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รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานการพัฒนาสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
ครั้งที่ 1/๒๕64
วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม ๒๕64
ณ ห้องประชุมสิรินธร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
*******************************************
ผู้มาประชุม
1. นายทนง
2. นายสุรสิทธิ์
3. นายสุขุม
4. นายอิทธิพล
5. นางดารารัตน์
6. นายไพรรัชต์วิริต
7. นายสมเกียรติ
8. นางพาณี
9. นางกัลยารัตน์
10. นางสาวจามจุรี
11. นายสานิษ
12. นายสมบัติ
13. นางสาววรรณวิมล
14. นายปราโมทย์
15. นางสาวศยา
16. นางลอองจันทร์
17. นางกชพรรณ
18. นางสาวธนัชญา
19. นางกฤษณา
20. นายเสกสรรค์
21. นางพาณี
22. นายราเชษฎ
23. นายสุขุม
24. นายวัฒนพล
25. นายนพดล
26. นายจตุนิษฐ์
27. นายอิทธิพล
28. นางสาวสุเนตร
29. นายสุกฤษฎิ์
30. นายไชยยา
31. นายอดุลย์
32. นางอารี
33. นายณรงค์
34. นายคำรณ
35. นายอุทัย
36. นายสุรยิ ันต์
37. นายทองปาน
38. นายบุญยืน

วีระแสงพงษ์
จิตรพิทักษ์เลิศ
พิริยะพรพิพัฒน์
อุตตมะปัญญา
โห้วงศ์
วิริยะภัคพงศ์
ทองเล็ก
วสนาท
จตุพรเจริญชัย
สุภัทรกุล
ศิริปิ่น
สมบัติวงษ์
สุรินทร์ศักดิ์
บุญเปล่ง
ศรีสามารถ
คำภิรานนท์
หาญชิงชัย
ปิงกุล
ฤทธิ์เดช
คงอาชีวกิจ
วสนาท
เชิงพนม
พิริยะพรพิพัฒน์
จิติลาภะ
คำแสน
อัคคะปัญญาพงศ์
อุดตมะปัญญา
บัลลือพรมราช
เลิศสกุลธรรม
จักรสิงห์โต
หาญชิงชัย
วิเชียร
ปุริสพันธ์
สมยา
เพ็ขรนอก
เศษศรี
พันจุย
ทิศพรม

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ
(แทน) หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ
หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
(แทน) หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อ
หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
หัวหน้างานสุขภาพจิตและยาเสพติด
รักษาการหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอรัญประเทศ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัฒนานคร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังน้ำเย็น
แทน) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตาพระยา
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองหาด
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาฉกรรจ์
(แทน) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังสมบูรณ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโคกสูง
สาธารณสุขอำเภอเมืองสระแก้ว
สาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ
สาธารณสุขอำเภอวัฒนานคร
สาธารณสุขอำเภอตาพระยา
สาธารณสุขอำเภอวังน้ำเย็น
สาธารณสุขอำเภอคลองหาด
สาธารณสุขอำเภอเขาฉกรรจ์
สาธารณสุขอำเภอโคกสูง
สาธารณสุขอำเภอวังสมบูรณ์
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39.
40.
41.
42.
43.

พท.หญิงกัญญาภัค
นางสาวจุฬาพันธุ์
นายอนุกูล
นางสาวเปรมกมล
นางสาวผกามาศ

จันทร์มณี
เหมกูล
จรัลทรัพย์
ขวนขวาย
ปฏิหารย์

ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการอื่น)
1. นายแพทย์ชัยรัตน์
สมบูรณ์ธนกิจ
2. นายธนกฤต
สายสิญจน์
3. นายประวิทย์
คำนึง
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายปิยะณัฐ
2. นายสรณพ
3. นายศรากูล
4. นายวิเชียร
5. นายสมเจตน์
6. นายภิรมณ์
7. นายชัย
8. นายนภาพล
9. นางสาวโสภณา
10. นายธนาดร
11. นายประชากร

วิเชียร
ลาดนอก
อมรรัตนชัย
ซ้ำคำ
เณรรักษา
ถี่ถ้วน
บุญร่วม
วสนาท
หันธยุง
คำดำ
พื้นบาตร

(แทน) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรสิงหนาท
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 6.๒ สระแก้ว
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน
หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพร.สระแก้ว
หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ อ.อรัญประเทศ
หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

