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รายงานการประชุม คณะกรรมการประสานการพัฒนาสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดตราด
ครั้งที่ 9/๒๕60
วันที่ 29 มิถุนายน ๒๕60 เวลา ๑๓.3๐ - ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมพลอยแดงค่าล้้า ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
ผู้เข้าประชุม
1. นพ.พรณรงค์ ศรีม่วง
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด
สสจ.ตราด
2. นางศศิขัณฑ์ คชศิลา
แทนผู้อานวยการโรงพยาบาลตราด
รพ.ตราด
3. พญ.โมไนยา พฤทธิภาพย์
ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ
สสจ.ตราด
(ด้านเวชกรรมปูองกัน)
4. นางอัจฉราภรณ์ ละเอียดดี
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
สสจ.ตราด
(ด้านบริการทางวิชาการ)
5. นายนุกูล สุขเกื้อ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
สสจ.ตราด
6. นางมาลัย สรวมชีพ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
สสจ.ตราด
7. นายชยพล คุปติชญานนท์
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
สสจ.ตราด
8. นางนวลนภา กิตติกุล
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
สสจ.ตราด
9. น.ส.ธมกร กรปิยะศิริ
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ
สสจ.ตราด
10. นายพิบูลย์ รองศิริคง
แทนหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
สสจ.ตราด
11. นายวัชชิระ เดือนฉาย
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ
สสจ.ตราด
12. นางลาวัลย์ วิเศษฤทธิ์
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
สสจ.ตราด
13. ทพญ.ณภัสภรณ์ วิรุศม์ธนัชพร
หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข
สสจ.ตราด
14. นายไพริน ศิริพันธ์
หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
สสจ.ตราด
15. นายพนัส นิตรมร
หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ
สสจ.ตราด
16. นางชวนพิศ พรพรหมโชติ
แทนหัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ
สสจ.ตราด
17. นางนิสารัตน์ ภิรมย์ภักดิ์
แทนหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
สสจ.ตราด
18. พญ.โมไนยา พฤทธิภาพย์
ผู้อานวยการโรงพยาบาลคลองใหญ่
รพ.คลองใหญ่
19. นพ.วิทยา สุริโย
รักษาการฯ ผู้อานวยการโรงพยาบาลเขาสมิง
รพ.เขาสมิง
20. นพ.ภาณุวัฒน์ โสภณเลิศพงศ์
รักษาการฯ ผู้อานวยการโรงพยาบาลแหลมงอบ
รพ.แหลมงอบ
21. พญ.อรทิรา เรือนมา
รักษาการฯ ผู้อานวยการโรงพยาบาลบ่อไร่
รพ.บ่อไร่
22. นพ.ภาณุวัฒน์ โสภณเลิศพงษศ์
รักษาการฯ ผู้อานวยการโรงพยาบาลเกาะช้าง
รพ.เกาะช้าง
23. นางสุรีย์ ราไพ
รักษาการฯ ผู้อานวยการโรงพยาบาลเกาะกูด
รพ.เกาะกูด
24. นายชานาญ ชาปฎิ
สาธารณสุขอาเภอเมืองตราด
สสอ.เมืองตราด
25. นายธเนศ ภัทรวรินกุล
สาธารณสุขอาเภอเขาสมิง
สสอ.เขาสมิง
26. นายนุกูล กองทรัพย์
สาธารณสุขอาเภอบ่อไร่
สสอ.บ่อไร่
27. นายปรีชา พัสนาพิณ
สาธารณสุขอาเภอแหลมงอบ
สสอ.แหลมงอบ
28. นายนรศักดิ์ เงางาม
สาธารณสุขอาเภอคลองใหญ่
สสอ.คลองใหญ่
29. นายบุรินทร์ ไตรรัตน์
สาธารณสุขอาเภอเกาะช้าง
สสอ.เกาะช้าง
30. นายชูเกียรติ แซ่เอี้ย
สาธารณสุขอาเภอเกาะกูด
สสอ.เกาะกูด
31. นายวัชรากร วิชัยศึก
หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ
ด่านควบคุมโรค
32. นางบุญศรี พันธ์พิริยะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
สสจ.ตราด
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33. นางชมชื่น นาควิเวก
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
1. นายสุรชัย เจียมกูล
2.
3.
4.
6.

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

สสจ.ตราด

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
(ด้านส่งเสริมพัฒนา)
นายทรงวิทย์ ภิรมย์ภักดิ์
หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ
นายษีวะรัง สังข์ทอง
หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที6่ .4
นายวิจิตร อาชีวะ นายกสมาคม อสม.จังหวัดตราด
นางกัญจน์ณัฏฐา ทรัพย์กาธร
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายจาลอง อยู่สอน
2. นางสาวลาวัณย์ ถนอมสัตย์
3. นางรัตนาภรณ์ ครองธรรม
4. นายมานิต คงสติ
5. นายสิทธิชัย เจริญรัมย์
6. นายกนิษฐ์ สุขะ
7. นางวาสนา บริสุทธิ์
8. นางสุวรรณี คัชชานนท์
9. นายตะวัน บูรณผล

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชานาญการ
เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
นายช่างสารวจอาวุโส

สสจ.ตราด
สสจ.ตราด
สสจ.ตราด
สสจ.ตราด
สสจ.ตราด
สสจ.ตราด
สนง.ธพ.ตราด
สนง.ธพ.ตราด
สนง.ธพ.ตราด

