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รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานการพัฒนาสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
ครั้งที่ 12/๒๕63
วันพุธที่ 30 ธันวาคม ๒๕63
ณ ห้องประชุมสิรินธร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
*******************************************
ผู้มาประชุม
1. นายทนง
2. นายสุรสิทธิ์
3. นางอรรัตน์
4. นางดารารัตน์
5. นายไพรรัชต์วิริต
6. นายสมเกียรติ
7. นางพาณี
8. นางกัลยารัตน์
9. นางสาวจามจุรี
10. นายสานิษ
11. นายสมบัติ
12. นายสมบัติ
13. นายปราโมทย์
14. นางสาวศยา
15. นายจาตุรงค์
16. นางกชพรรณ
17. นางอรพิน
18. นายประวิทย์
19. นางกฤษณา
20. นายเสกสรรค์
21. นางพาณี
22. นายราเชษฎ
23. นางลัดดา
24. นายวัฒนพล
25. นายวิเชียร
26. นายอิทธิพล
27. นายอิทธิพล
28. นางสาวสุเนตร
29. นายสุกฤษฎิ์
30. นายแพทย์ชัยรัตน์
31. นายไชยยา
32. นายอดุลย์
33. นางอารี
34. นายณรงค์
35. นายคำรณ
36. นายอุทัย
37. นายสุรยิ ันต์

วีระแสงพงษ์
จิตรพิทักษ์เลิศ
จันทร์เพ็ญ
โห้วงศ์
วิริยะภัคพงศ์
ทองเล็ก
วสนาท
จตุพรเจริญชัย
สุภัทรกุล
ศิริปิ่น
สมบัติวงษ์
พึ่งเกษม
บุญเปล่ง
ศรีสามารถ
จันทร์เรือง
หาญชิงชัย
ภัทรกรสกุล
คำนึง
ฤทธิ์เดช
คงอาชีวกิจ
วสนาท
เชิงพนม
สมมิตร
จิติลาภะ
ซ้ำคำ
คนจริง
อุดตมะปัญญา
บัลลือพรมราช
เลิศสกุลธรรม
สมบูรณ์ธนกิจ
จักรสิงห์โต
หาญชิงชัย
วิเชียร
ปุริสพันธ์
สมยา
เพ็ขรนอก
เศษศรี

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ
หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข
(แทน) หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อ
หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
หัวหน้างานสุขภาพจิตและยาเสพติด
รักษาการหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอรัญประเทศ
(แทน) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัฒนานคร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังน้ำเย็น
(แทน) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตาพระยา
(แทน) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองหาด
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาฉกรรจ์
(แทน) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังสมบูรณ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโคกสูง
หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพร.สระแก้ว
สาธารณสุขอำเภอเมืองสระแก้ว
สาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ
สาธารณสุขอำเภอวัฒนานคร
สาธารณสุขอำเภอตาพระยา
สาธารณสุขอำเภอวังน้ำเย็น
สาธารณสุขอำเภอคลองหาด
สาธารณสุขอำเภอเขาฉกรรจ์
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38.
39.
40.
41.
42.

นายทองปาน
นายบุญยืน
นางสาวจุฬาพันธุ์
นางสาวเปรมกมล
นางสาวผกามาศ

พันจุย
ทิศพรม
เหมกูล
ขวนขวาย
ปฏิหารย์

ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการอื่น)
1. พอ.กฤติ
เนื่องจำนงค์
2. นายอนุกูล
จรัลทรัพย์
3. นายธนกฤต
สายสิญจน์
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางเอื้องฟ้า
2. นายปิยะณัฐ
3. นายสรณพ
4. นายสมโภชน์
5. เภสัชกรหญิงเสาวนีย์
6. นายนพดล
7. นายสมเจตน์
8. นายภิรมณ์
9. นายชัย
10. นายธนาดร
11. นายประชากร

สุขกุล
วิเชียร
ลาดนอก
เจริญยิ่ง
ยถาภานนท์
คำแสน
เณรรักษา
ถี่ถ้วน
บุญร่วม
คำดำ
พื้นบาตร

สาธารณสุขอำเภอโคกสูง
สาธารณสุขอำเภอวังสมบูรณ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรสิงหนาท
หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 6.๒ สระแก้ว
หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ อ.อรัญประเทศ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
เภสัชกรเชีย่ วชาญ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

