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รายงานการประชุม คณะกรรมการประสานการพัฒนาสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดตราด
ครั้งที่ 3/๒๕60 วันที่ 29 ธันวาคม๒๕๕9 เวลา ๑๓.3๐ - ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมพลอยแดงค่าล้้า ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
ผู้เข้าประชุม
1. นพ.พรณรงค์ ศรีม่วง
สสจ.ตราด
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด
2. นพ.ธีรพงศ์ ตุนาค
ผู้อานวยการโรงพยาบาลตราด
รพ.ตราด
3. พญ.โมไนยา พฤทธิภาพย์
ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ
สสจ.ตราด
ด้านเวชกรรมป้องกัน
4. นายสุรชัย เจียมกูล
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
สสจ.ตราด
(ด้านส่งเสริมพัฒนา)
สสจ.ตราด
5. นางอัจฉราภรณ์ ละเอียดดี
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
สสจ.ตราด
(ด้านบริการทางวิชาการ)
6. นายนุกูล สุขเกื้อ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
สสจ.ตราด
7. นางมาลัย สรวมชีพ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
สสจ.ตราด
8. นายชยพล คุปติชญานนท์
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
สสจ.ตราด
9. นางนวลนภา กิตติกุล
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
สสจ.ตราด
10. น.ส.ธมกร กรปิยะศิริ
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ
สสจ.ตราด
11. นางศิรินทิพย์ ทองย้อย
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
สสจ.ตราด
12. นายวัชชิระ เดือนฉาย
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ
สสจ.ตราด
13. น.ส.ลาวัลย์ วิเศษฤทธิ์
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
สสจ.ตราด
14. ทพญ.ณภัสภรณ์ วิรุศม์ธนัชพร
หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข
สสจ.ตราด
15. นายไพริน ศิริพันธ์
หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
สสจ.ตราด
16. นายพนัส นิตรมร
หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ
สสจ.ตราด
17. นายทรงวิทย์ ภิรมย์ภักดิ์
หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ
สสจ.ตราด
18. นายวินัย จันทร์แสง
หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ
สสจ.ตราด
19. นางชวินี วรรณรัตน์
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
สสจ.ตราด
20. นพ.ภาณุวัฒน์ โสภณเลิศพงษ์
รักษาการฯ ผู้อานวยการโรงพยาบาลแหลมงอบ
รพ.แหลมงอบ
21. นพ.ณัฐพล คณาทรัพย์
รักษาการฯ ผู้อานวยการโรงพยาบาลบ่อไร่
รพ.บ่อไร่
22. พญ.ศรีประภา โกมารกุล ณ นคร รักษาการฯ ผู้อานวยการโรงพยาบาลเกาะช้าง
รพ.เกาะช้าง
23. นางกัลยา หัชลีฬหา
รักษาการฯ ผู้อานวยการโรงพยาบาลเขาสมิง
รพ.เขาสมิง
24. พญ.พญ.โมไนยา พฤทธิภาพย์
ผู้อานวยการโรงพยาบาลคลองใหญ่
รพ.คลองใหญ่
25. นางสุรีย์ ราไพ
รักษาการฯ ผู้อานวยการโรงพยาบาลเกาะกูด
รพ.เกาะกูด
26. นายชานาญ ชาปฏิ
สาธารณสุขอาเภอเมืองตราด
สสอ.เมืองตราด
27. นายธเนศ ภัทรวรินกุล
สาธารณสุขอาเภอเขาสมิง
สสอ.เขาสมิง
28. นายนุกูล กองทรัพย์
สาธารณสุขอาเภอบ่อไร่
สสอ.บ่อไร่
29. นายปรีชา พัสนาพิณ
สาธารณสุขอาเภอแหลมงอบ
สสอ.แหลมงอบ
30. นายนรศักดิ์ เงางาม
สาธารณสุขอาเภอคลองใหญ่
สสอ.คลองใหญ่
31. นายบุรินทร์ ไตรรัตน์
สาธารณสุขอาเภอเกาะช้าง
สสอ.เกาะช้าง
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32.
33.
34.
35.

