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รายงานการประชุม คณะกรรมการประสานการพัฒนาสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดตราด
ครั้งที่ 10/๒๕61
วันที่ 31 กรกฎาคม ๒๕61 เวลา ๑๓.3๐ - ๑๖.0๐ น.
ณ ห้องประชุมพลอยแดงค่าล้้า ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
ผู้เข้าประชุม
1. นพ.สุนทร เหรียญภูมิการกิจ
2. นายเจริญ สินธุวงษ์
3. นายภาณุวฒ
ั น์ โสภณเลิศพงศ์
4. นายสุรชัย เจียมกูล
5. นายวัชชิระ เดือนฉาย
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

นางมาลัย สรวมชีพ
นายชยพล คุปติชญานนท์
นายสมนึก เกษโกวิท
นางปรางค์ภัสสร จันทร์ทองภักดี
นางสาวเสาวลักษณ์ ชูบางบ่อ
นายวินัย จันทร์แสง
นางสาวลาวัลย์ วิเศษฤทธิ์
นายพนัส นิตรมร
ทพญ.ณภัสภรณ์ วิรุศม์ธนัชพร
นายไพริน ศิริพันธ์
นายทรงวิทย์ ภิรมย์ภักดิ์
นายสันติ ศุภนันธร
นางชวินี วรรณรัตน์
นพ.วิทยา สุริโย
พญ.ศิรดา วงศ์วานวัฒนา
นายภาณุวัฒน์ โสภณเลิศพงศ์
พญ.อรทิรา เรือนมา
นายภาณุวัฒน์ โสภณเลิศพงศ์
นพ.ตนัย รัตนธัมมากูล
นายชานาญ ชาปฎิ
นายธเนศ ภัทรวรินกุล
นายนุกูล กองทรัพย์
นางวันพร เงางาม
นายนรศักดิ์ เงางาม

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด
(แทน) ผู้อานวยการโรงพยาบาลตราด
นายแพทย์ชานาญการ รักษาการผู้อานวยการ
รพ.แหลมงอบ ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่ง
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
(ด้านส่งเสริมพัฒนา)
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
รักษาการในตาแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
(ด้านบริการทางวิชาการ)
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
(แทน) หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ
(แทน) หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ
หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ
หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
รักษาการฯ ผู้อานวยการโรงพยาบาลเขาสมิง
รักษาการฯ ผู้อานวยการโรงพยาบาลคลองใหญ่
รักษาการฯ ผู้อานวยการโรงพยาบาลแหลมงอบ
รักษาการฯ ผู้อานวยการโรงพยาบาลบ่อไร่
รักษาการฯ ผู้อานวยการโรงพยาบาลเกาะช้าง
รักษาการฯ ผู้อานวยการโรงพยาบาลเกาะกูด
สาธารณสุขอาเภอเมืองตราด
สาธารณสุขอาเภอเขาสมิง
สาธารณสุขอาเภอบ่อไร่
(แทน) สาธารณสุขอาเภอแหลมงอบ
สาธารณสุขอาเภอคลองใหญ่

สสจ.ตราด
รพ.ตราด
สสจ.ตราด
สสจ.ตราด
สสจ.ตราด
สสจ.ตราด
สสจ.ตราด
สสจ.ตราด
สสจ.ตราด
สสจ.ตราด
สสจ.ตราด
สสจ.ตราด
สสจ.ตราด
สสจ.ตราด
สสจ.ตราด
สสจ.ตราด
สสจ.ตราด
สสจ.ตราด
รพ.เขาสมิง
รพ.คลองใหญ่
รพ.แหลมงอบ
รพ.บ่อไร่
รพ.เกาะช้าง
รพ.เกาะกูด
สสอ.เมืองตราด
สสอ.เขาสมิง
สสอ.บ่อไร่
สสอ.แหลมงอบ
สสอ.คลองใหญ่

30.
31.
32.
33.
34.
35.

นายบุรินทร์ ไตรรัตน์
นายชูเกียรติ แซ่เอี้ย
นายวัชรากร วิชัยศึก
นายวิจิตร อาชีวะ
นางบุญศรี พันธ์พิริยะ
นางชมชื่น นาควิเวก
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สาธารณสุขอาเภอเกาะช้าง
สาธารณสุขอาเภอเกาะกูด
หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ
นายกสมาคม อสม.จังหวัดตราด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

สสอ.เกาะช้าง
สสอ.เกาะกูด
ด่านควบคุมโรคฯ
ชมรม อสม.จังหวัดตราด
สสจ.ตราด
สสจ.ตราด

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
1. นายนุกูล สุขเกื้อ
2. นายไพบูรณ์ สมจินดา
3. นางกัญจน์ณัฏฐา ทรัพยกาธร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที่ 6.4
พยาบาลชานาญการ
สสจ.ตราด

สสจ.ตราด
ศตม.ที่ 6.4

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวลาวัณย์ ถนอมสัตย์
2. นายกนิษฐ์ สุขะ
3. นายเสกสรร จันทร
4. นางสาวสมรักษ์ วิจิตรสมบัติ
5. นางทัศนา แสงมาลา

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ผู้ประสานงานสาธารณสุขชายแดน
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

