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รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานการพัฒนาสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
ครั้งที่ 7/๒๕64
วันพุธที่ 30 กรกฎาคม 2564
ณ ห้องประชุมสิรินธร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
*******************************************
ผู้มาประชุม
1. นายประภาส
2. นายสุรสิทธิ์
3. นายสุขุม
4. นางดารารัตน์
5. นายไพรรัชต์วิริต
6. นายสมเกียรติ
7. นางพาณี
8. นางกัลยารัตน์
9. นางสาวจามจุรี
10. นายสานิษ
11. นายสมบัติ
12. นายสมบัติ
13. นายปราโมทย์
14. นายกรวิชญ์
15. นายจาตุรงค์
16. นางกชพรรณ
17. นายประวิทย์
18. นางอรพิน
19. นางกฤษณา
20. นางสาวเปรมกมล
21. นายสุขุม
22. นายวัฒนพล
23. นายเอกชัย
24. นายจตุนิษฐ์
25. นายสุกฤษฎิ์
26. นายยุทธพงษ์
27. นายไชยยา
28. นายอดุลย์
29. นางอารี
30. นายณรงค์
31. นายคำรณ
32. นายอุทัย
33. นายสุรยิ ันต์
34. นายบุญยืน
35. นายทองปาน
36. นางสาวจุฬาพันธุ์
37. นายอนุกูล
38. นางสาวผกามาศ

ผูกดวง
จิตรพิทักษ์เลิศ
พิริยะพรพิพัฒน์
โห้วงศ์
วิริยะภัคพงศ์
ทองเล็ก
วสนาท
จตุพรเจริญชัย
สุภัทรกุล
ศิริปิ่น
สมบัติวงษ์
พึ่งเกษม
บุญเปล่ง
ซอสุขไพบูลย์
จันทร์เรือง
หาญชิงชัย
คำนึง
ภัทรกรสกุล
ฤทธิ์เดช
ขวนขวาย
พิริยะพรพิพัฒน์
จิติลาภะ
ยอดขาว
อัคคะปัญญาพงศ์
เลิศสกุลธรรม
ศรีมงคล
จักรสิงห์โต
หาญชิงชัย
วิเชียร
ปุริสพันธ์
สมยา
เพ็ขรนอก
เศษศรี
ทิศพรม
พันจุย
เหมกูล
จรัลทรัพย์
ปฏิหารย์

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
หัวหน้ากลุ่มกฎหมาย
รักษาการหัวหน้ากลุม่ งานทันตสาธารณสุข
(แทน) หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อ
หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัฒนานคร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังน้ำเย็น
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตาพระยา
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองหาด
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโคกสูง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังสมบูรณ์
สาธารณสุขอำเภอเมืองสระแก้ว
สาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ
สาธารณสุขอำเภอวัฒนานคร
สาธารณสุขอำเภอตาพระยา
สาธารณสุขอำเภอวังน้ำเย็น
สาธารณสุขอำเภอคลองหาด
สาธารณสุขอำเภอเขาฉกรรจ์
สาธารณสุขอำเภอวังสมบูรณ์
สาธารณสุขอำเภอโคกสูง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 6.๒ สระแก้ว
เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน
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ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการอื่น)
1. นายอิทธิพล
อุตตมะปัญญา
2. นายแพทย์ชัยรัตน์
สมบูรณ์ธนกิจ
3. นายราเชษฎ
เชิงพนม
4. พอ.กฤติ
เนื่องจำนงค์
5. นายธนกฤต
สายสิญจน์
6. นายเสกสรรค์
คงอาชีวกิจ
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายปิยะณัฐ
2. นายสรณพ
3. นางสาวรมชลี
4. นางสาวสุพัตรา
5. นางสาววราภรณ์

วิเชียร
ลาดนอก
ประเสริฐศรี
ตัณพิพัฒน์
เวชการ

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม)
หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพร.สระแก้ว
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอรัญประเทศ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรสิงหนาท
หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ อ.อรัญประเทศ
หัวหน้างานสุขภาพจิตและยาเสพติด
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุข

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

วาระก่อนประชุม มอบใบประกาศเกียรติคุณพร้อมเงินรางวัล ผู้สูงอายุมีสุขภาพฟันดี เขตสุขภาพที่ 6 ประจำปี 2564
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
นายแพทย์ประภาส ผูกดวง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุม กล่าวเปิดประชุม
และดำเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังนี้
วาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่องจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
1. ขอบคุณทุกท่านในช่วงนี้ ที่ดำเนินการเรื่องควบคุมป้องกันโรคโควิด -19
2. วัคซีนในเดือนสิงหาคม 2564 จะมามาก ขอให้เร่งดำเนินการ โดยเฉพาะวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ให้มีฉดี บ้าง
3. วัคซีนไฟเซอร์ที่ใช้การกระตุ้น เข็ม 3 มาถึงแล้ว ขอให้หน่วยบริการจัดทำข้อมูลให้ชัดเจนว่าเป็นด่านหน้า
จริงหรือไม่ ต้องมาเรียงให้ชัด
4. CI กับ HI ความจำเป็นที่ดำเนินการเพื่อการเข้าถึงบริการของประชาชน ให้ดำเนินการเหมือนที่ดำเนินมาแล้ว
มติประชุม รับทราบ
1.2 เรื่องจากศาลากลางจังหวัดสระแก้ว
1) แนะนำหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่
- นายสานนท์ เพ็ญแสง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ย้าย
มาดำรงตำแหน่ง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระแก้ว
- นายกิจจา เสาวรส หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานปกครอง ทีท่ ำการปกครอง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี
ย้ายมาดำรงตำแหน่ง รักษาการในตำแหน่ง นายอำเภอวังสมบูรณ์
2) ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เน้นเรื่องโควิด- 19 โดยเน้นให้ทุกภาคส่วนไปเน้นให้บุคลากร work from
home ให้เยอะที่สดุ สำหรับหน่วยงานที่ดำเนินการได้ตามกฎหมาย การประชุมให้เน้นลดจำนวนการประชุมแบบรวมกลุ่ม ให้
ประชุมแบบ On line แทนมากขึน้
3) การทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อบูรณปฏิสังขรณ์อโุ บสถวัดกะสังอัตตนันท์ ตำบลทันไทย อำเภอตาพระยา จังหวัด
สระแก้ว ได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการส่วนกลาง ส่วนภูมภิ าค ภาคเอกชน และภาคประชาชน ยอดเงินได้ทั้งสิ้น
4,405,090 บาท
4) ปฏิทินงานสำคัญในรอบเดือนสิงหาคม 2564 ของจังหวัดสระแก้ว ดังนี้
- วันที่ 12 สิงหาคม 2564 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปี
หลวง ทางจังหวัดสระแก้วจะทำหนังสือแจ้งเวียนรายละเอียดอีกครั้ง
- วันที่ 19 สิงหาคม 2564 โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตร์ย์ และโครงการ”บำบัดทุกข์
บำรุงสุข สร้างรอยยิ้นให้ประชาชนจังหวัดสระแก้ว ณ วัดหนองหว้า ต.โนนหมากเค็ง อ.วัฒนานคร
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5) การเบิกจ่ายในภาพรวมจังหวัดสระแก้ว มีผลการใช้จ่ายในภาพรวมลำดับที่ 53 ของประเทศ ในส่วนของ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ขอให้เร่งรัดการบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2564
มติประชุม รับทราบ
วาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/๒๕64 วันที่ 30 มิถุนายน ๒๕64 สามารถตรวจสอบได้จาก
http://team.sko.moph.go.th/
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
วาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
สรุปตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ตัวชี้วัดทั้งหมด 75 ตัวชี้วัด ยังไม่ผ่านเกณฑ์ 23 ตัวชี้วัด เอกสารหมายเลข 1