นายชูเกียรติ แซ่เอี้ย
นางยุพิน วรฉัตร
นายวิจิตร อาชีวะ
นางชมชื่น นาควิเวก

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
1. นายสิทธิ์ เชื้อฉลาด
2. นางบุญศรี พันธ์พิริยะ
3. นางกัญจน์ณัฏฐา ทรัพย์กาธร
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางวันพร เงางาม
2. นายเจริญ สินธุวงษ์
3. นางสาวสมรักษ์ วิจิตรสมบัติ
4. น.ส.ลาวัณย์ ถนอมสัตย์
5. นางรัตนาภรณ์ ครองธรรม
6. นายสิทธิชัย เจริญรัมย์
7. นายกนิษฐ์ สุขะ

สาธารณสุขอาเภอเกาะกูด
แทนหัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที6่ .4
นายกสมาคม อสม.จังหวัดตราด
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

สสอ.เกาะกูด
ศตม.ที่ 6.4 ตราด
ชมรม อสม.จ.ตราด
สสจ.ตราด
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
สสอ.แหลมงอบ
รพ.ตราด
รพ.คลองใหญ่
สสจ.ตราด
สสจ.ตราด
สสจ.ตราด
สสจ.ตราด

ประธานในที่ประชุม นพ.พรณรงค์ ศรีม่วง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด
เริ่มประชุม เวลา ๑๓.3๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.1 เรื่องแจ้งให้ทราบจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด
เรื่องแจ้งจากการเข้าร่วมประชุมความมัน่ คง
1. การขอ
C Book ของแรงงานประมง มอบให้ปกครองจังหวัดร่วมกับแรงงานจังหวัด
ดาเนินการ
2. หน่วยงาน ฉก.นย.แจ้งว่าในวันที่ 5 มกราคม 2560 จะมีเอกอัครราชทูตประจาประเทศ
กัมพูชา และคณะ จะมาปฏิบัติราชการที่จังหวัดโพธิสัตย์ และเดินทางมาพักในประเทศไทยที่โรงแรมเซ็นทารา
ประเทศไทย โดยเดินทางเข้ามาทางด่านทะมอดา และเดินทางกลับทางด่านบ้านหาดเล็ก
3. หน่วย นปค. 14 แจ้งว่าในช่วงเทศกาลท่องเที่ยว เทศกาลปีใหม่ ปี 2560 นี้ขอให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงในแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดตราด 3 พื้นที่ คือพื้นที่เกาะช้าง/ท่าเรือเฟอร์รี่/
สนามบิน
4. แจ้งเรื่อง การปล่อยผู้ต้องขังในเรือนจา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลรัชกาลที่ 10 จานวน
231 คน และการปล่อยผู้ต้องขังในครั้งนี้ มีคนจังหวัดตราด 9 คน ป่วยด้วยโรคจิต 2 คน ซึ่งคนพวกนี้จะต้องมี
การรายงานตัวกับกานัน/ผู้ใหญ่บ้าน (แจ้งเพื่อให้เฝ้าระวังเรื่องยาเสพติด)
มติที่ประชุม รับทราบ
๑.2 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากการประชุมกระทรวงสาธารณสุข/เขตสุขภาพที่ 6/สปสช.เขต 6 ระยอง
และการประชุม อื่นๆ
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1) ในวันที่ 8 - 10 มกราคม 2560 นพ.มงคล ณ สงขลาและคณะ จะมาจัดกิจกรรม
Smart
Technique & Workshop ซึ่งเป็นการจัดทาฟันในเด็กเล็กแบบรวดเร็วและกระชับ ที่จังหวัดตราด
2) การลงตรวจเยี่ยมของปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ 17 มกราคม 2560 ณ จังหวัดชลบุรี
ซึ่งช่วงบ่ายจะมีการลงตรวจเยี่ยมดูงานPCC กับ LTC ณ รพ.บ้านบึง โดยขอเชิญผู้รับผิดชอบงานจากกลุ่มงานส่งเสริมฯ
กับกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ เข้าร่วมดูงานด้วย
3) การลงตรวจเยี่ยมของนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ 26 มกราคม 2560
ณ จังหวัดตราด โดยลงตรวจเยี่ยมพื้นที่ อาเภอคลองใหญ่ ซึ่งในเรื่องของกาหนดอยู่ระหว่างการประสานกับเลขา
รัฐมนตรีฯ
4) เรื่องระบบrefer ของเขตสุขภาพที่ 6 ขอให้มีการrefer ผู้ป่วยอย่างมีจริธรรม ซึ่งทางทีมงานเขตฯ
ได้มีการทาข้อตกลงระหว่าง ผอ.รพ.กับ สสจ.โดย ดังนี้
1. รพ.ที่ใหญ่กว่าต้องได้สิทธิ์พิเศษในการ
refer
2. ในการ refer จะไม่คานึงถึงว่าผู้ป่วยจะใช้สิทธิ์อะไร โดยขอให้ใช้ผู้ป่วยเป็นตัวตั้ง
3. ส่งต่อแบบกัลยาณมิตร
5) เรื่อง
CFO ซึ่งจังหวัดสระแก้วเป็น Focal Point ของเขตฯ ได้นาเสนอข้อมูลจากฐานข้อมูล HDC
ของเขตสุขภาพ 6 ทั้งหมด โดยขอให้ทุกจังหวัดที่ตนเองรับผิดชอบเป็น Focal Point ในด้านต่างๆ ประสานระบบ