ประธานในที่ประชุม นพ.พรณรงค์ ศรีม่วง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด
เริ่มประชุม เวลา ๑3.3๐ น.
วาระก่อนการประชุม
1. ขอแสดงความยินดีและ
มอบเกียรติ บัตรให้แก่ชุมชนบ้านยายม่อม ม. 1 ต.แหลมงอบ อ.แหลมงอบ
ที่มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัด และได้รางวัลชมเชยระดับเขตฯ ในการขับเคลื่อนงาน 3 อ. 2 ส. เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มวัยทางาน
2. การรณรงค์การฉีดวัคซีนปูองกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลปีงบประมาณ 2560
1) วัคซีนที่ฉีดครั้งนี้ประกอบด้วย 3 สายพันธุ์ ดังนี้
- A Michigan (H1N1)
- A Hong Kong (H3N2)
- B Brisbane (ออสเตรเลีย)
2) กาหนดการรณรงค์ให้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 1 มิถุนายน ถึง 31 สิงหาคม 2560 โดยขอให้
ดาเนินการรณรงค์เข้มข้นเชิงรุกในช่วง 2 เดือนแรก (1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2560) และเก็บตกใน 1 เดือน
หลัง (1 – 31 สิงหาคม 2560)
3) วัคซีนที่ได้รับจัดสรรมาจาก 2 แหล่ง คือ กรมควบคุมโรค และ สปสช. การกระจายวัคซีนผ่าน
ระบบ VMI ขององค์การเภสัชกรรม
วัคซีนที่ได้รับจัดสรรจากกรมควบคุมโรค เป็นชนิด Single dose จัดส่งให้ 2 รอบ
- รอบแรก ระหว่างวันที่ 18 – 28 เมษายน 2560
- รอบ 2 ระหว่างวันที่ 2 – 15 พฤษภาคม 2560
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วัคซีนที่ได้รับจัดสรรจาก สปสช. จัดส่งให้ 3 รอบ
- รอบแรก ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2560
(Single dose)
- รอบ 2 ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2560
(Multiple dose)
- รอบ 3 ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2560
(Single dose)
4) กลุ่มเปูาหมายในการให้บริการ คือ
- บุคลากรกลุ่มเสี่ยงต่อการสัมผัสโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลและไข้หวัดนก ได้แก่ แพทย์
พยาบาล และบุคลากรอื่นๆ ในโรงพยาบาลทั้งที่ทางานในหอผู้ปุวยและตึกผู้ปุวยนอกรวมถึงนักศึกษาฝึกงานในแต่ละ
วิชาชีพ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ทาหน้าที่ในการสอบสวนควบคุมโรค เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครทาลายสัตว์ปีกและสัตว์
อื่นที่สงสัยติดเชื้อไข้หวัดนก และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่
ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ได้แก่
- หญิงตั้งครรภ์อายุครรภ์ >4 เดือน
- เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี
- ผู้มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค (ปอดอุดกั้นเรื้อรัง,หอบหืด,โรคหัวใจ,หลอดเลือดสมอง,ไตวาย,
ผู้ปุวยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบาบัด และเบาหวาน)
- ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป
- ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้
- ธาลัสซีเมีย
- ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ)
- ผู้ที่เป็นโรคอ้วน (น้าหนัก >100 kg. หรือ BMI >35 kg./m2)
5) ยอดจัดสรรวัคซีน รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1
6) ในการจัดให้บริการขอให้หน่วยงานเตรียมความพร้อมสาหรับการดูแลอาการข้างเคียงภายหลัง
ได้รับวัคซีนทั้งในด้านอุปกรณ์ให้มีความครบถ้วนและศักยภาพของบุคลากรให้มีทักษะการช่วยชีวิตเบื้องต้น รวมถึง
ความพร้อมการส่งต่อผู้ปุวยได้ทันการณ์
7) กรณีที่ผู้รับบริการมีอาการไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีน ( AEFI) ให้หน่วยบริการดาเนินการ
สอบสวนตามระบบของสานักระบาดวิทยา แบบรายงาน AEFI และส่งรายงานให้สานักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
8) หลังการให้บริการ ขอให้หน่วยงานบันทึกรายงานผลการให้วัคซีนในฐานข้อมูล ตามโครงสร้าง
มาตรฐานด้านการแพทย์และสาธารณสุข 43/50
(
แฟูม) โดยให้ใช้รหัสวัคซีน 815 และรหัสICD - 10 – TM ให้ใช้
Z 25.1
9) ขอความร่วมมือทุกโรงพยาบาล/สสอ.รายงานความก้าวหน้าการให้บริการทุกวันที่ 15 และ 30
ของเดือน ตามแบบรายงาน
3. ผลการรณรงค์การให้วัคซีนปูองกันโรคคอตีบ
dT กลุ่มอายุ 20 – 50 ปี พ.ศ. 2558 – 2559
ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้กาหนดให้ดาเนินการ “โครงการรณรงค์ให้วัคซีนปูองกันโรคคอตีบ และหัด
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน
2558” ในปี 2558 และ 2559 ที่ผ่านมา ได้ให้บริการวัคซีนคอตีบ – บาดทะยัก( dT) แก่ประชาชนกลุ่มอายุ 20 –
50 ปี ผลการรณรงค์ทั่วประเทศดาเนินการได้ร้อยละ 74.65 (เปูาหมายของ กระทรวงสาธารณสุข ร้อยละ 85 )
กรมควบคุมโรค จึง ขอให้ทุกจังหวัดที่ผลงานยังไม่ได้ร้อยละ 85 เร่งรัด
การ ดาเนิน งาน ให้ได้ตามเปูาหมาย
ซึง่ ผลการรณรงค์ในภาพรวมจังหวัดตราด ได้ร้อยละ 68.42 จึงขอความร่วมมือทุกอาเภอดาเนินการเก็บตกวัคซีน
