1
รายงานการประชุม คณะกรรมการประสานการพัฒนาสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดตราด
ครั้งที่ 2/๒๕60 วันที่ 29 พฤศจิกายน ๒๕๕9 เวลา ๑๓.3๐ - ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมพลอยแดงค่าล้้า ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
ผู้เข้าประชุม
1. นพ.ธีรพงศ์ ตุนาค
สสจ.ตราด
รก.นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด
2. นพ.เกตุวุฒิ อธิเวสส์
แทนผู้อานวยการโรงพยาบาลตราด
รพ.ตราด
3. นางอัจฉราภรณ์ ละเอียดดี
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
สสจ.ตราด
(ด้านบริการทางวิชาการ)
4. นางมาลัย สรวมชีพ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
สสจ.ตราด
5. นายชยพล คุปติชญานนท์
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
สสจ.ตราด
6. นางมณี บารุง
แทนหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
สสจ.ตราด
7. น.ส.ธมกร กรปิยะศิริ
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ
สสจ.ตราด
8. นายวัชชิระ เดือนฉาย
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ
สสจ.ตราด
9. น.ส.ลาวัลย์ วิเศษฤทธิ์
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
สสจ.ตราด
10. ทพญ.ณภัสภรณ์ วิรุศม์ธนัชพร
หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข
สสจ.ตราด
11. นายไพริน ศิริพันธ์
หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
สสจ.ตราด
12. นายพนัส นิตรมร
หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ
สสจ.ตราด
13. นายธานี เข้งนุเคราะห์
แทนหัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ
สสจ.ตราด
14. นายวินัย จันทร์แสง
หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ
สสจ.ตราด
15. นางชวินี วรรณรัตน์
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
สสจ.ตราด
16. นพ.ภาณุวัฒน์ โสภณเลิศพงษ์
รักษาการฯ ผู้อานวยการโรงพยาบาลแหลมงอบ
รพ.แหลมงอบ
17. นางสมร อภิวาท
แทนรักษาการฯ ผู้อานวยการโรงพยาบาลบ่อไร่
รพ.บ่อไร่
18. พญ.ศรีประภา โกมารกุล ณ นคร รักษาการฯ ผู้อานวยการโรงพยาบาลเกาะช้าง
รพ.เกาะช้าง
19. นางกัลยา หัชลีฬหา
รักษาการฯ ผู้อานวยการโรงพยาบาลเขาสมิง
รพ.เขาสมิง
20. น.ส.สุรีรัตน์ ธนากิจ
แทนผู้อานวยการโรงพยาบาลคลองใหญ่
รพ.คลองใหญ่
21. นางสุรีย์ ราไพ
รักษาการฯ ผู้อานวยการโรงพยาบาลเกาะกูด
รพ.เกาะกูด
22. นายชานาญ ชาปฏิ
สาธารณสุขอาเภอเมืองตราด
สสอ.เมืองตราด
23. นายธเนศ ภัทรวรินกุล
สาธารณสุขอาเภอเขาสมิง
สสอ.เขาสมิง
24. นายนุกูล กองทรัพย์
สาธารณสุขอาเภอบ่อไร่
สสอ.บ่อไร่
25. นางวันพร เงางาม
แทนสาธารณสุขอาเภอแหลมงอบ
สสอ.แหลมงอบ
26. นายนรศักดิ์ เงางาม
สาธารณสุขอาเภอคลองใหญ่
สสอ.คลองใหญ่
27. นายบุรินทร์ ไตรรัตน์
สาธารณสุขอาเภอเกาะช้าง
สสอ.เกาะช้าง
28. นายชูเกียรติ แซ่เอี้ย
สาธารณสุขอาเภอเกาะกูด
สสอ.เกาะกูด
29. นางยุพิน วรฉัตร
แทนหัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที6่ .4 ศตม.ที่ 6.4 ตราด
30. นายวิจิตร อาชีวะ
นายกสมาคม อสม.จังหวัดตราด
ชมรม อสม.จ.ตราด
31. นางชมชื่น นาควิเวก
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สสจ.ตราด
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม…
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ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
1. นพ.ระวี สิริประเสริฐ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด
2. พญ.โมไนยา พฤทธิภาพย์
ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ
ด้านเวชกรรมป้องกัน
3. นายสุรชัย เจียมกูล
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
(ด้านส่งเสริมพัฒนา)
4. นายนุกูล สุขเกื้อ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
5. นางศิรินทิพย์ ทองย้อย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ติดราชการ
6. นายสิทธิ์ เชื้อฉลาด
หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ
7. นางบุญศรี พันธ์พิริยะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
8. นางกัญจน์ณัฏฐา ทรัพย์กาธร
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายจาลอง อยู่สอน
2. น.ส.ลาวัณย์ ถนอมสัตย์
3. นางรัตนาภรณ์ ครองธรรม
4. นายสิทธิชัย เจริญรัมย์
5. นายกนิษฐ์ สุขะ
ประธานในที่ประชุม นพ.ธีรพงศ์ ตุนาค
เริ่มประชุม เวลา ๑๓.3๐ น.