สสจ.สระแก้ว
สสจ.สระแก้ว
สสจ.สระแก้ว
สสจ.สระแก้ว
รพร.สระแก้ว
รพ.ตาพระยา
สสอ.เมืองสระแก้ว
สสอ.อรัญประทศ
สสอ.ตาพระยา
สสอ.คลองหาด
สสอ.โคกสูง

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
นายแพทย์ทนง วีระแสงพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุม กล่าวเปิดประชุมและ
ดำเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังนี้
วาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1. เรื่องจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
1. ขอแสดงความยินดีกับ แพทย์หญิงอรรัตน์ จันทร์เพ็ญ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครนายก
2. ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 6 ท่านใหม่ คือ นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช
3. นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก อดีต ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 6 ย้ายไปดำรงตำแหน่ง
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 12
4. นโยบายและหลักการทำงานของ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 6
- นโยบาย SMART R6……From Mindset to Action
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เน้นการนำองค์กร ชี้ทิศทางองค์กร เป้าหมายเขต 6 การทำงานระดับ
ผู้บ ริห าร เขต จังหวัด เน้ น การสื่อ สารการรับ รู้ให้ทั่ วถึง และมี ป ระสิ ทธิภ าพครอบคลุ ม และแปลงนโยบายสู่การปฏิบั ติ โดยใช้
Roadmap เน้น Timeline , M&E , Feedback & ระบบรายงาน , Trust ต้ องมี ความไว้วางใจกัน ทำงานเป็น ภาพระดั บเขต , มี การ
share คุณค่าหรือวัฒนธรรมดี ๆ ร่วมกัน , HR & Teams
- หลักการทำงานของ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 6
1. SMART Organization: Work & Life
2. ยึดนโยบาย กสธ. ปี64 / นโยบายปลัด กสธ. เน้น COVID
3. การทำงานในฐานะเป็นเพื่อน พี่ น้อง ทำหน้าที่ให้เต็มที่ พัฒนาคน ทีม ระบบ พัฒนางานไปสู่เป้าหมาย

การทำงาน “Trust ต้องใช้เวลาในการสร้างเป็นปี แต่ถูกทำลายในระยะเวลาเพียงเสีย้ ววินาที”

