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รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานการพัฒนาสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
ครั้งที่ 10/๒๕64
วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564
ณ ห้องประชุมสิรินธร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
*******************************************
ผู้มาประชุม
1. นายประภาส
2. นางสาวกนกพร
3. นายราเชษฎ
4. นายอิทธิพล
5. นายสมเกียรติ
6. นางพาณี
7. นางกัลยารัตน์
8. นางสาวจามจุรี
9. นายสานิษ
10. นายสมบัติ
11. นายสมบัติ
12. นายปราโมทย์
13. นายกรวิชญ์
14. นางลอองจันทร์
15. นางกชพรรณ
16. นายประวิทย์
17. นางอรพิน
18. นางกฤษณา
19. นางสาวเปรมกมล
20. นายเสกสรรค์
21. นายสุขุม
22. นายวัฒนพล
23. นายเอกชัย
24. นายจตุนิษฐ์
25. นายอิทธิพล
26. นายสุกฤษฎิ์
27. นายยุทธพงษ์
28. นายไชยยา
29. นายภิรมณ์
30. นางอารี
31. นายอุทยั
32. นายคำรณ
33. นายคำรณ
34. นายสุรยิ ันต์
35. นายบุญยืน
36. นายทองปาน
37. นางสาวจุฬาพันธุ์

ผูกดวง
ทองเลื่อน
เชิงพนม
อุตตมะปัญญา
ทองเล็ก
วสนาท
จตุพรเจริญชัย
สุภัทรกุล
ศิริปิ่น
สมบัติวงษ์
พึ่งเกษม
บุญเปล่ง
ซอสุขไพบูลย์
คำภิรานนท์
หาญชิงชัย
คำนึง
ภัทรกรสกุล
ฤทธิ์เดช
ขวนขวาย
คงอาชีวกิจ
พิริยะพรพิพัฒน์
จิติลาภะ
ยอดขาว
อัคคะปัญญาพงศ์
อุตตมะปัญญา
เลิศสกุลธรรม
ศรีมงคล
จักรสิงห์โต
ถีถ่ ้วน
วิเชียร
เพ็ชรนอก
สมยา
สมยา
เศษศรี
ทิศพรม
พันจุย
เหมกูล

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
(แทน) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอรัญประเทศ
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
หัวหน้ากลุ่มกฎหมาย
(แทน) หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อ
หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
หัวหน้างานสุขภาพจิตและยาเสพติด
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัฒนานคร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังน้ำเย็น
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตาพระยา
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองหาด
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาฉกรรจ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโคกสูง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังสมบูรณ์
สาธารณสุขอำเภอเมืองสระแก้ว
(แทน) สาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ
สาธารณสุขอำเภอวัฒนานคร
สาธารณสุขอำเภอตาพระยา
สาธารณสุขอำเภอวังน้ำเย็น
รักษาการแทนสาธารณสุขอำเภอคลองหาด
สาธารณสุขอำเภอเขาฉกรรจ์
สาธารณสุขอำเภอวังสมบูรณ์
สาธารณสุขอำเภอโคกสูง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
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38. นายอนุกูล
39. นางสาวผกามาศ

จรัลทรัพย์
ปฏิหารย์

ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการอื่น)
1. นางดารารัตน์
โห้วงศ์
2. นายไพรรัชต์วิริต
วิริยะภัคพงศ์
3. นายแพทย์ชัยรัตน์
สมบูรณ์ธนกิจ
4. พ.อ.สุทธิพนั ธ์
ขอสุข
4. นายธนกฤต
สายสิญจน์
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายปิยะณัฐ
2. นายสรณพ
3. นางสาวรมชลี
4. นางสาวสุพัตรา
5. นางสาววราภรณ์

วิเชียร
ลาดนอก
ประเสริฐศรี
ตัณพิพัฒน์
เวชการ

หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 6.๒ สระแก้ว
เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)
หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพร.สระแก้ว
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรสิงหนาท
หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ อ.อรัญประเทศ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุข

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

วาระก่อนประชุม 1. แสดงความยินดีผู้อำนวยการโรงพยาบาล 3 ท่าน ดังนี้
1) นายแพทย์ราเชษฎ เชิงพนม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพยาบาลอรัญประเทศ ได้เลื่อนตำแหน่งเป็น
ผู้อำนวยการระดับสูง
2) นายแพทย์วัฒนพล จิติลาภะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังน้ำเย็น ได้เลื่อน ตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการ
โรงพยาบาล (นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ)
3) นายแพทย์สุกฤษฎิ์ เลิศสกุลธรรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโคกสูง ได้เลื่อน ตำแหน่งเป็น
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ)
2. มอบใบประกาศ อำเภอเข้าร่วมการดำเนินงานควบคุมโรคและภัยสุขภาพด้วยกลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอำเภอ (พชอ.)
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
นายแพทย์ประภาส ผูกดวง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุม กล่าวเปิดประชุมและ
ดำเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังนี้
วาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.1 เรื่องจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
นโยบายการดำเนินงานกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2565 เอกสารหมายเลข 1
มติประชุม รับทราบ
๑.2 เรื่องจากเขตสุขภาพที่ 6
1. นโยบายผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 6 เอกสารหมายเลข 2
2. สรุปประชุมคณะกรรมการเขต 6 ครั้งที่ 10/2564 ณ ห้องประชุมสหเมธาพัฒน์ สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดชลบุรี เอกสารหมายเลข 3
๑.3 เรื่องจากศาลากลางจังหวัด
1. แนะนำหัวหน้าส่วนราชการย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่
1) นายปิติฉัตร ธนนวนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดระยอง ย้ายมา
ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระแก้ว
2) นายจักกรี พิมพ์สอน ตำแหน่งเจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว
ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว
3) นางสาวปัทมา วงศ์วัชรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านกรรมวิธีภาษีเงินได้และคืนภาษี (นักวิชาการภาษีเชี่ยวชาญ)
กองมาตรฐานการจัดเก็บภาษี ดำรงตำแหน่ง รักษาราชการแทนสรรพกรพื้นที่จังหวัดสระแก้ว
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2. ปฏิทินงานสำคัญในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564 ของจังหวัดสระแก้ว ดังนี้
วันที่ 3-7 พฤศจิกายน 2564 งานสีสันภาคตะวันออก
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 พิธที อดผ้าป่าสมทบทุนโครงการเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย
ณ วัดหนองกะพ้อ ต.สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. พิธที อดพระกฐินพระราชการ ณ วัดสระแก้ว พระอาราม
หลวง เวลา และเวลา 14.00 น. ทอดกฐินสามัคคีของจังหวัด ณ วัดคลองหมี
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และโครงการ”บำบัดทุกข์
บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน และ โครงการ “สระแก้วผูกใจประสานให้บริการประชาชน จังหวัดสระแก้ว ณ วัดบ้านตุ่น
ตำบลบ้านด่าน อ.อรัญประเทศ
3. เน้นย้ำการเบิกจ่ายงบประมาณ ขอให้ทุกส่วนราชกากำกับการเบิกจ่ายงบประมาณ และการก่อหนีผ้ ูกพัน
ให้เร็วขึ้น