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ลาพักผ่อน
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
สสจ.ตราด
สสจ.ตราด
สสจ.ตราด
สสจ.ตราด
สสจ.ตราด

รก.นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.1 เรื่องแจ้งให้ทราบจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด
1) แจ้งข่าวด่วนเรื่อง การแต่งตั้ง สมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
ขึ้นครองราชย์
2) นายกรัฐมนตรีได้มีนโยบาย เรื่องการออกกาลังกายของข้าราชการ ซึ่งให้ออกกาลังกาย
ทุกวันพุธ เวลา 1500 น. โดยการนาของผู้ว่าราชการจังหวัดให้มีการจัดงานมหกรรม Exercise for health :
สุขภาพดี เริ่มที่ออกกาลังกาย ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป
3) การจัดงานเทศกาลปีใหม่ สามารถจัดได้แต่ห้ามจุดพลุกับดอกไม้ไฟ
4) การจัดงาน ในวันที่ 5 ธั นวาคม 2559 อาจไม่เหมือนเดิม จะเน้น เรื่องของจัด สิ่งแวดล้อม /
ความสะอาด
5) เน้นให้ ผู้บริหารของหน่วยงานทุกแห่ง ดูแลข้าราชการในสัง กัดมิให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และ
การตัดไม้ทาลายป่า
6) ขอให้หน่วยงานทุกแห่งรายงานผลการ เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2560 ไตรมาสแรก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 หากหน่วยงานใดมีปัญหาอุปสรรคจะมีการตรวจเยี่ยมติดตาม
7) จังหวัด ตราดจะจัดงานกาชาด ปีใหม่ ในวันที่ 29 ธันวาคม 2559 ถึง วันที่ 2 มกราคม
2560 จัดเพื่อ เทิดพระเกียรติถวายความอาลัย ให้กับ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
/มหิตลาธิเบศ...
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มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร และการจัดงานปีนี้ไม่มีมัจฉากาชาด
8) ขอความร่วมมือ จากหน่วยงานทุกแห่ง ร่วมกันแก้ไขปัญหาราคาข้าวเพื่อช่วยเหลือชาวนา
โดยซื้อข้าวตามร้านค้าที่จัดจาหน่ายข้าว เพื่อช่วยเหลือชาวนา
9) ประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วม ออกกาลังกาย กิจกรรมมหกรรม Exercise for health :
สุขภาพดี เริ่มที่ออกกาลังกาย ของจังหวัดตราด ขอให้ทุกคน พร้อมกัน ณ ศาลาประชาคมจังหวัดตราด ในวันที่
30 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14.00 น. และขอเชิญบูทนิทรรศการ/ตรวจสมรรถภาพร่างกายและร่วมกิจกรรม
พันธะสัญญา
มติที่ประชุม รับทราบ
๑.2 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากการประชุมกระทรวงสาธารณสุข/เขตสุขภาพที่ 6/สปสช.เขต 6 ระยอง และ
การประชุม อื่นๆ
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 12/๒๕๕9
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ ฯ ฝ่ายเลขานุการการประชุม คปสจ . ได้จัดทารายงานการประชุม คปสจ.