สสจ.สระแก้ว
สสจ.สระแก้ว
สสจ.สระแก้ว
รพ.ตาพระยา
สสอ.เมืองสระแก้ว
สสอ.อรัญประทศ
สสอ.ตาพระยา
สสอ.วัฒนานคร
สสอ.วังน้ำเย็น
สสอ.คลองหาด
สสอ.โคกสูง

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
นายแพทย์ทนง วีระแสงพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุม กล่าวเปิดประชุมและ
ดำเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังนี้
วาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1. เรื่องจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
1. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี 2563
2. คำสั่งมอบหมายปฏิบตั ิหน้าที่ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว คำสั่ง สสจ.ที่ 10/2564
3. ขอขอบคุณการรับตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 1/2564 ระหว่างวันที่ 21-22 มกราคม
2564 และสรุปประเด็นจากการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1/2564 เขตสุขภาพที่ 6 จังหวัดสระแก้ว เพื่อเป็น
ข้อเสนอแนะในการเพิม่ ประสิทธิภาพงานด้านสุขภาพของจังหวัด
เอกสารหมายเลข 1
มติประชุม รับทราบ
2. เรื่องจากศาลากลางจังหวัดสระแก้ว
1. ปฏิทินสำคัญ
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 จัดกิจกรรมพบปะ สภากาแฟ จ.สระแก้ว
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 จังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1/2564 ณ โรงเรียนบ้านคลองทราย อ.วังสมบูรณ์
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 จังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2/2564 ณ วัดหนองแวง อ.โคกสูง
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ประชุมกรมการจังหวัด ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมบูรพา
2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี ในวันอาทิตย์ที่ 28 มี.ค.64 รับสมัคร 8-26 ก.พ.64
ณ สำนักงานเทศบาลทุกแห่ง ฝากบุคลากรสาธารณสุขที่มีส่วนเกีย่ วข้องในหน่วยเลือกตั้ง ช่วยดูแลไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่อาจจะทำ
ให้ต้องมีการเลือกตั้งใหม่
มติประชุม รับทราบ
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วาระที่ ๒