3
5. สรุปข้อสั่งการ/มาตรการจังหวัดสระแก้ว เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19
คำสั่งจังหวัดสระแก้ว ช่วงเทศกาลปีใหม่ มีผลถึง 5 ม.ค.64
1. ให้สถานที่กิจการและกิจกรรมต่าง ๆ คงดำเนินการได้ต่อไปภายใต้เงื่อนไขและเงื่อนเวลา ปฏิบัตติ าม
มาตรการ ศบค .และคำสั่ง จังหวัดสระแก้วอย่างเคร่งครัด
2. ให้เจ้าของ ผู้จัดการสถานที่หรือผูจ้ ัดให้มีกจิ กรรมใด ๆ เน้น DMHTT โดยเพิม่ การใช้ “ไทยชนะ”
3. กิจกรรมขนาดใหญ่ที่มีการชุมนุมคนในพืน้ ที่จำนวนมาก ต้องยื่นแผนการจัดกิจกรรม (ถ้าเกิน 200 คน
ห้ามจัดกิจกรรม)
4. จำกัดเวลาจัดกิจกรรมไม่เกิน 24.00 น.
5. ให้พนักงานเจ้าหน้าทีม่ ีอำนาจเข้าตรวจสอบการจัดกิจกรรม ผู้ฝ่าฝืนมีความผิดตามมาตรา 18
คำสั่งจังหวัดสระแก้ว เพิ่มเติมจากคำสั่งข้างต้น
1. ห้ามประชาชนเข้าไปหรือยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อการติดโรค
2. ให้ปิดสถานทีท
่ ี่มโี อกาสเสี่ยงต่อการติดโรค
3. งดการเคลื่อนย้ายของแรงงานต่างด้าวในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว
4. งดการจัดกิจกรรมที่เป็นสาธารณะ
5. กิจกรรมตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป ต้องยื่นแผนการจัดกิจกรรมต่อนายอำเภออย่างน้อย 24 ชม.ก่อนจัด
กิจกรรม
6. สถานบริการและสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ ให้นั่งรับประทานอาหารอย่างเดียว
ห้ามบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ งดเต้น
7. ให้ส่วนราชการและบุคคลทีเ่ กี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการของ ศบค.หรือคำสั่งจังหวัดสระแก้วโดย
เคร่งครัด
8. คำสั่งใดขัดหรือแย้งคำสั่งนี้ให้ใช้คำสั่งนี้แทน
คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
1. เน้นบุคลากรหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพืน้ ที่เสี่ยงในช่วงเทศกาลปีใหม่
2. กรณีที่มีความจำเป็นในการเดินทาง ให้ขออนุญาตออกนอกพื้นที่จากผู้บังคับบัญชา เป็นลายลักษณ์อักษร
และเมื่อกลับเข้ามาในพื้นที่ต้องรายงานกับผู้บังคับบัญชาอีกครั้ง
3. กรณีกลับเข้าพื้นที่ ให้บันทึกข้อมูลการเดินทาง ผ่านโปรแกรม COVID-19 SAKAEO เพื่อคุมไว้สังเกตหรือ
กักกันจนครบ 14 วัน
มติประชุม รับทราบ
6. คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ (Video Conference)
1. ทางส่วนกลางเน้นว่า COVID-19 ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากกลุ่มแรงงานต่างด้าวและบ่อนการพนัน
2. แรงงาน เน้นทั้งในด่านและนอกด่านต้องมีมาตรการ ฝ่ายความมั่นคงต้องดำเนินการบริเวณชายแดน
3. ให้ประชาสัมพันธ์สื่อสารไปยังสถานประกอบการที่มแี รงงานต่างด้าวทั้งถูกและไม่ถูกกฎหมายให้สามารถ
ทำงานต่อไปได้ ทางส่วนกลางที่เกีย่ วข้องกับแรงงานจะทำการลงทะเบียนให้ทำงานภายในประเทศได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
มากขึ้น
มาตรการ Active case finding แนะนำให้กลุ่มเป้าหมายมาตรวจหาเชื้อ ได้แก่
1. แรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
2. รถพุม่ พวง
3. ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่สีแดง
2. เรื่องจากศาลากลางจังหวัดสระแก้ว
สรุปการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการฯ วันที่ 24 ธันวาคม 2563 ดังนี้
1. สถานการณ์โควิด 19 ขอให้ทุกหน่วยงานให้ร่วมมือตามมาตรการของสาธารณสุข การจัดงานที่มีคนรวมกัน
จำนวนมาก คงกิจกรรมเท่าที่จำเป็น ให้พิจารณา ตามความเหมาะสม ถ้ามีความเสี่ยงให้เลื่อนไปก่อน ไม่ล๊อคดาวน์ แต่ไม่ประมาท
มีสติ new normal ช่วยกันเป็นหูเป็นตา ตั้งด่านปีใหม่ ให้ตรวจสอบด้วย
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2. ปฏิทินของจังหวัด
วันที่ 14 มกราคม 2564 สภากาแฟ ร้านเย็นเล่าเช้ากาแฟ เจ้าภาพ อำเภอทุกอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
วันที่ 18 มกราคม 2564 งานวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวร วัฒนานคร
วันที่ 21 มกราคม 2564 โครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขฯ วัดหนองแวง โคกสูง
วันที่ 28 มกราคม 2564 ประชุมคณะกรมการจังหวัด
หากหน่วยงานมีกิจกรรมอยากประชาสัมพันธ์ให้แจ้งมาที่สำนักงานจังหวัด
3. ผลการเลือกตั้ง นายก อบจ นางขวัญเรือน เทียนทอง
4. การเบิกจ่ายงบประมาณ จะใช้เป็นการประเมินผล หัวหน้าส่วนราชการ ขอให้เร่งรัดติดตาม อย่างใกล้ชิด
5. จัดหางานแจ้ง มาตราการ ชะลอการเคลื่อนย้ายแรงงาน ให้อยู่กับที่
6. การปฎิบัติงานช่วงเทศกาลปีใหม่ มีศูนย์ EOC อยู่ห้องสระแก้ว ศาลากลาง ปฏิบัติงาน 24 ชม ให้ทุกหน่วย
ปฏิบัติงานตามภารกิจอย่างเข้มแข็ง ท่านจะไปเยี่ยมด่านช่วงวันหยุด
มติประชุม รับทราบ
วาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 11/๒๕63 วันที่ 31 พฤศจิกายน ๒๕63 สามารถตรวจสอบได้จาก
http://team.sko.moph.go.th/
มติทปี่ ระชุม รับรองรายงานการประชุม
วาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
1. ติดตามความก้าวหน้า Value Based Healthcare Sakaeo เอกสารหมายเลข 2
2. สรุปตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข เอกสารหมายเลข 31-3.2
3. นำเสนอ Primary care สสอ.เมืองสระแก้ว เอกสารหมายเลข 4
4. นำเสนอ พชอ. สสอ.ตาพระยา เอกสารหมายเลข 5
มติประชุม รับทราบ
วาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.2 กลุ่มงานและงานต่าง ๆ
4.2.1 กลุ่มงานประกันสุขภาพ
1. นโยบาย “ยกระดับบัตรทอง 4 บริการสู่หลักประกันสุขภาพแห่งชาติยุคใหม่” เริม่ 1 ต.ค.64