4. งบจังหวัดของสาธารณสุข ได้ 3 เรื่อง แพทย์แผนไทย ยาเสพติด การดูแลผู้สูงอายุ โดยเน้นย้ำให้
ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในไตรมาส 1
5. การลงนามในหนังสือสั่งการไปตามอำเภอ ต้องไม่ให้หัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้ลงนามเอง ต้องเป็นตามการ
มอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ฝากหัวหน้ากลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้วให้ไปศึกษาที่กลุ่มกฎหมายแจ้ง
เวียนให้ชัดเจน
6. การมอบอำนาจในการจัดซื้อจัดจ้าง การลงนามในสัญญาแล้ว ให้ทำบันทึกรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
ทราบทุกรายการ
วาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/๒๕64 วันที่ 29 กันยายน ๒๕64 สามารถตรวจสอบได้จาก
http://team.sko.moph.go.th/
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
วาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
1. ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2565 เอกสารหมายเลข 4
2. ข้อพึงระวังจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จากผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)
ด้านสาธารณสุข ประเด็นเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์เกินวงเงินจากที่ระเบียบกำหนด เอกสารหมายเลข 5
มติประชุม รับทราบ
วาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.1 โรงพยาบาลค่ายสุรสิงหนาท
แนะนำผู้อำนวยการโรงพยาบาลคนใหม่ พ.อ.สุทธิพันธ์ ขอสุข
มติประชุม รับทราบ
4.2 รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
4.2.1 นายสมเกียรติ ทองเล็ก นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
1. จากการประชุมรักษาความสงบเรียบร้อย ช่วงนีจ้ ะเปิดประเทศตามแนวชายแดนยังมีแรงงานต่าง
ด้าวผิดกฎหมายลักลอบเข้ามายังประเทศไทย ขอให้กลุ่มงานควบคุมโรค และพื้นที่ทำการคัดกรองโควิด-19 และให้รายงานผลการ
คัดกรองในที่ประชุม
2. ให้เฝ้าระวังดูแลซุ้มเฉลิมพระเกียรติเชื้อพระวงศ์ไม่ไห้เกิดความเสียหาย
มติประชุม รับทราบ
๔.3 กลุ่มงานและงานต่าง ๆ
4.3.1 กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
เร่งรัดติดตามการจัดส่งแผนเงินบำรุงของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบล ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามที่ สำนั ก งานสาธารณสุ ข จั งหวั ด สระแก้ ว ขอให้ ส ำนั ก งานสาธารณสุ ข อำเภอ
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ส่งแผนเงินบำรุงของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวั น ที่ 15 ตุ ล าคม 2564 นั้ น มี อ ำเภอที่ ส่ งแผนเงิน บำรุ งแล้ ว จำนวน 3 อำเภอ คื อ
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อำเภอวั งสมบู ร ณ์ อำเภอวั ฒ นานคร และ อำเภอวั งน้ ำ เย็ น สำหรับ อำเภอที่ ยั งไม่ ส่ งแผนเงิ น บำรุ ง ขอให้ ส่ งภายในวั น ที่ 1
พฤศจิกายน 2564 เอกสารหมายเลข 6
มติประชุม รับทราบ
4.3.2 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
1. งานพัฒนายุทธศาสตร์สุขภาพ
1) สรุปการส่งแผนปฏิบัติราชการด้านสุขภาพ ปีงบประมาณ 2565 ของเครือข่ายบริการสุขภาพ
เอกสารหมายเลข 7
2) สรุปข้อสั่งการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ครั้งที่
1/2564 วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมสิริธร สสจ.สระแก้ว เอกสารหมายเลข 8
นพ.สสจ.สก. Service Plan สระแก้ว ปีงบประมาณ 2565 ให้ทำงานแบบบูรณาการจากบนลงล่าง แนวดิ่ง และแนวราบ สร้าง
