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รายงานการประชุม คณะกรรมการประสานการพัฒนาสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดตราด
ครั้งที่ 1/๒๕60 วันที่ 31 ตุลาคม ๒๕๕9 เวลา ๑๓.3๐ - ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้ องประชุมพลอยแดงค่าล ้า สานักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
ผู้เข้าประชุม
1. นพ.ระวี สิริประเสริฐ
สสจ.ตราด
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด
2. นพ.วิทยา สุริโย
แทนผู้อานวยการโรงพยาบาลตราด
รพ.ตราด
3. นายสุรชัย เจียมกูล
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
สสจ.ตราด
(ด้านส่งเสริมพัฒนา)
4. นางอัจฉราภรณ์ ละเอียดดี
นักวิชาการสาธารณสุขเชี
สสจ.ตราด
่ยวชาญ
(ด้านบริการทางวิสสจ.ตราด
ชาการ)
(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. นางศิรินทิพย์ ทองย้อย
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
สสจ.ตราด
11. นายวัชชิระ เดือนฉาย
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ
สสจ.ตราด
12. น.ส.ลาวัลย์ วิเศษฤทธิ์
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
สสจ.ตราด
13. ทพญ.ณภัสภรณ์ วิรุศม์ธนัชพร
หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข
สสจ.ตราด
14. นายไพริน ศิริพันธ์
หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
สสจ.ตราด
15. นายพนัส นิตรมร
หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ
สสจ.ตราด
16. นายทรงวิทย์ ภิรมย์ภักดิ์
หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ
สสจ.ตราด
17. นายวินัย จันทร์แสง
หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ
สสจ.ตราด
18. นางชวินี วรรณรัตน์
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
สสจ.ตราด
19. นพ.ภาณุวัฒน์ โสภณเลิศพงษ์
รักษาการฯ ผู้อานวยการโรงพยาบาลแหลมงอบ
รพ.แหลมงอบ
20. นพ.ณัฐพล คณาทรัพย์
รักษาการฯ ผู้อานวยการโรงพยาบาลบ่อไร่
รพ.บ่อไร่
21. พญ.ศรีประภา โกมารกุล ณ นคร รักษาการฯ ผู้อานวยการโรงพยาบาลเกาะช้าง
รพ.เกาะช้าง
22. นางกัลยา หัชลีฬหา
รักษาการฯ ผู้อานวยการโรงพยาบาลเขาสมิง
รพ.เขาสมิง
23. น.ส.สมรักษ์ วิจิตรสมบัติ
แทนผู้อานวยการโรงพยาบาลคลองใหญ่
รพ.คลองใหญ่
24. นางสุรีย์ ราไพ
รักษาการฯ ผู้อานวยการโรงพยาบาลเกาะกูด
รพ.เกาะกูด
25. นายชานาญ ชาปฏิ
สาธารณสุขอาเภอเมืองตราด
สสอ.เมืองตราด
26. นายธเนศ ภัทรวรินกุล
สาธารณสุขอาเภอเขาสมิง
สสอ.เขาสมิง
27. นายนุกูล กองทรัพย์
สาธารณสุขอาเภอบ่อไร่
สสอ.บ่อไร่
28. นายปรีชา พัสนาพิณ
สาธารณสุขอาเภอแหลมงอบ
สสอ.แหลมงอบ
29. นายนรศักดิ์ เงางาม
สาธารณสุขอาเภอคลองใหญ่
สสอ.คลองใหญ่
30. นายบุรินทร์ ไตรรัตน์
สาธารณสุขอาเภอเกาะช้าง
สสอ.เกาะช้าง
/31. นายชูเกียรติ...
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31.
32.
33.
34.
35.
36.