มติประชุม รับทราบ
วาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.1 รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
4.1.1 นางดารารัตน์ โห้วงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
เรื่อง HI กับ CI จุดพักคอย ในช่วงวันหยุด ขอให้แต่ละแห่งสำรวจจุดคัดกรอง จุดพักคอย จำนวนเตียง
ที่ไหนบ้าง และให้รายงานการทำกิจกรรม ผลการดำเนินงานของแต่ละวันให้ด้วย เพื่อนำเสนอเป็นภาพรวมนำเสนอผู้บริหารทราบ
มติประชุม รับทราบ
๔.2 กลุ่มงานและงานต่าง ๆ
4.2.1 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
1. ผลการดำเนินงานการดูแลต่อเนื่อง COC จังหวัดสระแก้ว 10 เดือน
2.ผลการดำเนินงาน IMC จังหวัดสระแก้ว 10 เดือน
3.สรุปการเบิกจ่ายงบ พชอ.และงบปฐมภูมิ อำเภอที่ยังไม่เบิกจ่ายเลย 1.อำเภอโคกสูง 2.อ.เมือง
3.อ.เขาฉกรรจ์ เอกสารหมายเลข 2
4.2.2 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
๑.โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
๑.๑ สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
1) ทั่วโลก (ที่มา WHO ณ วันที่ 28 กรกฎาคม 256๔ เวลา 1๐.00 น.)
- พบผู้ป่วยทั่วโลก 195,980,289 ราย เสียชีวิต 4,192,978 ราย โดยพบผู้ป่วยสูงสุด 5 อันดับแรก ดังนี้
สหรัฐอเมริกา 35,353,923 ราย รองลงมา ได้แก่ อินเดีย 31,483,411 ราย บราซิล 19,749,073 ราย รัสเซีย 6,172,812
ราย และฝรั่งเศส 6,026,115 ราย ประเทศไทยพบผู้ป่วย 543,361 ราย ลำดับที่ 45
2) ประเทศไทย (ที่มา กรมควบคุมโรค ณ วันที่ 28 กรกฎาคม 256๔ เวลา 00.00 น.)
- ตั้งแต่ปี 2563 - ปัจจุบัน พบผู้ป่วยสะสม 543,361 ราย ผู้ป่วยเสียชีวิต 4,397 ราย (คิดเป็นร้อยละ 0.81)
- สถานการณ์ COVID-19 ประเทศไทย ระลอกใหม่ (1 เม.ย. 2564– 28 ก.ค. 2564) พบผู้ป่วย
514,498 ราย รักษาหาย 333,268 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 178,270 ราย ผู้ป่วยเสียชีวิต 4,303ราย (คิดเป็นร้อยละ 0.84)
3) จังหวัดสระแก้ว (ที่มา สสจ.สระแก้ว ณ วันที่ 28 กรกฎาคม 256๔ เวลา ๒๐.๐๐ 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) ตรวจหาเชื้อ ทั้งหมด
7,497 ราย พบผู้ป่วยยืนยัน 5 ราย อัตราการพบเชื้อ ร้อยละ 0.06 ไม่มีผู้เสียชีวิต
- สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดสระแก้ว ระลอกใหม่ (1 เม.ย. 2564– 28 ก.ค. 256๔) ส่งตรวจหาเชื้อ
ทั้งหมด 136,663 ราย พบผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,147 ราย รักษาหาย 2,175 ราย เสียชีวิต 17 ราย
- ผู้ตรวจ ATK มีผลบวก เข้ารักษา Home Isolation ให้ลงทะเบียนเพื่อรับสิ่งสนับสนุนจาก สปสช.ได้ และ
หากจะเข้ารักษา Community lsolation ต้องเซ็นยินยิมรับการรัษาก่อน และตรวจ RT-PCR ด้วย
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๒. วัณโรค (ข้อมูล ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2564)
๒.๑ ความครอบคลุมการขึ้นทะเบียนรักษาวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ ปี 2564
จังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ 2564 คาดประมาณผู้ป่วยวัณโรค 843 ราย (150 ต่อแสนปชก.) ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2563 –
29 ก.ค. 2564 Treatment Coverage ≥ 85% ขึ้นทะเบียนรักษา 60.3% (508 ราย) แยกตามโรงพยาบาลที่ขึ้นทะเบียน
สูงสุด คือ รพร.สระแก้ว 151.5% (252 ราย) รพ.ตาพระยา 65.1 % (56 ราย) และรพ.โคกสูง 46.3% (19 ราย) ตามลำดับ
๒.๒ ผลสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ (PA) จังหวัดสระแก้ว ปี 2564 *(เป้าหมาย