ตราด ครั้งที่ 1/2๕60 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 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) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอ ร์ สสจ.ตราด วงเงิน 58,000 บาท ได้ตรวจรับพัสดุแล้ว
อยู่ระหว่างรอส่งเบิกเงิน
2) กล้องถ่ายภาพจอประสาทตา รพ.บ่อไร่ วงเงิน 1,200,000 กาหนดเปิดซอง 3 พ.ย.59 ไม่มี
ผู้ยื่นซอง ประกาศสอบราคาครั้งที่ 2 กาหนดเปิดซอง 15 ธ.ค.59
3) ชุดอุปกรณ์ช่วยชีวิตทารกแรกเกิด วงเงิน 380,000 บาท ตรวจรับพัสดุแล้ว รอส่งเอกสาร
เบิกจ่ายเงิน
4)
รถตู้พยาบาล รพ.บ่อไร่ วงเงิน 2,000,000 บาท รอส่งมอบของภายใน 45 วัน ครบกาหนด
ส่งมอบวันที่ 5 ม.ค.60
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 ตรวจรับเมื่อวันที่ 22
พฤศจิกายน 2559 อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน
7) เครื่องเอ็กซเรย์ 500 mA รพ.เกาะช้าง วงเงิน 1,750,000 บาท มีข้อร้องเรียนจากผู้เสนอ
ราคาต่าสุด รายที่ 2 คณะกรรมการหาข้อมูลทบทวน เสนอยืนยัน รอลงนามในสัญญา
/8) เครื่องวัดความดัน...
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8) เครื่องวัดความดันอัตโนมัติสาหรับทารก รพ.คลองใหญ่ วงเงิน 100,000 บาท ส่งมอบ
ของแล้ว เมื่อวันที่ 17 พ.ย.59 อยู่ระหว่างเสนอรายงานและขออนุมัติเบิกจ่าย
รายการสิ่งก่อสร้าง ต่ากว่า 2 ล้านบาท มี 2 รายการ
1) รายการทาสีภายใน/ภายนอก สสจ.ตราด วงเงิน 347
,000 บาท ครบสัญญาเมื่อ 20 ธันวาคม
2559 รอส่งมอบงาน
2) ทาสีกาแพง สสอ.บ่อไร่
วงเงิน 120,000 บาท ครบสัญญาเมื่อ 20 ธ.ค. 59 รอส่งมอบงาน
รายการสิ่งก่อสร้าง สูงกว่า 2 ล้านบาท มี 4 รายการ
1) บ้านพักข้าราชการ ระดับ 8
– 9 สสจ.ตราด วงเงิน 2,417,500 บาท ลงนามในสัญญาแล้ว
ครบวันที่ 19 พฤษภาคม 2560
2) โรงนึ่งกลาง รพ.บ่อไร่ วงเงิน 1,930,500 บาท ลงนามในสัญญาแล้ว ครบวันที่ 17 พ.ค.60
3) ศูนย์สุขภาพชุมชน รพ.คลองใหญ่ 43,164,300 บาท เสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์วันที่ 30
พฤศจิกายน 2559 คณะกรรมการพิจารณาผลวันที่ 1 ธันวาคม 2559
4) อาคารพักพยาบาล รพ.คลองใหญ่ 9,423,400 บาท รายงานผลการเสนอราคาทาง
อิเล็กทรอนิกส์มีผู้ยื่นเสนอราคา 2 ราย คือ
1. บริษัทวิสุรีย์ ซีสเต็มส์ จากัด เสนอราคา 9,055,000 บาท
2. หจก.ส.ทนินทองการโยธา เสนอราคา 9,295,000 บาท
คณะกรรมการพิจารณาให้ บริษัทวิสุรีย์ ซีสเต็มส์ จากัด ผู้เสนอราคาได้ ซึ่งนาผลงานเอกชนมาเสนอ
อยู่ระหว่างรอหนังสือยืนยันการรับรองผลงานจากบริษัทเอกชนและรายงานผลต่อรองผู้ว่าราชการต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
3.2 รายงานความก้าวหน้างบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘/2559 ที่กันเหลื่อมปี
โดยนางมาลัย สรวมชีพ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ ดังนี้
๑) ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ รายการก่อสร้างอาคารสนับสนุน รพ.ตราด วงเงิน 40.2 ล้านบาท
สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๙ กรกฎาคม 2558
รายการก่อสร้างอาคารสนับสนุนบริการเป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น รพ.ตราด งบผูกพัน 2 ปี
(ปี 2557 – 2558) 40.2 ล้านบาท ปี 2558 จัดสรร 33,994,700 บาท เบิกจ่ายแล้ว 7 งวด/กาลังดาเนินงาน
งวดที่ 8 และงวดที่ 9 (สุดท้าย) คาดว่าจะแล้วเสร็จและส่งงานได้ประมาณเดือนธันวาคม 2559 งานที่ยังไม่เสร็จ
ดังนี้
- รออุปกรณ์อลูมิเนียมที่สั่งทา และเครื่องสุขภัณฑ์มาประกอบ
- รอช่างจากการไฟฟ้าตราดมา
jump ระบบไฟฟ้าให้หลังจากนั้นรอให้กองแบบฯ มาทดสอบระบบ
ฯ อีกครั้ง (ปัจจุบันค่าปรับ 502 วันๆ ละ 40,200 บาท/ยอดถูกปรับรวมทั้งหมด 20,180,400 บาท)
ปัญหา ที่ผ่านมาผู้รับจ้างขาดสภาพคล่องทางการเงินและขณะนี้ธนาคารกรุงไทยได้อนุมัติวงเงินกู้
แล้ว โดยมีเงื่อนไขงานต้องเสร็จภายใน 3 เดือน (คาดว่าจะเสร็จภายในเดือนธันวาคมนี้)
๒) ปีงบประมาณ ๒๕๕9 รายการก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง รพ.บ่อไร่ (360 วัน/
8 งวดงาน) วงเงิน ๘,๙๘๙,๗๕๗.๓๘ บาท อยู่ในขั้นตอน เบิกเงินล่วงหน้า 15 % และเบิกเงินงวดที่ 1 – 3 แล้ว/
กาลังดาเนินงานต่อและผู้รับเหมาแจ้งว่าจะส่งงานงวดที่ 4,5 และ 6 ประมาณวันที่ 10 ธันวาคม 2559 เหตุผล
/ที่ล่าช้า...
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ที่ล่าช้าเนื่องจากกาลังสั่งทาอุปกรณ์อลูมิเนียมมาประกอบอาคาร เช่น ประตู หน้าต่าง ฯลฯ
มติที่ประชุม รับทราบ
3.3 การปรับแผนคาขอรายการงบค่าบริการทางการแพทย์ ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน
ปีงบประมาณ 2560 โดยนางมาลัย สรวมชีพ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
ได้รับแจ้งจาก สปสช.เขต 6 ระยอง ให้ทุกจังหวัดปรับแผนคาขอรายการงบค่าบริการ
ทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2560 ให้สอดคล้องตามประกาศ ม.44 โดยทุกจังหวัด
ต้องส่งให้ สปสช.เขต ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 (ขอให้ CUP ส่งให้จังหวัดภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน
2559)
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เพื่อพิจารณา
4.1 พิจารณาโยกย้ายบุคลากร หน่วยงานในสังกัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด คาสั่งรอบเดือน
ธันวาคม 2559 มีผู้แจ้งความจานง
๑) ขอย้ายภายในจังหวัด 9 ราย(แจ้งขอถอนการโยกย้าย 1 ราย
คือ น.ส.วราพรรณ
ดาวลอย ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชานาญการ ปฏิบัติราชการ รพ.เกาะช้าง คงเหลือขอย้ายภายในจังหวัด 8 ราย)
๒) ขอย้ายข้ามจังหวัด 1 ราย
๓) ขอย้ายจากหน่วยงานนอกเข้า สสจ.ตราด 1 ราย
รวมทั้งสิ้น 11 ราย โดยนายไพริน ศิริพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานทรัพย์ฯ รายละเอียดตามเอกสาร
หมายเลข 4
มติที่ประชุม ดังนี้
กรณีย้ายภายในจังหวัด 8 ราย อนุมัติให้ย้าย 6 รายคือ
1) น.ส.พรชนก รัตนพิทักษ์ ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชานาญการ ปฏิบัติราชการ
รพ.เกาะช้าง ให้ย้ายมาปฏิบัติราชการที่กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่องานจิตเวชและยาเสพติด สสจ.ตราด
2) น.ส.พรชนก กล้าหาญ ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน ปฏิบัติราชการ
รพ.แหลมงอบ ให้ย้ายมาปฏิบัติราชการที่กลุ่มงานบริหารงานทรัพยากรบุคคล สสจ.ตราด
3) น.ส.วนิดา บุญลอย ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชานาญการ ปฏิบัติราชการ
รพ.เกาะกูด ให้ย้ายมาปฏิบัติราชการที่ รพ.สต.บ้านปลายคลอง สสอ.เมืองตราด
4) นางดอกแก้ว คงทรัพย์ ตาแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน ปฏิบัติราชการ
รพ.เขาสมิง ให้ย้ายมาปฏิบัติราชการที่ รพ.ตราด
5) นายโอฬาร เวชประสิทธิ์ ตาแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน ปฏิบัติราชการ
รพ.สต.คลองใหญ่ สสอ.แหลมงอบ ให้ย้ายมาปฏิบัติราชการที่ รพ.สต.บ้านท้ายวัง สสอ.เมืองตราด
6) น.ส.วนิดา บารุงตัว
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน รพ.สต.ห้วงโสม
สสอ.คลองใหญ่ ให้ย้ายมาปฏิบัติราชการที่ รพ.สต.ไม้รูด สสอ.คลองใหญ่
ไม่อนุมัติให้ย้าย 2 ราย คือ
1) น.ส.ภิญญดา สุภาพโสภณ ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชานาญการ ปฏิบัติราชการ