นายชูเกียรติ แซ่เอี้ย
นายษีวะรัง สังข์ทอง
นายสิทธิ์ เชื้อฉลาด
นางกัญจน์ณัฏฐา ทรัพย์กาธร
นางบุญศรี พันธ์พิริยะ
นางชมชื่น นาควิเวก

สาธารณสุขอาเภอเกาะกูด
หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที่ 6.4
หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

สสอ.เกาะกูด
ศตม.ที่ 6.4 ตราด
ด่านควบคุมโรคฯ
เทศบาลเมืองตราด
สสจ.ตราด
สสจ.ตราด

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
1. พญ.โมไนยา พฤทธิภาพย์
ด้านเวชกรรมป้องกัน
2. นายวิจิตร อาชีวะ

ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ

ติดราชการ

นายกสมาคม อสม.จังหวัดตราด

ติดภารกิจ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. น.ส.ลาวัณย์ ถนอมสัตย์
2. นางรัตนาภรณ์ ครองธรรม
3. นายสิทธิชัย เจริญรัมย์
4. นายกนิษฐ์ สุขะ

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

สสจ.ตราด
สสจ.ตราด
สสจ.ตราด
สสจ.ตราด

ประธานในที่ประชุม นพ.ระวี สิริประเสริฐ
เริ่มประชุม เวลา ๑๓.3๐ น.