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

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
1. ติดตามความก้าวหน้า Value Based Healthcare Sakaeo เอกสารหมายเลข 2
2. สรุปตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข เอกสารหมายเลข 3 ตัวชี้วัด 7 ตัวชี้วัด ผ่านเกณฑ์ 4 ตัวชี้วัด ไม่ผ่าน 2 ตัวชี้วัด
(PCU/NPCU และคลินิกกัญชา) อยู่ระหว่างกระบวนการ 4 ตัวชี้วัด และไม่ใช่เป้าหมาย 3 ตัวชี้วัด
3. นำเสนอ Primary care สสอ.วัฒนานคร เอกสารหมายเลข 4 เรื่อง อุบัติเหตุบนท้องถนน
หน.กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ ฝากให้ อสม.มีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้วย
4. นำเสนอ พชอ. สสอ.โคกสูง เอกสารหมายเลข 5 เรื่อง ขยะ, ไข้เลือดออก และผู้สูงอายุ
นพ.สสจ.สก. ฝากประเด็นเรื่องขยะ ให้ดูตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำด้วย
มติประชุม รับทราบ
วาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
ผู้ป่วย COVID-19 หากพบผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการ ให้รักษาที่ห้อง Isolate ของ รพช. ได้เลย ไม่ต้อง refer ไป
รพร.สระแก้ว
มติประชุม รับทราบ
4.2 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
1. ขอเชิญชวนบุคลากรทางการแพทย์ ประชาชน อสม. ผู้ตดิ เชื้อและผู้ถูกกักตัว ตรวจเช็คสุขภาพใจในภาวะ
วิกฤตโควิด-19 ใน Mental Health Check In เอกสารหมายเลข 6
2. การฆ่าตัวตาย ให้หน่วยงานทุกแห่งวางแผนดูแล โดยมีโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์เป็นพี่เลี้ยง
มติประชุม รับทราบ
4.3 โรงพยาบาลค่ายสุรสิงหนาท
การตรวจ COVID-19 ในทหารที่มาฝึก รพ.ค่ายสุรสิงหนาทขอขอบคุณ รพร.สระแก้วที่ให้การช่วยเหลือตรวจ
COVID-19 ให้กับทหารทีม่ าฝึก 400 คน และในวันที่ 1 มี.ค.64 จะมีทหารมาฝึกอีก จึงขอความร่วมมือ รพร.สระแก้ว รพ.อรัญ
ประเทศ และกลุม่ งานควบคุมโรคติดต่อ ให้การช่วยเหลืออีกครั้ง
มติประชุม รับทราบ
๔.4 รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
4.4.1 นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน (นพ.สุขุม พิริยะพรพิพัฒน์)
1. นำเสนอคลิปวิดีโอการฉีดวัคซีน COVID-19
2. การวางแนวทางพัฒนาระบบ Monitor สุขภาพ สระแก้ว เอกสารหมายเลข 7 มีแผนการสร้าง
Platform สุขภาพสระแก้ว เพื่อ Monitor การดำเนินงานตามประเด็นสำคัญจากผูต้ รวจราชการฯ เช่น แม่ตาย ฆ่าตัวตาย COVID19 และ NCD
นพ.สสจ.สก. ฝากผู้บริหารทุกท่าน ช่วยกันสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการฉีดวัคซีน COVID-19
มติประชุม รับทราบ
4.4.2 นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน (นพ.อิทธิพล อุตตมะปัญญา)
สรุปผลการดำเนินงานงบลงทุน และงบค่าเสื่อม เอกสารหมายเลข 8.1-8.2
นพ.สสจ.สก. ให้ติดตามงบอย่างใกล้ชิด ปรับวิธีการนำเสนอให้ชัดเจนและติดตามให้ครอบคลุมทุกงบ
มติประชุม รับทราบ
4.4.3 นางดารารัตน์ โห้วงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านส่งเสริมพัฒนา)
1. การให้บริการบริบาลฟื้นสภาพ ระยะกลาง (Intermediate care : IMC) ปี 2563 – 2564
เอกสารหมายเลข 9 ฝากผู้บริหารช่วยดูทีมบันทึกข้อมูล Ontop IMC ให้บันทึกข้อมูลให้ตรงตามเงื่อนไขของ สปสช. โดยสามารถ
ดูงานได้ที่ รพ.วังน้ำเย็น
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2. ติดตามการค่ายาสมุนไพรของหน่วยบริการ ประจำปีงบประมาณ 2561-2564 เอกสาร
หมายเลข 10
มติประชุม รับทราบ
4.4.4 นายสมเกียรติ ทองเล็ก นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
จากการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัด แจ้งเรื่องแรงงานต่าง
ด้าว ให้เฝ้าระวังแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย เนื่องจากมีจำนวนมากขึ้น ให้จังหวัดทำไกด์ไลน์ดำเนินการที่ชัดเจน
มติประชุม รับทราบ
๔.5 กลุ่มงานและงานต่าง ๆ
4.5.1 กลุ่มงานประกันสุขภาพ
1. ผลการดำเนินงานบริการงบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ(QOF) ปีงบประมาณ 2564
2.ระดับวิกฤติทางการเงินระดับ 7 ( Financial Risk Scoring) เดือนธันวาคม 2563
3. การกำกับติดตามแผนเงินบำรุงของโรงพยาบาล ประจำเดือน มกราคม 2564
เอกสารหมายเลข 11
นพ.สสจ.สก. เรื่อง QOF ฝาก ผอ.รพ. และ สสอ. ช่วยดูว่าผลงานตัวใดที่ยังไม่ถึงเป้าให้กระตุ้นให้ผา่ น
มติประชุม รับทราบ
4.5.2 กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
ผลการประกวดพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์
ทางเลือกเขตสุขภาพที่ ๖ ประจำปี ๒๕๖๔ เอกสารหมายเลข 12
มติประชุม รับทราบ
4.5.3 กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
1. สรุปรายงานผลการดำเนินงานแผนเงินบำรุงสำนักงานสาธารณสุขอำเภอและโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบล ประจำปี 2564 (ตุลาคม2563-ธันวาคม2564) เอกสารหมายเลข 13
2. แผนประมาณการค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัย ค่าตอบแทนปฏิบตั งิ านนอกเวลา และค่าบริหาร
จัดการและอำนวยการสั่งการ เพื่อประกอบการพิจารณาจัดสรรเงินงบกลาง กรณี Covid 19 เอกสารหมายเลข 14.1-14.2
มติประชุม รับทราบ
4.5.4 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
1. งานพัฒนายุทธศาสตร์สุขภาพ
1.สรุปการส่งแผนปฏิบตั ิราชการด้านสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เอกสาร
หมายเลข 15
2. ปฏิทินการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงปบระมาณ พ.ศ.2564 เอกสาร
หมายเลข 16
3. สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณเดือนมกราคม 2564 เอกสารหมายเลข 17
มติประชุม

