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รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานการพัฒนาสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
ครั้งที่ 2/๒๕64
วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
ณ ห้องประชุมสิรินธร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
*******************************************
ผู้มาประชุม
1. นายทนง
2. นางสาวกนกพร
3. นายราเชษฎ
4. นายสุขุม
5. นายอิทธิพล
6. นางดารารัตน์
7. นายสมเกียรติ
8. นางพาณี
9. นางกัลยารัตน์
10. นางสาวจามจุรี
11. นายสานิษ
12. นายสมบัติ
13. นายสมบัติ
14. นายพิชิตชัย
15. นางสาวศยา
16. นายจาตุรงค์
17. นางกชพรรณ
18. นายประวิทย์
19. นางอรพิน
20. นางนุชรี
21. นางสาวปิยะมาศ
22. นางสาวเปรมกมล
23. นายสุขุม
24. นายวัฒนพล
25. นายนพดล
26. นายจตุนิษฐ์
27. นายอิทธิพล
28. นายยุทธพงษ์
29. นายสุกฤษฎิ์
30. นายแพทย์ชัยรัตน์
31. นายไชยยา
32. นายอดุลย์
33. นางอารี
34. นายณรงค์
35. นายคำรณ
36. นายอุทัย
37. นายสุรยิ ันต์
38. นายทองปาน

วีระแสงพงษ์
ทองเลื่อน
เชิงพนม
พิริยะพรพิพัฒน์
อุตตมะปัญญา
โห้วงศ์
ทองเล็ก
วสนาท
จตุพรเจริญชัย
สุภัทรกุล
ศิริปิ่น
สมบัติวงษ์
พึ่งเกษม
เชิดชู
ศรีสามารถ
จันทร์เรือง
หาญชิงชัย
คำนึง
ภัทรกรสกุล
บวงสวง
ตามศรี
ขวนขวาย
พิริยะพรพิพัฒน์
จิติลาภะ
คำแสน
อัคคะปัญญาพงศ์
อุดตมะปัญญา
ศรีมงคล
เลิศสกุลธรรม
สมบูรณ์ธนกิจ
จักรสิงห์โต
หาญชิงชัย
วิเชียร
ปุริสพันธ์
สมยา
เพ็ขรนอก
เศษศรี
พันจุย

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

นายบุญยืน
นางสาวจุฬาพันธุ์
นายเกษม
นางสาวผกามาศ

ทิศพรม
เหมกูล
จองจับ
ปฏิหารย์

ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการอื่น)
1. นายไพรรัชต์วิริต
วิริยะภัคพงศ์
2. พอ.กฤติ
เนื่องจำนงค์
3. นายธนกฤต
สายสิญจน์
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายปิยะณัฐ
2. นายสรณพ
3. นายสมโภชน์
4. นางสาวธนัชญา
5. นายศรากูล
6. นางสาวมณีรัตน์
7. นายอนุชาติ
8. นางสาวสุเนตร
9. นายภิรมณ์
10. นางสาวศศิประภา
11. นายชัย
12. นางสาวจันทกานต์
13. นายธนาดร
14. นายประชากร

วิเชียร
ลาดนอก
เจริญยิ่ง
ปิงกุล
อมรรัตนชัย
เจริญศิลป์
คล่องยุทธ์
บัลลือพรมราช
ถี่ถ้วน
รักกิจศิริ
บุญร่วม
สอนศิริ
คำดำ
พื้นบาตร

สาธารณสุขอำเภอวังสมบูรณ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
(แทน) หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 6.๒ สระแก้ว
เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรสิงหนาท
หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ อ.อรัญประเทศ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

สสจ.สระแก้ว
สสจ.สระแก้ว
สสจ.สระแก้ว
สสจ.สระแก้ว
สสจ.สระแก้ว
รพร.สระแก้ว
รพ.โคกสูง
รพ.วังสมบูรณ์
สสอ.อรัญประทศ
สสอ.อรัญประเทศ
สสอ.ตาพระยา
สสอ.วัฒนานคร
สสอ.คลองหาด
สสอ.โคกสูง