ในกลุ่มอายุ 20 – 50 ปี เพื่อให้ได้ผลงานตามเปูาหมาย ขอความร่วมมือให้ดาเนินการ ดังนี้
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การเตรียมการก่อนการให้บริการ
มิ.ย. – ก.ค. 2560 สารวจกลุ่มเปูาหมาย แจ้งยอดความต้องการวัคซีนให้กับ สสจ.
การให้บริการและบันทึกข้อมูลการให้บริการ
ส.ค. – ก.ย. 2560 - กระจายวัคซีนให้กับหน่วยบริการเพื่อดาเนินการให้บริการ
- ดาเนินการให้บริการฉีดวัคซีน dT กลุ่มเปูาหมาย
- บันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลตามโครงสร้างมาตรฐานด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข 4( 3/50 แฟูม)
4.
นาเสนอ การพัฒนาระบบข้อมูล HDC โดย คปสอ.เขาสมิง รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 3
ตามนโยบายของ นพ.สสจ.ตราด ให้มีการพัฒนาข้อมูลโดยใช้ระบบ HDC ในการควบคุม กากับติดตาม
คุณภาพงาน โดยได้จัดไปศึกษาดูงานที่ จ.สุพรรณบุรี โดย CUP เขาสมิงได้นาความรู้มาพัฒนาข้อมูลโดยใช้ระบบ HDC
จากการศึกษาดูงานมาใช้ในการควบคุม กากับติดตามคุณภาพงาน ซึ่งในการในการดาเนินงานฯ ดังกล่าว พบว่าผลงาน
ยังต่าอยู่จึงได้นาปัญหามาวิเคราะห์ และหาแนวทางการดาเนินงานติดตามผลงานในระบบ HDC ของ รพ.สต.ในสังกัด
สสอ.เขาสมิง ซึ่งใน ช่วงปลายเมษายน 2560 สสอ.เขาสมิง ได้มีมาตรการว่า รพ.สต.แห่งใ ดผลงานไม่ผ่านเกณฑ์
จะไม่ให้มีการเบิกค่าตอบแทน ฉ.11 ส่วนขาดจากเงินงบประมาณด้วยเงินบารุง ซึ่งทาให้ ผลงานตามตัวชี้วัด ที่สาคัญๆ
เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 3
ปัญหาอุปสรรค
1) จนท.ขาดความตระหนักในการบันทึกข้อมูล คือบันทึกข้อมูลไม่ครบถ้วนแล้วส่งออกทาให้ไม่ได้ผลงาน
และไม่มีการติดตามดูข้อมูล
2)
ข้อมูล(Data Exchange) ไม่พร้อมใช้งาน เช่น ไม่มีเลข 13 หลัก/ชื่อ-สกุล/หมู่บ้าน/บ้านเลขที่
3)
ความไม่ชัดเจนของนโยบายระดับจังหวัดผลงานตามตัวชี้วัด หรือ เร่งผลงานทางวิชาการ เช่น PCA /
รพ.สต.ติดดาว (ส่วนใหญ่จะเร่งดาเนินการในช่วงเวลาเดียวกัน)
4) จนท.รพ.สต.มีประชุมบ่อยครั้ง
ข้อเสนอแนะ
1) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการบันทึกข้อมูล ระดับอาเภอ
2) เพิ่ม
ข้อมูล (Data Exchange) โดยจะหารืองาน IT สสจ.ตราดว่าจะผิด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์หรือไม่ใน
เรื่องของการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
3)
ผู้รับผิดชอบงานระดับจังหวัดทุกงานที่เกี่ยวข้องกับ HDC ขอให้ เป็นที่ปรึกษาได้ กรณีพื้นที่พบปัญหา
การบันทึกข้อมูล การส่งออก 43 แฟูม
4) ขอให้
ผู้รับผิดชอบงานระดับจังหวัด ช่วยติดตามลงดูหน้างาน และ วิเคราะห์ข้อมูลว่าปัญหาผลงานใน
HDC น้อยเกิดจากอะไร
ประธาน ขอให้ระดับอาเภอ และระดับจังหวัดช่วยกันติดตามลงดูหน้างานในระดับตาบลด้วย
5. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด แนะนาและยินดีต้อนรับ นายวัชรากร วิชัยศึก ที่ย้ายมาดารงตาแหน่ง
หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศคนใหม่
ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.1 เรื่องแจ้งให้ทราบจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด
1) การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร
เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 โดยขอให้หน่วยงานจัดทาโครงการที่เป็น
ประโยชน์แก่ประชาชนและมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมด้วย
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2) แจ้งต้นรวงผึ้งเป็นต้นไม้ประจารัชกาลที่ 10
3) การเฉลิมฉลองรัชกาลที่ 10 และเตรียมการถวายพระเพลิงรัชกาลที่ 9 ขอให้ทุกบ้านปลูก
ดอกไม้สีเหลืองประดับบ้านเรือนรวมทั้งปลูกริมทางข้างถนนด้วย
4) โครงการก่อสร้างเส้นทางจักรยานและเส้นทางวิ่งรอบอ่างเก็บน้าเขาระกา ปีงบประมาณ
2560 โดยใช้งบประมาณของ อบจ.ตราด/อบต.วังกระแจะ และเทศบาลตาบลหนองเสม็ด
5) กรมเจ้าท่าได้แจ้งเรื่องการปลูกบ้านรุกล้าเข้าไปในทะเล โดยผู้ใดปลูกบ้านรุกล้าเข้าไปในทะเล
ขอให้แจ้งกรมเจ้าท่า ตามกฎหมายเดิมผู้ใดฝุาฝืนจะมีโทษปรับตารางเมตรละ 500 บาท ปัจจุบันจะมีกฎหมายออกมา
ใหม่มีโทษปรับตารางเมตรละ 1,000 บาท (อยู่ระหว่างการพิจารณา) ซึ่งทางกรมเจ้าท่าได้ขยายระยะเวลาแจ้ง
การปลูกบ้านรุกล้าเข้าไปในทะเล จากวันที่ 22 มิถุนายน 2560 ออกไปอีก 60 วัน
6) เรื่องพระราชกาหนดการบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 ผู้ใดจ้าง
คนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาต หรือเป็นนายหน้าคนต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย มีโทษปรับ 400,000 – 800,000 บาท
มติที่ประชุม รับทราบ
๑.2 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากการประชุมกระทรวงสาธารณสุข/เขตสุขภาพที่ 6/สปสช.เขต 6 ระยอง
และการประชุม อื่นๆ
เรื่องแจ้งจากการประชุมผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 6