รับทราบ

2. งานนิเทศและประเมินผล
1. แจ้งแผนการนิเทศงานแบบบูรณาการ และเยี่ยมเสริมพลัง ประจำปีงบประมาณ 2564
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2564 เอกสารหมายเลข 18
2. สรุปประเด็นจากการตรวจราชการ รอบที่ 1/2564 เอกสารหมายเลข 19
มติประชุม รับทราบ
4.5.5 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
๑. โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
๑.๑ สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
1) ทั่วโลก (ที่มา WHO ณ วันที่ 2๕ มกราคม 256๔ เวลา 1๐.00 น.)
- พบผู้ปว่ ยทั่วโลก 99,768,218 ราย เสียชีวิต 2,138,942 ราย โดยพบผู้ป่วยสูงสุด 5 อันดับแรก ดังนี้
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สหรัฐอเมริกา 25,702,125 ราย รองลงมา ได้แก่ อินเดีย 10,668,356 ราย บราซิล 8,844,600 ราย รัสเซีย 3,719,400
ราย และ สหราชอาณาจักร 3,647,463 ราย ประเทศไทยพบผู้ป่วย 13,687 ราย ลำดับที่ 125
2) ประเทศไทย (ที่มา กรมควบคุมโรค ณ วันที่ 25 มกราคม 256๔ เวลา 00.00 น.)
- พบผู้ป่วยสะสม 13,687 ราย พบมากที่สุดใน ภาคกลาง 9,007 ราย รองลงมา กรุงเทพฯและปริมณฑล
3,377 ราย ภาคใต้ 807 ราย ภาคเหนือ 331 ราย และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 165 ราย รักษาหาย 10,662 ราย อยู่
ระหว่างการรักษา 2,950 ราย ผู้ป่วยเสียชีวิต 75 ราย (คิดเป็นร้อยละ 0.55)
- สถานการณ์ COVID-19 ประเทศไทย ระลอกใหม่ (15 ธ.ค. - 25 ม.ค.2564) พบผู้ป่วยสะสม 9,450
ราย พบมากที่สุดใน ภาคกลาง 8,070 ราย รองลงมา กรุงเทพฯและปริมณฑล 1,114 ราย ภาคเหนือ 154 ราย ภาคใต้ 59
ราย และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 53 ราย รักษาหาย 6,722 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 2,713 ราย ผู้ป่วยเสียชีวิต 15 ราย
(คิดเป็นร้อยละ 0.16)
3) จังหวัดสระแก้ว (ที่มา สสจ.สระแก้ว ณ วันที่ 24 มกราคม 256๔ เวลา 1๖.00 น.)
- สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดสระแก้ว ช่วงที่ ๑ (1 ม.ค. -19 ม.ค. 63) ตรวจหาเชื้อทั้งหมด 13,292
ราย พบผู้ป่วยยืนยัน 10 ราย อัตราการพบเชื้อ ร้อยละ 0.08 ไม่มีผู้เสียชีวิต
- การตรวจหาเชื้ อ COVID-19 จั งหวั ด สระแก้ ว ระลอกใหม่ (20 ธ.ค. 63-24 ม.ค. 64) ส่ งตรวจ ดั งนี้
๑) ผู้สงสัยเข้านิยาม PUI (Pneumonia) 66 ราย ๒) ผู้สงสัยเข้านิยาม PUI (ARI Clinic) 134 ราย ๓) ตรวจก่อนทำหัตถการ
251 ราย ๔) การตรวจเชิงรุก (Active Case Finding) 1,095 ราย ๕) การเฝ้าระวังในกลุ่ม เสี่ยง (Sentinel Surveillance)
1,155 ราย ๖) Local Quarantine 95 ราย และ 7) รพ.เอกชน (เกษมราษฎร์) 311 ราย รวมทั้งสิ้น 3,107 ราย พบผู้ป่วย
ยืนยันสะสม 3 ราย รักษาหาย 3 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต จังหวัดสระแก้วพบผู้ป่วยยืนยันรายสุดท้าย ๙ มกราคม 256๔ (ไม่พบผู้ป่วย
ยืนยันรายใหม่ 15 วัน)
๒. วัณโรค (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มกราคม 2564)
๒.๑ ความครอบคลุมการขึ้นทะเบียนรักษาวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ ปี 2564
จังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ 2564 คาดประมาณผู้ป่วยวัณโรค 843 ราย (150 ต่อแสนปชก.) ตั้งแต่ 1 ต.ค.–
25 ม.ค. 2564 Treatment Coverage ≥ 85% ขึ้นทะเบียนรักษา 21.1% (178 ราย) แยกตามโรงพยาบาลที่ขึ้นทะเบียน
สูงสุด คือ รพร.สระแก้ว 51.5 % (86 ราย) รพ.ตาพระยา 25.6 % (22 ราย) และ
รพ.เขาฉกรรจ์ 21.2 % (18 ราย)
ตามลำดับ