วาระก่อนประชุม พิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบตั รข้าราชการพลเรือนดีเด่นและคนดีศรีสาธารณสุข ประจำปี พ.ศ. 2563
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
นายแพทย์ทนง วีระแสงพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุม กล่าวเปิดประชุมและ
ดำเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังนี้
วาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1. เรื่องจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
จากการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 6
1) งบลงทุน งบค่าเสื่อม
- งบประมาณปี 2563-2564 ต้องเร่งรัดกำกับติดตามอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะรายการที่ดำเนินการล่าช้า
ไม่เป็นไปตามแผน ฝากผู้บริหารให้ความสำคัญ ต้องตอบได้ว่าอยู่ในขั้นตอนใด ปัญหาอุปสรรคคืออะไร
- งบประมาณ ปี 2565 ยังมาไม่ถึง อยู่ในกระบวนการช่วงของบประมาณขาขึ้น ให้ทุกหน่วยงานที่มีรายการ
คำขอที่มีอยู่ในปีงบประมาณ 2565 ได้เตรียมการไว้รอได้เลย ดังนี้ แต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดคุณลักษณะ กำหนดราคากลาง/
BOQ เมื่องบประมาณเข้าสู่การพิจารณาวาระ 2-3 สามารถดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไว้รอ เมื่องบประมาณได้รับ
การจัดสรรพร้อมลงนามในสัญญาได้ทันที รายการก่อสร้าง ต้องเตรียมความพร้อมของพื้นที่ เมื่อลงนามในสัญญาต้องส่งมอบพื้นที่
เพื่อดำเนินการก่อสร้างได้ทันที
2) ก้าวท้าใจ Season 3 ไม่ใช่เฉพาะเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนทั่วไป ทุกกลุ่ มวัย
ร่วมลงทะเบียนและร่วมกิจกรรม ส่งเสริม สร้างเสริมสุขภาพ เป็นนโยบายที่สามารถกระตุ้นให้ประชาชนทั่วไปตื่นตัวมาร่วมออก
กำลังกาย ฝากทุกหน่วยงานประชาสัมพันธ์ให้เกิดความครอบคลุมให้มาก ภายใต้แคมเปญ 100 วัน 100 กิโลเมตร
3) ระบบรายงานข่าวสาร การแจ้งข่าวสารภายในจังหวัดที่เกี่ยวข้องกับ งานสาธารณสุข ให้รายงานผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงสาธารณสุขทราบ ท่านผู้ตรวจราชการฯ จะเป็นบุคคลแรกที่ท่านรัฐมนตรีฯ ถาม เมื่อข่าวนั้นเกี่ยวข้องกับเขตตรวจ
ราชการของท่าน เพื่อเตรียมความพร้อมในการรายงานเมื่อถูกซักถาม ฝากทุกหน่วยงานให้รายงานมาก่อน แล้วรายละเอียดตามมา
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4) สุขภาพจิต สระแก้วมีอัตราการฆ่าตัวตายสูงมากในเขต 6 โรงพยาบาลทุกแห่งต้องดูแลผู้ป่วยจิตเวช ปัญหา
ทางด้านสุขภาพจิตของคนในพื้นที่ให้ดี ให้ดำเนินการเชิงรุก เรามีอนุกรรมการสุขภาพจิตระดับจังหวัด ที่ประกอบไปได้หน่วยงาน
จากกระทรวงต่างๆ ขับเคลื่อนให้เกิดรูปธรรม ประชาชนต้องมีความรู้เรื่อง 3 ส และสัญญาเตือน (warning sign) เด็กวัยเรียนต้องมี
ความรู้เรื่อง School Mental Health ให้แข็งแกร่ง ถ้าระดับองค์กรรัฐและเอกชนต้องมีระบบการดูแลสุขภาพจิตของบุคลากรใน
องค์กร โดยเฉพาะหน่วยบริการทางสาธารณสุข ผู้ป่วยจิตเวชเป็นกลุ่มผู้ป่วยเปราะบางที่ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดทั้งในและ
นอกสถานพยาบาล วางระบบการเฝ้าระวังและติดตามระดับความรุนแรง ระบบรายงานตามระบบสอบสวนโรคและรายงาน
ผู้บริหาร สามารถนำมาวางแผนในอนาคตได้
5) การขึ้นทะเบียนแรงงานชาวกัมพูชา ผู้ขึ้นทะเบียนทำงานในประเทศไทย 27,000 คน ซึ่งเป็นผู้ที่ทำงานยัง
ไม่ถูกกฎหมายในประเทศ แต่ทางรัฐพยายามให้มาขึ้นทะเบียนและทำงานต่อโดยต้องไม่หลบซ่อน ซึ่งตอนนี้เริ่มให้ทุกโรงพยาบาล
ได้รับแรงเหล่านี้ไปตรวจสุขภาพ ทุกโรค ตรวจโควิด ทำประกันสุขภาพ และขอให้ทุกโรงพยาบาลส่งจำนวนแรงงานที่มาตรวจ
สุขภาพให้กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.สระแก้ว รวบรวมว่ามีจำนวนเท่าไร ซึ่งขณะนี้มีทางภาคเอกชนได้ขอเข้ามาร่วมด้วย ถ้าทาง
ภาครัฐตรวจไม่ไหว แต่ให้ส่งไปตรวจบริการของภาครัฐก่อน
มติประชุม รับทราบ
2. เรื่องจากศาลากลางจังหวัดสระแก้ว
2.1 หัวหน้าส่วนราชการย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่
1) นายวัลลภ ประวัติวงค์ นายอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ดำรงตำแหน่ง ปลัดจังหวัดสระแก้ว
2) นางจิรนันท์ วาสุเทพรังสรรค์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้าน
การทุจริตส่วนกลาง ย้ายมาดำรงตำแหน่ง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว
3) นายสมพงศ์ ทองใส เจ้าพนักงานประมงอาวุโส สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา ย้ายมาดำรงตำแหน่ง
ประมงจังหวัดสระแก้ว
4)นางสาวอัญชลี พึ่งพูลผล นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ สำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานี ย้ายมาดำรง
ตำแหน่ง คลังจังหวัดสระแก้ว
5) นางสุวิภา ปุณณะเวส นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนครศรี
อยุธยา ย้ายมาดำรงตำแหน่ง วัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว
2.2 ปฏิทินงานสำคัญในรอบเดือนมีนาคม 2564 ของจังหวัดสระแก้ว ดังนี้