ฐานปฐมภูมิให้แน่น เพื่อการเชื่อมโยงระบบบริการทั้งหมดสามารถบูรณาการกันได้ ตั้งเครือข่ายคณะทำงานให้เร็วที่สุด
มติประชุม รับทราบ
4.3.3 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
1. ประกวด อสม.ดีเด่น ประจำปี 2565
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว กำหนดการประกวดคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด
จังหวัดสระแก้ว ประจำปีพุทธศักราช 2565 จำนวน 12 สาขา ระหว่างวันที่ 22- 26 พฤศจิกายน 2564 ผ่านระบบ VDO
Conference (Webex) โดยขอให้เครื อข่ายบริการสุขภาพ ทุ กแห่ง เร่งดำเนินการประกวดคัดเลื อก อสม.ดีเด่ น ระดับอำเภอ
ทั้ ง 12 สาขา และส่ งผลการคั ด เลื อ ก อสม.ดี เด่ น แต่ ล ะสาขา ให้ ส ำนั ก งานสาธารณสุ ข จั งหวั ด สระแก้ ว ภายในวั น จัน ทร์ ที่
15 พฤศจิกายน 2564 รายละเอียดตามหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจัง หวัดสระแก้ว ที่ สก 0032.007/ ว 2669 ลงวันที่
15 ตุลาคม 2564
มติประชุม รับทราบ
4.3.4 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
๑.โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
1) ทั่วโลก (ที่มา WHO ณ วันที่ 25 ตุลาคม 256๔ เวลา 1๐.00 น.)
- พ บ ผู้ ป่ วย ทั่ วโล ก 2 4 4 ,1 0 9 ,329 ร าย เสี ย ชี วิ ต 4,959,373 ร า ย โด ย พ บ ผู้ ป่ วย สู งสุ ด
5 อันดับแรก ดังนี้ สหรัฐอเมริกา 46,294,210 ราย รองลงมา ได้แก่ อินเดีย 34,174,843 ราย บราซิล 21,723,559 ราย
สหราชอาณาจักร 8,734,934 ราย และรัสเซีย 8,205,983 ราย ประเทศไทยพบผู้ป่วย 1,850,482 ราย ลำดับที่ 24
2) ประเทศไทย (ที่มา กรมควบคุมโรค ณ วันที่ 25 ตุลาคม 256๔ เวลา 00.00 น.)
- ตั้งแต่ปี 2563 - ปัจจุบัน พบผู้ป่วยสะสม 1,850,482 ราย ผู้ป่วยเสียชีวติ 18,755 ราย (คิดเป็นร้อยละ 1.01)
- สถานการณ์ COVID-19 ประเทศไทย ระลอกใหม่ (1 เม.ย. 2564– 25 ต.ค. 2564) พบผู้ป่วย
1,821,619 ราย รักษาหาย 1,703,301 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 101,000 ราย ผู้ป่วยเสียชีวิต 18,661 ราย (คิดเป็นร้อย
ละ 1.02)
3) จังหวัดสระแก้ว (ที่มา สสจ.สระแก้ว ณ วันที่ 24 ตุลาคม 256๔ เวลา ๒๐.๐๐ 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
- สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดสระแก้ว ช่วงที่ ๒ (20 ธ.ค.63 - 31 มี.ค. 64) ตรวจหาเชื้ อทั้งหมด
7,497 ราย พบผู้ป่วยยืนยัน 5 ราย อัตราการพบเชื้อ ร้อยละ 0.06 ไม่มีผู้เสียชีวิต
- สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดสระแก้ว ระลอกใหม่ (1 เม.ย.64– 24 ต.ค.6๔) ส่งตรวจหาเชื้อทั้งหมด
227,203 ราย พบผู้ป่วยยืนยันสะสม 16,189 ราย รักษาหาย 15,545 ราย เสียชีวิต 81 ราย
๒. วัณโรค (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2564)
๒.๑ ความครอบคลุ ม การขึ้ น ทะเบี ย นรั ก ษาวั ณ โรครายใหม่ แ ละกลั บ เป็ น ซ้ ำ ปี 2564
จังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ 2564 คาดประมาณผู้ป่วยวัณโรค 843 ราย (150 ต่อแสนปชก.) ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2563
– 30 ก.ย. 2564 Treatment Coverage ≥ 85% ขึ้นทะเบียนรักษา 72.2% (609 ราย) แยกตามโรงพยาบาลที่ขึ้นทะเบียนสูงสุด
คือ รพร.สระแก้ว 147.9% (293 ราย) รพ.ตาพระยา 77.7% (67 ราย) และ รพ.โคกสูง 61.0% (25 ราย) ตามลำดับ
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๒.๒ ผลสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ (PA)จังหวัดสระแก้ว ปี 2564 *(เป้าหมาย≥
ร้อยละ 88) ปีงบประมาณ 2564 จั งหวัดสระแก้ว พบผู้ป่ว ยทั้งหมด 117 ราย กำลังรักษา 4 ราย (3.4%) รักษาสำเร็จ 99