ข้อมูลกับจังหวัดสระแก้ว เพื่อให้ผู้บริหารสามารถเปิดดูข้อมูลได้
5) แจ้งเรื่องการตรวจราชการฯ จากเดิมวันที่ 15
– 17 กุมภาพันธ์ 2560 เปลี่ยนเป็น วันที่ 18 –
20 มกราคม 2560 และการลงตรวจเยี่ยมพื้นที่ผู้ตรวจราชการฯ จะใช้วิธีจับสลาก และพื้นที่ที่ถูกจับสลากได้ ในการ
เตรียมข้อมูลนาเสนอ ขอให้ทา Hand Out พิมพ์สี 10 ชุด นอกนั้นใช้พิมพ์ขาวดาไม่ต้องจัดทารูปเล่มในการนาเสนอ
ข้อมูล (ซึ่งต้องมีข้อมูลรวมทั้ง คปสอ.) ไม่ควรเกิน 40 นาที
6) ติดตามเรื่องของงบลงทุน
ของจังหวัดตราด
- ครุภัณฑ์ที่ต่ากว่า 2 ล้าน สามารถเบิกจ่ายได้หมด ยกเว้นเครื่องเอ็กซเรย์เกาะช้างที่บริษัท
ยังส่งของไม่ทัน นัดส่งของเดือนมกราคม 2560 ซึ่งได้ทากันหนี้ไว้แล้ว (ได้ลงนามและ PO เรียบร้อยแล้ว)
- มีรายการก่อสร้างยังไม่ได้ลงนาม 2 รายการ คือ
- ตึก รพ.ตราด รายการ 205 ล้านบาท
- ตึก รพ.คลองใหญ่ 42 ล้านบาท
6) แจ้ง เรื่องคณะกรรมการเขตฯ จะหมดวาระ ในวันที่ 23 มกราคม 2560 จึงขอให้สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 6 ดาเนินการคัดเลือกผู้แทนจากผู้อานวยการโรงพยาบาลชุมชน
จังหวัดละ 1 คน และผู้แทนจากสาธารณสุขอาเภอจังหวัดละ 1 คน พร้อมส่งรายชื่อให้สานักงานเขตฯ เพื่อคัดเลือก
เป็นคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 6 ต่อไป
- มติในที่ประชุม คปสจ.ได้คัดเลือก นพ.ภาณุวัฒน์ โสภณเลิศพงศ์ ตาแหน่งรักษาการฯ
ผอ.รพ.แหลมงอบ เป็นผู้แทนผู้อานวยการโรงพยาบาลชุมชน และนายนุกูล กองทรัพย์ ตาแหน่ง สสอ.บ่อไร่ เป็นผู้แทน
สาธารณสุขอาเภอ
มติที่ประชุม รับทราบ

4
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/๒๕60
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ ฯ ฝ่ายเลขานุการการประชุม คปสจ . ได้จัดทารายงานการประชุม
คปสจ .ตราด ครั้งที่ 2/2๕60 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน ๒๕๕ 9 ไว้ใน Website: www.trathealth.com
ของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
มติที่ประชุม รับรอง
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่องมาจากการประชุมครั้งที่ 2/2559
3.1 รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ งบดาเนินงานปี ๒๕๖๐
ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๐
โดย กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
งบดาเนินงานในภาพรวมได้รับจัดสรรทั้งหมด 20,284,066 บาท เบิกจ่ายได้ร้อยละ 9.58
ซึ่งเป้าหมายไตรมาส 1 จะต้องเบิกได้ร้อยละ 33
- แยกเป็นของ สสจ.ตราด ได้รับจัดสรรทั้งหมด 18,990,001 บาท เบิกจ่ายได้ร้อยละ 9.79
- ของ รพ.ตราด ได้รับจัดสรรทั้งหมด 1,294,065 บาท เบิกจ่ายได้ร้อยละ 6.47
งบดาเนินลงทุนในภาพรวมได้รับจัดสรรทั้งหมด 84,197,900 บาท เบิกจ่ายได้ร้อยละ 5.72
ซึ่งเป้าหมายในไตรมาส 1 จะต้องเบิกได้ร้อยละ 19
- แยกเป็นของ สสจ.ตราด ได้รับจัดสรรทั้งหมด 30,009,300 บาท เบิกจ่ายได้ร้อยละ 4.00
- ของ รพ.ตราด ได้รับจัดสรรทั้งหมด 54,188,600 บาท เบิกจ่ายได้ร้อยละ 6.67
เหตุผลการเบิกจ่ายที่ไม่ได้ตามเป้าหมาย รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 2
3.2 รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงาน รายการงบลงทุนปีงบประมาณ ๒๕๖๐
โดย กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ/กลุ่มงานบริหารฯ
ช่วงสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนธันวาคม 2559 สสจ.ตราด ได้รับงบประมาณมาเพิ่มเติม คือ งบ พตส./
งบค่าตอบแทน /งบ P4P ซึ่ง สสจ.จะแจ้งให้หน่วยงานที่ได้รับสรรเร่งรัดการเบิกจ่ายต่อไป รายละเอียดตามเอกสาร
หมายเลข 3
ประธาน แจ้งเพิ่มเติม
- ในการประชุม คปสจ.ครั้งต่อไป เรื่องผังการเบิก-จ่าย
ขอให้โชว์ด้วยว่าหน่วยงานใดเบิกจ่ายได้เท่าไร
- ขอทราบเรื่อง งบประมาณ ฉ.11 และ ฉ.12
นางมาลัย สรวมชีพ แจ้งว่า
- เรื่องรายละเอียดการเบิก-จ่าย/แผนของกลุ่มงานฯ ใน สสจ.ตราด ขออนุญาตแจ้งในที่ประชุม กบ.