วั น ที่ 11 มี น าคม 2564 การจั ด กิ จ กรรม “สภากาแฟ”จั งหวั ด สระแก้ ว ณ ศู น ย์ วิ ท ยาศาสตร์ เพื่ อ
การศึกษาจังหวัดสระแก้ว หน่วยงานที่รับผิดชอบ กระทรวงศึกษาธิการ
วันที่ 18 มีนาคม 2564 โครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดสระแก้ว
(จังหวัดเคลื่อนที)่ ณ ถ้ำน้ำเขาศิวะ หมู่ 11 ต.คลองไก่เถื่อน อ.คลองหาด หน่วยงานที่รับผิดชอบ ที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้ว
2.3 ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเน้น เรื่องแผนพัฒนาจังหวัด (ปี 2566-2570) ท่านฝากทุกส่วนราชการให้
ความสำคัญในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด ให้วางแผนระยะยาว เป็นการวางอนาคต ให้จังหวัดสระแก้ว ในบทบาทของแต่ละ
กระทรวง จั งหวัด สระแก้ ว จะพั ฒ นาจั งหวัด ในทิ ศ ทางใด ในบทบาทกระทรวงที่ ท ำงานอยู่ สิ่ งใดจะจั ด ทำแผนเพื่ อ เสนอขอ
งบประมาณจังหวัด การประชุมส่วนราชการต่าง ๆ จะให้ความสำคัญกับเรื่องแผนระยะยาว ถ้าหากไม่มีในแผนพัฒนาจังหวัด จะไม่
สามารถเสนอของบประมาณได้
มติประชุม รับทราบ
วาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/๒๕63 วันที่ 29 มกราคม ๒๕64 สามารถตรวจสอบได้จาก
http://team.sko.moph.go.th/
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
วาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
1. ติดตามความก้าวหน้า Value Based Healthcare Sakaeo เอกสารหมายเลข 1
2. สรุปตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข เอกสารหมายเลข 2
นพ.สสจ.สก ฝากผู้บริหารทุกท่านดูข้อมูลเหล่านี้และนำไปติดตามการประชุมที่ประชุมของหน่วยงานด้วย
3. นำเสนอ Primary care สสอ.โคกสูง เอกสารหมายเลข 3 เรื่อง NCD ปฐมภูมิ “ชุมชนวิถีชีวิตใหม่ ห่างไกล
NCDs (CBI NCDs)”
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นพ.สสจ.สก NCDs เป็นโรคที่อุบตั ินาน ต้องศึกษา เก็บข้อมูล หาแนวทางในการควบคุม พื้นที่ไหนสามารถดำเนินการได้ดี ให้นำมา
แลกเปลีย่ นเรียนรู้กัน
4. นำเสนอ พชอ. สสอ.อรัญประเทศ เอกสารหมายเลข 4 เรื่อง ขยะ อาหารปลอดภัย การดูแลผู้สูงอายุ/กลุม่
เปราะบาง อุบัตเิ หตุทางถนน
นพ.สสจ.สก พชอ. เป็นแนวทางที่ กสธ. พยายามให้หน่วยงานอื่นเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนิน พชอ.เป็นอีกแนวทางที่สร้างผู้นำ
ทุกด้านในอำเภอเข้ามามีส่วนร่วมในดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้เกิดผลสำเร็จและเป็นประโยชน์กับคนในชุมชนตามบริบทของพื้นที่
มติประชุม รับทราบ
วาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.1 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
การป้องกันการฆ่าตัวตาย แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของอัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ ต้องให้ความสำคัญกับระบบการ
เฝ้าระวังและป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย นโยบายกรมสุขภาพจิตจัดระดับปัญหาสุขภาพจิตไว้ 3 ระดับตามสี จังหวัดสระแก้วถูก
จัดไว้ระดับสีแดง มีปัจจัยสำคัญ 3 ข้อ ดังนี้ คือ อัตราการฆ่าตัวตายมากกว่า 8 เพิ่มสูงขึ้นกว่าปีก่อน และเพิ่มสูงขึ้นในกลุ่มวัย
ทำงาน ทางกรมสุขภาพจิตได้ดำเนินการในจังหวัดนำร่องในครึ่งปีแรก และขยายผลการดำเนินการในครึ่งปีหลัง รวมทั้งจังหวัด
สระแก้ว ประชาชนทั่วไป หรือแม้แต่บุคลากรสาธารณสุขไม่ทราบสัญญาณเตือน หรือทราบแล้ว แต่ไม่รู้ว่าจะต้องจัดการอย่างไร
เราต้องรู้จักสัญญาณเตือน และรู้วิธีดูแลเบื้ องต้นและการส่งต่อ องค์ความรู้ต้องลงถึงระดับปฐมภูมิ เมื่อพบผู้ป่วยสามารถนำเข้าสู่
ระบบได้
นพ.สสจ.สก ฝาก รพ. สสอ. ทุกหน่วยบริการ ช่วยกันขับเคลื่อนร่วมกับ รพ.จิตเวช ต้องเข้าใจ เห็นความสำคัญ ประยุกต์องค์
ความรู้ตามบริบทของพื้นที่ และให้ความรู้ประชาชน ชุมชน โรงเรียน ดูแลกลุม่ นี้ได้อย่างไร
มติประชุม รับทราบ
๔.2 รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
4.2.1 นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน (นพ.อิทธิพล อุตตมะปัญญา)
1. สรุปผลการดำเนินงานงบลงทุน และงบค่าเสื่อม เอกสารหมายเลข 5.1-5.2 มีการติดตามเป็น
รายการอย่างใกล้ชิด เน้นย้ำการบันทึกข้อมูลในระบบติดตามทางเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบัน
2. HRM กำลังจัดทำแผน HR blueprint ระดับจังหวัดให้แล้วเสร็จในปี 2564 ขณะนี้อยู่ในขั้นตอน
การทบทวนจัดทำกรอบอัตรากำลัง
3. HRD ทางกลุ่มงานทรัพย์ฯ ได้จดั ทำเรื่องการพัฒนาบุคลากร ได้มีการจัดทำโครงการ “การปลูกต้น
กล้าผู้บริหาร” และการอบรมทำเอกสารทางวิชาการ
4. ทิศทางการทำงาน จะเน้นการกระตุน้ การสร้างรายรับของหน่วยบริการ เช่น QOF, Free
schedule และนำเสนอใน คปสจ. ต่อไป
มติประชุม รับทราบ
4.2.3 นางดารารัตน์ โห้วงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านส่งเสริมพัฒนา)
1. แผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (2566-2570 ปี) เอกสารหมายเลข 6 จังหวัดมีการขับเคลื่อนแผนพัฒนา
