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รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานการพัฒนาสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.)
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
ครั้งที่ 3/๒๕64
วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564
ณ ห้องประชุมสิรินธร สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
*******************************************
ผู้มาประชุม
1. นายทนง
2. นายสุรสิทธิ์
3. นายราเชษฎ
4. นายอิทธิพล
5. นางดารารัตน์
6. นายไพรรัชต์วิริต
7. นายสมเกียรติ
8. นางพาณี
9. นางกัลยารัตน์
10. นางสาวจามจุรี
11. นายสานิษ
12. นายสมบัติ
13. นายสมบัติ
14. นายพิชิตชัย
15. นางสาวศยา
16. นางสาวสุรรี ัตน์
17. นางกชพรรณ
18. นางอรพิน
19. นางกฤษณา
20. นายเสกสรรค์
21. นางสาวเปรมกมล
22. นางไขศรี
23. นายวัฒนพล
24. นายนพดล
25. นายจตุนิษฐ์
26. นายอิทธิพล
27. นางสาวสุเนตร
28. นายสุกฤษฎิ์
29. นายแพทย์ชัยรัตน์
30. นายไชยยา
31. นายอดุลย์
32. นางอารี
33. นายณรงค์
34. นายคารณ
35. นายอุทัย
36. นายสุรยิ ันต์
37. นายทองปาน
38. นายบุญยืน

วีระแสงพงษ์
จิตรพิทักษ์เลิศ
เชิงพนม
อุตตมะปัญญา
โห้วงศ์
วิริยะภัคพงศ์
ทองเล็ก
วสนาท
จตุพรเจริญชัย
สุภัทรกุล
ศิริปิ่น
สมบัติวงษ์
พึ่งเกษม
เชิดชู
ศรีสามารถ
เพ็ชรสมบัติ
หาญชิงชัย
ภัทรกรสกุล
ฤทธิ์เดช
คงอาชีวกิจ
ขวนขวาย
เต็มเปีย่ ม
จิติลาภะ
คาแสน
อัคคะปัญญาพงศ์
อุดตมะปัญญา
บัลลือพรมราช
เลิศสกุลธรรม
สมบูรณ์ธนกิจ
จักรสิงห์โต
หาญชิงชัย
วิเชียร
ปุริสพันธ์
สมยา
เพ็ขรนอก
เศษศรี
พันจุย
ทิศพรม

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
ผู้อานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
ผู้อานวยการโรงพยาบาลอรัญประเทศ
นายแพทย์ชานาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
หัวหน้ากลุม่ งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
(แทน) หัวหน้ากลุ่มกฏหมาย
หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข
(แทน) หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อ
หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
หัวหน้างานสุขภาพจิตและยาเสพติด
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
(แทน) ผู้อานวยการโรงพยาบาลวัฒนานคร
ผู้อานวยการโรงพยาบาลวังน้าเย็น
แทน) ผู้อานวยการโรงพยาบาลตาพระยา
ผู้อานวยการโรงพยาบาลคลองหาด
ผู้อานวยการโรงพยาบาลเขาฉกรรจ์
(แทน) ผู้อานวยการโรงพยาบาลวังสมบูรณ์
ผู้อานวยการโรงพยาบาลโคกสูง
หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพร.สระแก้ว
สาธารณสุขอาเภอเมืองสระแก้ว
สาธารณสุขอาเภออรัญประเทศ
สาธารณสุขอาเภอวัฒนานคร
สาธารณสุขอาเภอตาพระยา
สาธารณสุขอาเภอวังน้าเย็น
สาธารณสุขอาเภอคลองหาด
สาธารณสุขอาเภอเขาฉกรรจ์
สาธารณสุขอาเภอโคกสูง
สาธารณสุขอาเภอวังสมบูรณ์
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39. นางสาวจุฬาพันธุ์
40. นายเกษม
41. นางสาวผกามาศ

เหมกูล
จองจับ
ปฏิหารย์

ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการอื่น)
1. นายสุขุม
พิริยะพรพิพัฒน์
2. พอ.กฤติ
เนื่องจานงค์
3. นายธนกฤต
สายสิญจน์
4. นายประวิทย์
คานึง
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายปิยะณัฐ
2. นายสรณพ
3. นายอนุกูล
4. นางสาวชุติญา
5. นางสาววราภรณ์
6. นางสาวรชลี
7. นายวิเชียร
8. นายทองมี
9. นางสาวไพรินทร์
10. นายวิทยา
11. นายชัย
12. นายธนาดร
13. นายประชากร
14. นางประหยัด
15. นางสาวพรพิมล