ดำเนินการทั่วประเทศ เอกสารหมายเลข 6.1
2.ระดับวิกฤติทางการเงินระดับ 7 ( Financial Risk Scoring) เดือน พฤศจิกายน 2563
3. การกำกับติดตามแผนเงินบำรุงของโรงพยาบาล ประจำเดือน ธันวาคม 2563
เอกสารหมายเลข 6.2
มติประชุม รับทราบ
4.2.2 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
1. RDU community
2. การควบคุมอุณหภูมิตู้เย็นวัคซีน โดยเภสัชกรหญิงเสาวณีย์ ยถาภูธานนท์ เภสัชกรเชี่ยวชาญ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว เอกสารหมายเลข 7
หน.กลุ่มเภสัชกร รพร.สระแก้ว ขอความร่วมมือ IT ของทุกรพ. ดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้เภสัชกรดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อเฝ้า
ระวังความปลอดภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
มติประชุม รับทราบ
4.2.3 กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
การจัดตั้งคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้มี
นโยบายขับเคลื่อนการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ในการวิจัยและการรักษาโรคในทางการแพทย์แผนไทย โดยสนับสนุนการดำเนินงาน
ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำมีการสนับสนุนด้านการปลูกและการวิจัยสายพันธุ์ เพื่อนำมาเป็นวัตถุดิบสำหรับการผลิตตำรับยา
แผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสม ตลอดจนการสนับสนุนให้เกิดการใช้ตำรับยาที่มียาปรุงผสมในโรงพยาบาล เพื่อให้เกิดการเข้าถึงบริการ
คลินกิ กัญชาทางการแพทย์แผนไทย ในปี ๒๕๖๔ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ได้มีนโยบายให้โรงพยาบาลทุกแห่ง จัดตั้ง
คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย ให้บริการตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสม ๒ ตำรับ คือ ศุขไสยาศน์ และทำลายพระสุเมรุ
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กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จึงขอความร่วมมือจากโรงพยาบาลทุกแห่งเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผน
ไทย ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2564 โดย
๑) โรงพยาบาลที่ยังไม่ได้ขออนุญาตครอบครอง จำหน่าย (ยส.5) ให้ดำเนินการขออนุญาตฯ ให้แล้ว
เสร็จภายในเดือน มกราคม 2564
๒) โรงพยาบาลที่มีความพร้อมด้านบุคลากรให้เปิดคลินิกกัญชาให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์
๒๕๖๔
๓) โรงพยาบาลที่บุคลากรยังไม่ผ่านการอบรมหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์ให้ให้ดำเนินการอบรมให้แล้ว
เสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 และเปิดคลินิกกัญชาภายในเดือน มีนาคม 2564 ความพร้อมของสถานบริการในการดำเนินงาน
บุคลากรผ่านการอบรมฯ
หน่วยบริการ
มีใบอนุญาต (ยส5)
แพทย์
เภสัชกร
แพทย์แผนไทย
รพร.สระแก้ว
√
√
√
√
รพ.อรัญประเทศ
√
√
√
√
รพ.วังน้ำเย็น
√
√
√
√
รพ.วัฒนานคร
×
×
×
√
รพ.ตาพระยา
×
√
×
√
รพ.คลองหาด
×
×
×
√
รพ.เขาฉกรรจ์
×
√
√
√
รพ.โคกสูง
×
√
√
√
รพ.วังสมบูรณ์
×
×
×
√
หน่วยบริการสามารถส่งบุคลากรแพทย์ เภสัช อบรมผ่านระบบ E – Learning หลักสูตรการอบรมการใช้สารสกัดกัญชาทาง
การแพทย์ เปิดรับสมัครหลักสูตรปรับปรุงใหม่ ธ.ค.63 - ม.ค.64 ได้ที่เว็บไซต์ www.e-learningimrta.dms.moph.go.th/ เมื่อ
ผ่านการอบรมแล้ว จะต้องไปสอบรับใบอนุญาต ที่ รพ.ราชวิถี
มติประชุม รับทราบ
4.2.4 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
1. งานพัฒนายุทธศาสตร์สุขภาพ
1.สรุปการส่งแผนปฏิบตั ิราชการด้านสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เอกสาร
หมายเลข 8
2. ปฏิทินการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงปบระมาณ พ.ศ.2564 เอกสาร
หมายเลข 9
3. สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนธันวาคม 2563 เอกสารหมายเลข 10
นพ.สสจ.สก. ขอเร่งให้เร่งรัดการเบิกจ่าย ค่าตอบแทน ฉ 11 งวดที่ 1 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ม.ค.64
มติประชุม รับทราบ
2. งานนิเทศและประเมินผล
1. ร่างกำหนดการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 6 ระหว่าง
วันพฤหัสบดีที่ 21 – วันศุกร์ที่ 22 ม.ค.64 เอกสารหมายเลข 11
นพ.สสจ.สก. ขอให้ทุกกลุ่มงาน/ทุกงาน เตรียมจัดทำข้อมูลตามแนวทางและประเด็นการตรวจราชการเพื่อรับการตรวจราชการฯ
2. เล่มแผนพัฒนาระบบปฐมภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2564
http://team.sko.moph.go.th/content/view/?id=718
มติประชุม รับทราบ
3. งานเทคโนยีสารสนเทศและข้อมูลข่าวสาร
นำเสนอ Server เพื่อรองรับการพัฒนา Hos office เอกสารหมายเลข 12
มติประชุม รับทราบ
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4.2.5 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
1.ขอบคุณ สสอ./รพ. ทุกแห่ง ในการดำเนินงานตามนโยบาย ของขวัญปีใหม่
คนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว 3 คน และ เปิด PCU/NPCU ระหว่างวันที่ 21- 29 ธ.ค.63
2. เป้าหมาย HA ปี 2564
3. สรพ.เชิญชวน CUP เข้าร่วม DHSA ปี 2564
4.เนื่องจากสถานการณ์การระบาดโรคโควิด 19 เพื่อเป็นมาตรการในการป้องกันโรคและให้เกิด
ความปลอดภัยของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ขอให้หน่วยบริการทุกแห่ง ให้บริการแบบ New Normal ตามคูม่ ือ แนวทางการ
ระบบบริการทางการแพทย์แบบใหม่ สระแก้ว (New normal Medical service Sakaeo) ปี 2563 โดยสามารถ สแกน QR
Cord