1) แจ้งการมอบเงินช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่อาเภอเขาคิชฌกูฎกรณีรถ
Refer เกิดอุบัติเหตุ
2) เรื่องร่าง พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติฉบับใหม่ สาระสาคัญ คือมาตรา 3 เรื่องการบริการ
สาธารณสุขของสถานบริการหน่วยงานของภาครัฐ/เอกชน/สภากาชาดไทย และหน่วยบริการประกอบโรคศิลปะสาขา
ต่างๆ รวมถึงหน่วยงานอื่นๆ ของภาครัฐที่สนับสนุนส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพและปูองกันโรค ตามที่
คณะกรรมการฯ กาหนด ซึ่งจากเดิมหน่วยงานของ สสจ./สสอ.เป็น Non UC ปัจจุบันได้มีการปรับแก้ไขในร่าง พ.ร.บ.
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติฉบับใหม่ ซึ่งเจตนารมณ์ของการแก้ไข พ.ร.บ.ฉบับใหม่ คือต้องการให้ สสจ./สสอ. ซึ่งเป็น
หน่วยงานสาคัญในการสนับสนุนในการจัดบริการของหน่วยบริการให้มีส่วนร่วมในการบริการสาธารณสุข ให้สามารถ
รับเงินจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ โดยมีเงื่อนไขว่า สสจ./สสอ.ต้องขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ จึงขอให้
บุคลากรของภาครัฐที่เกี่ยวข้องและประชาชนให้ช่วยกันแสดงความคิดเห็นในร่าง พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ฉบับใหม่ด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 8/๒๕60
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ ฯ ฝุายเลขานุการการประชุม คปสจ . ได้จัดทารายงานการประชุม
คปสจ.ตราด ครั้งที่ 8/2๕60 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 ไว้ใน Website: www.trathealth.com ของสานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดตราด
มติที่ประชุม รับรอง
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่องมาจากการประชุมครั้งที่ 8/2560
3.1 สรุปความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 256
0 ข้อมูล จากระบบ
GFMIS ณ วันที่ 23 มิถุนายน ๒๕๖๐
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2560 ของ สสจ.ตราด และ
รพ.ตราด ในระบบ GFMIS ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 – 23 มิถุนายน 2560
1) งบภาพรวม รับจัดสรรทั้งหมด 201,342,928 บาท เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ 44.13
(เปูาหมายงบภาพรวม ไตรมาส 3 ร้อยละ 73) : ไม่ผ่าน
- สสจ.ตราด ร้อยละ 61.06
- รพ.ตราด ร้อยละ 35.88
2
) งบลงทุน รับจัดสรรทั้งหมด 151,544,869 บาท เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 37.91
(เปูาหมายงบลงทุน ไตรมาส 3 ร้อยละ63) : ไม่ผ่าน
- สสจ.ตราด ร้อยละ 63.37
- รพ.ตราด ร้อยละ 31.77
3
) งบดาเนินงาน รับจัดสรรทั้งหมด 49,584,959 บาท เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 62.89
(เปูาหมายงบดาเนินงานไตรมาส 3 ร้อยละ 76) : ไม่ผ่าน
- สสจ.ตราดร้อยละ 58.96
- รพ.ตราด ร้อยละ 73.67
จากการตรวจสอบ/วิเคราะห์ พบว่า
มีงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติม และยังไม่ได้เบิกจ่าย และรายการงบลงทุนที่การก่อสร้างไม่เป็นไปตาม
งวดงานสรุปได้ดังนี้
1) งบดาเนินงาน:ได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมและยังไม่ได้เบิกจ่าย ได้แก่
- งบค่าตอบแทนกาลังคนด้านสาธารณสุข
( งวดที่ 2 จานวน 4,180,466 บาท
- งบแผนงาน:ยาเสพติด งวดที่ 3 จานวน 1,031,000 บาท
- งบอาเซียน งวดที่ 2 จานวน 42,235 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเครือข่ายโรงพยาบาลชุมชน ในพื้นที่ทุรกันดารและพื้นที่
เกาะ งวดที่ 2 จานวน 92,620 บาท (รพ.เกาะกูด/รพ.เกาะช้าง แห่งละ 46,310 บาท)
2)
งบลงทุน
1. ได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม จากสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้แก่
- รายการก่อสร้างระบบส่งน้าแบบถังสูบฯ สสจ.ตราด วงเงิน443,
000 บาท
- อาคารจอดรถของ รพ.ตราด จานวน 1 หลัง วงเงิน 53,868,200 บาท ได้ผู้รับจ้างแล้ว
-เ
ครื่องติดตามการทางานของหัวใจและสัญญาณชีพฯของรพ.ตราดจานวน 1 เครื่อง วงเงิน
2,600,000 บาท กาลังจัดซื้อตามระเบียบฯ
2. งบลงทุนที่การดาเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณ
ไม่เป็นไปตามงวดงาน
- อาคารโรงนึ่งกลางรพ.บ่อไร่ วงเงิน 1,930,500 บาท สิ้นสุดสัญญา17 พ.ค.60
ยังไม่ได้
เบิกจ่าย
- อาคารพักพยาบาลคลองใหญ่ 24 ห้อง วงเงิน 9,423,400 บาท เบิก 15 % และเบิก
เงินงวดที่ 1 แล้ว เตรียมส่งงานงวดที่ 2 (ล่าช้า 2 งวดงาน)
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- บ้านพักข้าราชการ สสจ.ตราด วงเงิน 2,417,500 บาท สิ้นสุดสัญญาแล้ว ส่งหลักฐาน
เบิกฯแล้ว รอเบิกเงินในระบบ GFMIS
ความก้าวหน้าการเบิกจ่ายเงินตามแผนบริหารจัดการและภารกิจพื้นฐาน ของส้านักงานสาธารณสุขอ้าเภอ
จังหวัดตราดประจ้าปีงบประมาณ 2560
(ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 – 23 มิถุนายน 2560)
ลาดับ