สสจ.ตราด
สสจ.ตราด
สสจ.ตราด
รพ.คลองใหญ่
สสอ.คลองใหญ่

ประธานในที่ประชุม นพ.สุนทร เหรียญภูมิการกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด
เริ่มประชุม เวลา ๑3.3๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.1 เรื่องแจ้งให้ทราบจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด
1) การจัดงานวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา ในวันที่ 12 สิงห าคม 2561 ของจังหวัดตราด ช่วงเช้าเวลา 06.00 น.
มีพิธีทาบุญตักบาตร และเวลา 08.00 น. ลงนามถวายพระพร ช่วงเย็น เวลา 17.00 – 18.00 น. มีพิธีวางพานพุ่ม
ข้าราชการใส่ชุดขาวปกติ,กากีแขนยาว(สุภาพสตรีสวมใส่กระโปรง/ถุงน่อง และเก็บผมให้เรียบร้อย)
2)
ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดขอความร่วมมือ/รณรงค์สวมใส่เสื้อฟ้าตลอดทั้งเดือนสิงหาคม 2561 /
ประดับธงชาติ/ธงฟ้าและจัดซุ้มถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
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) ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ขอให้ทุกพื้นที่เฝ้าระวังภัยจากน้าท่วม/ดินโคลนถล่ม ในส่วนของ
สาธารณสุข ขอให้รายงานทันทีหากมีผลกระทบกับการให้บริการประชาชนของหน่วยบริการ และขอให้สถานบริการ
ทุกแห่งดูแลอานวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยติดเตียง/ผู้ป่วยเรื้อรังในพื้นที่ที่มีภัยน้าท่วมในเรื่องของการให้ได้รับยา
อย่างต่อเนื่องและกรณีหากมีความจาเป็นต้องขนย้ายผู้ป่วย
4) การขับเคลื่อนPMQA 4.0 จะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ในวันที่ 14– 15 สิงหาคม 2561
5) เรื่องการเบิกจ่ายงบ ลงทุน สานักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด อยู่ที่อันดับที่ 40 เศษของระดับ
จังหวัด ขอให้ทุกแห่งติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายด้วย
6) แจ้งภาวะเศรษฐกิจ หากนิคมอุตสาหกรรมเกาะกงของประเทศกัมพูชาก่อสร้างเสร็จสิ้น คาดว่า
น่าจะมีประชาชนชาวจีนประมาณ 8,000 ครอบครัว ย้ายถิ่นฐานเข้ามาทางานที่นิคมอุตสาหกรรมเกาะกง ซึ่งอาจจะมี
ผลกระทบกับ รพ.คลองใหญ่ เรื่องของการสื่อสารด้านภาษาในการให้บริการ ขอให้ รพ.คลองใหญ่เตรียมการตั้งรับ
ไว้ด้วย
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7) การบริจาคช่วยภัยน้าท่วมที่ประเทศลาวงดรับบริจาคเสื้อผ้า/สิ่งของ หากมีความประสงค์
จะบริจาคขอให้บริจาคเป็นเงิน โดยเริ่มรับบริจาคตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2561 ณ ศาลา
100 ปี หน้าสนามหลวง จ.ตราดหรือโอนเข้าธนาคารกรุงไทย หมายเลขบัญชี 061 701 288 64
8) แจ้งปี 2563 จ.ตราด จะเป็นเจ้าภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
9) ในวันที่ 10 สิงหาคม 2561 เป็นวันครบรอบ 26 ปี ของชมรมกานัน/ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งทางชมรมฯ
จะมีการจัดกิจกรรม/ทอดผ้าป่า จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกหน่วยงานร่วมเป็นเจ้าภาพในการทอดผ้าป่าฯ
ดังกล่าว
10) สานักงานสรรพากรพื้นที่ตราด ประชาสัมพันธ์เรื่องการชาระภาษีอากรผ่านเครื่อง
11) สถานการณ์เฝ้าระวังอุบัติเหตุเทียบกับปีที่แล้วในช่วงเวลาเดียวกัน (ม.ค.
– ก.ค.61) พบว่า
อัตราผู้บาดเจ็บลดลง ผู้เสียชีวิตลดลง ซึ่งสาเหตุของการเสียชีวิตส่วนใหญ่มาจากผู้ขับขี่ไม่สวมหมวกนิรภัย และไม่คาด
เข็มขัดนิรภัย
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3) รองผู้การตารวจภูธรจังหวัดตราด แจ้งว่าทีมคณะกรรมการตรวจจับระดับจังหวัดตราด จะมี
การตรวจจับการขายยาทรามาดอลอย่างเข้มข้น
ประธาน ขอให้กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ กาชับคลินิก/ร้านขายยาห้ามใช้ยาทรามาดอลผิดประเภท
1.2 สรุปประเด็นจากการประชุมเขตสุขภาพที่ 6
1) แจ้งเรื่องการจัดตั้งสานักงาน เขตสุขภาพ โดยเขตสุขภาพที่ 6 จะจัดตั้งสานักเขตนาร่องก่อน
ซึ่งในโครงสร้างจะมีตาแหน่งผู้เชี่ยวชาญ 2 ตาแหน่ง และผู้ที่จะมาดารงตาแหน่งหัวหน้าสานักงานเขตฯ ต้องมี
คุณสมบัติอย่างน้อยเคยดารงตาแหน่ง นพ.สสจ.หรือผอ.ศูนย์ฯ มาก่อน หน้าที่ของสานักงานเขตฯ ทาหน้าที่เป็น
Regulator และมี รพ.เอกชนและภาคเอกชนร่วมเป็นคณะกรรมการฯ
2) แจ้งคณะ
CSO มีการวางแผนจะขยายขนาดของโรงพยาบาลในจังหวัดตราด ดังนี้
- รพ.คลองใหญ่ ปัจจุบันเป็น รพ.ขนาด
F2 มี 30 เตียง และภายใน ปี 2564 ได้วางแผน
จะขยายเป็น รพ.ขนาดF1 มี 90 เตียง (แต่ต้องพิจารณาจากผลงานด้วย)
- รพ.ตราด ปัจจุบันเป็น มี 318 เตียง และภายในปี 2564 ได้วางแผนจะขยายเป็น 380 เตียง
3) การวิเคราะห์ CMI ควรวิเคราะห์แยกขนาดของโรงพยาบาล
4) แนวโน้มการจัดบริการ