5. แจ้งผลการประกวด อสม.ดีเด่น ระดับเขตสุขภาพ และระดับภาค ปี 2564 ตามที่ สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ส่ง อสม.ดีเด่น ระดับจังหวัด จำนวน 12 สาขา เข้าประกวดคัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับเขตสุขภาพ
และระดับภาค ในวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 ณ ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคกลาง จังหวัดชลบุ รี นั้น จังหวัด
สระแก้ว ได้ อสม.ดีเด่น ระดับภาค จำนวน 1 สาขา ได้แก่ สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ คือ นางสมจิตต ฐานกลางซุ้ย
อำเภอวังน้ำเย็น และ คณะกรรมการประกวด อสม.ดีเด่น ระดับชาติ จะลงมาคัดเลือกในพื้นที่ อสม.ดีเด่น ดังกล่าว โดยวัน เวลา
รอการแจ้งจากกรมสนับสนุนบริการแจ้ง และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว จะลงพื้นที่ไปช่วยเตรีย มความพร้อม อสม.เพื่อ
ประกวด ในระดับชาติ โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้วจะทำแผนการเตรียมความพร้อมในพื้นที่
4.2.6 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
๑.โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
๑.๑ สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
1) ทั่วโลก (ที่มา WHO ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น.)
- พบผู้ป่วยทั่วโลก 80,715,840 ราย เสียชีวิต 1,764,563 ราย โดยพบผู้ป่วยสูงสุด 5 อันดับแรก ดังนี้
สหรัฐอเมริกา 19,433,8477 ราย รองลงมา ได้แก่ อินเดีย 10,188,392 ราย บราซิล 7,465,806 ราย รัสเซีย 3,021,964
ราย และฝรั่งเศส 2,550,864 ราย ประเทศไทยพบผู้ป่วย 6,141 ราย ลำดับที่ 142
2) ประเทศไทย (ที่มา กรมควบคุมโรค ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2563 เวลา 1๑.00 น.)
- พบผู้ป่วยสะสม 6,141 ราย พบมากที่สุดใน กรุงเทพฯและปริมณฑล 2,424 ราย รองลงมา ภาคกลาง
2,613 ราย ภาคใต้ 765 ราย ภาคเหนือ 207 ราย และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 132 ราย รักษาหาย 4,161 ราย อยู่ระหว่าง
การรักษา 1,920 ราย ผู้ป่วยเสียชีวิต 60 ราย (คิดเป็นร้อยละ 0.98)
3) จังหวัดสระแก้ว (ที่มา สสจ.สระแก้ว ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2563 เวลา 1๖.00 น.)
- ตั้งแต่วัน ที่ 26 กุมภาพั นธ์ – 26 ธันวาคม 2563 จังหวัดสระแก้ วส่งตรวจ PUI 2,306 ราย รพ.
เอกชน (เกษมราษฎร์) 7,118 ราย ตรวจเชิงรุกผู้ต้องขังรายใหม่ 866 ราย ราย ตรวจเชิงรุก (กลุ่มโรคติดต่อทางเดินหายใจ) 11
ราย ค้นหาเชิงรุก (ตรวจน้ำลาย) 899 ราย ตรวจคัดกรองเชิงรุกด้วยรถตรวจหาเชื้อชีวนิรภัยพระราชทาน 2,471 ราย รวมทั้งสิ้น
13,671 ราย (ตรวจหาเชื้อร้อยละ 2.43 ของประชากร) พบผู้ป่วยยืนยันสะสม 10 ราย รักษาหาย 10 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต
จังหวัดสระแก้วพบผู้ป่วยยืนยันรายสุดท้าย วันที่ 3 เมษายน 2563 (ไม่พบผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ 268 วัน)
๒. วัณโรค (ข้อมูล ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2563)
๒.๑ ความครอบคลุมการขึ้นทะเบียนรักษาวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ ปี 2564
จังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ 2564 คาดประมาณผู้ป่วยวัณโรค 843 ราย (150 ต่อแสนปชก.) ตั้งแต่ 1 ต.ค. – 23
ธ.ค. 2563 Treatment Coverage ≥ 85% ขึ้นทะเบียนรักษา 14.5% (122 ราย) แยกตามโรงพยาบาลที่ขึ้นทะเบียนสูงสุด
คือ รพร.สระแก้ว 38.3 % (64 ราย) รพ.ตาพระยา 18.6 % (16 ราย) และ รพ.เขาฉกรรจ์ 12.9 % (11 ราย) ตามลำดับ
๒.๒ ผลสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ (PA) จังหวัดสระแก้ว ปี 2564 *(เป้าหมาย
≥ ร้อยละ 88) จังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ 2564 พบผู้ปว่ ยทั้งหมด 96 ราย กำลังรักษา 88 ราย (91.7%) เสียชีวิต 3 ราย
(3.1%) โอนออก 4 ราย (4.9%) พบผู้ป่วยสูงสุดที่ รพร.สระแก้ว 48 ราย (50%) รพ.ตาพระยา 13 ราย (13.5%) และรพ.เขา