- เรื่องงบประมาณ ฉ.11 และ ฉ.12 มาแล้วแต่ขอให้รอประกาศกระทรวงฯ ก่อน
3.3 รายงานความก้าวหน้างบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘/๒๕๕๙ ที่กันไว้เบิกเหลี่ยมปี
โดยกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
มีจานวน 2 รายการ คือ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จานวน 1 รายการ และปีงบประมาณ ๒๕๕9 จานวน
1 รายการ ดังนี้
๑) งบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
- รายการก่อสร้างอาคารสนับสนุน รพ.ตราด วงเงิน ๔๐.๒ ล้านบาท สัญญาสิ้นสุด ๙ ก.ค. ๕๘
นพ.ธีรพงค์ ตุนาค ผอ.รพ.ตราด แจ้งเพิ่มว่าได้รับแจ้งจากผู้รับเหมาว่าจะไม่ทิ้งงาน และคาดว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จ
ในเดือนมกราคม 2560
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๒) รายงานความก้าวหน้างบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ รายการก่อสร้างอาคารพักพยาบาล
รพ.บ่อไร่ วงเงิน ๙ ล้านบาท สัญญาสิ้นสุด วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐ ได้เบิกเงินงวดที่ 1
– 3 แล้ว และส่งงาน
งวดที่ 4,5,6 แล้ว ซึ่งพัสดุได้ส่งเอกสารเบิกแล้วเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 ขอให้เร่งรัดการเบิก - จ่ายด้วย
3.4 รายงานความก้าวหน้าการใช้จ่ายเงินค่าบริการทางแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน
ปีงบประมาณ 2559 โดย กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
ในส่วนของ 90 %
- ครุภัณฑ์ที่อยู่ระหว่างจัดทา Spec. จานวน 2 รายการ คือ
1) ของ รพ.ตราด 1 รายการ วงเงิน 1,245,076.46 บาท
2) ของ รพ.แหลมงอบ 1 รายการ วงเงิน 267,900 บาท
- อยู่ระหว่างการจัดหาอีก 1 รายการ คือของ รพ.ตราด วงเงิน 300,000 บาท
- ครุภัณฑ์ที่ทาสัญญาเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้เบิกจ่าย 3 รายการ คือ
1) ของ รพ.ตราด 1 รายการ วงเงิน 385,800 บาท
2) ของ รพ.เขาสมิง 1 รายการ วงเงิน 145,160 บาท
3) ของ รพ.แหลมงอบ 1 รายการ วงเงิน 401,600 บาท
ในส่วนของ 10 %
- ครุภัณฑ์ทาสัญญาเรียบร้อยแล้วยังไม่ได้เบิกจ่าย คือ
รายการครุภัณฑ์ของ รพ.แหลมงอบ 1 รายการ จานวน 267,900 บาท จานวน 101,000 บาท
และขอให้ทุก Cup เร่งรัดคีย์ข้อมูลในระบบโปรแกรมให้ตรงกับงบประมาณที่มีอยู่จริงด้วย รายละเอียดตามเอกสาร
หมายเลข 5
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เพื่อพิจารณา
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ จากคณะกรรมการประสานการพัฒนาสาธารณสุข ระดับจังหวัด (คปสจ.)
จังหวัดตราด
๕.๑ สมาคม อสม. จังหวัดตราด
ไม่มี
๕.๒ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองตราด
ติดราชการ
๕.๓ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ อ้าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
ติดราชการ
๕.๔ เรื่อง แจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลตราด โดย นพ.ธีรพงศ์ ตุนาค
แจ้งเรื่องภาระหนี้ของโรงพยาบาลชุมชนที่ติดหนี้ รพ.ตราด ซึ่งทาง รพ.ตราด ขอให้โรงพยาบาล
ที่มีงบประมาณช่วยจ่ายเงินให้กับ รพ.ตราด ด้วย
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นางกัลยา หัชลีฬหา รักษาการฯ ผอ.รพ.เขาสมิง แจ้งว่าจะขอทยอยจ่ายเงินที่ติดหนี้ให้กับ รพ.ตราด
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๕ เรื่องแจ้งให้ทราบจากนายแพทย์ด้านเวชกรรม
๕.๕.1 แจ้งเรื่องกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงต่างประเทศ ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ
ระหว่างกระทรวงสาธารณสุขแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงสาธารณสุขแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ว่าด้วย
ความร่วมมือด้านสาธารณสุข และได้จัดประชุมออกแบบแผนปฏิบัติการของโครงการภายใต้แผนความร่วมมือ
เพื่อพัฒนาไทย- กัมพูชา ระยะโครงการ 3 ปี สาขาสาธารณสุข (2560 – 2562) เมื่อ 19 – 21 ธ.ค. 59
5.5.2 แจ้งเรื่อง งานสาธารณสุขชายทะเล ในปี 2560 ได้จัดทาแผนไว้ 2 กิจกรรมหลัก คือ
กิจกรรมการจัด KM ผลงานเด่นด้านสาธารณสุขชายทะเล และกิจกรรมเรื่องการ Dead Case ทางทะเล โดยได้
ประสานพื้นที่เป้าหมาย คือ จังหวัดชลบุรี/ระยอง/จันทบุรี ไว้แล้ว และของจังหวัดตราด ได้ประสานให้พื้นที่
เป้าหมายคือเกาะช้าง/เกาะกูด ที่มีผลงานด้านสาธารณสุขทางทะเลเตรียมความพร้อมไว้ด้วย
ประธาน ได้แจ้งเพิ่มเติมว่าได้รับแจ้งจากผู้ตรวจราชการเขตฯ 6 ว่างานสาธารณสุขทางทะเล เป็นงานเด่นของเขต