IPD ในอนาคตขอให้จัดกระจายให้มีในหลายๆ โรงพยาบาล แต่ไม่จาเป็น
ต้องมีทุกแห่ง โดยเฉพาะโรงพยาบาลขนาดเล็กอาจทาให้เกิดภาวะไม่คุ้มทุน
5) แนวทาง
Primary Care Team ในอนาคต Hi Risk Case การรักษาจะให้มีการ Move แพทย์
แทนการ Move ผู้ป่วย แนวทางปฏิบัติจะมีการหารือในที่ประชุมของคณะกรรมการเขตฯ ต่อไป
6) การลงทุนจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ของโรงพยาบาล ซึ่งเครื่องมือบางชนิดที่มีราคาแพงอาจ
ไม่จาเป็นต้องจัดซื้อทุกแห่ง และหากโรงพยาบาลใดจะลงทุนจัดซื้อขอให้วิเคราะห์ถึงการคุ้มทุนด้วย
7) อนาคต
Destructive Innovation การเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมอย่างเฉียบพลัน จะมีการใช้
ช่องทาง IT เช่น การใช้บริการทาง E Banking แทนการไปธนาคาร เพื่อความถูกต้องและลดภาระงาน
8) จังหวัดตราดได้รับการจัดสรรตาแหน่งว่าง มา 3 ตาแหน่ง คือ รพ.บ่อไร่ ตาแหน่งเภสัชกร
ชานาญการ /สสจ.ตราด งานคุ้มครองผู้บริโภค ตาแหน่งเภสัชกรชานาญการพิเศษ/รพ.ตราด ฝ่ายการเงินและพัสดุ
กลุ่มอานวยการรับโอนย้าย 1 ตาแหน่ง และปรับปรุงตาแหน่ง 1 ตาแหน่ง คือตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการเป็น
นักทรัพยากรบุคคล
9) แจ้งผลการดาเนินงานผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด มีดังนี้
- พชอ./EOC/การจัดการสิ่งแวดล้อม/ PCC/One Day/การใช้ยาสมเหตุสมผลผ่านขั้นที่ 1
ขั้นที่ 2 ไม่ผ่าน และสูงดีสมส่วนอยู่อันดับสุดท้ายของเขต
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10) แจ้งประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการเขต “100 ปีสาสุขบูรพา” ในวันที่ 27 – 29
สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ และมีกิจกรรม “ก้าวเดินวิ่งสาสุขบูรพา” ระยะทาง 6 กิโลเมตร ในวันที่
28 สิงหาคม 2561
11) จังหวัดตราดได้รับจัดสรรตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพให้ รพ.เกาะกูด 2 ตาแหน่ง /เกาะช้าง 1 ตาแหน่ง
/รพ.สต.บ้านคลองสน อ.เกาะช้าง 1 ตาแหน่ง/ รพ.สต.บ้านคลองมะขาม อ.คลองใหญ่ 1 ตาแหน่ง
ประธาน มอบให้กลุ่มงานทรัพย์ฯ ดูแลตาแหน่งที่กระทรวงจะจัดสรรให้อีก 2 ประเภท คือ ตาแหน่งจัดสรรใหม่
เคลื่อนย้ายไม่ได้ภายใน 3 ปี และตาแหน่งทดแทนของผู้เกษียนสามารถเคลื่อนย้ายได้ ในรายละเอียดว่าจะจัดสรรให้
ที่ใดจะแจ้งให้ทราบต่อไป
12) แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการหมอชวนวิ่ง ภาคตะวันออกจะแบ่งเป็น 2 สาย ในรายละเอียด
จะแจ้งให้ทราบในวาระของกลุ่มงานส่งเสริมฯ สสจ.ตราด
13) การคัดกรอง TB ของจังหวัดตราด ผลการดาเนินการคัดกรองในกลุ่มเสี่ยง ได้ร้อยละ 77.6/
รักษาสาเร็จ ได้ร้อยละ 66.7
14) แจ้งจะมีการบังคับใช้กฎหมายกับแรงงานต่างด้าวในเรื่องของ พ.ร.บ.ประกันสุขภาพ
15) แจ้งมีการเพิ่มสิทธิในการรักษาพยาบาล โดยใช้บัตรสมาทการ์ดของบุคลากรในสังกัด อปท.
16) แจ้งสิทธิในการส่งเสริมป้องกันโรค จะเพิ่มสิทธิวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่ประชาชนจาเป็น
จะต้องเข้าถึงด้วย
17) แจ้ง Case ผู้ป่วยโรคไตที่ อ.บ่อไร่ ปฏิเสธการล้างไต
ประธาน มอบให้กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ เยี่ยมติดตามหาข้อมูลด้วยว่าสาเหตุที่ผู้ป่วยไม่มาล้างไตเพราะอะไร เพื่อนา
ข้อมูลมาสนับสนุนในการช่วยเหลือต่อไป
มติที่ประชุม ทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 9/๒๕61
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ ฝ่ายเลขานุการการประชุม คปสจ
.ตราด ได้จัดทารายงานการประชุม
คปสจ.ตราด ครั้งที่ 9/2๕61 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ไว้ใน Website:www.trathealth.com ของสานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดตราด
มติที่ประชุม รับรอง
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่องมาจากการประชุมครั้งที่ 9/2561
3.1 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2561 ของ สสจ.ตราดและรพ.ตราด
ในระบบ GFMIS ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 – 20 กรกฎาคม 2561
1) งบภาพรวม รับจัดสรรทั้งหมด 125,616,778.00 บาท เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ 72.41 : ไม่ผ่าน
(เป้าหมายงบภาพรวม ไตรมาส 3 ร้อยละ 74.29 และไตรมาส 4 ร้อยละ 96)
- สสจ.ตราด เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 82.12 : ผ่าน
- รพ.ตราด เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 56.71 : ไม่ผ่าน
2) งบลงทุน รับจัดสรรทั้งหมด 75,914,074.00 บาท เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 76.58 : ผ่าน
(เป้าหมายงบลงทุน ไตรมาส 3 ร้อยละ 65.11 และไตรมาส 4 ร้อยละ 88)
- สสจ.ตราด เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 96.65 : ผ่าน
- รพ.ตราด เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 48.92 : ไม่ผ่าน
3) งบด้าเนินงาน รับจัดสรรทั้งหมด 49,057,918.00 บาท เบิกจ่ายได้ร้อยละ 65.67 : ไม่ผ่าน
(เป้าหมายงบดาเนินงาน ไตรมาส 3 ร้อยละ 77 และไตรมาส 4 ร้อยละ 98.36)
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- สสจ.ตราด เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 62.86 : ไม่ผ่าน
- รพ.ตราด เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 71.62 : ไม่ผ่าน
4)
งบอุดหนุน รับจัดสรรทั้งหมด 620,786.00 บาท เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 96.30
5) งบรายจ่ายอื่น รับจัดสรรทั้งหมด 24,000.00 บาท เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 62.92
งบดาเนินงาน : รายการงบประมาณที่เบิกจ่ายไม่ได้ตามเป้าหมาย ดังนี้
งบประมาณ (ยาเสพติด) รับจัดสรร 2,565,600 บาท PO+เบิกจ่าย 684,668 บาท
คงเหลือ 1,879,932 บาท จัดสรรให้พื้นที่ 1.2 ล้านบาท โดยเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายใน 31 สิงหาคม 2561
งบพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ และเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอาเภอ(พชอ.) สสอ.ละ
20,000 บาท รับจัดสรร 140,000 บาท สสอ.คลองใหญ่ส่งเบิก 3,150 บาท คงเหลือ 136,850 บาท
- งบประมาณ (อาเซียน) รับจัดสรร 397,000 บาท
PO+เบิกจ่าย 169,312 บาท
คงเหลือ 227,688 บาท ดาเนินการเสร็จสิ้นภายใน 31 สิงหาคม 2561
- งบประมาณ (ชายแดน) รับจัดสรร 385,240 บาท
PO+เบิกจ่าย 164,140 บาท
คงเหลือ 221,100 บาท ดาเนินการเสร็จสิ้นภายใน 31 สิงหาคม 2561
- งบแรงงานต่างด้าวและเหยื่อมนุษย์รับจัดสรร 150,000 บาท PO+เบิกจ่าย 65,480 บาท
คงเหลือ 84,520 บาท มีแผนจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์
- งบค่าตอบแทนชันสูตรพลิกศพ รับจัดสรร 11,000
บาท PO+เบิกจ่าย 5,300 บาท
คงเหลือ 5,700 บาท
- งบ ITA รับจัดสรร 58,000 บาท PO+เบิกจ่าย 43,838 บาท คงเหลือ 14,162 บาท
ของ รพ.คลองใหญ่/เกาะช้างและเกาะกูด
ความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนบริหารจัดการและสนับสนุนการดาเนินงาน
ตามภารกิจพื้นฐาน สสอ. ปีงบประมาณ 2561 จัดสรรเงิน รวมทั้งปี 1,829,736 .00บาท ใช้ จ่ายภาพรวมของ
สสอ. 7 แห่งได้ 1,212,580.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 66.27 ซึ่งผลการเบิกจ่ายภาพรวมไม่ได้ตามเป้าหมาย ขอให้
สสอ.ทุกแห่ง เร่งรัดดาเนินการและส่งเอกสารเบิกจ่ายฯ ดังนี้
1. ให้พิจารณาทบทวนรายการตามแผนฯ หากดาเนินการไม่ทันให้แจ้งคืนเงินให้ สสจ.ตราด ภายใน
วันที่ 31 กรกฎาคม 2561
2. ขอให้ส่งเอกสารเบิกเงินภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ยกเว้นรายการสาธารณูปโภค
3.2 รายงาน ติดตามงบลงทุนสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รายละเอียด : ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการงบผูกพันข้ามปี ปีงบประมาณ 2560 อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ 1 รายการ
- อาคารเอ็กซเรย์คลอด ICU และพักผู้ป่วย คสล. 6 ชั้น รพ.ตราด 205,347,600 บาท
จานวน 21 งวดงาน ส่งมอบงานงวดที่ 8 แล้ว นัดตรวจงานวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างดาเนินงานงวดที่ 9
รายละเอียด : ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการที่กันเงินเหลื่อมปี ปีงบประมาณ 2560 อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ 2 รายการ
1. ปรับปรุงห้องตรวจอายุรกรรมชั้น G อาคารสกลมหาสังฆปริณายกของ รพ.ตราด วงเงิน
4,800,000 บาท กาหนดส่งมอบงาน
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 เนื่องจากงานยังไม่แล้วเสร็จผู้รับเหมาจึงขอขยายเวลา
ดาเนินการ และกาหนดส่งมอบงานภายในเดือนกรกฎาคม 2561
2. อาคารจอดรถ รพ.ตราด วงเงิน 53,868,200 บาท 10 งวดงาน เบิกล่วงหน้าแล้ว 15 %
วงเงิน 6,832,500 บาท ส่งมอบงานงวดที่ 1 แล้ว เมื่อเดือนเมษายน 2561 ปัจจุบันผู้รับเหมาไม่เข้างาน รพ.ตราด
ได้นัดประชุมคณะกรรมการฯ ใน วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 แต่ไม่ได้ประชุมเนื่องจากผู้รับเหมาไม่เข้าประชุม จึงขอ
เลื่อนประชุมคณะกรรมการฯ เป็นวันที่ 7 สิงหาคม 2561
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๓) รายงานการติดตามงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ที่ได้รับการอนุมัติให้โอนเปลี่ยนแปลง

งบประมาณ
รายการสิ่งก่อสร้าง จานวน 1 รายการ
- ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสารองอาคารหอผู้ป่วย 60 เตียง วงเงิน 2,750,000 บาท อยู่ระหว่าง
ประสานกองแบบฯเพื่อจัดทาแบบแปลน โดยกาหนด ให้ แล้วเสร็จ ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 และจะแต่งตั้ง
คณะกรรมการทางพัสดุต่อไป
รายการครุภัณฑ์ จานวน 7 รายการ วงเงิน 1,473,700 บาท
1. คอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 ของ รพ.คลองใหญ่ ราคา 22,000 บาท
จานวน 34 เครื่อง วงเงินรวม 748,000 บาท
2. อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย Firewall แบบที่ 1 ของ รพ.คลองใหญ่ จานวน 1 เครื่อง
วงเงิน 22,000 บาท
3. เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้คสาหรับประมวลผล ของ รพ.คลองใหญ่ ราคา 21,000 บาท
จานวน 5 เครื่อง วงเงินรวม 105,000 บาท
4. ตู้สาหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์แบบที่ 3 ของ รพ.คลองใหญ่ จานวน 1 เครื่อง
วงเงิน 140,000 บาท
5. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบปรับมุมมองคงที่สาหรับติดตั้งภายนอกอาคาร
(Outdoor PTZ Network Camera) แบบที่ 1 ของ รพ.คลองใหญ่ ราคา 33,000 บาท จานวน 3 เครื่อง วงเงิน
รวม 99,000 บาท
6. ทีวีแอลอีดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว
ของ รพ.คลองใหญ่ ราคา 13,100 บาท จานวน 7 เครื่อง วงเงินรวม 91,700 บาท
7. เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 3 KVA ของ รพ.คลองใหญ่ ราคา35,000 บาท จานวน 2 เครื่อง
วงเงินรวม 70,000 บาท
หมายเหตุ : ทั้ง 7 ราย อยู่ในขั้นตอน รพ.คลองใหญ่ จัดทาโครงการฯ /ขออนุมัติเสปค และ
งานพัสดุ สสจ.ร่างคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
3.3 การจัดทาแผนคาของบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ CUP ส่งแผน ให้ สสจ.ตราด (ส่งเอกสารพร้อมไฟล์)
วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ นัดประชุมบันทึกโปรแกรม ณ สสจ.ตราด (วิทยากรจาก สปสช.เขต ๖)
ขอให้ทุก CUP ส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานเข้าร่วมประชุม พร้อมนาไฟล์การจัดทาแผนมาด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เพื่อพิจารณา
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง ติดตามงานตามนโยบายที่ส้าคัญ โดย นางมาลัย สรวมชีพ
5.1 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ ได้จัดทาสรุปข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการ และนิเทศงาน
กรณีปกติ (รอบที่ 2) ปี 2561 รายละเอียดเอกสารหมายเลข 4
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ จากคณะกรรมการประสานการพัฒนาสาธารณสุข ระดับจังหวัด (คปสจ.)
จังหวัดตราด
6.๑ สมาคม อสม. จังหวัดตราด
ไม่มี
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6.๒ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองตราด
ไม่มา
6.๓ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ อ้าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
ไม่มี
6.๔ เรื่อง แจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลตราด
- สืบเนื่องจากการประชุม คปสจ.ครั้งที่ 9/2561 ทาง รพ.ตราด ได้แจ้งว่าจะจัดหาเงินเพื่อ
ปรับปรุงหอผู้ป่วยตึกสกลมหาสังฆปรินายก พร้อมกับจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ทางการแพทย์ วันนี้จึงขอประชาสัมพันธ์ และ
ขอความร่วมมือจากคณะกรรมการ คปสจ.ทุกท่าน ดังนี้
1) การจัดทอดผ้าป่าสามัคคี ขอความร่วมมือสมทบทุนกองผ้าป่า กองละ 2,000 บาท
และให้ซองเพื่อรับบริจาคเงิน (โดย นพ.วิทยา สุริโย)
2) จาหน่ายเสื้อสีฟ้าคอปก
ตัวละ 299 บาท (โดยนายเจริญ สินธุวงษ์)
มติที่ประชุม รับทราบ
6
.๕ เรื่องแจ้งให้ทราบจากรักษาการฯ นายแพทย์ด้านเวชกรรมป้องกัน
สสจ.ตราด ร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) และองค์การบริหารการพัฒนา
พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์กรมหาชน) ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบปฏิบัติการการแพทย์
ฉุกเฉินในพื้นที่พิเศษ ( EMS ชาวเกาะ) เมื่อวันที่ 24 – 26 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงแรมโคโคนัท บีช
อ.เกาะช้าง โดยมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ECS ทางทะเล/ร่วมกันจัดทาแผน ECS/แนวทางการ refer ทางบก
ทางทะเล และทางอากาศโดยฮอร์ลิปคอปเตอร์ (มีแนวทางที่ใช้ได้ชัดเจนแล้ว) ซึ่ง สพฉ. จะสนับสนุนงบประมาณ
ในการทดสอบการ refer ทางอากาศโดยฮอร์ลิปคอปเตอร์ จานวน 10 Case ในรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
6
.๖ เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
ไม่มา
6.7 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากรักษาการฯ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านบริการทางวิชาการ)
ไม่มี
6.๘ เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการพิเศษ
(นายนุกูล สุขเกื้อ)
ไม่ม า
6.๙ เรื่อง แจ้งให้ทราบจาก ศตม.ที่ 6.๔ ตราด
ไม่มา
6.๑๐ เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข โดย นางมาลัย สรวมชีพ
6.10.1 แจ้งการเตรียมการประชุม จัดทาแผนพัฒนาระบบบริหารจัดการ และพัฒนาระบบ
บริการด้านสุขภาพ จังหวัดตราด ปีงบประมาณ 2562
แผนพัฒนาระบบบริหารจัดการ ด้านสุขภาพฯ พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA) จัดประชุมวันที่ ๒๓ – ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑
แผนพัฒนาระบบบริการด้านสุขภาพฯ จัดประชุมวันที่ ๑๘ – ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑
- การเตรียมข้อมูลเพื่อจัดทาแผนฯ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ จะจัดส่งไฟล์เอกสาร
ให้กลุ่มงาน/คปสอ.และนัดประชุมเตรียมความพร้อมจัดทาแผนทาง Web conference ในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑
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6
.10.2 ขอหารือเรื่องงบ 700,000 บาท กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ สสจ.ตราด ได้ทา
หนังสือประสานไปยัง สพฉ. ขอปรับวัตถุประสงค์การใช้เงิน มาใช้พัฒนาระบบ ECS/ระบบ EMS ในพื้นที่เกาะ
นพ.ภาณุวัฒน์ โสภณเลิศพงส์ แจ้งว่างบ 700,000 บาท ดังกล่าว ไม่ได้อยู่ในอานาจตัดสินใจของ สพฉ.เนื่องจาก
ได้รับโอนงบประมาณมาจากสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ ต้องทาหนังสือประสาน
ไปยังสานักงานปลัดกระทรวง
ประธาน ในรายละเอียด ขอให้ประสานสานักงานปลัดกระทรวงฯ เพื่อความชัดเจนต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
6.11 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
6.11.1 แจ้งเรื่องการระบาดโรคไข้หวัดใหญ่ในเรือนจา โดยเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561
ได้รับ การประสานแจ้งจากเรือนจาจังหวัดตราด ว่าพบผู้ต้องขังป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่จานวนหลายราย และในวันที่
24 กรกฎาคม 2561 ทาง แพทย์ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข โรงพยาบาลตราด
และ
คณะเจ้าหน้าที่ ของสาธารณสุขอาเภอเมือง ได้ ร่วมออกสอบสวน และควบคุมโรค ผู้ต้องขังทั้งหมด 1,004 ราย
ดาเนินการคัดกรองเบื้องต้นจากเจ้าหน้าที่เรือนจา ไม่พบอาการเข้าข่ายสงสัยไข้หวัดใหญ่จานวน 800 ราย มีอาการ
เข้าข่ายไข้หวัดใหญ่ที่ต้องพบแพทย์ จานวน 204 ราย พบอาการผิดปกติแพทย์จ่ายยา จานวน 67 ราย ซึ่งในจานวนนี้
สงสัยไข้เลือดออก จานวน 3 ราย แพทย์นัดเจาะเลือดประกอบการวินิจฉัย มีการเก็บตัวอย่างตรวจวิเคราะห์
ทางห้องปฏิบัติการ จานวน 9 ราย พบ positive Flu A จานวน 4 ราย และ Flu A (H1N1) จานวน 4 ราย
negative 1 ราย และในการดาเนินครั้งนี้พบว่าทางเรือนจามียาในการดูแลผู้ต้องขังจานวนจากัด จึงต้องขอรับ
การสนับสนุนยาจากทางโรงพยาบาลตราด โดยเรือนจาจังหวัดตราด จะทาหนังสือ ประสานกับทาง โรงพยาบาลตราด
ต่อไป
6.
11.2 แจ้งสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่จังหวัดตราด ข้อมูล ณ วันที่ 21 กรกฎาคม
2561 พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจานวน 121 ราย อัตราป่วย 100 .36 ต่อแสนประชากร จังหวัดตราดอยู่ลาดับ
ที่ 14 ของประเทศ ซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่ลาดับที่ 22 ของประเทศ และอยู่ลาดับ 2 ของเขต พื้นที่ที่ต้องดาเนินการ
เร่งรัดในการควบคุมการระบาด ดังนี้
อาเภอเมืองตราด ตาบล
หนองเสม็ด,วังกระแจะ
อาเภอคลองใหญ่ ตาบล คลองใหญ่
,ไม้รูด,หาดเล็ก
อาเภอเขาสมิง
ตาบล แสนตุ้ง,วังตะเคียน
อาเภอบ่อไร่ ตาบล บ่อพลอย
,ด่านชุมพล,นนทรีย์
อาเภอแหลมงอบ ตาบล บางปิด
ประธาน ขอให้รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกให้ผู้บริหาร(นพ.สสจ.ตราด/สสอ.ทุกแห่ง) ทราบด้วยทุกครั้ง
ที่มี Case โรคไข้เลือดออก
มติที่ประชุม รับทราบ
6.๑2 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานบริหารทั่วไป
ติดตามการเบิกจ่ายค่าตอบแทน ฉ 11 มีหน่วยบริการที่ต้องเร่งรัดการเบิกจ่าย คือ รพ.บ่อไร่
และ สสอ.บ่อไร่ นอกนั้นดาเนินการเบิกจ่ายเสร็จแล้ว
นพ.ภาณุวัฒน์ โสภณเลิศพงษ์ ในการตรวจประเมินคุณภาพบัญชี ขอความร่วมมือให้งานตรวจสอบภายในและ
งานการเงินการบัญชีลงพื้นที่ออกตรวจฯ พร้อมกัน เพื่อให้การดาเนินงานไปในแนวทางเดียวกัน และพื้นที่จะได้เตรียม
ความพร้อมรับตรวจในครั้งเดียว
มติที่ประชุม รับทราบ
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.๑3 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานทันตสาธารณสุข

6.๑4 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานประกันสุขภาพ
ไม่มี
6
.๑5 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ โดย นายวินัย จันทร์แสง
แจ้งผล
การคัดเลือก พื้นที่ต้นแบบการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพ เขตสุขภาพที่ 6 ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ณ สถาบันพัฒนานวัตกรรมด้านระบบบริการสุขภาพภาคกลาง
จ.ชลบุรี ดังนี้
- รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพลดโรคมะเร็ง ความดันโลหิต
สูง โรคหัวใจและหลอดเลือด (ม. 4 บ้านหนองคันทรง อ.เมือง จ.ตราด)
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ตาบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการและนวตกรรมสุขภาพ
ชุมชน (ต.นนทรีย์ อ.บ่อไร่ จ.ตราด)
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 องค์กร อสม.ระดับอาเภอ สร้างสุขภาพ รู้ตน ลดเสี่ยง
ลดโรค ปรับพฤติกรรม ต้านภัยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง (ชมรม อสม. อ.บ่อไร่ จ.ตราด )
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 โรงเรียนสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติ
แห่งชาติ (โรงเรียนบ้านหาดเล็ก ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด)
มติที่ประชุม รับทราบ
6.๑6 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ โดย นายสมนึก เกษโกวิท
6.๑6.1 โครงการหมอชวนวิ่ง เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสาคัญของการ
ออกกาลังกายด้วยการวิ่งและเดินที่ถูกวิธี โดยจะจัดกิจกรรมวิ่งพร้อมกันทั่วประเทศ ซึ่งจังหวัดตราดอยู่ในสาย E 2
วิ่งร่วมกับสายภาคตะวันออก เริ่มวิ่งในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 เวลา 03.00 น. จุด
Start ณ อาคาร
เอนกประสงค์ปลายสะพาน อ.คลองใหญ่ และจะให้นักวิ่งได้พักรับประทานอาหารว่างและเข้าห้องน้า ทุกๆ 4 กิโลเมตร
จนกระทั่งถึงบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดตราด เวลา 17.00 น. พร้อมมีจัดกิจกรรมต่างๆ บนเวที และมีพิธีมอบคฑา
ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดตราด และในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 จะเริ่มวิ่ง เวลา 04.00 น ณ ศาลากลางจังหวัด
ตราด จนกระทั่งถึงถึงสะพานท่าจอด เวลา 08.00 น. พร้อมกับส่งคฑาต่อให้กับทีมนักวิ่งของจังหวัดจันทบุรี และ
ในช่วงเย็นจะมีพิธีมอบคฑาเป็นทางการโดยผู้ว่าราชการจังหวัดตราด มอบให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ณ บริเวณ
หน้าศาลากลางจังหวัดจันทบุรี หลังจากนั้นส่งต่อคฑาต่อให้จังหวัดต่างๆ ในภาคตะวันออกจนครบทุกจังหวัด และ
ส่งมอบคฑาให้กับกระทรวงฯ พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 โดยขอประชาสัมพันธ์ การจัดสรร
เสื้อหมอชวนวิ่งเพื่อให้ทุกอาเภอช่วยจาหน่ายเสื้อตัวละ 200 บาท (รายละเอียดการจัดสรรเสื้อตามเอกสารหมายเลข 5)
6.๑6.2 แจ้งการใช้ข้อมูลData Exchange งานอนามัยแม่และเด็กเพื่อติดตามผลงาน 2 ตัวตัวชี้วัด
คือ
- ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ก่อนหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์
- ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการดูแลก่อนคลอด 5 ครั้งตามเกณฑ์
จากการรายงานพบว่า
- จานวนหญิงคลอดจากรายงานและในระบบ HDC มีจานวนต่างกัน 309 คน
- มีหญิงตั้งครรภ์มารับบริการในหน่วยบริการ แต่ไม่ได้รับการขึ้นทะเบียน
หน่วยบริการไม่เข้าไปใช้ข้อมูลในเมนู Data Exchange ยกตัวอย่าง เช่น การใช้ข้อมูล
ในเดือนมิถุนายน 2561 หน่วยบริการมีทั้งหมด 73 แห่ง มีการใช้ข้อมูล จานวน 18 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 24.65
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และทะเบียนการสิ้นสุดการตั้งครรภ์ฯ จานวน 31 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 42.46 ถือว่าหน่วยบริการมีการใช้ข้อมูล
Data Exchange น้อยมาก ขอให้ผู้บริหารทุกอาเภอช่วยติดตามการใช้ข้อมูล Data Exchange ในพื้นที่ด้วย
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้ข้อมูล Data Exchange
1. ได้รับงบประมาณเพิ่มเติมจาก สป.สช. (จัดสรรงบQOF ให้ตามผลงาน
2. เขตสุขภาพที่ 6 ใช้เป็นคะแนนเทียบเคียงผลงานจังหวัด
มติที่ประชุม รับทราบ
6.๑7 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ไม่มี
6.๑8 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานนิติการ โดย พนัส นิตรมร
ไม่มี
6.19 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานการบริหารทรัพยากรบุคคล
6.19.1 การประชุมงานวิชาการและการมอบรางวัลบุคลากร
& เครือข่ายสาสุขตราด
ทรงคุณค่า (HR Awards 2018) ในวันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงแรมบ้านปูรีสอร์ท จ.ตราด
ซึ่งทางกลุ่มงานทรัพย์ฯ ได้ แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทุกหน่วยบริการทราบแล้ว และเพื่อให้บุคลากรที่มีผลงานเด่น
มานาเสนอผลงานในงานวิชาการ พร้อมกับมีแจกประกาศนียบัตรให้กับบุคลากรที่ผ่าน E- Leaning ด้วย
6.19.2 ขอความร่วมมือจากผู้บริหารทุกแห่ง จัดส่งผลประเมินการปฏิบัติงาน ของบุคลากร
รอบที่ 2/2561 ส่งให้กับกลุ่มงานทรัพย์ฯ สสจ.ตราด ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2561
มติที่ประชุม รับทราบ
6.๒๐ เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
ไม่มี
6.21 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
ไม่มี
6 .22 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลชุมชน /ส้านักงานสาธารณสุขอ้าเภอ
พญ.ศิรดา วงศ์วานวัฒนา รักษาการฯ ผอ.รพ.คลองใหญ่ แจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการของศูนย์สุขภาพชุมชนฯ
รพ.คลองใหญ่ จะเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่ วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป โดยจะเปิดให้บริการนวด อบ ประคบ
สปา สักคิ้ว ของแพทย์แผนไทย และมีฝังเข็ม กัวชา ของแพทย์แผนจีน ขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่และประชาชนที่สนใจ
เข้ารับบริการต่อไป
นพ.ภาณุวัฒน์ โสภณเลิศพงศ์ แจ้งเพิ่มเติม 2 เรื่อง ดังนี้
1. เรื่อง
Service Plan ปัจจุบันมีการเพิ่มสาขามากขึ้นในการตอบตัวชี้วัด เพื่อความคล่องตัว
และสะดวกต่อการดาเนินงาน จึงจะขอบูรณาการงาน Service Plan แต่ละสาขากับ รพ.ตราด โดยจะขอเชิญกลุ่มงาน
ที่เกี่ยวข้องประชุมหารือร่วมกันต่อไป
2. แจ้งประชาสัมพันธ์ รพ.เกาะช้าง จะเปิดรับสมัครช่างเทคนิค(ช่างไฟฟ้า) จานวน 2 ตาแหน่ง
พร้อมที่พัก ผู้ใดสนใจขอให้มาสมัครได้ที่ รพ.เกาะช้าง งานบุคคลฯ
มติที่ประชุม รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ
กาหนดวันประชุม คปสจ.ตราด ประจาเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑
ปิดประชุมเวลา ๑6.00 น.
ลงชื่อ

นางชมชื่น นาควิเวก ลงชื่อ
(นางชมชื่น นาควิเวก)
นักวิชาการสาธารสุขชานาญการ
ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุมฯ

นางมาลัย สรวมชีพ
(นางมาลัย สรวมชีพ)
หัวหน้ากลุม่ งานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
ผู้ตรวจรายงานการประชุมฯ