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.1 เรื่องแจ้งให้ทราบจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด
1) เรื่อง แนะนาหัวหน้าส่วนที่ย้ายมาใหม่ ดังนี้
1. รท.ศตวรรษ อนันตกูล ตาแหน่ง ปลัดจังหวัดตราด
2. พ.ต.ต.ทวีโรจน์ ศิริสวัสดิบุตร ตาแหน่ง รองผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดชัยนาท
รักษาราชการแทนผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดตราด
3. นพ.ระวี สิริประเสริฐ ตาแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด
4. น.อ.สมนึก กรอบคา ตาแหน่ง ผู้บัญชาการฐานส่งกาลังบารุงทหารเรือตราด
5. นายสุรสิทธิ์ ถือสัตย์ ตาแหน่ง ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดตราด
6. นายเอนก ชคัตตรัยกุล ตาแหน่ง สรรพากรพื้นที่ตราด
7. นายอานาจ สอนหมวก ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตราด
2)
จังหวัดตราดได้คัดเลือก บริษัท Property Perfect เข้ามาบริหารงาน/จัดการ พื้นที่เศรษฐกิจ
พิเศษใน อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ซึ่งเป็นจังหวัดเดียวที่มีเอกชนเข้ามาร่วมลงทุนด้วยโดยแบ่งพื้นเป็น 3 โซน ดังนี้
1. โซนพื้นที่บริการชุมชน เช่น โรงเรียน หน่วยบริการภาครัฐ เป็นต้น
2. โซนพื้นที่พาณิชย์ เช่น การแสดงสินค้า
OTOP ลานกิจกรรม ตลาดสด สวนสนุกเป็นต้น
3. โซนพื้นที่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ ซึ่งเป็นพื้นที่เดิมเป็นสระน้า โดยจะมีการปรับปรุง
เรื่องน้าและการจัดการขยะ
/3) ขอให้ทุกส่วน…
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3) ขอให้ทุกส่วนราชการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2560 เน้นงบประมาณที่ต่ากว่า
2 ล้านบาท ขอให้เบิกจ่ายภายในเดือนธันวาคม 2559 โดยให้เป็นไปตามแผน
4) เรื่องการจัดเจ้าหน้าที่พยาบาลประจาหน่วยที่ประชาชนจะไปกราบพระบรมศพฯ
ณ สนามหลวง กทม. ซึ่ง สสจ.ตราด ได้ประสานแจ้งให้ทุก CUP ทราบแล้ว
5) ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด แจ้งเรื่องกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้า เรื่องมาตรการตรวจสอบแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ดังนี้
1. ปัญหาสิ่งสาธารณประโยชน์ประเภทต่างๆ ที่ชารุดเสียหายจนไม่อาจใช้ประโยชน์ได้
2. ปัญหาที่เกิดจากสาธารณภัยประเภทต่างๆ ที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขมาเป็นเวลานาน
อันเนื่องจากติดขัดที่กฎหมายและระเบียบปฏิบัติหรืองบประมาณ
3. ปัญหาความเดือดร้อนทุกข์ยากที่เกิดกับบุคคล ครอบครัวที่มีฐานะยากจนหรือผู้ด้อย
โอกาส
ในการพิจารณาปัญหาทั้ง 3 ประเด็นนี้ ถ้าปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอยู่ใน
ความรับผิดชอบของหน่วยงานใด ก็ให้หน่วยงานนั้นเป็นเจ้าของเรื่องและแก้ไขปัญหาโดยเร็ว พร้อมทั้งรายงานผล
ให้ทราบโดยเร็ว และขอให้กาหนดช่องทางสื่อสารเพื่อให้ประชาชนสามารถแจ้งข้อมูลร้องเรียนได้อย่างทั่วถึง
ตลอดเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดและอาเภอเป็นช่องทางรับรู้และแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน รวมทั้งการใช้กลไกกานัน ผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้าน เป็นผู้ตรวจสอบติดตามปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ตาบลและหมู่บ้าน เพื่อรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอาเภอทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
๑.2 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากการประชุมกระทรวงสาธารณสุข/เขตสุขภาพที่ 6/สปสช.เขต 6 ระยอง และ
การประชุม อื่นๆ
1.2.1
การประชุมคณะกรรมการเขตฯ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559 มีประเด็นสาคัญคือ การเตรียม
ความพร้อมรับรัฐมนตรีฯ และปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในการประชุมเชิงปฏิบัติการนาเสนอการขับเคลื่อนแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) เขตสุขภาพที่ 6