สุขภาพที่ 6 จึงขอมอบให้ พญ.โมไนยา พฤทธิภาพย์ ดูแลงานสาธารณสุขชายทะเลและงานสาธารณสุขชายแดนด้วย
5.5.3 แจ้งเรื่องแมงกะพรุนกล่อง ในเดือนที่ผ่านมาได้พบแมงกะพรุนเป็นจานวนมาก
ที่เกาะหมาก ได้จัดระบบในการเฝ้าระวังไว้แล้ว แต่ประเด็นปัญหาฯ ดังกล่าว ควรมีการแก้ไขในระดับจังหวัด ซึ่งใน
การลดจานวนของแมงกะพรุนคือ ควรมีกิจกรรมปล่อยเต่ากระ เนื่องจากแมงกะพรุนกล่องเป็นอาหารของเต่ากระ
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๖ เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านส่งเสริมพัฒนา
ไม่มี
๕.๗ เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านบริการทางวิชาการ
๕.๗.1 มีหนังสือสั่งการจากศูนย์ปราบปรามยาเสพติด แจ้งให้ดาเนินการตามมาตรการ เรื่อง
เจ้าหน้าที่ของรัฐมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ซึ่งได้มีเจ้าหน้าที่(ลูกจ้าง) ในสังกัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ตราด ที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ทางกลุ่มงาน NCD ได้ประสานแจ้งให้ผู้อานวยการโรงพยาบาลทุกแห่ง
ทราบแล้ว ในส่วนของสาธารณสุขอาเภอนายอาเภอได้แจ้งให้ทราบแล้ว ที่นามาแจ้งในที่ประชุม คปสจ.ในครั้งนี้
เพื่อให้ผู้บริหารในหน่วยงานสังกัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัดตราดรับทราบ
ประธาน แจ้งเพิ่มเติมว่า ลูกจ้างที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และขณะที่อยู่ระหว่างการบาบัดรักษาขอให้
เลิกจ้างไปก่อน เมื่อได้รับการบาบัดรักษาเสร็จแล้วให้มาสมัครจ้างใหม่
๕.๗.2 จังหวัด ตราด ขอเชิญร่วมเปิด งานกาชาด ปีใหม่ ในวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เวลา
18.00 น.
ประธาน มอบให้คุณอัจฉราภรณ์ ละเอียดดี เข้าร่วมพิธีเปิดงานกาชาดปีใหม่ ฯ ดังกล่าว
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.8 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการพิเศษ
ไม่มี
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๕.9 เรื่อง แจ้งให้ทราบจาก ศตม.ที่ 6.๔ ตราด
ไม่มี
๕.10 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข โดย นางมาลัย สรวมชีพ
๕.10.1 แจ้งแผนการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
รอบที่ ๑ วันที่ 18
– 20 มกราคม ๒๕๖๐
รอบที่ ๒ วันที่ ๑๒
– ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐
5.10.2 การเตรียมความพร้อมรับการตรวจราชการฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
รอบที่ ๑ ใช้ผลงานสิ้นไตรมาส ๑ ตามตัวชี้วัดการตรวจราชการฯ ๔ คณะ
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ ได้วางแบบรายงานไว้ให้แล้วใน
Www. Tart health
.com โดยขอให้ทุกกลุ่มงาน ส่งมูลกลับให้กับกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ ภายในวันที่ 9 มกราคม 2560 เพื่อที่
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ จะได้รวบรวมทารูปเล่มส่งให้เขตฯ ในวันที่ 11 มกราคม 2560
พื้นที่ ส้าหรับรับการตรวจเยี่ยม
ให้ทุกพื้นที่เตรียมความพร้อม
- ผู้ตรวจราชการฯ จะใช้วิธีจับฉลาก
5.10.3 การเตรียมความพร้อมในการนิเทศงาน คปสอ.ปี ๒๕๖๐
อยู่ระหว่างการจัดทา
เกณฑ์การนิเทศงาน คปสอ. เพื่อส่งให้ คปสอ.ทุกแห่ง
กาหนดการนิเทศงาน คปสอ. เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ทั้งเดือน
5.10.4 การเตรียมการตรวจเยี่ยมพื้นที่สาหรับทีมผู้บริหาร สสจ.ตราด
(Quick Round)
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ จะดาเนินการประสานพื้นที่ ในวันที่จะลงตรวจเยี่ยมต่อไป
5.10.5 กาหนดการตรวจเยี่ยมของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยม
จังหวัดตราด ในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ รายละเอียดอยู่ระหว่างการประสานกับเลขารัฐมนตรีฯ
5.10.6 แจ้งระเบียบว่าด้วยบริหารงบประมาณรายจ่ายสาหรับแผนงานบูรณาการ
พ.ศ.2559 รายละเอียดตามเอกสารเพิ่มเติม 1
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.11 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานควบคุมโรค โดย นางศิรินทิพย์ ทองย้อย
แจ้งการเตรียมความพร้อมช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2560 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม
2559 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2560 และเป้าหมายในปี 2560 ให้ case น้อยลงกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งในปี 2559