ฉกรรจ์ 9 ราย (9.6%) ปัจจุบันคาดประมาณ Success rate จังหวัด เท่ากับ 95.8%
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๒.๓ ผลการคัดกรองวัณโรค 7 กลุม่ เสีย่ ง ปี 2564 (1 ต.ค.2563 – 23 ธ.ค. 2563)
ผลการคัดกรองวัณโรคในกลุ่มเสีย่ ง จังหวัดสระแก้ว 41.7% (14,440 ราย) อำเภอที่คัดกรองได้สูงสุด 3 อันดับแรก คือ
อ.เขาฉกรรจ์ 142.2% (3,813 ราย) รองลงมา อ.วังน้ำเย็น 66.5% (3,324 ราย) และ อ.ตาพระยา 63.8 % (1,620 ราย)
ตามลำดับ *** อ.วังสมบูรณ์ ยังไม่พบผลการคัดกรองในระบบ NTIP
จากผลการคัดกรองใน 7 กลุ่มเสี่ ยง คัดกรองได้ผู้ป่วย 32 ราย คิดเป็น 0.22% โดยพบในกลุ่ม Contact 47% (15
ราย), กลุ่ม DM 22% (7 ราย), กลุ่ม Elderly 16% (5 ราย) ตามลำดับ
๓. โรคพยาธิใบไม้ตับ
๓.๑ ผลการตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับจังหวัดสระแก้ว ปี ๒๕61 – ๒๕63
อำเภอ
ตำบล
ผลการตรวจปี ๒๕๖๑
ผลการตรวจปี ๒๕๖๒
ผลการตรวจปี ๒๕๖๓
เป้าหมาย
จำนวน
พบ OV ร้อยละ จำนวน พบ OV ร้อยละ
จำนวน พบ OV ร้อยละ
(ตำบล)
เมือง
๘
๕,๘๕๕
๖๑๒ ๑๐.๔๕ ๕๗๗
๓๖
๖.๒๔
๒,๔๘๙
๔๘
๑.๙๖
คลองหาด
๗
๓,๐๑๒
๕๙
๑.๙๖
๒๘๙
๑๙
๖.๕๗
๒,๑๐๖
๒๑
๑.๐๐
ตาพระยา
๕
๕,๑๘๐
๓๑
๐.๖๐
๓๓๐
๗
๒.๑๒
๑,๕๓๖
๑๔
๐.๙๑
วังน้ำเย็น
๔
๒,๕๑๐
๑๑๑
๔.๔๒
๓๐๐
๕
๑.๖๗
๑,๔๙๗
๓๕
๒.๓๔
วัฒนานคร
๑๑
๖,๘๖๙
๔๑๔
๖.๐๓ ๑,๑๐๓
๖๖
๖.๐๐
๓,๖๓๑
๑๖๘
๔.๖๓
อรัญประเทศ
๑๓
๖,๕๑๖
๔๘๑
๗.๓๘ ๑,๒๕๗
๘๘
๗.๐๐
๒,๔๒๕
๗๙
๓.๒๖
เขาฉกรรจ์
๔
๒,๒๐๕
๔๗
๒.๑๓
๖๓๕
๒๕
๓.๙๔
๑,๑๕๗
๔
๐.๓๕
โคกสูง
๔
๒,๒๕๕
๑๑๕
๕.๑๐
๓๐๐
๔
๑.๓๓
๑,๑๙๐
๑๘
๑.๕๑
วังสมบูรณ์
๓
๑,๘๔๖
๒๒
๑.๑๙
๑๙๕
๐
๐.๐๐
๙๑๗
๐
๐.๐๐
รวม
๕๙
๓๖,๒๔๘ ๑,๘๙๒ ๕.๒๒ ๔,๙๘๖ ๒๕๐
๕.๐๑
๑๖,๙๐๘
๓๘๗
๒.๒๙
หมายเหตุ : ปี ๒๕62 ตำบลเป้าหมาย 20 ตำบล
๓.๒ แนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับ จังหวัดสระแก้ว ปี ๒๕64
1 ) ตรวจคั ด กรองพ ยาธิ ใ บ ไม้ ตั บ ในกลุ่ ม เสี่ ยงที่ มี อายุ ม ากกว่ า 1 5 ปี ขึ้ น ไป ในทุ ก ตำบ ลๆ ละ
150 คน และนักเรียนในสังกัด กพด./รร.ตชด.จำนวน 11 โรงเรียน
๒) มีการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนเกีย่ วกับโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี (E-Book)
3) รณรงค์ให้ความรู้ในกลุ่มนักเรียน และประชาชนกลุ่มเสี่ยง
4) พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการใช้ AI ช่วยในการตรวจวินิจฉัยพยาธิใบไม้ตับ
มติประชุม รับทราบ
4.2.7 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
1.การประเมินวัดส่งเสริมสุขภาพ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินงานโครงการ “ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์” เพื่อส่งเสริม สุขภาวะพระสงฆ์
ทั่วประเทศให้มีสุขภาพดี โดยมีกิจกรรมดังนี้
1) การอบรมพระคิลานุปัฏฐาก
2) วัดส่งเสริมสุขภาพที่มีโครงสร้างพืน้ ฐานด้านการดูแลสุขภาพพระสงฆ์
3) การตรวจคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์ในวัดทุกรูป
4) การจัดทำฐานข้อมูลพระสงฆ์ในวัด และพระในวัดทำบัตรประจำตัวประชาชน
5) วัดร่วมพัฒนาชุมชนคุณธรรมตามโครงการชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวร.
มติที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน “ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ จังหวัดสระแก้ว” กำหนดแผนการประเมินวัดส่งเสริม
สุขภาพ และประเมินวัดส่งเสริมสุขภาพสู่วัดรอบรู้ด้านสุขภาพ ในช่วงเดือนมกราคม 2564
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ขอส่งแผนการประเมินวัดส่งเสริ มสุขภาพ และวัดส่งเสริมสุขภาพ สู่วัดรอบรู้ด้าน
สุ ข ภาพจั งหวั ด สระแก้ ว ระหว่า งวั น ที่ 11 – 15 มกราคม 2564 เพื่ อ ให้ ส ำนั ก งานสาธารณสุ ข อำเภอ โรงพยาบาล และ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่เกี่ยวข้อง ประสานเจ้าคณะอำเภอ และเจ้าอาวาส เตรียมรับการประเมินฯ ต่อไป
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แผนการประเมินวัดส่งเสริมสุขภาพ จังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ 2564
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