วิเชียร
ลาดนอก
อุทจิตร์
บุญพงศ์ไพศาล
ตะบุตร
ประเสริฐศรี
ซ้าคา
ทศเจริญ
ศรีปัจฉิม
สิทธิประภา
บุญร่วม
คาดา
พื้นบาตร
ริมแจ้ง
กรวยทอง

ผู้อานวยการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
(แทน) หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที่ 6.๒ สระแก้ว
เจ้าพนักงานสถิติชานาญงาน
นายแพทย์ชานาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
ผู้อานวยการโรงพยาบาลค่ายสุรสิงหนาท
หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ อ.อรัญประเทศ
หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานพัสดุ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชานาญงาน

สสจ.สระแก้ว
สสจ.สระแก้ว
สสจ.สระแก้ว
สสจ.สระแก้ว
สสจ.สระแก้ว
สสจ.สระแก้ว
รพ.ตาพระยา
รพ.โคกสูง
รพ.วังสมบูรณ์
สสอ.เมืองสระแก้ว
สสอ.ตาพระยา
สสอ.คลองหาด
สสอ.โคกสูง
สสอ.วังสมบูรณ์
สสอ.วังสมบูรณ์

วาระก่อนประชุม 1.มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี อสม.ดีเด่น ระดับภาคกลาง สาขาคุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้านสุขภาพ ได้แก่ นาง
สมจิตต ฐานกลางซุย้ อสม. อ.วังน้าเย็น จังหวัดสระแก้ว (ประกวดระดับชาติ 16 ก.พ.64)
2.มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี พื้นที่ต้นแบบดูแลกลุ่มเสี่ยงจากการคัดกรองสุขภาพจิตผูท้ ี่ได้รับผลกระทบ
จากการระบาดโรคโควิด-19 ผ่าน อสม.ออนไลน์ ระดับเขตสุขภาพที่ 6 ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลซับสิงโต และ
เครือข่าย อสม. รพ.สต.ซับสิงโต อ.วังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
นายแพทย์ทนง วีระแสงพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุม กล่าวเปิดประชุมและ
ดาเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังนี้
วาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1. เรื่องจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
1.โควิดยังไม่เป็นที่ไว้วางใจมาก สิ่งที่ต้องจับตามองคือในช่วงวันหยุดยาวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ อยากให้ทุก
ท่านกาชับบุคลากรที่เฝ้าระวังเกี่ยวกับการโควิด ให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง อย่าเพิ่งหยุด สงกรานต์เป็นวันหยุด แต่บคุ ลากรที่
เกี่ยวข้องกับการควบคุมป้องกันโควิดยังหยุดไม่ได้ และให้อสม.มาช่วยสอดส่องดูแล
2.วัคซีนโควิค ในส่วนของจังหวัดสระแก้วได้วัคซีน lot 2 ได้มา 10,000 โด๊ส กลุ่มที่ได้รับการฉีดได้แก่
1.พ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ในตลาดโรงเกลือที่เป็นคนไทยจะได้รับการฉีดก่อน 2.กลุ่มบุคลาการทางการแพทย์ที่อยู่ในพื้นที่อาเภออรัญ
ประเทศ 3. เจ้าหน้าที่ที่ทางานหน้าด่าน ที่อยู่ในด่านชายแดน 4.กลุ่มคนที่ทางานในอาเภออรัญประเทศที่เกี่ ยวข้องกันคนเยอะๆ
ได้แก่ พนักงานธนาคาร ร้านค้าที่คนเข้าออกเยอะ 5. อสม.ที่อยู่ติดชายแดน ในเดือนมิถุนายน 64 วัคซีนจะมาอย่างเต็มที่ให้
ลงทะเบียนรายชื่อไว้เพื่อรองรับการฉีด
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3. กัญชา หลังจากมีเทศกาลกัญชาที่จังหวัดบุรีรัมย์แล้ว มีการสื่อสารออกไปอย่างมากมาย ประชาชนจะได้มี
เสรีในการปลูกกัญชา ครอบครัวละ 6 ต้น ซึ่งตอนนี้ได้รับความสนใจ ซักถามจากประชาชนมากมาย ทุกท่านต้องรับทราบข้อมูล
เพื่อที่จะชี้แจงกับประชาชน จะมีการชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมจากผูร้ ับผิดชอบงาน