สสอ.7 แห่ง

รับจัดสรรทั้งปี
(บาท)

เบิกจ่าย (บาท)

1

ค่าบริหารจัดการและสนับสนุนงานสาธารณสุข 339,500.00
สสอ.เมืองตราด

2

ค่าบริหารจัดการและสนับสนุนงานสาธารณสุข
สสอ.คลองใหญ่
ค่าบริหารจัดการและสนับสนุนงานสาธารณสุข
สสอ.เขาสมิง
ค่าบริหารจัดการและสนับสนุนงานสาธารณสุข
สสอ.บ่อไร่
ค่าบริหารจัดการและสนับสนุนงานสาธารณสุข
สสอ.แหลมงอบ
ค่าบริหารจัดการและสนับสนุนงานสาธารณสุข
สสอ.เกาะกูด
ค่าบริหารจัดการและสนับสนุนงานสาธารณสุข
สสอ.เกาะช้าง
รวม

3
4
5
6
7

179,009.30

%
ยอดเงินคงเหลือ
เบิกจ่าย (บาท)
(บาท)
52.73 160,490.70

เปูาหมาย
เบิกจ่าย
(ไตรมาส 3)
ร้อยละ 76

324,000.00

167,459.41

51.69

156,540.59

ร้อยละ 76

300,000.00

176,472.04

58.82

123,527.96

ร้อยละ 76

345,100.00

237,067.74

68.70

108,032.26

ร้อยละ 76

268,000.00

157,669.04

58.83

110,330.96

ร้อยละ 76

95,000.00

42,025.11

44.24

52,974.89

ร้อยละ 76

244,000.00

138,006.43

56.56

105,993.57

ร้อยละ 76

1,915,600.00 1,097,709.07 57.30

817,890.93

จากตาราง แผน บริหารจัดการและสนับสนุนการดาเนินงานตามภารกิจพื้นฐาน ของสสอ. ปีงบประมาณ
2560ได้รับ จัดสรรเงิน ทั้งปีรวมทั้งหมด 1,915,600.00บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ภาพรวมได้
1,097,709.07บาท คิดเป็นร้อยละ 57.30 ของเงิ นที่ได้รับจัดสรร ซึ่งผลการเบิกจ่ายต่ากว่าเปูาหมายที่กาหนดไว้
ไตรมาส 3 (ร้อยละ 76)
สสอ.ที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณได้มากสุด ได้แก่ สสอ.
บ่อไร่ ร้อยละ 68.70 รองลงมาได้แก่
สสอ.แหลมงอบ ร้อยละ 58.83, สสอ.เขาสมิง ร้อยละ 58.82 และแห่งที่น้อยสุดได้แก่ สสอ.เกาะกูด
ขอให้ทุกอาเภอเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้ได้ตามเปูาหมายด้วย
3.2 รายงานติดตามงบลงทุนสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2560
รายละเอียด : ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง อยู่ระหว่างดาเนินการ 5 รายการ
ลาดับ
1.
2.
3.

รายการ
อาคารโรงนึ่งกลางคสล. 1 ชั้น รพ.บ่อไร่
วงเงิน 1,930,500 บาท
อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง(12 ครอบครัว)
คสล. 3 ชั้น รพ.คลองใหญ่ วงเงิน 9,423,400 บาท
อาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง รพ.คลองใหญ่
วงเงิน 43,164,300 บาท

ความก้าวหน้า
เลยระยะเวลาที่กาหนดยังดาเนินการ
ไม่แล้วเสร็จและยังไม่มีการเบิกจ่าย
เบิกล่วงหน้า 15% และเบิกงวดที่ 1 แล้ว
รวมเบิก 2,155,090 บาท
เบิกล่วงหน้า 15% และเบิกงวดที่ 1 แล้ว
รวมเบิก 7,465,120 บาท

หมายเหตุ
ล่าช้ากว่ากาหนด
ล่าช้ากว่ากาหนด
ล่าช้ากว่ากาหนด
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4.

5.

อาคารเอ็กซเรย์/คลอด/ICU/พักผู้ปุวย คสล.6 ชั้น
รพ.ตราด วงเงินปีงบ 60 จานวน 41,069,600 บาท

เบิกล่วงหน้า 15% แล้ว วงเงิน 25,650,000 บาทส่ง ล่าช้ากว่ากาหนด
มอบพื้นที่เข้างานได้บางส่วน และอยู่ระหว่างอาคาร
X-ray เดิม เพื่อส่งมอบพื้นที่ส่วนที่เหลือช่างเริ่ม
ปรับพื้นที่และเคลื่อนย้ายอุปกรณ์เข้างานแล้ว
ส่งมอบงานแล้ว

บ้านพักข้าราชการระดับ 8-9 คสล. 2 ชั้น สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดตราดวงเงิน 2,417,500 บาท
3.3 รายการงบลงทุนส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2560 ที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติม
1) รายการงบลงทุนสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2560 ที่ได้รับการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ แทนงบประมาณเหลือจ่ายงบลงทุนประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กรณีโอนกลับไปตั้งไว้เป็นงบประมาณรายจ่าย
สาหรับงบกลาง ของโรงพยาบาลตราด
รายการ
จ้านวน
วงเงิน (บาท)
วงเงินปีงบ 2560(บาท)
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2 รายการ
2,000,000
2,000,000
รายละเอียด : ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ล้าดับ รายการ
ความก้าวหน้า
1.
ปรับปรุงห้องผ่าตัดโดยการจัดทาห้องจัดเก็บเครื่องมือปราศจากเชื้อ
ก่อหนี้แล้ว วงเงิน 533,000 บาท
จานวน 1 รายการวงเงิน 1,000,000 บาท
2.
ปรับปรุงสถานที่บริเวณชั้น 4 ของอาคารอุบัติเหตุฯ เป็นศูนย์
ตรวจรับแล้ว อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย วงเงิน 768,000 บาท
ทันตกรรมโรงพยาบาลตราด จานวน 1 รายการ
วงเงิน 1,000,000 บาท
2)
รายการงบลงทุนสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2560 ที่ได้รับการโอนเปลี่ยนแปลงของ
โรงพยาบาลตราด
รายการ
จ้านวน
วงเงิน (บาท)
วงเงินปีงบ 2560(บาท)
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
3 รายการ
7,100,000
7,100,000
รายละเอียด : ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ล้าดับ รายการ
ความก้าวหน้า
1.
ปรับปรุงระบบกันรั่วซึมชั้นดาดฟูาอาคารสกลสังฆปริณายก ทบทวนราคากลางและประกาศใหม่เนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคา
จานวน 1 รายการ วงเงิน 2,000,000 บาท
2.
ทาสีภายนอก อาคารสกลมหาสังฆปริณายก
จานวน 1 ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างเสนอรายงานผล
รายการ วงเงิน 300,000 บาท
3.
ปรับปรุงห้องตรวจอายุรกรรมชั้นGอาคารสกลมหาสังฆปริณา ทบทวนราคากลางและประกาศใหม่ เนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคา
ยก จานวน 1 รายการ วงเงิน 4,800,000 บาท
3) รายการงบลงทุนสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2560 ที่ได้รับการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณของโรงพยาบาลตราด
รายการ
จ้านวน
วงเงิน (บาท)
วงเงินปีงบ 2560(บาท)
ครุภัณฑ์
8 รายการ
4,676,800
4,676,800
รายละเอียด : ค่าครุภัณฑ์
ล้าดับ รายการ
ความก้าวหน้า
1.
เครื่องติดตามการทางานของหัวใจ จานวน 6 เครื่อง วงเงิน 900,000 บาท
ก่อหนี้แล้ว วงเงิน 888,000 บาท
2.
เตียงผู้ปุวยชนิดสามไกปรับด้วยไฟฟูา ราวปีกนกพร้อมเบาะและเสาน้าเกลือ
ก่อหนี้แล้ว วงเงิน 612,000 บาท
จานวน 12 เตียง วงเงิน 660,000 บาท
3.
เตียงผู้ปุวยชนิดสามไกราวสไลด์พร้อมเบาะและเสาน้าเกลือ จานวน 48 เตียง ก่อหนี้แล้ว วงเงิน 1,008,000 บาท
วงเงิน 1,296,000 บาท
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4.
5.
6.

เครื่องกระตุกไฟฟูาหัวใจชนิดไบเฟสิค จานวน 2 เครื่อง วงเงิน 720,000 บาท ก่อหนี้แล้ว วงเงิน 718,000 บาท
เครื่องควบคุมการให้สารละลายเข้าหลอดเลือดดา จานวน 10 เครื่อง
ก่อหนี้แล้ว วงเงิน 468,600 บาท
วงเงิน 480,000 บาท
เครื่องช่วยใส่ท่อหายใจ ชนิด LED จานวน 1 เครื่อง วงเงิน 52,000 บาท
ก่อหนีแ้ ล้ว วงเงิน 49,000 บาท
ล้าดับ รายการ
ความก้าวหน้า
7.
หัวจ่ายแก๊สทางการแพทย์ Air=12 หัว , O2=12 เบิกจ่ายแล้ว วงเงิน 279,972 บาท
หัว , Vac=12 หัว
วงเงิน 280,800 บาท
8.
ตู้ข้างเตียง จานวน 72 ตู้
ก่อหนี้แล้ว วงเงิน 259,200 บาท
วงเงิน 288,000 บาท

4. รายการงบลงทุนสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ปีงบประมาณ
2560
รายการ
จ้านวน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1 รายการ
รายละเอียด : ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ล้าดับ รายการ
1.
อาคารจอดรถ วงเงิน 53,868,200 บาท

วงเงิน (บาท)
53,868,200
ความก้าวหน้า
ก่อหนี้แล้ว วงเงิน 45,550,000 บาท
เบิกล่วงหน้าแล้ว 6,825,000 บาท
อยู่ระหว่างประกาศขายทอดตลาดอาคารเก่า
เพื่อส่งมอบพื้นที่

5. รายการงบลงทุนสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2560
เปลี่ยนแปลงงบประมาณของโรงพยาบาลตราด

ที่ได้รับการโอน

รายการ
จ้านวน
วงเงิน (บาท)
วงเงินปีงบ 2560(บาท)
ค่าครุภัณฑ์
1 รายการ
2,600,000
2,600,000
รายละเอียด : ค่าครุภัณฑ์
ล้าดับ รายการ
ความก้าวหน้า
1.
เครื่องติดตามการทางานของหัวใจและสัญญาณชีพ กาหนดเปิดซองวันที่ 4 กรกฎาคม 2560
ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า
6 เตียง วงเงิน 2,600,000 บาท

6. รายการงบลงทุนสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2560
เปลี่ยนแปลงงบประมาณของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

ที่ได้รับการโอน

รายการ
จ้านวน
วงเงิน (บาท)
วงเงินปีงบ 2560(บาท)
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1 รายการ
443,000
443,000
รายละเอียด : ค่าครุภัณฑ์
ล้าดับ รายการ
ความก้าวหน้า
1.
ก่อสร้างระบบส่งน้าแบบถังสูงขนาดบรรจุ 10
อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดราคา
ลูกบาศก์เมตร พร้อมเดินระบบท่อประปา วงเงิน คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในเดือนกรกฎาคม
443,000 บาท
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3.4 ติดตามความก้าวหน้า การจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการในกลุ่มแรงงาน
ต่างด้าวจังหวัดตราด ปี 2560
3.5 ติดตาม ความก้าวหน้าการพัฒนาระบบข้อมูล HDC โดย กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
๑) รายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินงานคัดกรองพัฒนาการเด็ก 0 - 5 ปี
ข้อมูลจาก HDC การดาเนินงานคัดกรองพัฒนาการเด็ก 0 - 5 ปี ผลงานในภาพรวมทั้งจังหวัดได้
ร้อยละ 61.60 โดยเปรียบเทียบผลงาน ณ วันที่ 23 เมษายน 2560 กับวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 และวันที่ 26
มิถุนายน 2560 ผลงานเพิ่มขึ้นทุกอาเภอ แต่ยังมีบางอาเภอที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยขอให้เร่งดาเนินการด้วย รายละเอียด
ตามเอกสารหมายเลข 8
2) รายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินงาน ตาบล
LTC ผลงานในภาพรวมทั้งจังหวัดได้ ร้อยละ
37.03 ขอให้เร่งดาเนินการด้วย เนื่องจากยังมีบางอาเภอที่ผลงานไม่เพิ่มขึ้นโดยขอให้ทางานร่วมกับชมรมสุขภาพ
ของสูงอายุ รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 9
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เพื่อพิจารณา
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ จากคณะกรรมการประสานการพัฒนาสาธารณสุข ระดับจังหวัด
(คปสจ.) จังหวัดตราด
๕.๑ สมาคม อสม. จังหวัดตราด
ไม่มา
๕.๒ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองตราด
ไม่มา
๕.๓ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ อ้าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
ไม่มี
๕.๔ เรื่อง แจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลตราด โดย นางศศิขัณฑ์ คชศิลา
ตามที่ สสจ.ตราด ได้ดาเนินการจัดซื้อร่วมรถพยาบาลให้กับหน่วยบริการในสังกัด พร้อมติดตั้ง GPS
ในรถพยาบาลทุกคันของ รพท.และ รพช. ตามนโยบายของปลัดกระทรวงสาธารณสุขนั้น ซึ่งในการจัดซื้อรถฯ ดังกล่าว
ได้มีข้อตกลงก่อนสั่งซื้อว่า Spec ของ GPS จะต้องมีระบบ Sensor เพื่อเตือนให้พนักงานขับรถและศูนย์ monitor
ต้นทางทราบ ในกรณีพนักงานขับรถยนต์เหยียบคันเร่งเกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ดังนั้นเพื่อให้การดาเนินการดังกล่าว
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอความร่วมมือให้ทาง สสจ.ตราด (คุณพิบูลย์ รองศิริคง) ซึ่งเป็นผู้ประสานเบื้องต้นติดต่อ
บริษัทเพื่อให้มาดาเนินการปรับระบบ Sensor ด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ
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๕.๕ เรื่องแจ้งให้ทราบจากนายแพทย์ด้านเวชกรรมป้องกัน
1. รัฐมนตรีฯ และปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้มีนโยบายให้ในเขตพื้นที่พิเศษให้มีการดาเนินการ
5 เนื้องาน และในจานวน 5 เนื้องานดังกล่าว จังหวัดตราดมีการดาเนินการจานวน 3 เนื้องาน คือ 1) งานสาธารณสุข
ชายแดน 2) งานเศรษฐกิจพิเศษ 3) งานสาธารณสุขชายทะเล
2. งาน
COC ของ สสจ.ตราด ในเรื่องของการดาเนินงาน Intermediate Care โดยจะมีการประชุม
ในวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560 กลุ่มเปูาหมายคือพยาบาลผู้ปุวยในและนักกายภาพที่อยู่ในทีมเดียวกัน ซึ่งการ
ดาเนินงานดังกล่าวได้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงฯ ในปัจจุบัน
ประธาน แจ้งเพิ่มเติมในส่วนของอาเภอเขาสมิง/แหลมงอบ/บ่อไร่ และอาเภอคลองใหญ่ ควรจะต้องมีเตียง
Intermediate Care มากกว่า 2 เตียง เพื่อรับผู้ปุวยที่มีอาการ stable เช่น Case CVA ต่อจาก รพ.ตราด เพื่อที่
รพช.จะได้มีรายได้เพิ่มและค่า CMI จะได้เพิ่มขึ้น
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๖ เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านส่งเสริมพัฒนา
ไม่มา
๕.๗ เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านบริการทางวิชาการ
ไม่มี
๕.8 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการพิเศษ
แจ้งความก้าวหน้าจากการลงดูหน้างานการก่อสร้างในพื้นที่ ดังนี้
1) อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง(12 ครอบครัว) ของ รพ.คลองใหญ่ ผู้รับเหมาจะขอส่งงานงวด
ที่ 2 ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2560
2)
อาคารศูนย์สุขภาพชุมชน ของ รพ.คลองใหญ่ เริ่มเทปูนซิเมนในสัปดาห์ต้นเดือนกรกฎาคม
2560
3) โรงนึ่งของ รพ.บ่อไร่
อยู่ในระหว่างงวดงานที่ 3 และจะขอส่งงวดงานทั้งหมดภายใน
กลางเดือนกรกฎาคม 2560
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.9 เรื่อง แจ้งให้ทราบจาก ศตม.ที่ 6.๔ ตราด
ไม่มา
๕.10 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข โดย นางมาลัย สรวมชีพ
5.10.1 การประชุมจัดทาแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพจังหวัดตราด ๕ ปี (ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
- รอบที่ ๑ วันที่ ๑๙ – ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖0 ร่วมประชุมกับ คปสอ.คลองใหญ่
- รอบที่ ๒ วันที่ ๒๖
– ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖0 ประชุมที่ รร.บ้านปูรีสอร์ท
ได้ร่างแผน
ยุทธศาสตร์ของจังหวัด ซึ่งกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ จะรวบรวมร่างแผนฯ ดังกล่าวส่งให้ คปสอ.ทุกแห่ง เพื่อนาไป
จัดทาแผนยุทธศาสตร์ฯ ของ Cup ให้สมบูรณ์ หลังจากนั้น ให้ คปสอ.ทุกแห่งส่งร่างแผนฯ กลับให้กลุ่มงานพัฒนา
ยุทธศาสตร์ฯ ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม ๒๕๖๐ เพื่อส่งให้ อ.พิสัณห์ นุ่นเกลี้ยง เพื่อออกแบบในการจัดทา
Action
Plan ในวันที่ ๑๒ – ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ต่อไป
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- รอบที่ ๓ วันที่ ๑๒
– ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ประชุมที่ รร.บ้านปูรีสอร์ท เพื่อจัดทา
Action Plan
5.10.2 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินงานแผนงาน/โครงการของกระทรวง
สาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ : โดยคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล กระทรวงสาธารณสุข ตรวจสอบ
และประเมินผลการดาเนินงานภาพรวมของ สสจ.ตราด และ รพ.ตราด วันพุธที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา 0๘.๓๐
– ๑6.๐๐ น. ณ ห้องประชุม สสจ.ตราด ขอเชิญผู้บริหารระดับจังหวัดและอาเภอ ร่วมประชุมรับคณะตรวจประเมินฯ
5.10.3 การนิเทศงานและประเมินผลงาน ระดับจังหวัด รอบ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
แผนเดิมกาหนดไว้เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ เนื่องจากมีแผนงานซ้อนกันหลายงาน จึงขอ
ไม่ออกนิเทศงานและประเมินผลงานในรอบที่ 2 ซึ่งจะบูรณาการกับการประชุมจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี เพื่อเป็น
การประหยัดงบประมาณด้วย โดยจะใช้ผลงานที่ คปสอ.ส่งให้ สสจ.ตราด ในการประเมินผลงานแทน
5.10.4 แจ้งกาหนดการประชุมวิชาการเขตสุขภาพที่ ๖ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ วันที่ ๙
สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี
5.10.5 แจ้งกาหนดการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ วันที่ ๖
๘ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเซนทารา คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จ.อุดรธานี