จังหวัด ระยะ 5 ปี นี้แล้ว สสจ.เข้าร่วมกระบวนการรับฟังปัญหา และมีส่วนร่วมในประเด็นการพัฒนาทั้ง 5 ด้าน ขอให้เตรียมการ
ของบประมาณเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน สามารถประสานของบประมาณผ่านท้องถิ่นได้ นอกเหนือจากงบกองทุนตำบล
2 การสั่งซื้อยาสมุนไพรของหน่วยบริการไตรมาสที่ ๑ งบประมาณ ๒๕๖๔ สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดสระแก้ว โดยกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้จัดประชุม ทบทวนการจัดทำแผนประมาณการใช้ยา
สมุนไพรของหน่วยบริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการ
ทบทวนการจัดทำแผนการใช้ยาสมุนไพรในสถานบริการ ให้ตอบสนองกับตัวชี้วัดการดำเนินงานระบบบริการ (Service Plan) สาขา
การแพทย์แผนไทยการแพทย์ผสมผสาน ในด้านมูลค่าการใช้ยาสมุนไพรและการสัง่ ใช้ยาสมุนไพรในสถานบริการ รวมทั้งพัฒนาระบบ
ยาสมุนไพรในจังหวัดให้สอดคล้องกับการให้บริการของหน่วยบริการ และสนับสนุนการจัดซื้อยาสมุนไพรจากโรงพยาบาลวังน้ำเย็น
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ผลการสั่งซื้อยาสมุนไพรจากโรงพยาบาลวังน้ำเย็น ไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
แผนการจัดซื้อ ปี ๖๔
แผนไตรมาสที่ ๑
จัดซื้อจริง
ส่วนต่างจากแผน
หน่วยเบิก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
รพร.สระแก้ว
61,000
9,450
51,650
+42,200
รพ.อรัญประเทศ
416,190
36,160
41,590
+5,430
รพ.วัฒนานคร
105,000
24,650
29,200
+4,550
รพ.วังน้ำเย็น
462,080
113,120
249,515
+136,395
รพ.ตาพระยา
158,674
32,240
32,240
0
รพ.คลองหาด
100,600
25,150
14,220
10,930
รพ.เขาฉกรรจ์
289,620
73,360
119,940
+ 46,580
รพ.โคกสูง
90,200
17,300
25,600
+8,300
รพ.วังสมบูรณ์
168,340
54,770
73,750
+18,980
สสจ.สระแก้ว
200,800
59,200
83,200
+24,000
มูลนิธรรมานามัย
136,160
34,040
66,610
+32,570
รวม
2,188,664
479,440
787,515
+308,075
3. ทิศทางและบทบาท อสม.ในการบริการวัคซีนโควิด 19 เอกสารหมายเลข 14 อสม ให้
ความรู้วัคซีนโควิด-19 สำรวจคัดกรองกลุ่มเป้าหมาย เชิญชวนลงทะเบียนหมอพร้อม
นพ.สสจ.สก -สระแก้วขับเคลื่อน “เมืองสมุนไพรสระแก้ว” ตั้งแต่ตน้ น้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ส่วนวสาธารณสุข อยูใ่ นส่วนกลางน้ำ
เรื่องของการผลิตยาสมุนไพร ขอใช้ช่วยอุดหนุนผลิตภัณฑ์ของ รพ.วังน้ำเย็น ที่เราผลิตเองได้
-ฝากทุก รพ. เตรียมการ จัดทำแนวทาง ขั้นตอน กระบวนการฉีดวัคซีน ภายใต้บริบทของ รพ.
-นโยบายกัญชา 6 ต้น ทำความเข้าใจแนวทางการปลูก การขออนุญาต การดำเนินการทุกขั้นตอน สามารถแนะนำ
ประชาชนได้
มติประชุม รับทราบ
4.4.4 นายสมเกียรติ ทองเล็ก นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
ตามที่ กรมสุ ขภาพจิ ต เลขานุ การโครงการ TO BE NUMBER ONE ได้ เชิ ญชวนคั ดเลื อกเยาวชนเป็ น
ตั วแทนจั งหวั ด เข้ าร่ วมประกวดเยาวชนต้ น แบบเก่ งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) รุ ่น ที ่ 11
ประจำปี ๒๕๖4 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ในวันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ศูนย์การค้า แปซิฟิคพาร์ค ศรีราชา
จังหวัดชลบุรี นั้น
จัง หวัด สระแก้ว ได้จัด ประกวดเยาวชนต้น แบบเก่ง และดี TO BE NUMBER ONE (TO BE
NUMBER ONE IDOL) รุ่ น ที่ 11 ประจำปี ๒๕๖4 จั งหวั ด สระแก้ ว เสร็จสิ้นแล้วเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564
ณ อาคารวิท ยบริก าร วิท ยาลัย ชุม ชนสระแก้ว และได้คัดเลือกเยาวชนเข้าประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER
ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) รุ่นที่ 11 ประจำปี 2564 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก จำนวน 10 คน ขอความ
ร่วมมือประชาสัมพันธ์ และช่วยโหวต ให้กับเยาวชนสระแก้ว ดังนี้
วิธีการโหวต กด 1900 1900 94 รหัสภาคกด 1 ตามด้วยหมายเลข TI 3หลัก ทีต่ ้องการโหวต
1. นายกฤตวิ ท ย์
จี น มหั น ต์
โรงเรี ย นอรั ญ ประเทศ(ชนะเลิ ศ )
TI 009
2. นางสาวปภั ส สร
โสมะเค็ ง โรงเรี ย นทั พ พระยาพิ ท ยา(ชนะเลิ ศ )
TI 010
3. นายธี ร วี ร์
ฉั ต รทองวิ โ รจน์ โรงเรี ย นดาราสมุ ท ร(รองชนะเลิ ศ )
TI 055
4. นางสาวพั ส วี
นิ รั น ดร
โรงเรี ย นวั ฒ นานคร(รองชนะเลิ ศ )
TI 056
5. นายธี ร าเมธ
จั น ลอด
โรงเรี ย นอรั ญ ประเทศ(ชมเชย)
TI 101
6. นางสาวพู น ศรี
โมราขาว
โรงเรี ย นคลองหาดพิ ท ยาคม(ชมเชย)
TI 102
7. นายธนกฤต
เกี้ ย มชั ย ภู มิ
โรงเรี ย นคลองหาดพิ ท ยาคม(ชมเชย)
TI 147
8. นางสาวลาภิ ศ ร์
บรรหาญ
โรงเรี ย นพวงคราม(ชมเชย)
TI 148
9. นางสาวกนกวรรณ เจนดง
โรงเรี ย นสระแก้ ว (ชมเชย)
TI 182
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10. นางสาววิ ภ าวั ล ย์
คั น ธิ บุ ต ร
โรงเรี ย นคลองหาดพิ ท ยาคม(ชมเชย)
เริ่มโหวตได้ตั้งแต่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.00น.
มติประชุม รับทราบ

TI 194

๔.5 กลุ่มงานและงานต่าง ๆ
4.5.1 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ผลการดำเนินงาน NCDs ไตรมาส 2 เอกสารหมายเลข 15
1) มะเร็งลำไส้ใหญ่ อำเภอทีค่ ัดกรองแล้ว อำเภออรัญประเทศ อำเภอวังน้ำเย็น อำเภอวัฒนานคร
อำเภอตาพระยา และอำเภอเมืองสระแก้ว ผลงานภาพรวมจังหวัด ร้อยละ 20.36 พบผลบวก 149 ราย Colonoscope 1 ราย
ไม่พบความผิดปกติ
2) EMS Member ผลงานภาพรวมจังหวัดได้เกินเป้าหมาย ขอให้ อสม เฝ้าระวังติดตามกลุม่ Stoke
STEMI ให้สร้างระบบ
3) Stroke อัตราป่วย 6.99 และพบความผิดปกติของข้อมูลมีความซ้ำซ้อนและคลาดเคลื่อน
นพ.สสจ.สก. ให้ผู้บริหารรับทราบข้อมูล ส่วนปัญหาอุปสรรคให้ผู้รบั ผิดชอบงานประสานกลุม่ งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
มติประชุม รับทราบ
4.5.2 งานตรวจสอบภายใน
สรุป ผลคะแนนการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่งใสในการดำเนิ น งานของหน่ วยงานภาครั ฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตัวชี้วัดที่ 61 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ITA ไตรมาสที่ 1 หน่วยงานผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (เป้าหมาย ระดับ 5) เอกสารหมายเลข 7
สำหรับ ไตรมาสที่ 2 ประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ EBIT ข้อ EB1-EB24 (เป้าหมายผ่านเกณฑ์ ร้อย
ละ 82) ให้หน่วยงานจัดทำเอกสารและส่งเอกสารให้งานตรวจสอบภายใน สสจ.สระแก้ว ภายในวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564
คณะกรรมการตรวจประเมินระดับจังหวัด ตรวจสอบหลักฐานเชิงประจักษ์ ข้อ EB1-EB24 เพื่อให้หน่วยบริการนำหลักฐานลงใน
ระบบ MITAS ภายในวันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564 โดยระบบประเมิน MITAS เปิดแนบเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์
(EBIT) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2564 (ทั้งนี้ขอให้ตรวจสอบเอกสารแต่ละ EB ตามคู่มือทุกประการ)
นพ.สสจ.สก. ฝากพัฒนาเรื่อง ITA ให้ได้คะแนนดีขึ้น
มติประชุม รับทราบ
4.5.3 กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
1. การนำเสนอการติดตามการใช้โปรแกรม Hosoffice ปี 2564 เอกสารหมายเลข 8
นพ.สสจ.สก. ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม HosOffice ในที่ประชุม คปสจ.ทุกเดือน เริ่มเดือนมีนาคม 2564
โดย สสจ.สก. และ คปสอ.โคกสูง
2. การเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานโควิด จำนวนบุคลากรที่ขอเบิกค่าตอบแทนพิเศษเกิน
วงเงิน และการพิจารณาแต่ละหน่วยงานไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ขอให้ทบทวนรายชื่อตามแนวทางส่งกลั บ กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป ภายวันในวันที่ 15 มีนาคม 2564
มติประชุม รับทราบ
4.5.4 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
1. งานพัฒนายุทธศาสตร์สุขภาพ
1. สรุปการส่งแผนปฏิบตั ิราชการด้านสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เอกสาร
หมายเลข 9
2. ปฏิทินการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงปบระมาณ พ.ศ.2564 เอกสาร
หมายเลข 10
3. สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เอกสารหมายเลข 11
มติประชุม