ราย (84.6%) เสียชีวิต 9 ราย (7.7%) ขาดยา 4 ราย (3.4%) โอนออก 1 ราย (2.0%) โรงพยาบาลที่รักษาสำเร็จสูงสุด คือ รพ.
คลองหาด 7 ราย (100%) รพ.วังน้ำเย็น 3 ราย (100%) และรพ.โคกสูง 3 ราย (100.0%) ปัจจุบันคาดประมาณ Success rate
จังหวัด เท่ากับ 88.9% อยู่อันดับที่ 2 ของเขตสุขภาพที่ 6
๓. โรคไข้เลือดออก (ข้อมูล ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2564)
ประเทศไทยพบผู้ป่วย 7,960 ราย (11.97 ต่อแสนประชากร) เสียชีวิต 6 ราย อัตราป่วยตายร้อยละ 0.01 จังหวัดที่มี
อัตราป่ วยสูงที่สุ ด 5 อัน ดับ แรก ได้แก่ แม่ ฮ่องสอน (179.99 ต่ อแสนประชากร) ตาก (69.08 ต่อ แสนประชากร) ระนอง
(50.36 ต่อแสนประชากร) อุตรดิตถ์ (38.52 ต่อแสนประชากร) และชุมพร (32.67 ต่อแสนประชากร) จังหวัดสระแก้ว อยู่
ลำดับที่ 38 (7.47 ต่อแสนประชากร)
จังหวัดสระแก้วมีอัต ราป่ วย 7.47 ต่ อแสนประชากร พบผู้ป่วยสูงสุดที่ อ.เมืองสระแก้ว 25.19 ต่อแสนประชากร
รองลงมา คือ อ.วัฒนานคร (6.11) อ.คลองหาด (5.20) อ.วังน้ำเย็น (4.71) อ.เขาฉกรรจ์ (3.53) และ อ.อรัญประเทศ (2.23)
ต่อแสนประชากร ตามลำดับ พบผู้ป่วยรายสุดท้าย วันที่ 14 ต.ค. 2564
มติประชุม รับทราบ
4.3.5 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
1. การเปิดภาคเรียนแบบ onsite ต้องผ่านคณะกรรมการโรคติดต่อก่อน ถึงจะอนุมัติให้เปิด
ท่านผู้ว่าราชการเห็นควรให้เปิดเรียนเทอม 2 ตั้งแต่ 8 พฤศจิกายน 2564 ให้ทดลองเปิด 30 วันก่อน โรงเรียนที่มีขนาดใหญ่ให้
แบ่งเป็น 2 กลุ่ม เรียนสลับควบคูก่ ันไป ซึ่งในระหว่างเปิดเรียนตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป จะมีการประเมิน 2
ครั้ง และเงื่อนไขในการเปิดต้องให้ครูและนักเรียนฉีดวัคซีนให้ได้ 85%
2. มู ล นิ ธิ พอ.สว.ได้ ป ระสานมา ถ้ าหน่ วย พอ.สว.ในจั งหวัด ออกหน่ ว ยบริ ก ารฉี ด วัค ซี น ป้ อ งกั น
โควิด-19 ให้แก่ประชาชน ทางมูลนิธิพอ.สว. จะประชาสัมพันธ์ให้ โดยให้ทำคลิปวีดีโอแนวนอนความยาว 1.5 นาที ส่งออกในช่วง
ข่าวในพระราชสำนักให้ เพื่อประชาสัมพันธ์
มติประชุม รับทราบ
4.3.6 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามแผนสร้างเสริมสุขภาพทางการเงิน ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564
มติประชุม รับทราบ
4.3.7 งานสุขภาพจิตและยาเสพติด
แจ้งผลการประกวดจังหวัด อำเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและภาค
ตะวันออก ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เอกสารหมายเลข 9
มติประชุม รับทราบ
4.3.8 กลุ่มกฎหมาย
การคลังได้ยกเลิกเพิกถอนบริษัทเอเชียประกันภัย ตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค.64 หากหน่วยงานใดมีรถที่ทำ
ประกันภัยเอาไว้ ให้เร่งทำประกันภัยใหม่เพื่อการคุ้มครองอย่างต่อเนื่อง เอกสารหมายเลข 11
มติประชุม รับทราบ
4.3.7 กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
โครงการพัฒนากัญชาสำหรับใช้ทางการแพทย์แผนไทย และการแพทย์พนื้ บ้านไทยในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบล และชุมชน ระยะที่ 2 เอกสารหมายเลข 10
มติประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนออื่น ๆ
ปิดประชุม

เวลา 14.30 น.
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม
ผกามาศ ปฏิหารย์
(นางสาวผกามาศ ปฏิหารย์)
เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
กัลยารัตน์ จตุพรเจริญชัย
(นางกัลยารัตน์ จตุพรเจริญชัย)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