≥ ร้อยละ 88) จังหวัดสระแก้ว พบผู้ป่วยทั้งหมด 117 ราย กำลังรักษา 33 ราย (28.2%) รักษาสำเร็จ 64 ราย (54.7%)
เสียชีวิต 9 ราย (7.7 %) ขาดยา 3 ราย (2.6%) โอนออก 8 ราย (6.9%) โรงพยาบาลที่รักษาสำเร็จสูงสุด คือ รพ.โคกสูง 3 ราย
(100%) รพ.เขาฉกรรจ์ 8 ราย (88.9%) และรพ.วัฒนานคร 4 ราย (66.7%), รพ.อรัญประเทศ 8 ราย (66.7%) ปัจจุบันคาด
ประมาณ Success rate จังหวัด เท่ากับ 89.7%
๓. โรคไข้เลือดออก (ข้อมูล ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2564)
ประเทศไทยพบผู้ป่วย 5,423 ราย (8.17 ต่อแสนประชากร) เสียชีวิต 5 ราย จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงที่สุด 5 อันดับ
แรก ได้แก่ แม่ฮ่องสอน (86.35 ต่อแสนประชากร) ตาก (51.32 ต่อแสนประชากร) ระนอง (33.88 ต่อแสนประชากร) อุตรดิตถ์
(21.45 ต่อแสนประชากร) และชุมพร (19.57 ต่อแสนประชากร) จังหวัดสระแก้ว อยู่ลำดับที่ 32 (6.05 ต่อแสนประชากร)
จังหวัดสระแก้ว พบผู้ป่วย 36 ราย อัตราป่วย 6.41 ต่อแสนประชากร ไม่มีผู้เสียชีวิต พบผู้ป่วยเพศชาย 21 ราย
เพศหญิง 15 ราย อัตราส่วนเพศชาย ต่อ เพศหญิง เท่ากับ 1.40 : 1 กลุ่มอายุที่พบผู้ป่วย 3 อันดับแรก คือ กลุ่มอายุ 10-14 ปี
(29.73) รองลงมาคือ 15-24 ปี (12.53) และ 5-9 ปี (8.14) ต่อแสนประชากร ตามลำดับ
อำเภอที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด คืออำเภอเมืองสระแก้ว อัตราป่วยเท่ากับ 20.70 ต่อแสนประชากร
รองลงมาคือ อำเภอวัฒนานคร (6.11) อำเภอวังน้ำเย็น (4.71) อำเภอเขาฉกรรจ์ (3.53) อำเภอคลองหาด (2.60) อำเภอ
อรัญประเทศ (2.23) อำเภอวังสมบูรณ์ (0.00) อำเภอโคกสูง (0.00) อำเภอตาพระยา (0.00) ต่อแสนประชากร ตามลำดับ
4. ติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการปลอดพยาธิใบไม้ตับ จังหวัดสระแก้ว ขอให้
เร่งเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2564 ส่งผลงานภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2564
มติประชุม รับทราบ
4.2.3 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
ด้วยศูนย์อนามัยที่6 ดำเนินการคัดเลือกผู้สูงอายุที่มีสุขภาพฟันดี เขตสุขภาพที่ 6 ประจำปี 2564
ผ่านระบบ VDO Conference เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพช่องปาก รวมทั้งเสริมสร้างแรงจูงใจในการดูแลสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุ และเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ผู้สูงอายุในพื้นที่เขต
สุขภาพที่ 6 ซึ่งผลการคัดเลือกผู้สูงอายุที่มีสุขภาพฟันดี 80 ปี ระดับเขตสุขภาพที่ 6 ดังนี้
รางวัลชนะเลิศ นางจรูญ กานหนองใหญ่
ผู้สูงอายุต้นแบบฯจังหวัดสระแก้ว
รองชนะเลิศอันดับ 1 นางแม้นมาศ อุปถัมภ์
ผู้สูงอายุต้นแบบฯจังหวัดฉะเชิงเทรา
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ขอเชิญสาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ รับมอบใบประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัล จำนวน
2,000 บาท(สองพันบาทถ้วน)
มติประชุม รับทราบ
4.2.4 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ขอแจ้งเลื่อนการจัดประชุมวิชาการ จากเดิมวันที่ 17-18 สิงหาคม 2564 ออกไปก่อน เนื่องจาก
สถานการณ์โควิด-19 สำหรับผู้ทมี่ ีความจำเป็นที่จะต้องเผยแพร่เพื่อประเมินผลวิชาการ สามารถเผยแพร่ได้ที่เว็บไซน์ของ
พระปกเกล้า
มติประชุม รับทราบ
4.2.5 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
1. ผลการดำเนินงานคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย 5 ช่วงวัย (9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน)
“สัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ 2564” ระหว่างวันที่ 5 – 9 กรกฎาคม 2564 โครงการส่งเสริม
พัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2
เมษายน 255๘ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
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การดำเนินหลังการรณรงค์
1. ผู้จดั การระบบการดูแลส่งเสริมพัฒนาการเด็กระดับเขต (CPM) จังหวัด ตรวจสอบข้อมูลใน HDC จังหวัด และ
แก้ไขภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 เวลา 24.00 น.
2. บุคลากรสาธารณสุขร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุข ครูผู้ดูแลเด็ก และหน่วยงานต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง จัดทำบัญชี
รายชื่อติดตามเด็กพัฒนาการสงสัยล่าช้าภายหลังการคัดกรอง เพื่อติดตามแจ้งเตือน 2 สัปดาห์ก่อนนัดหมายและ/หรือติดตามเยี่ยม
บ้าน แนะนํ าพ่ อแม่ ผู้ดู แลเด็ ก ส่ งเสริม พั ฒ นาการอย่างน้ อยสัป ดาห์ ละ 1 ครั้ง พร้อ มแจ้งเตื อนซ้ ำเพื่ อให้ ม ารับ การประเมิ น
พัฒนาการซ้ำภายใน 1 เดือนหลังการคัดกรอง
3. หน่วยบริการบันทึกข้อมูลผลการคัดกรองซ้ำ และส่งเข้า HDC จังหวัด ในกลุ่มเด็กที่พบสงสัยพัฒนาการล่าช้า และ
ได้รับการกระตุ้นส่งเสริมพัฒนาการจากพ่อ แม่ ผู้ดูแลเด็กภายใน 1 เดือน ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 24.00 น.
4. หน่วยบริการทุกหน่วยดำเนินการตามแผนติดตามเด็กที่อาจไม่มาตามนัด หรือเด็กที่ขาด การติดตาม ดังนี้
1) จัดทำทะเบียนรายชื่อ ที่อยู่ หน่วยบริการที่รับผิดชอบเด็กที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า
2) จัดระบบติดตามเด็กที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ โดยใช้เครือข่าย FCT/ตำบลจัดการสุขภาพ ติดตามเด็กในเขต
รับผิดชอบ เช่น
- กรณีเด็กอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน สถานสงเคราะห์ ทัณฑสถานหญิงที่ดูแลเด็ก ให้
ติดตามผ่านครูพี่เลี้ยง หรือผู้ปกครอง
- กรณีเด็กอยู่ในชุมชน เจ้าหน้าที่ รพ.สต. ประสานส่งรายชื่อให้ อสม.ติดตามเยี่ยมบ้าน
- แจ้งหนังสือติดตามไปยังบ้าน/โทรศัพท์ตามผู้ปกครอง
- เด็กที่มาไม่ได้/ไม่มีค่าใช้จ่ายเดินทาง/อื่นๆ : สสอ./รพ.สต. ประสาน อปท./พมจ. ในพื้นที่ให้การช่วยเหลือ
ด้านค่าใช้จ่ายมาตรวจประเมินซ้ำ
5. เมื่อประเมินซ้ำแล้วพบว่า เด็กมีพัฒนาการล่าช้า ให้ส่งต่อไปยังหน่วยบริการตามระบบส่งต่อที่กำหนดเพื่อให้เด็ก
ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องต่อไป
2. แผนปฏิ บั ติ ง าน หน่ ว ยแพทย์ เ คลื่ อ นที่ พอ.สว. จั ง หวั ด สระแก้ ว ประจำปี 2564
ประจำเดือน สิงหาคม
ลำดับที่
วัน เดือน ปี
สถานที่
1
วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564
วัดหนองหว้า หมู่ 5 บ้านหนองหว้า ตำบลโนนหมากเค็ง อำเภอ
วัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
มติประชุม รับทราบ
4.2.6 กลุ่มงานประกันสุขภาพ
1. ระดับวิกฤติทางการเงินระดับ 7 ( Financial Risk Scoring) เดือน มิถุนายน 2564
2. การกำกับติดตามแผนเงินบำรุงของโรงพยาบาล ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 เอกสารหมายเลข 3
มติประชุม รับทราบ
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4.2.7 งานตรวจสอบภายใน
1. ติดตามรายงานผลการแก้ไขตามข้อทักท้วงของคณะกรรมการตรวจสอบภายใน รอบที่ 1/2564
ขอให้หน่วยงานที่ยังไม่ส่งรายงาน ฯ เร่งดำเนินการส่งภายใน 6 สิงหาคม 2564
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