4. ขอบคุณการต้อนรับองคมนตรี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย ประธานมูลนิธิ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
5. ขอบคุณการต้อนรับ รมช. ดร.สาธิต ปิตเุ ตชะ ที่เดินทางมาตรวจเยี่ยม รพ.จิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
รพร.สระแก้ว
7. MFUN เป็นบริษัททาประกันสาหรับผู้ไม่มสี ิทธิใด ๆ ที่ทางานในประเทศไทย MFUN จะมาทา MOU กับ
นพ.สสจ.สก. และ ผอ.รพร.สระแก้ว ซึ่งได้ปรึกษาทางนิติกรแล้ว ซึ่งทาในเชิงบทบาทหน้าที่ สามารถเบิกได้ทั้งใน รพ.และ รพ.สต.
มติประชุม รับทราบ
2. เรื่องจากศาลากลางจังหวัดสระแก้ว
2.1 หัวหน้าส่วนราชการย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่
1) นายณัฏฐ์ศาสน์ สิทธิชัย อัยการเชี่ยวชาญ สานักงานอัยการภาค 2 รักษาการในตาแหน่งอัยการจังหวัด
สระแก้ว ย้ายไปช่วยราชการสานักงานคดีพิเศษปฏิบัติราชการสานักอัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ 3
2) นายเจริญ รัตนบรรณสกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ สานักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง ย้ายมาดารงตาแหน่ง รักษาราชการแทนหัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
สระแก้ว
3) นายสมพงษ์ สุเมธาธิกุล นักวิชาการขนส่งชานาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่งสานักงานขนส่ง
จังหวัดนนทบุรี ย้ายมาดารงตาแหน่ง ขนส่งจังหวัดสระแก้ว
4) นายวินัย โตเจริญ นายอาเภอ(ผู้อานวยการสูง) อาเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ย้ายมาดารงตาแหน่ง
นายอาเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
5) นายชรินทร์ ภู่ชัย นายอาเภอ (ผู้อานวยการสูง) อาเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ย้ายมาดารงตาแหน่ง
นายอาเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
6) นายปรัชญา พิมพาแป้น นายอาเภอ (ผู้อานวยการสูง) อาเภอพนา จังหวัดอานาจเจริญ ย้ายมาดารง
ตาแหน่ง นายอาเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
2.2 ปฏิทินงานสาคัญในรอบเดือนมีนาคม - เมษายน 2564 ของจังหวัดสระแก้ว
1) วันที่ 31 มีนาคม 2564 พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า
เจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า และพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ หอประชุมปางสีดา
ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว
2) วันที่ 6 เมษายน พิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ หอประชุมปางสีดา ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว
3) วันที่ 22 เมษายน 2564 โครงการปกป้องกันและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และโครงการ “บาบัด
ทุกข์ บารุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดสระแก้ว (จังหวัดเคลื่อนที่) ณ โรงเรียนมหาเจริญ หมู่ 1 ตาบลทุ่งมหาเจริญ
อาเภอวังน้าเย็น จังหวัดสระแก้ว
4) วันที่ 22 เมษายน 2564 การจัดกิจกรรมพบปะ “สภากาแฟจังหวัดสระแก้ว” ณ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแก้ว
5) วั น ที่ 25 เมษายน 2564 พิ ธี ถ วายราชสั ก การะเนื่ อ งใน “วั น ที่ ร ะลึ ก คล้ า ยวั น สวรรคตสมเด็ ก
พระนเรศวรมหาราช” ณ พระบรมราชานุสาวรย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
6) วันที่ 29 เมษายน 2564 การประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 4/2564 ณ ห้องประชุมบูรพา
ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว
2.3 โครงการก้าวท้าใจ ตัวเลขยังไม่ถึงเป้าหมาย ประชาสัมพันธ์กิจกรรม เพื่อชิญชวน ประชาชน นักศึกษา
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ทุกท่านลงทะเบียนกิจกรรมก้าวท้าใจ Season 3 ก้าวท้าใจ 100 วัน 100 กิโลเมตร
2.4 การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ในกัมพูชา ผวจ.สก.ฝากทุกท่านเข้มงวด
ให้ช่วยกันดูแลเพราะสถานการณ์จากกัมพูชาแนวโน้มต้องคอยติดตามต่อไปว่าจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้หรือไม่
มติประชุม รับทราบ
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วาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/๒๕63 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 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
3. สรุปข้อค้นพบและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย จากการนิเทศงานฯ เอกสารหมายเลข 17
4. Service plan blurprint Sakaeo เอกสารหมายเลข 18
นพ.สสจ.สก. ฝากให้ ผอ.และสสอ.ไปศึกษารายละอียด
5. ร่าง แผนพัฒนาจังหวัดสระแก้ว 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570) เอกสารหมายเลข 19
นพ.สสจ.สก. ให้บูรณาการยุทธศาสตร์ของจังหวัดกับของเราเข้าด้วยกัน และฝากอาเภอช่วยกันดูด้วยว่ามีอะไรที่เกี่ยวข้องกับ
อาเภอบ้าง
6. นาเสนอ Primary care สสอ.วังสมบูรณ์ เอกสารหมายเลข 3
7. นาเสนอ พชอ. สสอ.คลองหาด เอกสารหมายเลข 4
8. นาเสนอ Hosoffice รพ.โคกสูง เอกสารหมายเลข 5
9. นาเสนอ Hosoffice รพ.วังสมบูรณ์ เอกสารหมายเลข 6
นายพิชิตชัย เชิดชู นิติกร สสจ.สก. มีการสอบถามจากพื้นที่ ตั้งข้อสังเกตในการพัฒนาโปรแกรมขอให้ผู้เกี่ยวข้องได้พิจารณา
1.ผู้มีอานาจในการอนุญาต 2. กฎหมายที่เกีย่ วข้องยอมรับระบบอิเล็คทรอนิคส์หรือยัง ระบบการลายอมรับแล้ว
มติประชุม รับทราบ
วาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.1 ผู้อานวยการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
MCATT เอกสารหมายเลข 7
มติประชุม รับทราบ
๔.2 รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
4.2.1 นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน (นพ.อิทธิพล อุตตมะปัญญา)
สรุปผลการดาเนินงานงบลงทุน และงบค่าเสื่อม เอกสารหมายเลข 8.1-เอกสารหมายเลข 8.2
มติประชุม รับทราบ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป งบค่าเสี่ยงภัยตอนนีไ้ ด้โอนมาแล้ว หน่วยงานที่ยังไม่ส่งหลักฐานการเบิก หรือกลับไปแก้ขอให้เร่ง
ดาเนินการขึ้นมา
นพ.สสจ.สก. งบค่าตอบแทนเสี่ยงภัย ขอให้ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานให้ถูกต้อง ความเหมาะสม เพราะ สตง.จะเข้ามาตรวจสอบ
๔.3 กลุ่มงานและงานต่าง ๆ
4.3.1 กลุม่ งานส่งเสริมสุขภาพ
1. สรุปผลการลงทะเบียนก้าวท้าใจ Season 3
กลุ่มเป้าหมาย 1.บุคลากรสาธารณสุข 2.อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.)
3.นักเรียน/นักศึกษา
4.ลูกจ้างในสถานประกอบการ
5.ประชาชนทั่วไป
อาเภอ
เป้าหมาย
ผลการลงทะเบียน
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์
เมืองสระแก้ว
12,592
14.76
14.76
คลองหาด
4,406
55.31
55.31
ตาพระยา
6,485
12.01
12.01
วังน้าเย็น
6,948
10.49
10.49
วัฒนานคร
9,327
24.09
24.09
อรัญประเทศ
10,315
29.42
29.42
เขาฉกรรจ์
6,312
19.50
19.50

5
โคกสูง
3,086
49.45
49.45
วังสมบูรณ์
4,091
12.42
12.42
รวมจังหวัด
63,562
14,408
22.67
ข้อมูล ณ วันที่ 20 มีนาคม 2564
ขอความร่วมมือโรงพยาบาล และสานักงานสาธารณสุขอาเภอ ทุกแห่ง เร่งรัดให้บุคลากรสาธารณสุข อสม. ในสังกัด
ลงทะเบียน และประสานโรงเรียน สถานประกอบการ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ลงทะเบียน ใน Application
ก้าวท้าใจ Season 3 และร่วมออกกาลังกายภายใต้ campaign “100 วัน 100 กิโลเมตร” ต่อไป
2.สรุปผลการแผนการดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง (Care plan)
กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัย กาหนดให้ โรงพยาบาล และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล จัดทาแผนการ
ดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง (Care plan) ในระบบโปรแกรม LTC (3C) ของกรมอนามัย เพื่อจัดบริการดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติด
เตียง ตามที่สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จัดสรรงบประมาณให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจัดบริการ
ดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงในชุมชน
รายงานการจัดทา Care Plan ทั้งหมด
อาเภอ
ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง
จานวน Care Plan
คิดเป็นร้อยละ
เมืองสระแก้ว
693
481
69.41 %
คลองหาด
192
175
91.15 %
ตาพระยา
256
212
82.81 %
วังน้าเย็น
479
470
98.12 %
วัฒนานคร
556
458
82.37 %
อรัญประเทศ
371
358
96.50 %
เขาฉกรรจ์
285
258
90.53 %
โคกสูง
345
344
99.71 %
วังสมบูรณ์
350
339
96.86 %
รวม
3527
3095
87.75
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2564
ขอความร่วมมือโรงพยาบาล และสานักงานสาธารณสุขอาเภอ ทุกแห่ง เร่งรัด การจัดทาแผนการดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติด
เตียง (Care plan) ในระบบโปรแกรม LTC (3C) ของกรมอนามัย ต่อไป
3 .สรุปผลการประเมินพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ในผู้สูงอายุ (H4U)
กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามั ย ก าหนดให้ โรงพยาบาล และ โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพต าบล ประเมิ น
พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 8 ด้านของผู้สูงอายุ ผ่าน Application Health For You (H4U) ร้อยละ 5 ของประชากรผู้สูงอายุ
ทั้งหมดในจังหวัดสระแก้ว (ตามทะเบียนราษฎร์) จานวน 87,536 คน เป้าหมาย 4,656 คน กลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุกลุ่มติด
สังคมในชมรมผู้สูงอายุ เริ่มบันทึกข้อมูล วันที่ 9 เดือนมกราคม พ.ศ.2564
อาเภอ
เป้าหมาย
ผลงาน
ร้อยละ
เมืองสระแก้ว
974
2
0.21
คลองหาด
309
328
106.15
ตาพระยา
376
365
97.07
วังน้าเย็น
571
178
31.17
วัฒนานคร
656
148
22.56
อรัญประเทศ
738
142
19.24
เขาฉกรรจ์
455
465
102.20
โคกสูง
233
330
141.63
วังสมบูรณ์
344
146
42.44
รวม
4,656
2,104
45.19
ข้อมูล ณ วันที่ 21 มีนาคม 2564
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ขอความร่วมมือโรงพยาบาล และสานักงานสาธารณสุขอาเภอ ทุกแห่ง เร่งรัดการประเมินพฤติกรรมสุขภาพ ที่พึง
ประสงค์ในผู้สูงอายุ ผ่าน Application Health For You (H4U) กรมอนามัยต่อไป
4. แผนปฏิบัติงาน หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดสระแก้ว
ประจาปี 2564 ประจาเดือนเมษายน
ลาดับที่
วัน เดือน ปี
สถานที่
1
วันอังคารที่ 20 เมษายน 2564
วัดหนองบัว หมู่ที่ 3 บ้านหนองบัวเหนือ ตาบลหันทราย
อาเภออรัญประเทศ
2
วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564
โรงเรียนบ้านมหาเจริญ หมู่ที่ 1 บ้านมหาเจริญ ตาบลทุ่งมหาเจริญ
อาเภอวังน้าเย็น
นพ.สสจ.สก เรื่องก้าวท้าใจ ใจ Season 3 ฝากสาธารณสุขอาเภอแจ้งท่านผู้ช่วย สสอ.ถือเป็นผลงานท่านผู้ช่วย
มติประชุม รับทราบ
4.3.2 งานสุขภาพจิตและยาเสพติด
1. สถานการณ์การฆ่าตัวตายสาเร็จจังหวัดสระแก้ว
2. การจัดตั้งกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติดในโรงพยาบาลชุมชน เอกสารหมายเลข 9
นพ.สสจ.สก. ฝากแต่ละโรงพยาบาลไปวางแผนและให้เตรียมความพร้อม
มติประชุม รับทราบ
4.3.3 กลุม่ งานประกันสุขภาพ
1. ระดับวิกฤติทางการเงินระดับ 7 ( Financial Risk Scoring) เดือน กุมภาพันธ์ 2564 เอกสาร
หมายเลข 10.1
2. การกากับติดตามแผนเงินบารุงของโรงพยาบาล ประจาเดือนมีนาคม 2564 เอกสารหมายเลข
10.2
3. ผลการดาเนินงานการบริหารงบบริการผู้ป่วยในระดับจังหวัด ปี 2564 (ตุลาคม 2563 –
กุมภาพันธ์ 2564) เอกสารหมายเลข 10.3
4. แนวทางการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว ตามมติ ครม.29 ธ.ค.2563 เอกสารหมายเลข 10.4
5. สรุปผลการจัดประชุมของกลุ่มงานประกันสุขภาพประจาเดือนมีนาคม 2564 เอกสารหมายเลข
10.5
มติประชุม รับทราบ
4.3.4 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
1.ความก้าวหน้าในการขออนุญาตในการจาหน่ายกัญชา เอกสารหมายเลข 11
2. เมื่อส่วนประกอบของกัญชา กัญชง ไม่เป็นยาเสพติด รายละเอียดแผ่นพับ
นพ.สสจ.สก. ฝากทุกท่านไปศึกษารายละเอียด
มติประชุม รับทราบ
4.3.5 กลุม่ งานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
๑. ความก้าวหน้าการดาเนินงานกัญชาทางการแพทย์แผนไทย เอกสารหมายเลข 12.1
๒. การสารวจ รับรองและขึ้นทะเบียนหมอพื้นบ้าน
ตามพระราชบัญ ญั ติ วิชาชี พ การแพทย์ แ ผนไทย พ.ศ. 2556 มาตรา 31 (7) ก าหนดให้ ห มอพื้ น บ้า นซึ่ งมีค วามรู้
ความสามารถในการส่งเสริมและดูแลสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่นด้วยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ตามวัฒนธรรมของชุมชนที่
สืบทอดกันมานานไม่น้อยกว่าสิบปี สามารถประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทยหรือแพทย์แผนไทยประยุกต์ได้ โดยจะต้องได้รับการ
รับรองจากหน่วยงานที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด และตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการรับรองหมอพื้นบ้าน พ.ศ.
๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กาหนดให้สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเป็นผู้รับรองในเขตจังหวัดที่รับผิดชอบ โดยจะต้องผ่านการ
พิจารณาและให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการหมอพื้นบ้านจังหวัด
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ได้จัดทาหนังสือขอความร่วมมือจากสานักงานสาธารณสุขอาเภอ และโรงพยาบาล
ทุกแห่ง สารวจหมอพื้นบ้านที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน หรือหมดอายุการรับรอง และจัดส่งเอกสารการขอขึ้น
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ทะเบียนหมอพื้นบ้านตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการรับรองหมอพื้นบ้าน พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดภายในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ เพื่อนาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการหมอพื้นบ้านจังหวัดสระแก้ว
พิจารณารับรองและต่ออายุใบรับรองเนื่องจากการจัดทาจัดเอกสารการขอขึ้นทะเบียนหมอพื้นบ้านตามระเบียบกระทรวง
สาธารณสุข ฯ ดังกล่าว มีรายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบัติหลายขึ้นตอน จึงขอทบทวนแนวทางและขยายระยะเวลาการจัดส่ง
เอกสารฯ ให้จังหวัด จากเดิม ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นภายในวันวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ เอกสารหมายเลข 12.2
๓. ประชาสัมพันธ์ และรับสมัครหลักสูตรอบรมนวดไทย เอกสารหมายเลข12.3
มติประชุม รับทราบ

มติประชุม

4.3.6 กลุม่ งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับอุบัตเิ หตุเทศกาลสงกรานต์ 2564 เอกสารหมายเลข 20
รับทราบ

มติประชุม

4.3.7 กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
สรุปความก้าวหน้าการใช้โปรแกรม Hosoffice ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เอกสารหมายเลข 13
รับทราบ

4.3.8 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
1. งานพัฒนายุทธศาสตร์สุขภาพ
1. สรุปการส่งแผนปฏิบตั ิราชการด้านสุขภาพ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 เอกสารหมายเลข 14.1
2. ปฏิทินการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เอกสาร
หมายเลข 14.2
3. รายงานความก้าวหน้าการดาเนินการตามแผนปฏิบตั ิราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เอกสารหมายเลข 14.3
4. สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณเดือนมีนาคม 2564 เอกสารหมายเลข 14.4
มติประชุม รับทราบ
4.3.9 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
1.แนวทางการดาเนินงาน ระบบสุขภาพปฐมภูมิ จังหวัดสระแก้ว ปี 2564
2.แนวทางการดาเนินงานตาบลจัดการคุณภาพชีวิต ปี 2564
3. ผลการดาเนินงานการดูแลต่อเนื่อง COC จังหวัดสระแก้ว
4.ผลการดาเนินงาน IMC จังหวัดสระแก้ว
เอกสารหมายเลข 15
4.3.10 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
๑.โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
๑.๑ สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
1) ทั่วโลก (ที่มา WHO ณ วันที่ 29 มีนาคม 256๔ เวลา 1๐.00 น.)
- พบผู้ป่วยทั่วโลก 127,764,765 ราย เสียชีวิต 2,796,087 ราย โดยพบผู้ป่วยสูงสุด 5 อันดับแรก ดังนี้
สหรั ฐอเมริก า 30,962,803 ราย รองลงมา ได้แ ก่ บราซิล 12,534,688 ราย อิ นเดีย 12 ,039,210 ราย ฝรั่งเศส
4,545,589 ราย และรัสเซีย 4,519,832 ราย ประเทศไทยพบผู้ป่วย 28,773 ราย ลาดับที่ 116
2) ประเทศไทย (ที่มา กรมควบคุมโรค ณ วันที่ 29 มีนาคม 256๔ เวลา 00.00 น.)
- พบผู้ป่วยสะสม 28,773 ราย พบมากที่สุดใน ภาคกลาง 21,926 ราย รองลงมา กรุงเทพฯและปริมณฑล
5,262 ราย ภาคใต้ 841 ราย ภาคเหนือ 545 ราย และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 199 ราย รักษาหาย 27,313 ราย อยู่
ระหว่างการรักษา 1,366 ราย ผู้ป่วยเสียชีวิต 94 ราย (คิดเป็นร้อยละ 0.33)
- สถานการณ์ COVID-19 ประเทศไทย ระลอกใหม่ (15 ธ.ค. – 22 ก.พ.2564) พบผู้ป่วยสะสม 24,536
ราย พบมากที่สุดใน ภาคกลาง 20,989 ราย รองลงมา กรุงเทพฯและปริมณฑล 2,999 ราย ภาคเหนือ 368 ราย ภาคใต้ 93
ราย และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 87 ราย รักษาหาย 23,136 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 1,366 ราย ผู้ป่วยเสียชีวิต 34 ราย
(คิดเป็นร้อยละ 0.14)
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3) จังหวัดสระแก้ว (ที่มา สสจ.สระแก้ว ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม เวลา 1๖.00 น.)
- สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดสระแก้ว ช่วงที่ ๑ (1 ม.ค. -19 ธ.ค. 63) ตรวจหาเชื้อทั้งหมด 13,292
ราย พบผู้ป่วยยืนยัน 10 ราย อัตราการพบเชื้อ ร้อยละ 0.08 ไม่มีผู้เสียชีวิต
- การตรวจหาเชื้อ COVID-19 จังหวัดสระแก้ว ระลอกใหม่ (20 ธ.ค. 63 – 2๘ มี.ค.64) ส่งตรวจ ดังนี้
๑) ผู้สงสัยเข้านิยาม PUI (Pneumonia) 135 ราย ๒) ผู้สงสัยเข้านิยาม PUI (ARI Clinic) 310 ราย ๓) ตรวจก่อนทาหัตถการ
456 ราย ๔) การตรวจเชิงรุก (Active Case Finding) 1,251 ราย ๕) การเฝ้าระวังในกลุ่มเสี่ยง (Sentinel Surveillance)
3,143 ราย ๖) Local Quarantine/Organization 402 ราย และ 7) รพ.เอกชน (เกษมราษฎร์) 1,723 ราย รวมทั้งสิ้น
7,420 ราย พบผู้ ป่ ว ยยื น ยั น สะสม 5 ราย รั ก ษาหาย 5 ราย ไม่ มี ผู้ เ สี ย ชี วิ ต จั งหวั ด สระแก้ ว พบผู้ ป่ ว ยยื น ยั น รายสุ ด ท้ า ย
๔ กุมภาพันธ์ 256๔ (ไม่พบผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ 52 วัน)
๒. วัณโรค (ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2564)
๒.๑ ความครอบคลุมการขึ้นทะเบียนรักษาวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้า ปี 2564
จังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ 2564 คาดประมาณผู้ป่วยวัณโรค 843 ราย (150 ต่อแสนปชก.) ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2563
– 29 มี.ค. 2564 Treatment Coverage ≥ 85% ขึ้นทะเบียนรักษา 33.7% (284 ราย) แยกตามโรงพยาบาลที่ขึ้นทะเบียน
สูงสุด คือ รพร.สระแก้ว 76% (127 ราย) รพ.ตาพระยา 37.2 % (32 ราย) และรพ.อรัญประเทศ 26.9% (36 ราย) ตามลาดับ
๒.๒ ผลสาเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ (PA) จังหวัดสระแก้ว ปี 2564 *(เป้าหมาย ≥ ร้อยละ 88)
ปี ง บประมาณ 2564 จั ง หวั ด สระแก้ ว พบผู้ ป่ ว ยทั้ ง หมด 115 ราย ก าลั ง รั ก ษา 96 ราย (83.5 %)
รักษาสาเร็จ 3 ราย (2.6%) เสียชีวิต 7 ราย (6.1 %) โอนออก 8 ราย (7%) พบผู้ป่วยสูงสุดที่ รพร.สระแก้ว 51 ราย (44.3%)
รพ.ตาพระยา 20 ราย (17.1%) และรพ.อรัญประเทศ 12 ราย (10.4%) ปัจจุบันคาดประมาณ Success rate จังหวัด เท่ากับ
93.4%
๒.๓ ผลการคัดกรองวัณโรค 7 กลุ่มเสี่ยง ปี 2564 (1 ต.ค.2563 – 22 ก.พ. 2564)
ผลการคัดกรองวัณโรคในกลุ่มเสี่ยง จังหวัดสระแก้ว 90.1 % (31,224 ราย) อาเภอที่คัดกรองได้สูงสุด 3 อันดับแรก
คือ อ.คลองหาด 238.2% (3,428 ราย) รองลงมา อ.เขาฉกรรจ์ 151.7 (4,069 ราย) และ อ.โคกสูง 115.8 % (2,080
ราย) ตามลาดับ
จากผลการคัดกรองใน 7 กลุ่มเสี่ยง คัดกรองได้ผู้ป่วย 38 ราย คิดเป็น 0.12% โดยพบในกลุ่ม Contact 45% (17
ราย), DM 31 % (12 ราย) และElderly 10 % (4ราย) ตามลาดับ
๓.โรคไข้หวัดใหญ่
จังหวัดสระแก้วได้รับการจัดสรรวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2564 จากสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
จานวน 52,306 โด๊ส แบ่งเป็น 3 งวด งวดที่ 1 ได้รับวัคซีนฯ แล้ว จานวน 8,970 โด๊ส (29 มี.ค. 64) งวดที่ 2 จานวน
22,568 โด๊ส ( พ.ค. 64) และงวดที่ 3 จานวน 21,510 โด๊ส (มิ.ย. 64) ซึ่งวัคซีนงวดที่ 1 ได้กระจายถึงโรงพยาบาลทุกแห่ง
เรียบร้อยแล้ว ขอให้แต่ละโรงพยาบาลเร่งรัดการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตั้งแต่ต้นเดือนเมษายน 2564 โดยสามารถให้บริการใน
กลุ่ม walk in ได้ทันที ส่วนในกลุ่มที่ขึ้นทะเบียนจองสิทธิ์ผา่ น App.เป๋าตังค์ /Hospital Portal โปรแกรมจะเริ่มเปิดให้บริการ
ตั้งแต่ 1 พ.ค.-31 ส.ค. 2564 ทั้งนี้ขอให้บริหารจัดการกลุ่มเป้าหมาย และการแบ่งช่วงเวลาการฉีด ให้สอดคล้องกับการฉีด
วัคซีน Covid-19 ที่กาลังจะได้รบั การจัดสรรมาระยะที่ 1ช่วงเดือนเมษายน 2564
นพ.สสจ.สก. 1.เรื่องวัคซีนโควิด ฝากทุกโรงพยาบาล ต้องซ้อมฉีด ทา Flowchart และเตรียมสถานที่ให้ดี
2.วัคซีนไข้หวัดใหญ่ มาถึงทุกอาเภอแล้วให้กระจายลงไปให้ รพ.สต.ดาเนินการเร่งฉีดให้ครบ อย่าเก็บไว้นาน
มติประชุม รับทราบ
4.5.7 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
1. สรุปการจัดอบรมหลักสูตร "ปลูกต้นกล้าผู้บริหาร"รุ่นที่ 1
2. กรอบอัตรากาลัง เอกสารหมายเลข 16
3. การบรรจุ พกส. จะดาเนินการปีละ 2 ครั้ง เดือนมีนาคม และสิงหาคม กลุ่มงานทรัพย์ฯ
ดาเนินการสารวจในรอบเดือนมีนาคมแล้ว แต่มีหนังสือจากระทรวงฯมาว่าให้บรรจุ พกส.รอบพิเศษ จึงขอชะลอการบรรจุ พกส.
รอบนี้ก่อน เพราะกลัวที่จะซ้ากับรอบพิเศษ แล้วเดือนสิงหาคมทางกลุ่มงานทรัพย์จะดาเนินการสารวจอีกครั้ง
มติประชุม รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนออื่น ๆ
มติประชุม รับทราบ
ปิดประชุม

เวลา 17.00 น.
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม
ผกามาศ ปฏิหารย์
(นางสาวผกามาศ ปฏิหารย์)
เจ้าพนักงานสถิติชานาญงาน

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
กัลยารัตน์ จตุพรเจริญชัย
(นางกัลยารัตน์ จตุพรเจริญชัย)
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ