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 12/๒๕๕9
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ ฝ่ายเลขานุการการประชุม คปสจ. ได้จัดทารายงานการประชุม คปสจ.
ตราด ครั้งที่ 12/2๕๕9 เมื่อวันที่ 28 กันยายน ๒๕๕9 ไว้ใน Website: www.trathealth.com ของสานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดตราด
มติที่ประชุม รับรอง
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่องมาจากการประชุมครั้งที่ 12/2559
3.1 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารฯ รายงานผลการดาเนินการงบลงทุนปีงบประมาณ 2560 ดังนี้
รายการครุภัณฑ์ ต่ากว่า 2 ล้านบาท มี 8 รายการ (ที่ต้องเบิกจ่ายภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2559)
/1. เครื่องมัลติมีเดีย…
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1. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอ ร์ สสจ.ตราด วงเงิน 58,000 บาท ได้ลงนามในการจัดซื้อแล้ว
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2559 อยู่ระหว่างรอส่งมอบของ
2. กล้องถ่ายภาพจอประสาทตา รพ.บ่อไร่ วงเงิน 1,200,000 กาหนดเปิดซอง ในวันที่ 3
พฤศจิกายน 2559
3. ชุดอุปกรณ์ช่วยชีวิตทารกแรกเกิด วงเงิน 380,000 บาท ลงนามสัญญา เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม
2559 อยู่ระหว่างรอส่งมอบของ
4.
รถพยาบาลรถตู้ วงเงิน 2,000,000 บาท กาหนดเปิดซอง ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559
5. ตู้อบเด็ก 2 ตู้ รพ.แหลมงอบ วงเงิน 1,100,000 บาท เปิดซองแล้วเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม
2559 รอลงนามในสัญญาในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559
6.
ตู้อบเด็กลาเลียงทารกแรกเกิด รพ.คลองใหญ่ วงเงิน 550,000 บาท เปิดซองแล้ว เมื่อวันที่
28 ตุลาคม 2559 อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา
7. เครื่องเอ็กซเรย์ 500 mA รพ.เกาะช้าง วงเงิน 1,750,000 บาท ประกาศสอบราคา วันที่ 31
ตุลาคม 2559 อยู่ระหว่างรอผลการสอบราคา
8. เครื่องวัดความดันอัตโนมัติสาหรับทารก รพ.คลองใหญ่ วงเงิน 100,000 บาท ลงนาม
ในสัญญา เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 อยู่ระหว่างรอส่งมอบของ
รายการสิ่งก่อสร้าง ต่ากว่า 2 ล้านบาท มี 2 รายการ
1. รายการทาสีภายใน/ภายนอก สสจ.ตราด วงเงิน 347
,000 บาท ลงนามในสัญญา เมื่อวันที่
21 ตุลาคม 2559 อยู่ระหว่างรอส่งมอบของ (สิ้นสุดสัญญา 20 ธ.ค.59)
2. ทาสีกาแพง สสอ.บ่อไร่
วงเงิน 120,000 บาท ลงนามในสัญญา เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559
อยู่ระหว่างรอส่งมอบของ (สิ้นสุดสัญญา 20 ธ.ค.59)
รายการสิ่งก่อสร้าง สูงกว่า 2 ล้านบาท มี 4 รายการ
1. บ้านพักข้าราชการ ระดับ 8
– 9 สสจ.ตราด วงเงิน 2,417,500 บาท พิจารณาราคา
E-bidding เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559 อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา
2. โรงนึ่งกลาง รพ.บ่อไร่ วงเงิน 1,930,500 บาท เปิดซองเสนอราคา เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม
2559 อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา
3. ศูนย์สุขภาพชุมชน อ.คลองใหญ่ 43,164,300 บาท อยู่ระหว่างประกาศร่าง
TOR สิ้นสุด
ประกาศฯ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559
4. อาคารพักพยาบาล อ.คลองใหญ่ 9,423,400 บาท สิ้นสุดเสนอร่าง
TOR เมื่อวันที่ 25
ตุลาคม 2559 รอพิจารณาผล E-bidding ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559
มติที่ประชุม รับทราบ
3.2 หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ รายงานความก้าวหน้างบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ที่กัน
เหลื่อมปี ดังนี้
รายการก่อสร้างอาคารสนับสนุนบริการเป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น รพ.ตราด งบจัดสรร 40.2 ล้านบาท
สิ้นสุดสัญญา เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 อยู่ใน ขั้นตอนกาลังดาเนินงานงวดที่ 8 และงวดที่ 9 (สุดท้าย)
/ซึ่งยอดเงิน...
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ซึ่งยอดเงินในระบบเหลือ 16.4 ล้านบาท ปัจจุบันสิ้นสุดสัญญามาปีเศษ (ค่าปรับวันละ 40,200 บาท) ยอดเงินถูก
ปรับในขณะนี้ประมาณ 19 ล้านบาท
นพ.วิทยา สุริโย ผู้แทนจาก รพ.ตราด แจ้งเพิ่มเติมว่าได้รับการประสานจากผู้รับเหมาการก่อสร้างฯ ดังกล่าว คาดว่า
จะส่งงานได้ประมาณเดือนพฤศจิกายน 2559
มติที่ประชุม รับทราบ
3.3 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารฯ รายงานความก้าวหน้าการตรวจสอบการจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้
ตามที่ ก
ลุ่มงานบริหารทั่วไป แจ้งว่าได้นาเรื่อง ขอปรับอัตราค่าตอบแทน ปฏิบัติงานนอกเวลาสาหรับ
ลูกจ้างรายคาบในตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพ เพิ่มขึ้นไม่เกินหนึ่งเท่าของอัตราที่กาหนดไว้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนฯ ประจาปีงบประมาณ 2560 ตั้งแต่ 1 ต.ค.59
– 30 ก.ย.60 เข้าที่ประชุม
คปสจ.ครั้งที่ 12/2559 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559 ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้มีมติขอให้ตรวจสอบให้ตรงกับ
ระเบียบ/หลักเกณฑ์ และให้หารือไปยังกรมบัญชีกลางโดยผ่านกระทรวงฯ นั้น ซึ่งทางกลุ่มงานบริหารฯ ได้ตรวจสอบ
แล้ว สามารถ จ่ายค่าตอบแทนได้ตามระเบียบ รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 4
ประธาน แจ้งว่าเนื่องจากมีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนอยู่แล้ว ขอให้นาเข้าในที่ประชุมเพื่อให้
คณะกรรมการฯ ดังกล่าว พิจารณาต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
3.4 เรื่องแจ้งการจัดทาแผนคาของบลงทุน ปีงบประมาณ 2561
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ แจ้งว่าเขตสุขภาพที่ 6 ได้ประสานขอให้ทุกจังหวัด ส่งแผนคาขอ
งบลงทุนปี 2561 ให้กับเขตฯ ภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์จึงขอให้ทุก
CUP
ส่งแผนคาของบลงทุนปี 2561 (เน้นแผน Service Plan) ให้ สสจ.ตราด ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559
เพื่อรวบรวมนาเสนอผู้บริหารกลั่นกรองก่อนส่งให้เขตฯ ภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เพื่อพิจารณา
4.1 การจัดสรรงบค่าบริหารจัดการให้กับสานักงานสาธารณสุขอาเภอ 7 แห่ง
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ สสจ.ตราด แจ้งว่า
สานักงาน ปลัดกระทรวง สาธารณสุข
ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบดาเนินงานส่วนภูมิภาค โดยจัดสรรจากโครงการ
ทศวรรษแห่งการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ กิจกรรม : พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให้มีคุณภาพมาตรฐาน
เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานตามภารกิจพื้นฐานของสานักงานสาธารณสุขอาเภอ แห่งละ 300,000 บาท
รวมเป็นเงิน 2.1 ล้านบาท และได้แจ้งให้สานักงานสาธารณสุขอาเภอเสนอแผนบริหารจัดการและสนับสนุนการ
ดาเนินงานตามภารกิจพื้นฐานของสานักงานสาธารณสุขอาเภอ ปีงบประมาณ 2560 และได้ประชุมพิจารณาฯ
ร่วมกันเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559 มีมติเห็นชอบแผนบริหารจัดการฯ ของสานักงานสาธารณสุขอาเภอ 7 แห่ง
วงเงินรวม 1,915,600 บาท รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 5
มติที่ประชุม อนุมัติ
/ระเบียบวาระที่ ๕…
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ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ จากคณะกรรมการประสานการพัฒนาสาธารณสุข ระดับจังหวัด (คปสจ.)
จังหวัดตราด
๕.๑ สมาคม อสม. จังหวัดตราด
ไม่มี
๕.๒ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองตราด
ไม่มี
๕.๓ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ อาเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
ไม่มี
๕.๔ เรื่อง แจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลตราด
ไม่มี
๕.๕ เรื่องแจ้งให้ทราบจากนายแพทย์ด้านเวชกรรม
ติดราชการ
๕.๖ เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านส่งเสริมพัฒนา
ไม่มี
๕.๗ เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านบริการทางวิชาการ
ไม่มี
๕.8 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
ไม่มี
๕.9 เรื่อง แจ้งให้ทราบจาก ศตม.ที่ 6.๔ ตราด
ไม่มี
๕.10 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข โดย นางมาลัย สรวมชีพ
ความก้าวหน้าเรื่องแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ที่ทุก คปสอ.
ส่งเข้ามาอยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบจากกลุ่มงานต่างๆ เพื่อเสนอขออนุมัติ
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.11 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานควบคุมโรค โดย นางศิรินทิพย์ ทองย้อย
ไม่มี
๕.๑2 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานทันตสาธารณสุข โดย ทพญ.นภัสภรณ์ วิรุศม์ธนัชพร
5.12.1 แจ้งกาหนดการเวียนทันตแพทย์ปฏิบัติงาน รพ.เกาะกูด ปีงบประมาณ 2560
เนื่องจากอาเภอเกาะกูด ไม่มีทันตแพทย์ที่ปฏิบัติงานประจาอยู่ในพื้นที่ จังหวัดตราดจึงมีนโยบายเวียนทันตแพทย์ลง
ให้บริการในพื้นที่ โดยช่วงเวลาของการเวียนทันตแพทย์ คือตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปจนกระทั่งถึงเดือน
/พฤษภาคม…
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พฤษภาคมของทุกปี จึงขอให้ทางอาเภอเกาะกูดแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ เพื่อมารับบริการ
ดังกล่าว โดยขอให้เจ้าหน้าที่ทันตาภิบาลช่วยคัดกรองพร้อมนัดหมายผู้มารับบริการให้ด้วย รายละเอียดตาม เอกสาร
หมายเลข 6
5.12.2 มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ได้จัดโครงการ
“สุขภาพดี ใต้ร่มพระบารมี ”
ให้บริการทันตกรรม ระหว่าง วันที่ 22 – 25 พฤศจิกายน 2559 ในพื้นที่ 2 อาเภอ คืออาเภอเมืองระหว่าง วันที่
22 – 24 พฤศจิกายน 2559 และอาเภอบ่อไร่ 25 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งในรายละเอียดได้แจ้งให้พื้นที่เป้าหมาย
ทราบแล้ว พร้อมกับขอให้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๑3 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานประกันสุขภาพ
ไม่มี
๕.๑4 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ไม่มี
๕.๑5 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
ไม่มี
๕.๑6 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ไม่มี
๕.๑7 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานบริหารทั่วไป โดย นายชยพล คุปติชญานนท์
รายงานการเฝ้าระวังสถานะการเงินหน่วยบริการ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือน
สิงหาคม 2559 เพื่อให้หน่วยบริการแต่ละแห่งได้ทราบสถานะการเงินของตนเอง ของ รพ.ตราด ระดับ 0,
รพ.คลองใหญ่ 1, รพ.เขาสมิง ระดับ 2, รพ.บ่อไร่ ระดับ 5, รพ.เกาะกูด ระดับ 1, รพ.แหลมงอบ ระดับ 3,
รพ.เกาะช้างไม่ส่งรายงาน ในส่วนที่ขอให้เฝ้าระวังคือ รพ.บ่อไร่
นพ.ภาณุวัฒน์ โสภณเลิศพงษ์ ผอ.รพ.แหลมงอบ ขอแก้ไขสถานะการเงินของ รพ.แหลมงอบอยูในระดับ 2
รายละเอียดจะประสานแจ้งทางหนังสือให้ทราบต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๑8 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานนิติการ
ติดราชการ
๕.๑9 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ไม่มี
5.20 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
ไม่มี
/๕.21 เรื่อง แจ้งให้ทราบ...
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๕.21 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
ไม่มี
๕.22 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ โดย นางชวินี วรรณรัตน์
ด้วยมูลนิธิกาญจนบารมีร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข จัดทาโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม
โดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่อง
ในวโรกาสมหามงคลสมัยที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฏราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ ๕ รอบ
ซึ่งมูลนิธิกาญจนบารมีได้รับเงินบริจาคจากประชาชน และ อสม.ทั่วประเทศในการจัดซื้อรถเคลื่อนที่ โดย
กาหนดการออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนในจังหวัดตราด ในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ ๑๖.๐๐ น. ณ ศาลาประชาคมเทศบาล ต.บ่อพลอย อ .บ่อไร่ จ .ตราด จึงขอประชาสัมพันธ์ในการรณรงค์รับเงิน
บริจาคให้กับมูลนิธิกาญจนบารมี โดย
๑. เช่าวัตถุมงคลหลวงพ่อโสธร (รุ่นเสาร์ ๕) เบญจนวมงคล ราคาเริ่มต้นตั้งแต่ ๙๙ บาท
ขึ้นไป
๒. จาหน่ายของที่ระลึก ได้แก่
- เสื้อสีกรม ราคา ๓๐๐,๔๐๐ และ ๕๐๐ บาท ราคาตามเนื้อผ้า ปกเสื้อมีตรา มวก.
ตราสัญลักษณ์ของพระบรมฯ
- สายรัดข้อมือ/ริชแบนด์ ราคา ๑๙๙ บาท มี ๒ สี คือสีกรมกับสีเหลือง
๓. ตู้รับบริจาคตามกาลังศรัทธา
ซึ่งรายได้ทั้งหมดจากการขายของที่ระลึกจะนาไปจัดซื้อรถ Mammogram เพิ่มอีก ๑ คัน
และบารุงรักษารถที่มีอยู่
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง แจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลชุมชน /สานักงานสาธารณสุขอาเภอ
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่นๆ
7.1 นางศิรินทิพย์ ทองย้อย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ แจ้งว่าสานักสาธารณสุข
ฉุกเฉิน ได้ประสานขอรับการสนับสนุนจาก สสจ.ตราด เรื่องการจัดดูแลประชาชนที่เดินทางไปกราบพระบรมศพฯ
ณ สนามหลวง กทม. จึงขอความร่วมมือจาก รพ.ทุกแห่ง ดังนี้
1. จัดทีมปฐมพยาบาล
2. ทีม EMS หรือ Mini Meuse
เข้าร่วมดูแลประชาชนครั้งละ 3 วัน ติดต่อกัน โดยขอรายชื่อผู้เข้าร่วมทีมฯ ดังกล่าวทุกคน
ส่งให้ สสจ.ตราด รายละเอียดทางกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
7.2 นพ.วิทยา สุริโย ผู้แทนจาก รพ.ตราด แจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่องขอเชิญเข้าร่วมพิธีถวาย
ความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินท ร์รมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ โดยมีคากล่าวถวายความอาลัย/จัดแถวแปรอักษร
เป็นรูปเลขเก้าไทย/ยืนสงบนิ่ง 89 วินาที และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ณ
บริเวณลานจอดรถหน้า รพ.ตราด โดยขอให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสวมใส่ชุดสีดา
/7.3 นพ.ภาณุวัฒน์…
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7.3 นพ.ภาณุวัฒน์ โสภณเลิศพงษ์ ผอ.รพ.แหลมงอบ แจ้งให้ทราบ ดังนี้
1) รพ.แหลมงอบร่วมกับประชาชนทุกภาคส่วนใน อ.แหลมงอบ จัดพิธี
ถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินท ร์มหาภูมิพลอดุลยเดชฯ โดยลงนามถวายความอาลัย/ยืนสงบนิ่งและ
ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ในวันที่ 31 ตุลาคม 2559 เวลา 11.00 น.
2) อาคาร รพ.แหลมงอบ ได้รับความเสียหายเนื่องจากวันที่ 28 ตุลาคม 2559
ได้มีพายุฝนตกหนัก ทาให้น้าท่วมขังบริเวณรางน้าชายคาอาคารผู้ป่วยในและไหลย้อนเข้ามาในฝ้าทาให้ฝ้าบริเวณตึก
ผู้ป่วยในและห้องพิเศษถล่มล่วงลงมา จากการตรวจสอบสาเหตุ พบว่าเกิดจากรางน้าชายคาอาคารผู้ป่วยมีหญ้า
ขึ้นรกทาให้รางน้าเกิดอุดตันทาให้น้าไหลไม่สะดวกและไหลย้อนเข้าไปในฝ้าตัวอาคารเป็นสาเหตุให้ฝ้าถล่มลงมา
จึงขอให้ทุกหน่วยงานเฝ้าระวังความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากสาเหตุดังกล่าวด้วย
ปิดประชุมเวลา ๑6.00 น.
ลงชื่อ นางชมชื่น นาควิเวก

ลงชื่อ นางมาลัย สรวมชีพ

(นางชมชื่น นาควิเวก)

(นางมาลัย สรวมชีพ)

นักวิชาการสาธารสุขชานาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ

ผู้บันทึกรายงานการประชุมฯ

ผู้ตรวจรายงานการประชุมฯ

