
มติประชุม รับทราบ
ปิดประชุม

เวลา 16.30 น.
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม
ผกามาศ ปฏิหารย์
(นางสาวผกามาศ ปฏิหารย์)
เจ้าพนักงานสถิติชานาญงาน

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
กัลยารัตน์ จตุพรเจริญชัย
(นางกัลยารัตน์ จตุพรเจริญชัย)
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ

