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รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานการพัฒนาสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
ครั้งที่ 4/๒๕64
วันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2564
ณ ห้องประชุมสิรินธร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
*******************************************
ผู้มาประชุม
1. นายประภาส
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. นายปราโมทย์
15. นางสาวศยา
16. นางลอองจันทร์
17. นางกชพรรณ
18. นายประวิทย์
19. นายอนุกูล
20. นางสาวนุชรี
21. นายเสกสรรค์
22. นางสาวเปรมกมล
23. นายวัฒนพล
24. นายเอกชัย
25. นายจตุนิษฐ์
26. นายอิทธิพล
27. นายยุทธพงษ์
28. นายสุกฤษฎิ์
29. นายไชยยา
30. นายอดุลย์
31. นางอารี
32. นายณรงค์
33. นายคำรณ
34. นายอุทัย
35. นายสุรยิ ันต์
36. นายทองปาน
37. นายบุญยืน

ผูกดวง
จิตรพิทักษ์เลิศ
เชิงพนม
อุตตมะปัญญา
โห้วงศ์
วิริยะภัคพงศ์
ทองเล็ก
วสนาท
จตุพรเจริญชัย
สุภัทรกุล
ศิริปิ่น
สมบัติวงษ์
พึ่งเกษม
บุญเปล่ง
ศรีสามารถ
ทรัพย์เจริญ
หาญชิงชัย
คำนึง
อุทจิตร์
บวงสวง
คงอาชีวกิจ
ขวนขวาย
จิติลาภะ
ยอดขาว
อัคคะปัญญาพงศ์
อุดตมะปัญญา
ศรีมงคล
เลิศสกุลธรรม
จักรสิงห์โต
หาญชิงชัย
วิเชียร
ปุริสพันธ์
สมยา
เพ็ขรนอก
เศษศรี
พันจุย
ทิศพรม

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอรัญประเทศ
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
หัวหน้ากลุ่มกฎหมาย
หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
(แทน) หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อ
(แทน) หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
หัวหน้างานสุขภาพจิตและยาเสพติด
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังน้ำเย็น
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตาพระยา
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองหาด
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาฉกรรจ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังสมบูรณ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโคกสูง
สาธารณสุขอำเภอเมืองสระแก้ว
สาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ
สาธารณสุขอำเภอวัฒนานคร
สาธารณสุขอำเภอตาพระยา
สาธารณสุขอำเภอวังน้ำเย็น
สาธารณสุขอำเภอคลองหาด
สาธารณสุขอำเภอเขาฉกรรจ์
สาธารณสุขอำเภอโคกสูง
สาธารณสุขอำเภอวังสมบูรณ์
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38. นางสาวจุฬาพันธุ์
39. นายจีรพจน์
40. นางสาวผกามาศ
ผู้ไม่มาประชุม
1. นายสุขุม

เหมกูล
มณเทียรทอง
ปฏิหารย์

(เนื่องจากติดราชการอื่น)
พิริยะพรพิพัฒน์

2. นายแพทย์ชัยรัตน์
3. พอ.กฤติ
4. นายธนกฤต

สมบูรณ์ธนกิจ
เนื่องจำนงค์
สายสิญจน์

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายปิยะณัฐ
2. นายสรณพ
3. นางสาวรมชลี
4. นางจุฑารัตน์

วิเชียร
ลาดนอก
ประเสริฐศรี
ศักดิ์เติม

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
(แทน) หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 6.๒ สระแก้ว
เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัฒนานคร
หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพร.สระแก้ว
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรสิงหนาท
หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ อ.อรัญประเทศ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

สสจ.สระแก้ว
สสจ.สระแก้ว
สสจ.สระแก้ว
สสจ.สระแก้ว

เริม่ ประชุมเวลา 13.30 น.
นายแพทย์ประภาส ผูกดวง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุม กล่าวเปิดประชุม
และดำเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังนี้
วาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1. เรื่องจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
1) วาระการประชุม คปสจ.ที่เป็นประเด็นเการพิจารณา ให้นัดประชุมผู้อำนวยการโรงพยาบาล เวลา
11.00 น และสาธารณสุขอำเภอ เวลา 10.00 น.โดยให้ตัวแทน ผูอ้ ำนวยการโรงพยาบาล และสาธารณสุขอำเภอเป็นผูส้ รุปการ
ประชุม
2) นโยบายท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ให้เน้น Covid-19 ไปก่อน โดยร่วมแรงร่วมกันกันต่อสู้กับโรค
ระบาดไปก่อน
มติประชุม รับทราบ
2. เรื่องจากศาลากลางจังหวัดสระแก้ว
1) เนื่องจากเดือนพฤษภาคมเป็นเดือนมหามงคล วันฉัตรมงคล ให้แต่ละหน่วยงานจัดตั้งโต๊ะหมู่บูชาตลอด
ทั้งเดือน
2) ผู้วา่ ราชการจังหวัดสระแก้วเห็นใบลาออกของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจำนวนมาก ถ้าเป็นไปได้ให้หาวิธีสร้าง
แรงจูงใจ เพราะต้องช่วยกันต่อสู้กบั โควิด
มติประชุม รับทราบ
วาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/๒๕63 วันที่ 31 มีนาคม ๒๕64 สามารถตรวจสอบได้จาก
http://team.sko.moph.go.th/
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
วาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
1. ติดตามความก้าวหน้า Value Based Healthcare Sakaeo เอกสารหมายเลข 1 เนื่องจากสถานการณ์โควิด
จึงยังไม่มีความก้าวหน้ามากนัก
2. สรุปตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข เอกสารหมายเลข 2 โดยในเดือนนีด้ ้วยภาระในการดำเนินงานในด้านโควิดที่
มากขึ้น ทำให้การดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดส่วนใหญ่ร้อยละ 80 ยังไม่มีการเคลื่อนไหวจากของเดือนมีนาคม หาก สถานการณ์ด้านโค
วิดลดลง และมีการพัฒนาด้านสุขภาพที่สม่ำเสมอคาดว่า ไตรมาสที่ 3 ก็จะสามารถผ่านตัวชี้วัดที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ได้
มติประชุม รับทราบ

3
วาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.1 รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
4.1.1 นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน (นพ.อิทธิพล อุตตมะปัญญา)
สรุปผลการดำเนินงานงบค่าเสื่อม ปี 2563-2564 เอกสารหมายเลข 5.1-5.2 ฝากให้แต่ละพื้นที่
ตามเป็นรายการ และคีย์ข้อมูลให้ครบ
มติประชุม รับทราบ
๔.2 กลุ่มงานและงานต่าง ๆ
4.2.1 กลุ่มงานประกันสุขภาพ
1. ระดับวิกฤติทางการเงินระดับ 7 ( Financial Risk Scoring) เดือน มีนาคม 2564 เอกสาร
หมายเลข 6.1
2. การกำกับติดตามแผนเงินบำรุงของโรงพยาบาล ประจำเดือน เมษายน 2564 เอกสารหมายเลข 6.2
มติประชุม รับทราบ

มติประชุม

4.2.2 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
สรุปข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 เอกสารหมายเลข 7
รับทราบ
4.2.3 งานตรวจสอบภายใน

1. ขอเลื่อนการตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบภายใน (Audit Plan) จังหวัด
สระแก้ว รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กลุ่มเป้าหมายคือ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ จำนวน 5
อำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) จำนวน 5 แห่ง ช่วงเดือนพฤษภาคม 2564 ออกไปก่อน
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
2. ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตัวชี้วัดที่ 61 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ไตรมาสที่ 2 เป้าหมายหน่วยงานผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ 82
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

หน่วยงาน
สสจ.สระแก้ว
รพร.สระแก้ว
รพ.อรัญประเทศ
สสอ.เขาฉกรรจ์
สสอ.คลองหาด
สสอ.โคกสูง
สสอ.ตาพระยา
สสอ.เมืองสระแก้ว
สสอ.วังน้ำเย็น
สสอ.วังสมบูรณ์
สสอ.วัฒนานคร
สสอ.อรัญประเทศ
รพ.เขาฉกรรจ์
รพ.คลองหาด
รพ.ตาพระยา
รพ.วังน้ำเย็น
รพ.วัฒนานคร
รพ.โคกสูง
รพ.วังสมบูรณ์
ภาพรวมจังหวัดสระแก้ว

ผลคะแนนหน่วยงาน
ผ่านเกณฑ์ ฯ ร้อยละ 82
100.00
100.00
100.00
83.33
100.00
95.83
91.67
100.00
100.00
100.00
83.33
83.33
91.67
91.67
100.00
ผ่านเกณฑ์ ฯ ร้อยละ 78.95

ผลคะแนนหน่วยงาน
ไม่ผ่านเกณฑ์ ฯ ร้อยละ 82
75.00
70.83
66.67
62.50
ไม่ผ่านเกณฑ์ ฯ ร้อยละ 21.05
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ผลการประเมิน พบว่า จังหวัดสระแก้ว มีหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 82 จำนวน 15 หน่วยงาน คิดเป็น
ร้อยละ 78.95 และหน่วยงานที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 82 จำนวน 4 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 21.05 สำหรับการ
ประเมิน ITA ไตรมาส 3 (เป้าหมายร้อยละ 87) กำหนดส่งไฟล์เอกสารการประเมินให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนภายในวันที่ 4 มิถุนายน 2564 แนบเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ในแต่ละ EBIT ในระบบ
MITAS (MOPH Integrity and Transparency Assessment System) ภายในวันที่ 11 มิถุนายน 2564
4.2.4 กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
1. งบลงทุน ปี 2563-256 เอกสารหมายเลข 8
2. เร่งรัดการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสีย่ งภัยและประมาณการค่าใช้จ่ายงบ covid-19 เอกสาร
หมายเลข 9 ขอความร่วมมือทุกหน่วยงานทำประมาณการค่าใช้จ่ายของเดือนเมษายน – กันยายน 2564 ตามแบบฟอร์ม
สำหรับหน่วยงานที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเดือนตุลาคม 2563 –มีนาคม 2564 ให้ส่งฎีกาเบิกจ่ายมายัง สสจ.
โดยด่วน
3. รายงานความก้าวหน้าการใช้โปรแกรม Hosoffice ของหน่วยงานในสังกัด เอกสารหมายเลข 10
4. สรุปรายงานการจัดทำแผนเงินบำรุง สสอ. และ รพ.สต. ปี 2564 ไตรมาส 2 (ต.ค.63-มี.ค.
64) เอกสารหมายเลข 11
มติประชุม รับทราบ
4.2.5 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
1. งานพัฒนายุทธศาสตร์สุขภาพ

1. ปฏิทินการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงปบระมาณ พ.ศ.2564
เอกสารหมายเลข 12
2. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 เอกสารหมายเลข 13
3. สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณเดือนเมษายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เอกสาร
หมายเลข 14
มติประชุม

รับทราบ

มติประชุม

4.2.6 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
1. ผลการดำเนินงานการดูแลต่อเนื่อง COC จังหวัดสระแก้ว เดือน ต.ค.63 - เม.ย.64
2. ผลการดำเนินงาน IMC จังหวัดสระแก้ว เดือน ต.ค.63 - เม.ย.64 เอกสารหมายเลข 15
รับทราบ

4.2.7 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
๑.โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
๑.๑ สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
1) ทั่วโลก (ที่มา WHO ณ วันที่ 27 เมษายน 256๔ เวลา 1๐.00 น.)
- พ บ ผู้ ป่ ว ย ทั่ ว โล ก 1 4 8 ,445,107 ร า ย เสี ย ชี วิ ต 3 ,132,452 ร า ย โด ย พ บ ผู้ ป่ วย สู งสุ ด
5 อันดับแรก ดังนี้ สหรัฐอเมริกา 32,875,045 ราย รองลงมา ได้แก่ อินเดีย 17,7625,735 ราย บราซิล 14,370,456 ราย
ฝรั่งเศส 5,503,996 ราย และรัสเซีย 4,771,372 ราย ประเทศไทยพบผู้ป่วย 59,687 ราย ลำดับที่ 105
2) ประเทศไทย (ที่มา กรมควบคุมโรค ณ วันที่ 27 เมษายน 256๔ เวลา 00.00 น.)
- พบผู้ป่วยสะสม 59,687 ราย พบมากที่สุดใน ภาคกลาง 31,072 ราย รองลงมา กรุงเทพฯและปริมณฑล
16,895 ราย ภาคใต้ 3,500 ราย ภาคเหนือ 5,721 ราย และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2,499 ราย รักษาหาย 33,551 ราย
อยู่ระหว่างการรักษา 25,973 ราย ผู้ป่วยเสียชีวิต 163 ราย (คิดเป็นร้อยละ 0.27)
- สถานการณ์ COVID-19 ประเทศไทย ระลอกใหม่ (1 เม.ย. 2564– 26 เม.ย. 2564) พบผู้ป่วยสะสม
28,645 ราย พบมากที่สุดใน กรุงเทพฯและปริมณฑล 10,443 ภาคกลาง 8,524 ราย รองลงมา ราย ภาคเหนือ 5,048 ราย
ภาคใต้ 2,475 ราย และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2,155 ราย รักษาหาย 2,878 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 25,767 ราย
ผู้ป่วยเสียชีวิต 54 ราย (คิดเป็นร้อยละ 0.19)

5
3) จังหวัดสระแก้ว (ที่มา สสจ.สระแก้ว ณ วันที่ 26 เมษายน 256๔ เวลา 20.00 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
- สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดสระแก้ว ช่วงที่ ๒ (20 ธ.ค.63 - 31 มี.ค. 64) ตรวจหาเชื้อทั้งหมด 7,497 ราย พบผู้ป่วย
ยืนยัน 5 ราย อัตราการพบเชื้อ ร้อยละ 0.06 ไม่มีผู้เสียชีวิต
- สถานการณ์ COVID-19 จังหวัด สระแก้ ว ระลอกใหม่ (1 เม.ย. 2564– 26 เม.ย. 2564) ตรวจหาเชื้ อ
ทั้งหมด 10,557 ราย พบผู้ป่วยยืนยันสะสม 287 ราย รักษาหาย 106 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต จังหวัดสระแก้ว พบผู้ป่วยยืนยันราย
สุดท้าย 26 เมษายน 256๔
๒. วัณโรค (ข้อมูล ณ วันที่ 27 เมษายน 2564)
๒.๑ ความครอบคลุมการขึ้นทะเบียนรักษาวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ ปี 2564
จังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ 2564 คาดประมาณผู้ป่วยวัณโรค 843 ราย (150 ต่อแสนปชก.) ตั้งแต่ 1 ต.ค.
2563 – 27 เม.ย. 2564 Treatment Coverage ≥ 85% ขึ้นทะเบียนรักษา 46.4% (391 ราย) แยกตามโรงพยาบาลที่ขึ้น
ทะเบียนสูงสุด คือ รพร.สระแก้ว 110.8% (185 ราย) รพ.ตาพระยา 53.5% (46 ราย) และรพ.โคกสูง 43.9% (18 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 116 ราย กำลั ง รั ก ษา 86 ราย (74.1 %)
รักษาสำเร็จ 14 ราย (12.1%) เสียชีวิต 7 ราย (6.0%) โอนออก 8 ราย (6.9%) พบผู้ป่วยสูงสุดที่ รพร.สระแก้ว 51 ราย
(44.0%) รพ.ตาพระยา 20 ราย (18.1%) และรพ.อรัญ ประเทศ 12 ราย (10.3%) ปั จจุบัน คาดประมาณ Success rate
จังหวัด เท่ากับ 93.1%
๒.๓ ผลการคัดกรองวัณโรค 7 กลุม่ เสี่ยง ปี 2564 (1 ต.ค.2563 – 27 เม.ย. 2564)
ผลการคัดกรองวัณโรคในกลุม่ เสี่ยง จังหวัดสระแก้ว 93.2% (32,284 ราย) อำเภอที่คัดกรองได้สูงสุด 3 อันดับ
แรก คือ อ.คลองหาด 238.2% (3,430 ราย) รองลงมา อ.เขาฉกรรจ์ 152.3 (4,086 ราย) และ อ.โคกสูง 113.4 % (2,037
ราย) ตามลำดับ
จากผลการคัดกรองใน 7 กลุม่ เสี่ยง คัดกรองได้ผู้ป่วย 38 ราย คิดเป็น 0.12% โดยพบในกลุม่ Contact 45%
(17 ราย), DM 31 % (12 ราย) และElderly 10 % (4ราย) ตามลำดับ
มติประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนออื่น ๆ ไม่มี
ปิดประชุม

เวลา 14.20 น.
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม
ผกามาศ ปฏิหารย์
(นางสาวผกามาศ ปฏิหารย์)
เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
กัลยารัตน์ จตุพรเจริญชัย
(นางกัลยารัตน์ จตุพรเจริญชัย)
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