รับทราบ
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2. งานนิเทศและประเมินผล
สรุปข้อเสนอแนะจากการนิเทศงานแบบบูรณาการและเยี่ยมเสริมพลังประจำปีงบประมาณ
2564 เอกสารหมายเลข 13
มติประชุม รับทราบ
4.5.5 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
๑.โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
๑.๑ สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
1) ทั่วโลก (ที่มา WHO ณ วันที่ 2๒ กุมภาพันธ์ 256๔ เวลา 1๐.00 น.)
- พบผู้ปว่ ยทั่วโลก 111,954,201 ราย เสียชีวิต 2,477,819 ราย โดยพบผู้ป่วยสูงสุด 5 อันดับแรก ดังนี้
สหรัฐอเมริกา 28,765,423 ราย รองลงมา ได้แก่ อินเดีย 11,005,071 ราย บราซิล 10,168,176 ราย รัสเซีย 4,164,726
ราย และ สหราชอาณาจักร 4,115,509 ราย ประเทศไทยพบผู้ป่วย 25,504 ราย ลำดับที่ 114
2) ประเทศไทย (ที่มา กรมควบคุมโรค ณ วันที่ 2๒ กุมภาพันธ์ 256๔ เวลา 00.00 น.)
- พบผู้ป่วยสะสม 25,504 ราย พบมากที่สุดใน ภาคกลาง 20,199 ราย รองลงมา กรุงเทพฯและปริมณฑล
3,823 ราย ภาคใต้ 821 ราย ภาคเหนือ 470 ราย และภาคตะวั นออกเฉียงเหนือ 191 ราย รักษาหาย 24,361 ราย อยู่
ระหว่างการรักษา 1,060 ราย ผู้ป่วยเสียชีวิต 83 ราย (คิดเป็นร้อยละ 0.33)
- สถานการณ์ COVID-19 ประเทศไทย ระลอกใหม่ (15 ธ.ค. – 22 ก.พ.2564) พบผู้ป่วยสะสม 21,267
ราย พบมากที่สุดใน ภาคกลาง 19,262 ราย รองลงมา กรุงเทพฯและปริมณฑล 1,560 ราย ภาคเหนือ 293 ราย ภาคใต้ 73
ราย และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 79 ราย รักษาหาย 20,184 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 1,060 ราย ผู้ป่วยเสียชีวิต 23 ราย
(คิดเป็นร้อยละ 0.11)
3) จังหวัดสระแก้ว (ที่มา สสจ.สระแก้ว ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 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 จังหวัดสระแก้ว ระลอกใหม่ (20 ธ.ค. 63 – 22 ก.พ.64) ส่งตรวจ ดั งนี้
๑) ผู้สงสัยเข้านิยาม PUI (Pneumonia) 106 ราย ๒) ผู้สงสัยเข้านิยาม PUI (ARI Clinic) 214 ราย ๓) ตรวจก่อนทำหัตถการ
406 ราย ๔) การตรวจเชิงรุก (Active Case Finding) 1,230 ราย ๕) การเฝ้าระวังในกลุ่ม เสี่ย ง (Sentinel Surveillance)
2,192 ราย ๖) Local Quarantine 185 ราย และ 7) รพ.เอกชน (เกษมราษฎร์) 1,176 ราย รวมทั้งสิ้น 5,509 ราย พบผู้ป่วย
ยืนยันสะสม 5 ราย รักษาหาย 5 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต จังหวัดสระแก้วพบผู้ ป่วยยืนยันรายสุดท้าย ๔ กุมภาพันธ์ 256๔ (ไม่พบ
ผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ ๑๘ วัน)
๒. วัณโรค (ข้อมูล ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564)
๒.๑ ความครอบคลุมการขึ้นทะเบียนรักษาวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ ปี 2564
จังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ 2564 คาดประมาณผู้ป่วยวัณโรค 843 ราย (150 ต่อแสนปชก.) ตั้งแต่ 1 ต.ค.
2563 – 19 ก.พ. 2564 Treatment Coverage ≥ 85% ขึน้ ทะเบียนรักษา 27.6% (233 ราย) แยกตามโรงพยาบาลที่ขึ้น
ทะเบียนสูงสุด คือ รพร.สระแก้ว 67.1 % (112 ราย) รพ.ตาพระยา 34.9 % (30 ราย) และรพ.เขาฉกรรจ์ 23.5 % (20 ราย)
ตามลำดับ
๒.๒ ผลสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ (PA) จังหวัดสระแก้ว ปี 2564 *(เป้าหมาย ≥ ร้อยละ 88)
ปี ง บประมาณ 2564 จั ง หวั ด สระแก้ ว พบผู้ ป่ ว ยทั้ ง หมด 117 ราย กำลั ง รั ก ษา 102 ราย (87.2%)
เสียชีวิต 6 ราย (5.1 %) โอนออก 6 ราย (5.1%) พบผู้ป่วยสูงสุดที่ รพร.สระแก้ว 53 ราย (45.3%) รพ.ตาพระยา 20 ราย
(17.1%) และรพ.อรัญประเทศ 13 ราย (11.1%) ปัจจุบนั คาดประมาณ Success rate จังหวัด เท่ากับ 92.3%
๒.๓ ผลการคัดกรองวัณโรค 7 กลุม่ เสี่ยง ปี 2564 (1 ต.ค.2563 – 22 ก.พ. 2564)
ผลการคัดกรองวัณโรคในกลุม่ เสี่ยง จังหวัดสระแก้ว 80.3 % (27,804 ราย) อำเภอที่คัดกรองได้สูงสุด 3 อันดับ
แรก คือ อ.คลองหาด 226.1% (3,253 ราย) รองลงมา อ.เขาฉกรรจ์ 149.9 (4,109 ราย) และ อ.โคกสูง 115.6 %
(2,077 ราย) ตามลำดับ
จากผลการคัดกรองใน 7 กลุม่ เสี่ยง คัดกรองได้ผู้ป่วย44 ราย คิดเป็น 0.16% โดยพบในกลุม่ DM 39 % (17
ราย) , Contact 36% (16 ราย) และElderly 9 % (4ราย) ตามลำดับ
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๓. โรคไข้เลือดออก