รพ.สต.ด่านชุมพล ขอย้ายมาปฏิบัติราชการที่ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่องานจิตเวชและยาเสพติด สสจ.ตราด
/2) น.ส.อรัญญา…
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2) น.ส.อรัญญา ดีหลาย ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชานาญการ ปฏิบัติราชการ
รพ.สต.บ้านธรรมชาติบน สสอ.แหลมงอบ ขอย้ายมาปฏิบัติราชการที่ รพ.สต.บ้านอ่าวช่อ สสอ.เมืองตราด
กรณีขอย้ายภายข้ามจังหวัด อนุมัติให้ย้าย 1 ราย คือ
นายฐิรพงศ์ จินตกานนท์ ตาแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน ปฏิบัติราชการ
รพ.บ่อไร่ ให้ย้ายมาปฏิบัติราชการที่ รพ.หนองมะโมง สสจ.ชัยนาท
กรณีข้าราชการนอกสังกัดขอโอนย้ายมารับราชการที่ สสจ.ตราด 1 ราย อนุมัติรับย้าย คือ
น.ส.นุศรา เสริมสุข ตาแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ ปฏิบัติราชการเทศบาล
ตาบลเกาะช้าง ให้โอนมารับราชการที่ กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม สสจ.ตราด
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ จากคณะกรรมการประสานการพัฒนาสาธารณสุข ระดับจังหวัด (คปสจ.)
จังหวัดตราด
๕.๑ สมาคม อสม. จังหวัดตราด
ไม่มี
๕.๒ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองตราด
ไม่มี
๕.๓ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ อ้าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
ไม่มี
๕.๔ เรื่อง แจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลตราด
ไม่มี
๕.๕ เรื่องแจ้งให้ทราบจากนายแพทย์ด้านเวชกรรม
ไม่มา
๕.๖ เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านส่งเสริมพัฒนา
ไม่มา
๕.๗ เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านบริการทางวิชาการ
เรื่องแจ้งจากการเข้าร่วมประชุมแผนยุทธศาสตร์ ซึ่งในวาระมีเรื่องพิจารณาบุคคลเป็นตัวแทน
ของจังหวัด และขอให้ผู้ที่ได้รับพิจารณาเป็นตัวแทนของจังหวัดจัดทาแผนการพัฒนาบุคลากร เน้นเรื่องการดาเนิน
ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง (MOPS) ในปี 2560 โดยขอให้แผน MOPS สอดคล้องกับแผนของกระทรวงฯ
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.8 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการพิเศษ
ติดราชการ
๕.9 เรื่อง แจ้งให้ทราบจาก ศตม.ที่ 6.๔ ตราด
ไม่มี
/๕.10 เรื่อง แจ้งให้ทราบ…
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๕.10 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข โดย นางมาลัย สรวมชีพ
๕.10.1 การดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
- แผนฯ ของ คปสอ.ผ่านความเห็นชอบแล้ว/อนุมัติโครงการตามที่เสนอแล้ว ขอให้เร่ง
ดาเนินการตามแผน
- แผนฯของสสจ.ตราด ผ่านความเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณแล้ว ขอให้
ทุกกลุ่มงานฯ เร่งดาเนินการ
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.11 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานควบคุมโรค โดย นางศิรินทิพย์ ทองย้อย
ติดราชการ
๕.๑2 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานทันตสาธารณสุข โดย ทพญ.นภัสภรณ์ วิรุศม์ธนัชพร
ไม่มี
๕.๑3 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานประกันสุขภาพ โดย น.ส.ธมกร กรปิยะศิริ
เรื่องแจ้งจากการเข้าร่วมประชุม 5x5 ครั้งที่ 8/2559 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 5
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๑4 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ไม่มี