– ๑๑
–

มติที่ประชุม รับทราบ
๕.11 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
ไม่มี
๕.๑2 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานทันตสาธารณสุข โดย ทพญ.ณภัสภรณ์ วิรุศม์ธนัชพร
๕.๑2.1 การจัด กิจกรรม "ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวัน
คล้ายวันเสด็จสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 โดยจัดกิจกรรมในช่วงวันที่
13 - 24 กรกฎาคม 2560 กลุ่มเปูาหมายเน้นในกลุ่มเด็กนักเรียนมัธยมในโรงเรียน รายละเอียดตามเอกสาร
หมายเลข 10
๕.๑2 .2 การบันทึกความร่วมมือเรื่อง การให้บริการทางการแพทย์กรณีทันตกรรมแก่
ผู้ประกันตนระหว่างกระทรวงแรงงานกับกระทรวงสาธารณสุข โดยกระทรวงแรงงานมีเจตจานงที่จะสร้างการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาระบบการให้บริการทางการแพทย์กรณีทันตกรรม เพื่อให้สถานพยาบาลให้บริการทางการแพทย์
กรณีทันตกรรมแก่ผู้ประกันตนตามหลักเกณฑ์และอัตราที่คณะกรรมการการแพทย์ตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม
พ.ศ. 2533 กาหนด ซึ่งระบบการตรวจสอบสิทธิของผู้ประกันตน และระบบการจ่ายค่าบริการทางการแพทย์กรณี
ทันตกรรม ทางอิเล็กทรอนิกส์เว็บไซต์ของสานักงานประกันสังคม มีความพร้อมในการดาเนินการตั้งแต่วันที่ 1
กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๑3 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานประกันสุขภาพ
แจ้งการจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ 2560 งบกลาง เพื่อชดเชยการจัดบริการสาธารณสุข
ของหน่วยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขสาหรับค่าบริการผู้ปุวยในรวมบริการสาหรับเด็กเกิดใหม่ โดยจังหวัดตราด
ได้รับจัดสรรมา 5,428,296 บาท โดยกระทรวงฯ ขอความร่วมมือให้หน่วยบริการทุกแห่งดาเนินการ ดังนี้
1) จัดทาแผนการใช้จ่ายเงินผ่าน ผอ.รพ. ส่งให้ นพ.สสจ.
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2) นพ.สสจ.ส่งให้ผู้ตรวจราชการฯ เห็นชอบแผนฯ
3) ให้หน่วยบริการพิจารณาใช้จ่ายเงินตามระเบียบเงินบารุงฯ ดังนี้
- ชาระหนี้การค้าจากการให้บริการผู้ปุวย
- ชาระหนี้ค่าตอบแทนบุคลากร
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อแก้ไขปัญหาทางการเงินของหน่วยบริการ
4) หน่วยบริการรายงานผลรายการดาเนินการตามแผนฯ ส่งสานักงานปลัดกระทรวงฯ ราย
เดือน ( ก.ค.-ก.ย.) โดยขอให้ส่งแผนภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2560
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๑4 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
5.14.1 แจ้งผลการคัดเลือกผลงาน/นวัตกรรมพัฒนาคุณภาพการพยาบาล ระดับจังหวัด/ระดับ
เขตสุขภาพที่ 6
ตามที่กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ได้จัดทา
โครงการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลเครือข่ายสุขภาพจังหวัดตราด ปีงบประมาณ 2560 โดยได้จัดกิจกรรม
การประกวดคัดเลือกผลงาน /นวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล ระดับจังหวัดตราด เพื่อกระตุ้นการพัฒนา
คุณภาพการพยาบาล อย่างต่อเนื่อง/เพื่อ หาผลงานดีเด่นทางการพยาบาล และเป็นตัวแทนของจังหวัดตราด ในการ
นาเสนอผลงานประกวดในระดับเขตสุขภาพที่ 6 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมของวิทยาลัยสารพัดช่าง
ตราด อาเภอเมือง จังหวัดตราด ซึ่งได้มี บุคลากรวิชาชีพพยาบาล ทั้งในโรงพยาบาลและ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลส่งผลงาน เข้ารับการคัดเลือก 11 ผลงาน ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่ได้รับ “รางวัลชนะเลิศ ” ระดับจังหวัด
ตราด ประจาปี 2560 ดังนี้
ประเภทในโรงพยาบาล เรื่อง “Trat Smart CPR” ได้แก่
นางอันธิกา คะระวานิช พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน รพ.ตราด
- นางปราณีต อนันต์ พยาบาลวิชาชีพชานาญการ งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน รพ.ตราด
นางนิธิมา เหล่ารอด พยาบาลวิชาชีพชานาญการ งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน รพ.ตราด
พร้อมได้รับการคัดเลือก ระดับเขตสุขภาพที่ 6 เป็นตัวแทนเข้าคัดเลือกในระดับประเทศ ในการ
ประชุมสัมมนาวิชาการ “พลังพยาบาลกับการขับเคลื่อนระบบสุขภาพสู่ MOPH 4.0” ระหว่างวันที่ 16 - 18
สิงหาคม 2560 ณ จ. กระบี่
ประเภทในชุมชน เรื่อง“ระบบดูแลคุณภาพชีวิตระยะยาวในชุมชนอย่างบูรณาการอาเภอ
เขาสมิง” ได้แก่
นายสิทธิพงศ์ หงส์สุทธิ พยาบาลวิชาชีพชานาญการ งานเยี่ยมบ้าน รพ.เขาสมิง
นางวารินทร์ แก่นเฟื่อง พยาบาลวิชาชีพชานาญการ งานเยี่ยมบ้าน รพ.เขาสมิง
นางวริศรา จุลเจริญ นวก.สาธารณสุขชานาญการ งานเยี่ยมบ้าน รพ.เขาสมิง
มติที่ประชุม รับทราบ
5.14.2 แจ้งผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรม จริธรรม ระดับจังหวัด/ระดับเขตสุขภาพที่ 6
ตามที่กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
ได้จัดทาโครงการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลตามเกณฑ์PMQA ภายใต้ “Healthy and Happiness Organization”
ปีงบประมาณ 2560 โดยจัดกิจกรรม “เวทีประกวดคัดเลือกคนดีศรีสาธารณสุข เรื่องเล่าและหน่วยงานดีเด่นด้าน
การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ระดับจังหวัดตราด ประจาปีงบประมาณ 2560” เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560
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ณ ห้องประชุมพลอยแดงค่าล้า สานักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ผลการพิจารณาคัดเลือกระดับจังหวัดตราด
ประจาปี 2560 ดังนี้
1) คนดีศรีสาธารณสุขกลุ่มข้าราชการได้แก่ นางอัจฉราภรณ์ ละเอียดดี ตาแหน่ง
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
2) คนดีศรีสาธารณสุขกลุ่มพนักงานราชการ /ลูกจ้างประจา /ลูกจ้างชั่วคราว ได้แก่
นางนพรัตน์ วิจิตรสมบัติ ตาแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ โรงพยาบาลตราด
3) ผลงานเรื่องเล่าดีเด่น ประเด็น “มีไมตรีต่อกัน สร้างสรรค์สาธารณสุขไทย เทิดไท้องค์
ราชัน ” ได้แก่ นายธีรภัทร์ ฉันทพันธุ์ ตาแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ โรงพยาบาลตราด เรื่อง สร้างชีวิตด้วยไมตรี …..สู่
โลกใบใหม่
4) หน่วยงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ระดับจังหวัดตราด ได้แก่ ชมรม
ราชประชา สัจจะ จริยธรรม สานักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
๕.๑5 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ โดย นางนวลนภา กิตติกุล
ขอให้ทุก CUP สารวจรายชื่อสมาชิกแม่บ้านสาธารณสุขที่จะเกษียณอายุราชการในปี 2560
เพื่อมอบของที่ระลึกให้ในวันเกษียณ พร้อมแจ้งรายชื่อให้กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพทราบ ภายในเดือนมิถุนายน 2560
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๑6 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ไม่มี
๕.๑7 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานบริหารทั่วไป โดย นายชยพล คุปติชญานนท์
ไม่มี
๕.๑8 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานนิติการ
ไม่มี
๕.๑9 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ไม่มี
5.20 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ
ไม่มา
๕.21 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
ไม่มี
๕.22 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง แจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลชุมชน /ส้านักงานสาธารณสุขอ้าเภอ
ไม่มี
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ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่นๆ
7.1 แจ้งเรื่องพยาบาลจบใหม่คาดว่ามีอัตราตาแหน่งที่จะได้ 4 ตาแหน่ง โดยมีเปูาหมายให้ลง
ปฏิบัติงาน 5 แห่ง ดังนี้ คือที่ รพ.สต.บ้านบางเบ้า/รพ.สต.เกาะหมาก/รพ.สต.บ้านไม้รูด/รพ.สต.บ้านมะม่วง/
รพ.สต.บ้านคลองปุก โดยให้เปิดรับสมัครและมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบรรจุ ดังนี้
1) ผู้ใดความประสงค์ที่จะบรรจุตาแหน่งดังกล่าว ตัวจะต้องไปปฏิบัติงานตามพื้นที่ที่กาหนด
2) ผู้ใดจบก่อนได้บรรจุก่อน
3) ถ้าผู้ใดจบพร้อมกันปีเดียวกัน แต่รายงานตัวก่อนได้บรรจุก่อน
4) ถ้าผู้ใดจบพร้อมกันปีเดียวกันและเลือกปฏิบัติงานที่เดียวกันให้ดูที่เกรดผู้ใดเกรดดีกว่าได้บรรจุ
ก่อน
5) พยาบาลที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลและจะสมัครไปบรรจุที่ รพ.สต. ขอให้ไปฝึกปฏิบัติงานเรียนรู้
งานที่กลุ่มงานเวชกรรมของโรงพยาบาลก่อน
มติที่ประชุม รับทราบ
7.2 แจ้งเรื่องการใช้ที่ราชพัสดุ โดยนางวาสนา บริสุทธิ์ เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชานาญการ
สานักงานธนรักษ์พื้นที่ตราด นาเสนอโดย Power Point และแจกเล่มเอกสาร
มติที่ประชุม รับทราบ
ปิดประชุมเวลา ๑6.00 น.
ลงชื่อ นางชมชื่น นาควิเวก

ลงชื่อ นางมาลัย สรวมชีพ

(นางชมชื่น นาควิเวก)

(นางมาลัย สรวมชีพ)

นักวิชาการสาธารสุขชานาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ

ผู้บันทึกรายงานการประชุมฯ

ผู้ตรวจรายงานการประชุมฯ