หน่วยงาน
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
โรงพยาบาลวัฒนานคร
โรงพยาบาลอรัญประเทศ
โรงพยาบาลคลองหาด
โรงพยาบาลวังน้ำเย็น
โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์
โรงพยาบาลวังสมบูรณ์
โรงพยาบาลตาพระยา
โรงพยาบาลโคกสูง

ผลการส่งรายงาน
ส่งแล้ว

ยังไม่ได้ส่ง
X

/
X
/
X
/
/
/
/

2. ผลคะแนนการประเมิน ITA ไตรมาสที่ 3 เป้าหมาย หน่วยงานผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ 87
ลำดับ

หน่วยงาน

ผลคะแนนหน่วยงาน
ผลคะแนนหน่วยงาน
ผ่านเกณฑ์ ฯ ร้อยละ 87
ไม่ผ่านเกณฑ์ ฯ ร้อยละ 87
1 สสจ.สระแก้ว
100.00
2 รพร.สระแก้ว
91.67
3 รพ.อรัญประเทศ
95.83
4 สสอ.เขาฉกรรจ์
100.00
5 สสอ.คลองหาด
100.00
6 สสอ.โคกสูง
100.00
7 สสอ.ตาพระยา
95.83
8 สสอ.เมืองสระแก้ว
100.00
9 สสอ.วังน้ำเย็น
100.00
10 สสอ.วังสมบูรณ์
100.00
11 สสอ.วัฒนานคร
100.00
12 สสอ.อรัญประเทศ
100.00
13 รพ.เขาฉกรรจ์
100.00
14 รพ.คลองหาด
100.00
15 รพ.ตาพระยา
87.50
16 รพ.วังน้ำเย็น
100.00
17 รพ.วัฒนานคร
95.83
18 รพ.โคกสูง
100.00
19 รพ.วังสมบูรณ์
100.00
ภาพรวมจังหวัดสระแก้ว
ผ่านเกณฑ์ ฯ ร้อยละ 100
ผลการประเมิน พบว่า จังหวัดสระแก้ว มีหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 87 จำนวน 19 หน่วยงาน คิดเป็น
ร้อยละ 100
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สำหรับการประเมิน ITA ไตรมาส 4 (เป้าหมายร้อยละ 92) กำหนดส่งไฟล์เอกสารการประเมินให้งานตรวจสอบภายใน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2564 เครือข่ายบริการ
สุ ข ภาพฯ แนบเอกสารหลั ก ฐานเชิ งประจั ก ษ์ ใ นแต่ ล ะ EBIT ในระบบ MITAS (MOPH Integrity and Transparency
Assessment System) ภายในวันที่ 2 กันยายน 2564
มติประชุม รับทราบ
4.2.8 กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
1.สรุปผลการดำเนินงานงบค่าเสื่อม ปี 2563-2564 เอกสารหมายเลข 4.1-4.2
2.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนเงินบำรุงของ สสอ.และรพ.สต.ปี2564 เอกสารหมายเลข 5
3. จัดสรรเงินโควิด-19 มาแล้ว จำนวน 27 ล้านบาท เพื่อเป็นกำลังใจในการดำเนินงาน
มติประชุม รับทราบ
4.2.9 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
งานพัฒนายุทธศาสตร์สุข
1. ปฏิทินการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำเดือนสิงหาคม ปีงปบระมาณ พ.ศ.2564
เอกสารหมายเลข 6
2. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนปฏิบตั ิราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เอกสารหมายเลข 7
3. สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณเดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เอกสารหมายเลข 8
มติประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 พิจารณาแพทย์ลาออกและมีแพทย์มาเติมกลางคัน ซึ่งตามคำสั่งจะลงที่ รพ.ตาพระยา แต่มาถึงใช้
อำนาจ นพ.สสจ.สก. ส่งไปช่วย รพ.เขาฉกรรจ์ เพราะน้อง รพ.ตาพระยา ที่จะย้ายมา รพ.เขาฉกรรจ์ขอยกเลิกการย้าย และจะหมุน
intern จาก รพ.ตาพระยา ไปช่วย รพ.อรัญประเทศ 1 คน
5.2 นายแพทย์ที่ รพ.คลองหาด ลาออกกกลางคัน เพราะฉะนั้น รพ.คลองหาด จะเหลือแพทย์ 3 คน และ
ผอ. 1 คน ทางทีม ผอ.มีมติไปช่วย รพ.คลองหาด แต่จะช่วยได้ 6 เดือน จะเป็น รพ.วัฒนานคร 2 เดือน รพ.ตาพระยา 1 เดือน
รพ.โคกสูง 1 เดือน รพ.เขาฉกรรจ์ 1 เดือน รพ.วังสมบูรณ์ 1 เดือน โดยให้ทางท่านรองอิทธิพล เคลียร์ตารางให้ไม่ตรงกัน
มติประชุม เห็นชอบ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนออื่น ๆ ไม่มี
ปิดประชุม

เวลา 14.45 น.
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม
ผกามาศ ปฏิหารย์
(นางสาวผกามาศ ปฏิหารย์)
เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
กัลยารัตน์ จตุพรเจริญชัย
(นางกัลยารัตน์ จตุพรเจริญชัย)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