๓.1 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกประเทศไทย ปี ๒๕๖๔ ข้อมูล ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564
ประเทศไทย มีรายงานการพบผู้ป่วยทั้งหมด 999 ราย อัตราป่วย 1.50 ต่อแสนประชากร ไม่มีผู้เสียชีวิต จังหวัดที่
มีอัตราป่วยสูงสุด 5 อันดับแรกของประเทศ ได้แก่ แม่ฮ่องสอน (7.76) กรุงเทพมหานคร (6.88) ชลบุรี (4.72) นครปฐม (4.03)
และระนอง (3.63) ต่อแสนประชากรตามลำดับ จังหวัดสระแก้วอยู่ลำดับที่ 32 ของประเทศ (0.71 ต่อแสนประชากร)
๓.2 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดสระแก้ว ปี ๒๕๖๔ ข้อมูล ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 256๔
ตั้งแต่ ๑ มกราคม – 22 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จังหวัดสระแก้วพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวน ๔ ราย อัตราป่วย
0.71 ต่อแสนประชากร ไม่มีผู้เสียชีวิต พบผู้ป่วยที่อำเภอวัฒนานคร 3 ราย และอำเภอคลองหาด 1 ราย
๓.3 มาตรการโรคไข้เลือดออก
๑) ช่วงฤดูก่อนการระบาด (มกราคม-เมษายน) ซึ่งเป็นช่วงที่มีภาชนะขังน้ำน้อย ยุงก็มีน้อย ขอให้เร่งทำลายแหล่ง
เพาะพันธุ์ ภายใต้กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย”
๒) ดำเนินการสำรวจค่า HI CI ลงข้อมูล ในแอพพลิเคชั่น อสม.ออนไลน์ทุกสัปดาห์ เพื่อเฝ้าระวังค่าดัชนีลูกน้ำ
ยุงลาย
๓) หากพบผู้ป่วยรายใหม่ ให้พื้นที่ทำการควบคุมโรคทันที ตามาตรการ 3 3 1 และสอบสวนผูป้ ่วยรายแรกของ
หมู่บ้าน/ชุมชน ทุกราย
๔) สื่อสารความเสี่ยง สร้างความตระหนักให้ประชาชนในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ป้องกันตนเองจากการ
ถูกยุงกัด และหากมีอาการป่วยต้องรีบไปพบแพทย์
นพ.สสจ.สก. ประสานข้อมูลเพื่อให้ผู้บริหารรับทราบ เพื่อติดตามข้อมูล
มติประชุม รับทราบ
4.5.6 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
การปรับปรุงยูนติ ทันตกรรม และปรับปรุงระบบระบายอากาศของห้องทันตกรรม ฝากติดตามการใช้
งาน แผนการบำรุงรักษา
มติประชุม รับทราบ
4.5.7 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
1. การอบรมหลักสูตร “ปลูกต้นกล้าผู้บริหาร” รุ่นที่ 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว .
ได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมที่ 2 อบรม
หลักสูตร “ปลูกต้นกล้าผู้บริหาร” รุ่นที่ 1 โดยการอบรมแบ่งเป็น 4 ครั้ง ๆ ละครึ่งวัน (3 ชั่วโมง) กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย
รองหัวหน้ากลุ่มงาน ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว และผูช้ ่วยสาธารณสุขอำเภอ วิทยากรและผูร้ ับผิดชอบงาน จำนวน
รวม 40 คน โดยมีกำหนดการอบรมฯ ดังนี้
ครั้งที่
หัวข้อ
วันเดือนปี
วิทยากร
1 บริหารคนให้ได้งาน บริหารงานให้ได้คน
พุธที่ 10 ก.พ. 64
นพ.ทนง วีระแสงพงษ์
(เวลา 13.30 – 16.30 น.) นพ.สสจ.สระแก้ว
2 เทคนิคการบริหารจัดการคนในองค์กร
พฤหัสฯที่ 4 มี.ค. 64
นพ.ทนง วีระแสงพงษ์
(บริหารตนเอง,เพื่อนร่วมงานบริหารเจ้านาย ,บริหาร
(เวลา 13.30 – 16.30 น.) นพ.สสจ.สระแก้ว
ลูกน้อง)
3
เทคนิคการบริหารงานบริหารคน ท่ามกลางความขัดแย้ง พุธที่ 17 มี.ค. 64
นพ.สุรสิทธิ์ จิตรพิทักษ์เลิศ
(เวลา 13.30 – 16.30 น.) ผอ. รพร.สระแก้ว
4 ทักษะที่ควรมีของผู้นำยุค 2021
พฤหัสฯที่ 25 มี.ค. 64
นพ.ทนง วีระแสงพงษ์
(เวลา 13.30 – 16.30 น.) นพ.สสจ.สระแก้ว
2. การใช้ตำแหน่งว่างของ พกส.และลูกจ้าง ขอให้ยืนยันการใช้ตำแหน่งกลับมา ภายในวันที่ 1
มีนาคม 2564 เพื่อการบริหารจัดการภาพจังหวัด
มติประชุม รับทราบ
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4.5.7 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
1.การขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการออกกำลังกาย โครงการ 10 ล้านครอบครัวไทยออกกำลังกาย
เป้าหมาย 1.วัยทำงาน อายุ 18 – 59 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ ร้อยละ 50
2.วัยทำงาน อายุ 25 – 59 ปี ที่มีการเตรียมการยามสูงอายุด้านสุขภาพ โดยมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ร้อยละ 40
สรุปผลการลงทะเบียน 10 ล้าน ครอบครัวไทยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ จังหวัดสระแก้ว ปี 2564
อำเภอ
เมืองสระแก้ว
คลองหาด
ตาพระยา
วังน้ำเย็น
อำเภอ
วัฒนานคร
อรัญประเทศ
เขาฉกรรจ์
โคกสูง
วังสมบูรณ์
รวมจังหวัด