วัน เดือน ปี
เวลา
อำเภอ
ชื่อวัด
11 มกราคม 2564
09.00 น. – 11.00 น.
ตาพระยา
วัดสองพี่น้อง
12 มกราคม 2564
09.00 น. – 11.00 น.
อรัญประเทศ
วัดเหล่าอ้อย
12 มกราคม 2564
14.00 น. – 16.00 น.
วัฒนานคร
วัดมุจรินทาราม
13 มกราคม 2564
09.00 น. – 11.00 น.
คลองหาด
วัดคลองหาด
13 มกราคม 2564
13.00 น. – 15.00 น.
วังสมบูรณ์
วัดวังสมบูรณ์
14 มกราคม 2564
09.00 น. – 11.00 น.
วังน้ำเย็น
วัดเขาป่าแก้ว
14 มกราคม 2564
13.00 น. – 15.00 น.
เขาฉกรรจ์
วัดบึงพระราม
15 มกราคม 2564
09.00 น. – 11.00 น.
เมืองสระแก้ว
วัดศาลาลำดวน
15 มกราคม 2564
13.00 น. – 15.00 น.
โคกสูง
วัดโคกสว่าง
แผนการประเมินวัดส่งเสริมสุขภาพสู่วัดรอบรู้ด้านสุขภาพ จังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ 2564