มีบาดเจ็บ 153 ราย ตาย 3 ราย ขอความร่วมมือจาก โรงพยาบาลทุกแห่งรายงาน Case อุบัติเหตุด้วย ในส่วน
ของทีมสานักงานสาธารณสุขจังหวัดตราดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับมอบให้ตรวจเยี่ยมด่านในอาเภอคลองใหญ่
วันที่ 30 ธันวาคม 2559
ประธาน มอบให้กลุ่มงานควบคุมโรคดาเนินการต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๑2 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานทันตสาธารณสุข โดย ทพญ.นภัสภรณ์ วิรุศม์ธนัชพร
แจ้งการอบรมบรรยายและปฏิบัติภาคสนาม SMART Work Shop ในวันที่ 9 – 10
มกราคม 2560 ณ รพ.ตราด ในวันที่ 8 - 10 มกราคม 2560 โดยทีม นพ.มงคล ณ สงขลาและคณะ จะมาจัด
กิจกรรม Smart Technique & Workshop ซึ่งเป็นการจัดทาฟันในเด็กเล็กแบบรวดเร็วและกระชับ ที่จังหวัดตราด
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ขอเชิญผู้บริหารทุกท่านร่วมพิธีเปิด Smart Technique & Workshop ในวันที่ 9 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุม
ราชพฤกษ์ ชั้น 5 รพ.ตราด โดย นพ.อภิชาติ รอดสม เป็นประธานในพิธีเปิด และวิทยากร โดย นพ.มงคล ณ สงขลา
และคณะ กาหนดการรายละเอียดตามเอกสารเพิ่มเติม 2
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๑3 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานประกันสุขภาพ โดย น.ส.ธมกร กรปิยะศิริ
แจ้งเรื่องการพัฒนาระบบคุณภาพความปลอดภัยของผู้ป่วยและลดปัญหาการฟ้องร้อง
ซึ่งเป็นนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ในเรื่องของการเฝ้าระวังการเกิดเรื่องร้องเรียน/ฟ้องร้อง เน้นการเจรจา
ไกล่เกลี่ยและยุติเรื่องโดยเร็ว
การรายงานการจัดการความเสี่ยงที่ต้องรีบรายงานด่วน ดังนี้
1. โรคอุบัติใหม่
2. เรื่องที่เสี่ยงโดยมีข่าวถึงสื่อมวลชน/
Social Media
3. เรื่องที่มีผลกระทบต่อโรงพยาบาลเช่น แม่ตายในบางกรณี ลูกหาย น้าท่วม ไฟไหม้ฯลฯ
4. เรื่องที่มีแนวโน้มต่อการฟ้องร้องแน่นอน
5. เรื่องที่เจรจาไกล่เกลี่ยในโรงพยาบาลไม่สาเร็จ
6. เรื่องอุบัติเหตุหมู่ และอุบัติเหตุที่เกิดกับบุคคลสาธารณะ บุคคลที่มีชื่อเสียง
7. เรื่องที่บุคลากรฯ ถูกทาร้ายร่างกาย หรืออุบัติเหตุจากการ
Refer ผู้ป่วย
โดยให้รายงานผ่านโปรแกรมความเสี่ยง ภายในปีงบประมาณ 2560 ซึ่งโปรแกรม
ความเสี่ยงนี้จะเป็นโปรแกรมฯ ที่มีข้อความเชื่อมโยงถึงผู้บริหาร (ผู้ตรวจราชการเขตฯ/นพ.สสจ./ผอ.รพ.) และ
ในปัจจุบัน รพ.ชลบุรี ได้ใช้โปรแกรมความเสี่ยง(Smart RM) แล้ว ถ้าหากที่ใดต้องการจะใช้โปรแกรมฯ นี้ของจังหวัด
ชลบุรี ทางจังหวัดชลบุรีจะค่าโปรแกรมฯ ละ 100,000 บาท และของ รพ.ตราด ปัจจุบันกาลังพัฒนาอยู่
จะสามารถใช้ได้ในเร็วๆ นี้ และในภาพรวมของจังหวัดตราด พญ.โมไนยา พฤทธิภาพย์ ได้มอบหมายให้งาน
IT
ของ สสจ.ตราด ศึกษาข้อดี/ข้อเสีย ระหว่างโปรแกรม Smart RM ของจังหวัดชลบุรีกับโปรแกรมของจังหวัดสระแก้ว
และโปรแกรมของ รพ.ตราด เพื่อจังหวัดตราดจะได้คัดเลือกนาโปรแกรมฯ ดังกล่าวมาใช้ในจังหวัดตราดต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๑4 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ โดย นายวัชชิระ เดือนฉาย
แจ้งผลการคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559
ณ วิทยาลัยเทคนิคตราด ทั้งหมด 10 สาขา ส่งเข้าประกวด จานวน 9 สาขา ซึ่งทั้ง 9 สาขาที่ได้รับการคัดเลือกนี้
ส่งเข้าประกวดในระดับเขตฯ ต่อไป รายละเอียดตามเอกสารเพิ่มเติม 3
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๑5 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ โดย นางนวลนภา กิตติกุล
๕.๑ 5.1 แจ้งรายชื่อหน่วยบริการที่ได้รับสิทธิการส่ง เจ้าหน้าที่ เข้ารับการอบรม
Care Manager ระหว่างวันที่ 23 ม กราคม 2560–วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 จานวน 16 คน ขอให้ดาเนินการ
ดังนี้
ขอให้พื้นที่จัดเตรียมบุคลากรเข้ารับการอบรม ให้พร้อม ( เคลียร์งาน/เวร/ภารกิจต่างๆ
ให้เรียบร้อย) เนื่องจากต้องเข้าอบรม จานวน 10 วัน
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และที่พัก

จัดเตรียมงบประมาณ(ต้นสังกัด) สาหรับเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ค่าเบี้ยเลี้ยง พาหนะ

๕.๑5.2 การจัดกิจกรรมออกกาลังกายตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22
พฤศจิกายน 2559 (ข้อ8) ให้ดาเนินการดังต่อไปนี้
ประชาสัมพันธ์ สนับสนุนกิจกรรมการออกกาลังกาย อย่างต่อเนื่อง