จำนวนครอบครัว
43,404
13,458
17,136
24,695
จำนวนครอบครัว
29,663
46,967
18,400
8,271
15,316
217,310

เป้าหมาย ปี 64
14,325
4,442
5,655
8,150
เป้าหมาย ปี 64
9,790
15,500
6,072
2,730
5,055
71,719

ผลการลงทะเบียน ปี 64
1,104
2,063
2,625
734
ผลการลงทะเบียน ปี 64
1,780
687
433
2,221
1,531
13,178

คิดเป็นเปอร์เซ็นต์
7.71
46.44
46.42
9.01
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์
18.18
4.43
7.13
81.36
30.29
18.37

ข้อมูล ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564

ขอความร่วมมือโรงพยาบาล และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ทุกแห่ง เร่งรัดให้บุคลากรสาธารณสุข อสม. ในสังกัด และ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ลงทะเบียนโครงการ 10 ล้านครอบครัวไทยออกกำลังกาย ผ่าน Website กรมอนามัยต่อไป
2.ก้าวท้าใจ Season 3 กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัย กำหนดเปิดกิจกรรม
“ก้าวท้าใจ Season 3 พิชิต 100 วัน 100 กิโลเมตร” เมื่อวันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม
ให้ ประชาชนออกกำลังกายอย่างถูกต้อง เหมาะสม ต่อ เนื่ อง ในชีวิตวิถีใหม่ (New normal) ภายใต้ campaign “100 วัน 100
กิโลเมตร” โดยมีรูปแบบการออกกำลังกายที่หลากหลาย ทั้ง การวิ่ง ปั่นจักรยาน เวทเทรนนิ่ง แอร์โรบิกแดนซ์และคีตะมวยไทย โดย
บันทึกสะสมข้อมูลการออกกำลังกาย ระยะทาง เวลา ผ่าน “Application ก้าวท้าใจ Season 3” ตามระยะเวลาดังนี้
1.ลงทะเบียน Application ก้าวท้าใจ Season 3 ผ่านทาง Line หรือ Website ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
เป็นต้นไป
2.บั น ทึ ก สะสมข้ อ มู ล การออกกำลั งกาย ระยะทาง เวลา ผ่ า น Application ก้ า วท้ าใจ Season 3 ตั้ งแต่ วั น ที่ 1
มีนาคม 2564 - วันที่ 8 มิถุนายน 2564 (100 วัน 100 กิโลเมตร)
ขอความร่วมมือโรงพยาบาล และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ทุกแห่ง จัดกิจกรรม “ก้าวท้าใจ Season 3 พิชิต 100
วัน 100 กิโลเมตร” ในระดับอำเภอ ตำบล และประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรสาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุข และประชาชนใน
พื้นที่ลงทะเบียน Application ก้าวท้าใจ Season 3 และร่วมออกกำลังกายภายใต้ campaign “100 วัน 100 กิโลเมตร” ต่อไป
3.สรุปผลการประเมินพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ในผู้สูงอายุ
กระทรวงสาธารณสุ ข โดยกรมอนามั ย กำหนดให้ โรงพยาบาล และ โรงพยาบาลส่ งเสริม สุ ข ภาพตำบล ประเมิ น
พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 8 ด้านของผู้สูงอายุ ผ่าน Application Health For You (H4U) ร้อยละ 5 ของประชากรผู้สูงอายุ
ทั้งหมดในจังหวัดสระแก้ว (ตามทะเบียนราษฎร์) จำนวน 87,536 คน เป้าหมาย 4,656 คน กลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุกลุ่มติด
สังคมในชมรมผู้สูงอายุ เริ่มบันทึกข้อมูล วันที่ 9 เดือนมกราคม พ.ศ.2564
อำเภอ
เป้าหมาย
ผลงาน
ร้อยละ
เมืองสระแก้ว
974
843
86.55
คลองหาด
309
137
44.34
ตาพระยา
376
365
97.07
วังน้ำเย็น
571
0
0.00
วัฒนานคร
656
148
22.56
อรัญประเทศ
738
119
16.12
เขาฉกรรจ์
455
0
0.00

10
โคกสูง
วังสมบูรณ์
รวม

233
344
4,656

205
10
1,827

87.98
2.91
39.24

ข้อมูล ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

ขอความร่วมมือโรงพยาบาล และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ทุกแห่ง เร่งรัดการประเมินพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
ในผู้สูงอายุ ผ่าน Application Health For You (H4U) กรมอนามัยต่อไป
4.โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อเพิ่มการเข้าถึงการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพและ
ซ่อมแซมขาเทียมที่ชำรุด ปีงบประมาณ ๒๕๖4 โรงพยาบาลอรัญประเทศ
โรงพยาบาลอรัญประเทศ โดยงานกายภาพบำบัด กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู กำหนดออกหน่วยซ่อมแซมขาเทียมที่ชำรุด
และฟื้นฟูสมรรถภาพกลุ่มคนพิการทางการเคลื่อนไหว (ขาขาด) ในเขตอำเภอตาพระยา ระหว่างวันที่ 1 – 31 มีนาคม 2564 โดย
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กลุ่มเป้าหมาย 1.คนพิการทางการเคลื่อนไหว (ขาขาด) ในเขตอำเภอตาพระยา
2.ญาติและผู้ดูแลคนพิการ
สถานที่ดำเนินโครงการ - รพ.สต.ในพื้นที่อำเภอตาพระยา จำนวน 10 แห่ง
กิจกรรม 1. กายภาพบำบัด - ตรวจ รักษา ฟื้นฟู ส่งเสริม ป้องกัน และประเมินคนพิการทางกายภาพบำบัดและขาเทียม
- ให้ความรู้การดูแลตอขาหลังตัดขา
- สอนการออกกำลังกายตอขา
- ติดตามผลหลังจากได้รับการซ่อมขาเทียม
2. ขาเทียม
- บริการซ่อมขาเทียม
- สอนวิธีการใส่ขาเทียมและฝึกเดินหลังใส่ขาเทียม
กำหนดการ เอกสารหมายเลข 12
5. ธรรมนูญพระสงฆ์ ขอให้ทุกเครือข่ายดูแลสุขภาพพระสงฆ์ภายใต้พระธรรมวินัย
สังฆประชากิจ ฝากให้เจ้าหน้าที่ ช่วยทำสื่อประชาสัมพันธ์ช่วยพระสงฆ์ และรณรงค์ถวายภัตตราหารเป็นภัตราหารสุขภาพ ลด
หวานมันเค็ม
มติประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนออื่น ๆ
ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสระแก้ว
ขอขอบคุณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว และ
ทุกเครือข่ายบริการสุขภาพ ที่อนุญาตให้ใช้สถานที่ และระบบ Video Conference ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี
มติประชุม รับทราบ
ปิดประชุม

เวลา 15.40 น.
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม
ผกามาศ ปฏิหารย์
(นางสาวผกามาศ ปฏิหารย์)
เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
กัลยารัตน์ จตุพรเจริญชัย
(นางกัลยารัตน์ จตุพรเจริญชัย)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