ลำดับ
1
2

วัน เดือน ปี
เวลา
อำเภอ
ชื่อวัด
11 มกราคม 2564
11.30 น. – 13.00 น.
ตาพระยา
วัดหนองติม
12 มกราคม 2564
11.30 น. – 13.00 น.
อรัญประเทศ
วัดวังปลาตอง
2.การขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการออกกำลังกาย โครงการ 10 ล้านครอบครัวไทยออกกำลังกาย
เป้าหมาย 1.วัยทำงาน อายุ 18 – 59 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ ร้อยละ 50
2.วัยทำงาน อายุ 25–59 ปี ที่มกี ารเตรียมการยามสูงอายุด้านสุขภาพ โดยมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ร้อยละ40
เป้าหมายลงทะเบียน 10 ล้าน ครอบครัวไทยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ จังหวัดสระแก้ว ปี 2564
อำเภอ
จำนวนครอบครัว
เป้าหมาย ปี 64
ผลการลงทะเบียน ปี 63
จำนวนที่ต้องลงทะเบียน ปี 64
เมืองสระแก้ว
43,404
13,022
1,778
11,244
คลองหาด
13,458
4,038
1,923
2,115
ตาพระยา
17,136
5,141
733
4,408
วังน้ำเย็น
24,695
7,409
685
6,724
วัฒนานคร
29,663
8,999
2,018
6,981
อรัญประเทศ
46,967
14,091
1,445
12,646
เขาฉกรรจ์
18,400
5,520
1,103
4,417
โคกสูง
8,271
2,482
937
1,545
วังสมบูรณ์
15,316
4,595
432
4,163
รวมจังหวัด
217,310
65,297
11,054
54,243
ขอความร่วมมือโรงพยาบาล และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ทุกแห่ง ดำเนินการให้บุคลากรสาธารณสุข อสม. ในสังกัด
และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ลงทะเบียนโครงการ 10 ล้านครอบครัวไทยออกกำลังกาย ผ่าน Website กรมอนามัย
ต่อไป
มติประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนออื่น ๆ ไม่มี
ปิดประชุม

เวลา 15.36 น.
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม
ผกามาศ ปฏิหารย์
(นางสาวผกามาศ ปฏิหารย์)
เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
กัลยารัตน์ จตุพรเจริญชัย
(นางกัลยารัตน์ จตุพรเจริญชัย)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