ดาเนินการตามพันธะสัญญาที่แจ้งไว้ (ประกาศจังหวัดตราด เรื่ององค์กรแห่งการออก
กาลังกายและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้องรัง)
กระตุ้น ส่งเสริม สร้างสิ่งแวดล้อม สร้างปัจจัยเอื้อ ลดปัจจัยลบ ในองค์กรให้เหมาะสม
กับการออกกาลังกายต่อเนื่อง
ประเมินผลการดาเนินงาน(ชั่งน้าหนัก วัดเอว ตรวจสุขภาพ) และนาผลการประเมินมา
มาปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
๕.๑5.3 แจ้งเรื่องโครงการของขวัญวันปีใหม่สาหรับประชาชน ประจาปี พ.ศ.2560
กระทรวงสาธารณสุข ขอให้สถานบริการสุขภาพทุกแห่งที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุขจัดกิจกรรมพร้อมกัน ตั้งแต่วันที่
1 - 15 มกราคม 2560 โดยกิจกรรมประกอบด้วย
1) ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ เพื่อเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจคัดกรองความ
ดันโลหิตตามมาตรฐาน การเจาะหาน้าตาลในเลือดปลายนิ้ว(DTX) การคานวณดัชนีมวลกาย ( BMI) พร้อมคาแนะนา
และรายงานผลการดาเนินงานผ่านระบบ 43 แฟ้ม ในช่วงวันที่ 1 – 15 มกราคม 2560
2) จัดกิจกรรมนิทรรศการแสดงมุมตัวอย่างสมุนไพรไทยพร้อมสรรพคุณและความรู้
ด้านสมุนไพรให้สวยงามและน่าสนใจ ณ จุดบริการของสถานบริการสาธารณสุข การจัดกระเช้าของขวัญยาสมุนไพร
3) ตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร สินค้าอุปโภคและบริโภคตามร้านค้า
และตลาดทั่วไป (พร้อมกับการตรวจสอบการจัดกระเช้าอาหาร) ในวันที่ 1 – 15 มกราคม 2560
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๑6 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ไม่มี
๕.๑7 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานบริหารทั่วไป
ไม่มี
๕.๑8 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานนิติการ
ไม่มี
๕.๑9 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ไม่มี
5.20 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ โดย นายทรงวิทย์ ภิรมย์ภักดิ์
แจ้งเรื่องแนวทางการใช้ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.2545 เรื่อง กาหนดให้แหล่ง
เพาะพันธ์ยุงลายเป็นเหตุราคาญมาใช้เป็น มาตรการเสริมในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก สืบเนื่องมาจาก
มติที่ประชุมคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัดตราด ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 16 ธันวาคม 2559 โดยมีผู้ว่า
ราชการจังหวัดตราด เป็นประธาน สานักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ได้นาเรื่องประกาศกระทรวงสาธารณสุข
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ปี พ.ศ.2545 กาหนดให้แหล่งเพาะพันธ์ยุงลายเป็นเหตุราคาญ เข้าวาระเพื่อพิจารณา เหตุผลที่นาเข้าวาระพิจารณา
ฯ ดังกล่าว สืบเนื่องมาจากกลุ่มงาน อนามัยสิ่งแวดล้อม ฯ ได้ประสานข้อมูลกับกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ในเรื่อง
สถานการณ์ของโรคไข้เลือดออก ซึ่งลักษณะการระบาดของโรคไข้เลือดออกจะระบาดปีเว้นปี ซึ่งในปี 2559 มีการ
ระบาดต่าสุด และคาดว่าปี 2560 จะระบาดรุนแรงเป็นวงกว้าง จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบให้นา
มาตรการทางกฎหมายมาใช้ร่วมกับมาตรการทางสังคม ในการควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย เพื่อป้องกันควบคุมโรค
ไข้เลือดออก รายละเอียดตามเอกสารเพิ่มเติม 4
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.21 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก โดย นายวินัย จันทร์แสง
แจ้งสรุปผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ และการประชุม Service
Plan เขตสุขภาพที่ 6 สาขาแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ในวันที่ 13 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุม
โรงพยาบาลอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี และวันที่ 21 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ บางแสน
จ.ชลบุรี รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 8
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.22 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ โดย นางชวินี วรรณรัตน์
๕.22.1 สืบเนื่องมาจากกระทรวงสาธารณสุข จัดทาโครงการของขวัญปีใหม่สาหรับประชาชน
ประจาปี 2560 โดยให้หน่วยบริการสาธารณสุขทุกแห่งประชาสัมพันธ์ให้ตรวจคัดกรองความดันโลหิต
ตามมาตรฐาน/เจาะหาระดับน้าตาลในเลือดปลายนิ้ว/คานวณดัชนีมวลกาย ( BMI) /แจ้งผลการตรวจ/ให้คาแนะนา
แก่ประชาชนฟรี กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ จึงได้จัดทาสติ๊กเกอร์ “3 Item for Tart Health Campaign”
เพื่อประชาสัมพันธ์ จึงขอความร่วมมือให้หน่วยบริการทุกแห่งประชาสัมพันธ์ แจกสติ๊กเกอร์ฯ ดังกล่าวด้วย
๕.22.2 ในวันที่ 9 มกราคม 2560 จะจัดประชุมประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE
ในสถานศึกษาและในชุมชน ขอความร่วมมือให้ทุกอาเภอประชาสัมพันธ์ให้ส่งชมรม TO BE NUMBER ONE
เข้าประกวดด้วย
๕.22.3 เรื่องสืบเนื่องที่คุณอัจฉราภรณ์ ละเอียดดี แจ้งว่ามีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติด ได้แจ้งให้ทุกหน่วยงานในสังกัดสารวจแล้ว และทางจังหวัดมีนโนบายคืนคนดีสู่สังคมไม่มีนโยบาย
ให้ไล่ออกโดยควบคุมดูแลบาบัดให้หายแล้วคืนคนดีสู่สังคม
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง แจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลชุมชน /ส้านักงานสาธารณสุขอ้าเภอ
นายแพทย์ภาณุวัฒน์ โสภณเลิศพงษ์ ผอ.รพ.แหลมงอบ มีข้อหารือในที่ประชุม 3 ประเด็น ดังนี้
๑) เรื่องการใช้ยาสมุนไพร ของแพทย์แผนไทยในผู้ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง ไม่ทราบว่าจะใช้ยาสมุนไพร
ทดแทนกันได้หรือไม่
2) รพ.แหลมงอบ มีทันตแพทย์ลาออก ๑ คน และจะลาไปศึกษาต่ออีก ๑ คน จึงขอทันตแพทย์
เพิ่ม ๑ คน
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3) เนื่องจากนายชยพล คุปติชญานนท์ จากเดิมที่ปฏิบัติงานที่ รพ.แหลมงอบ คือตาแหน่ง
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ ได้ย้ายมาปฏิบัติงานที่ สสจ.ตราด ในตาแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ
ทาง รพ.แหลมงอบจึงขอใช้เลขตาแหน่งเดิมของนายชยพล คุปติชญานนท์คือตาแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
นายวินัย จันทร์แสง หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทย ได้แจ้งว่าในการใช้ยาสมุนไพร จะมีบัญชีรายการใช้ยามาให้ว่า
ยาสมุนไพรตัวใดใช้แทนยาแผนปัจจุบันได้ ซึ่งในรายละเอียดกลุ่มงานแพทย์แผนไทยจะประสานแจ้งและส่งบัญชียา
ให้กับ รพ.ทุกแห่งต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
นายนุกูล กองทรัพย์ มีเรื่องแจ้ง 2 เรื่อง คือ
1) ได้เข้าร่วมประชุมเป็นตัวแทนของสาธารณสุขอาเภอใน เรื่อง รพ.สต.ติดดาว ขอให้ในแต่ละ
จังหวัดคัดเลือก รพ.สต.ติดดาวในระดับอาเภอเพื่อเป็นตัวแทนของจังหวัดส่งเข้าคัดเลือกในระดับเขต ในการคัดเลือก
จะใช้เกณฑ์การประกวดของเขตฯ ซึ่งเกณฑ์ฯ ดังกล่าว จะมีในเรื่องของ DHS กับ PCA และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
พร้อมกับได้เสนอว่า รพ.สต.ติดดาวควรจะมีรางวัลเพื่อเป็นขวัญกาลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ด้วย
นางอัจฉราภรณ์ ละเอียดดี แจ้งเพิ่มเติมในเรื่องของ รพ.สต.ติดดาว ซึ่งในช่วง 6 เดือนแรก ขอให้มีการสารวจและ
ประเมินตนเองทุกแห่ง เพื่อหา Gap และพัฒนาตนเอง และเพื่อสะดวกในการคัดเลือก รพ.สต.ติดดาวในระดับอาเภอ
ซึ่งสอดคล้องกับที่จังหวัดจัดทาแผนไว้ว่าให้มีการเรียงลาดับ รพ.สต. และทั้งจังหวัดให้มี รพ.สต.ติดดาว เกรดเอ 10%
(คือ 7 แห่ง)
นายวัชชิระ เดือนฉาย แจ้งว่าในวันที่ 4 มกราคม 2560 ได้ขอเชิญผู้ที่รับผิดชอบงาน รพ.สต.ติดดาว ประชุมเพื่อ
ชี้แจงแนวทางในการจัดทา รพ.สต.ติดดาว พร้อมกับบูรณาการกับการตรวจนิเทศ คปสอ.ว่าในภาพรวมของจังหวัด
เรื่องของ DHS กับ PCA จะต้องเตรียมข้อมูลอะไรบ้าง
2) ขอทราบเกณฑ์ในการประกวด
TO BE NUMBER ONE ในชุมชน
นางชวินี วรรณรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานโรคไม่ติดต่อ แจ้งว่ายังใช้เกณฑ์ โดยจะมีการคัดเลือกในระดับภาคในวันที่ 22
กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งในการนาเสนอระดับจังหวัดไม่ต้องจัดทารูปเล่ม แต่การนาเสนอในระดับเขตจะต้องจัดทา
รูปเล่ม เนื่องจากมีการแข่งขันสูง
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่นๆ
7.2 แจ้งการประชุม คปสจ. ครั้งต่อไป ในวันอังคารที่ 31 มกราคม 2560
มติที่ประชุม รับทราบ
ปิดประชุมเวลา ๑5.30 น.
ลงชื่อ นางชมชื่น นาควิเวก

ลงชื่อ นางมาลัย สรวมชีพ

(นางชมชื่น นาควิเวก)

(นางมาลัย สรวมชีพ)

นักวิชาการสาธารสุขชานาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ

ผู้บันทึกรายงานการประชุมฯ

ผู้ตรวจรายงานการประชุมฯ