๕.๑5 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
ไม่มา
๕.๑6 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ไม่มี
๕.๑7 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานบริหารทั่วไป โดย นายชยพล คุปติชญานนท์
๕.๑7.1 แจ้งรายชื่อคณะกรรมการฯ ตามที่จะมีการปรับคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนบุคลากรสาธารณสุข ตามข้อบังคับกระทรวงสาธรณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทน
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2544 ข้อ9 (2) ในส่วนหัวหน้า
หน่วยบริการระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลนั้น สานักงานสาธารณสุขอาเภอทุกแห่ง ได้ส่งรายชื่อ
เพื่อเป็นตัวแทนในแต่ละอาเภอ ดังนี้
- อาเภอเมือง ผอ.รพ.สต.บ้านท้ายวัง และ ผอ.รพสต.ท่าพริก
- อาเภอแหลมงอบ ผอ.รพ.สต. น้าเชี่ยว
- อาเภอบ่อไร่ ผอ.สอ.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ต. หนองบอน
- อาเภอเขาสมิง ผอ.รพ.สต. บ้านตามาง
/- อาเภอคลองใหญ่…
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- อาเภอคลองใหญ่ ผอ.รพ.สต.บ้านห้วงโสม
- อาเภอเกาะช้าง ผอ.รพ.สต. บ้านบางเบ้า
- อาเภอเกาะหมาก รพ.สต. เกาะหมาก
๕.๑7.2 ขอขอบคุณ รพ.ตราด ที่สนับสนุน จนท.ช่างไฟฟ้าดาเนินการ Balance Phase
ระบบไฟฟ้าสานักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 และขอขอบคุณ รพ.เกาะช้าง
ที่สนับสนุน หม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง ขนาด 250 KVA เพื่อนามาใช้งานที่ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๑8 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานนิติการ โดย นายพนัส นิตรมร
ขอความร่วมมือให้ผู้บริหารทุกหน่วยงานแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการ
ประกวด ITA ในวันที่ 27 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมโรงแรมบ้านปูรีสอร์ท แอนด์สปา ในรายละเอียดกลุ่มงาน
นิติการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๑9 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ไม่มี
5.20 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม โดย นายธานี เข้งนุเคราะห์
แจ้งเตือนเร่งรัดและป้องกันควบคุมการบาดเจ็บจากแมงกะพรุน ในช่วงฤดูการท่องเที่ยว
สถานการณ์และแนวทางการเตรียมรองรับการระบาดต้นฤดูกาลท่องเที่ยว (เดือนพฤศจิกายน
2559) พบแล้ว 11 ราย ค่าเฉลี่ย 5 ปี ไม่เคยพบผู้ป่วยในเดือน พฤศจิกายนของปี (พบเดือนตุลาคม 3 ราย เดือน
ธันวาคม 3 ราย) สิ่งที่จะควรดาเนินการในพื้นที่เกาะและชายฝั่งดังนี้
1. เตรียมทีม EMS/FR ให้พร้อมช่วยเหลือ ผู้ป่วยอย่างถูกวิธี ตาม CPG ของสานักระบาดฯ
2. ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการดังนี้
- เร่งรัดติดตั้งป้ายเตือน ตาข่าย ตั้งเสาน้าส้มสายชู ตรวจสอบเสาน้าส้ม ที่มีอยู่ให้มีน้าส้ม
และชุดปฐมพยาบาลให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
- สถานประกอบการโรงแรม /รีสอร์ท ควรมีการจัดเตรียมอุปกรณ์ ปฐมพยาบาลและ
น้าส้มสายชูเพื่อแจกให้กับนักท่องเที่ยวที่จะลงเล่นน้า
- หน่วยกู้ชีพในพื้นที่ควรมีความพร้อมในการออกให้การช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บ
จากแมงกะพรุน
การดาเนินงานระดับจังหวัด
กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ ได้ทาบันทึกรายงานและนาเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
สั่งการให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เกาะและชายฝั่งสนับสนุนการดาเนินงานดังนี้
- การติดตั้งตาข่าย
- การติดตั้งเสาน้าส้มสายชู
- การให้ความรู้และประชาสัมพันธ์
/แจ้งเรื่องตัวชี้วัด…
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แจ้งเรื่องตัวชี้วัด PA โรงพยาบาล Green & Clean ซึ่งได้ ชี้แจงแนวทางการดาเนินงานแล้ว
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 โดยมีกรอบเวลาการดาเนินงานของจังหวัดตราดในปี 2560 ดังนี้
โรงพยาบาลทุกแห่ง/รพ.สต.นาร่อง อาเภอละ 1 แห่ง
- ไตรมาส 1 ทาความเข้าใจระบบการประเมิน
- ไตรมาส 2
พัฒนาประเมินตนเอง
- ไตรมาส 3
คณะกรรมการระดับจังหวัดประเมิน
- ไตรมาส 4 มอบป้ายรับรองระดับจังหวัด
เป้าหมาย
: ร้อยละ 75 โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (รพศ./รพท./รพช.และ
รพ.สังกัดกรมวิชาการ ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน
และบันได 3 ขั้นในการพัฒนา
Green & Clean hospital คือ
1. ผ่านระดับพื้นฐาน
- ขั้นตอนที่ 1 สร้างขบวนการพัฒนา
- ขั้นตอนที่ 2 ดาเนินกิจกรรม
Green รวม 10 ข้อ
2. ผ่านระดับดี
- ผ่านระดับพื้นฐาน 2 ข้อ คือ
1) มีการพัฒนาส้วมที่อาคารผู้ป่วยในให้ได้มาตรฐาน สะอาด เพียงพอ และปลอดภัย
2) มีการจัดการมูลฝอยครบทุกประเภทถูกสุขลักษณะ รวม 12 ข้อ
3. ผ่านระดับดีมาก
- ผ่านระดับดี และพัฒนาเพิ่ม 2 ข้อ คือ
1) มีการส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม
Green โดยการนาไปใช้ประโยชน์และเกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายโรงพยาบาล และชุมชน
2) สร้างเครือข่ายการพัฒนา
Green ลงสู่ชุมชนเพื่อให้เกิด Green Community
รวม 14 ข้อ
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.21 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
ไม่มี
๕.22 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ โดย นางชวินี วรรณรัตน์
สรุปผลการดาเนินงาน โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่
(Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวโรกาสมหามงคลสมัยที่สมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฏราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ ๕ รอบ
โดย มูลนิธิกาญจนบารมี
ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนในจังหวัดตราด ในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
ณ ศาลาประชาคมเทศบาล ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 7
มติที่ประชุม รับทราบ
/ระเบียบวาระ...
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ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง แจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลชุมชน /ส้านักงานสาธารณสุขอ้าเภอ
สรุปกรอบอัตรากาลัง รพช. ตามกรอบ FTE วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559
โดย นายแพทย์ภาณุวัฒน์ โสภณเลิศพงศ์ ผอ.รพ.แหลมงอบ รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 8
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่นๆ
7.1 แนวทางปฏิบัติในการติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างของทางราชการ
โดยนายนุกูล สุขเกื้อ นาเสนอทางเอกสาร รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 9
7.2 แจ้งการประชุม คปสจ. ครั้งต่อไป ในวันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2559
มติที่ประชุม รับทราบ
ปิดประชุมเวลา ๑5.30 น.
ลงชื่อ นางชมชื่น นาควิเวก

ลงชื่อ นางมาลัย สรวมชีพ

(นางชมชื่น นาควิเวก)

(นางมาลัย สรวมชีพ)

นักวิชาการสาธารสุขชานาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ

ผู้บันทึกรายงานการประชุมฯ

ผู้ตรวจรายงานการประชุมฯ