๒.๒ ผลสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ (PA) จังหวัดสระแก้ว ปี 2564 *(เป้าหมาย ≥ ร้อยละ 88) จังหวัด
สระแก้ว ปีงบประมาณ 2564 พบผู้ป่วยทั้งหมด 113 ราย กำลังรักษา 100 ราย (88.5%) เสียชีวติ 5 ราย (4.4%) โอนออก 6
ราย (11.3%) พบผู้ป่วยสูงสุดที่ รพร.สระแก้ว 53 ราย (46.9%) รพ.ตาพระยา 17 ราย (15%) และรพ.อรัญประเทศ 12 ราย
(10.6%) ปัจจุบันคาดประมาณ Success rate จังหวัด เท่ากับ 93.81%
๒.๓ ผลการคัดกรองวัณโรค 7 กลุม่ เสี่ยง ปี 2564 (1 ต.ค.2563 – 25 ม.ค. 2564)
ผลการคัดกรองวัณโรคในกลุม่ เสี่ยง จังหวัดสระแก้ว 51% (17,671 ราย) อำเภอที่คัดกรองได้สูงสุด 3 อันดับแรก
คือ อ.เขาฉกรรจ์ 144.5% (3,876 ราย) รองลงมา อ.โคกสูง 111.6% (2,005 ราย) และ อ.วังน้ำเย็น 91.8 % (4,588 ราย)
ตามลำดับ
จากผลการคัดกรองใน 7 กลุม่ เสี่ยง คัดกรองได้ผู้ป่วย 36 ราย คิดเป็น 0.20% โดยพบในกลุม่ Contact 44%
(16 ราย), DM 28% (10 ราย) และElderly 11% (4ราย) ตามลำดับ
นพ.สสจ.สก. Timeline ผู้ป่วย COVID-19 ให้หน่วยงานทุกแห่งแชร์ Timeline ผู้ป่วย COVID-19 ผ่านผู้บริหารโดยตรงเท่านั้น
ไม่ให้แชร์ไปยังกลุ่มอื่น
มติประชุม รับทราบ
4.5.6 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
1.การขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการออกกำลังกาย โครงการ 10 ล้านครอบครัวไทยออกกำลังกาย
เป้าหมาย 1.วัยทำงาน อายุ 18–59 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ ร้อยละ 50
2.วัยทำงาน อายุ 25–59 ปี ที่มีการเตรียมการยามสูงอายุด้านสุขภาพดยมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ร้อยละ 40
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สรุปผลการลงทะเบียน 10 ล้าน ครอบครัวไทยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ จังหวัดสระแก้ว ปี 2564
อำเภอ
จำนวนครอบครัว
เป้าหมาย ปี 64
ผลการลงทะเบียน ปี 64
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์
เมืองสระแก้ว
43,404
14,325
1,779
12.42
คลองหาด
13,458
4,442
1,925
43.34
ตาพระยา
17,136
5,655
733
12.96
วังน้ำเย็น
24,695
8,150
687
8.43
วัฒนานคร
29,663
9,790
2,018
20.61
อรัญประเทศ
46,967
15,500
1,448
9.34
เขาฉกรรจ์
18,400
6,072
1,103
18.17
โคกสูง
8,271
2,730
1,760
64.47
วังสมบูรณ์
15,316
5,055
432
8.55
รวมจังหวัด
217,310
71,719
11,054
15.41
ขอความร่วมมือโรงพยาบาล และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ทุกแห่ง เร่งรัดให้บุคลากรสาธารณสุข อสม. ในสังกัด
และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ลงทะเบียนโครงการ 10 ล้านครอบครัวไทยออกกำลังกาย ผ่าน Website กรมอนามัย
ต่อไป
2.การเยี่ยมเสริมพลังการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) ของหน่วยบริการและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว โดยกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
สระแก้ว กำหนดเยี่ยมเสริมพลังการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) ของหน่วยบริการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
สระแก้ว ประจำปี 2564 เพื่อติดตามการบริหารจัดการระบบการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ (Long
Term Care : LTC) ระหว่างวันที่ 15 – 18 กุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียดดังนี้
ลำดับ
วัน เดือน ปี
เวลา
อำเภอ
หน่วยงาน
1 15 กุมภาพันธ์ 2564
08.30 น. – 10.00 น.
เมืองสระแก้ว
องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
10.30 น. – 12.00 น.
วัฒนานคร
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด
14.00 น. – 16.00 น.
วัฒนานคร
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส
2 16 กุมภาพันธ์ 2564
08.30 น. – 10.00 น.
อรัญประเทศ
เทศบาลตำบลบ้านด่าน
10.30 น. – 12.00 น.
อรัญประเทศ
องค์การบริหารส่วนตำบลหันทราย
14.00 น. – 16.00 น.
โคกสูง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
3 17 กุมภาพันธ์ 2564
08.30 น. – 10.00 น.
อรัญประเทศ
เทศบาลตำบลฟากห้วย
10.30 น. – 12.00 น.
อรัญประเทศ
องค์การบริหารส่วนตำบลผ่านศึก
14.00 น. – 16.00 น.
อรัญประเทศ
องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก
4 18 กุมภาพันธ์ 2564
09.00 น. – 10.30 น.
ตาพระยา
องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ
11.00 น. – 12.00 น.
ตาพระยา
องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช
14.00 น. – 16.00 น.
ตาพระยา
องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน
3. การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ “ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ระดับ
จังหวัด จั งหวัดสระแก้ว” ครั้งที่ 1/2564 สำนั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข ได้ด ำเนิ น งานโครงการ “ธรรมนู ญ สุ ข ภาพ
พระสงฆ์” เพื่อส่งเสริมสุขภาวะพระสงฆ์ทั่วประเทศให้มีสุขภาพดี โดยมีกิจกรรมดังนี้
1) การอบรมพระคิลานุปัฏฐาก
2 )วัดส่งเสริมสุขภาพที่มโี ครงสร้างพื้นฐานด้านการดูแลสุขภาพพระสงฆ์
3) การตรวจคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์ในวัดทุกรูป
4) การจัดทำฐานข้อมูลพระสงฆ์ในวัด และพระในวัดทำบัตรประจำตัวประชาชน
5) วัดร่วมพัฒนาชุมชนคุณธรรมตามโครงการชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวร.
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สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว โดยกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดสระแก้ว
กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ “ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ ระดับจังหวัด จังหวัดสระแก้ว”
ครั้งที่ 1/2564 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ ในวันอั งคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00
น – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสิรินธร สสจ.สระแก้ว ขอเชิญผู้อำนวยการโรงพยาบาล ทุกแห่ง และสาธารณสุขอำเภอ ทุกอำเภอ
หรือผู้แทน เข้าร่วมประชุมฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
4.5.7 งานสุขภาพจิตและยาเสพติด
การดำเนินงานเพื่อลดปัญหาการฆ่าตัวตายสำเร็จจังหวัดสระแก้ว เอกสารหมายเลข 20
มติประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนออื่น ๆ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสระแก้ว
ขอเชิญประชุมสามัญประจำปีผ่าน Video Conference ในวันที่ 20 ก.พ.64 โดยถ่ายทอดจาก รพร.สระแก้ว
และขอใช้ห้อง Conference จาก รพ.ทุกแห่งในการจัดประชุม
มติประชุม รับทราบ
ปิดประชุม

เวลา 12.00 น.
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม
ผกามาศ ปฏิหารย์
(นางสาวผกามาศ ปฏิหารย์)
เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
กัลยารัตน์ จตุพรเจริญชัย
(นางกัลยารัตน์ จตุพรเจริญชัย)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

