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รายงานการประชุม คณะกรรมการประสานการพัฒนาสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดตราด
ครั้งที่ 4/๒๕60 วันที่ 30 มกราคม ๒๕60 เวลา ๑๓.3๐ - ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมพลอยแดงค่าล้้า ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
ผู้เข้าประชุม
1. นพ.พรณรงค์ ศรีม่วง
สสจ.ตราด
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด
2. นางศศิขัณฑ์ คชศิลา
แทนผู้อานวยการโรงพยาบาลตราด
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. นางมาลัย สรวมชีพ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
สสจ.ตราด
7. นายชยพล คุปติชญานนท์
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
สสจ.ตราด
8. นางนวลนภา กิตติกุล
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
สสจ.ตราด
9. นายอาวิภัช ภาอุทัยศิริ
แทนหัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ
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. นายธานี เข้งนุเคราะห์
แทนหัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ
สสจ.ตราด
17. นายวินัย จันทร์แสง
หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ
สสจ.ตราด
18. นางสุกานดา เอกสินชล
แทนหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
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. พญ.พญ.โมไนยา พฤทธิภาพย์
ผู้อานวยการโรงพยาบาลคลองใหญ่
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 แซ่เอี้ย
สาธารณสุขอาเภอเกาะกูด
สสอ.เกาะกูด
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32.
33.
34.
35.
36.
37.

นางยุพิน วรฉัตร
นายสิทธิ์ เชื้อฉลาด
นายวิจิตร อาชีวะ
นางกัญจน์ณัฏฐา ทรัพย์กาธร
นางบุญศรี พันธ์พิริยะ
นางชมชื่น นาควิเวก

แทนหัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที6่ .4
หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ
นายกสมาคม อสม.จังหวัดตราด
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

ศตม.ที่ 6.4 ตราด
ด่านควบคุมโรคฯ
ชมรม อสม.จ.ตราด
เทศบาลเมืองตราด
สสจ.ตราด
สสจ.ตราด

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
1. นายนุกูล สุขเกื้อ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ

ติดราชการ

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

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

รพ.ตราด
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 คงฯ
1)
ช่วงเทศกาลตรุษจีนขอให้หน่วยงานทุกภาคส่วนเฝ้าระวังการเกิดอัคคีภัยและอุบัติภัย
ซึง่ ตารวจท่องเทีย่ วได้ให้ขอ้ มูลว่าเมือ่ เดือนมกราคม 2560 ที่ อ.เกาะช้าง จังหวัดตราด มีนักท่องเที่ยวเสียชีวิต 3
ราย สาเหตุคือขับขี่รถจักรยานยนต์ช็อปเปอร์ตกเขา 1 ราย และจมน้า 2 ราย
ประธาน ขอให้กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อหาข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิตทั้ง 3 ราย ด้วย
2) จากการที่ รพ.แหลมงอบ ได
เรื่องแจ้งจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
1. ขอให้ทุกหน่วยงานเฝ้าระวังการเกิดอัคคีภัยช่วงเทศกาลตรุษจีน
2. ขอให้ทุกหน่วยงานช่วยประชาสัมพันธ์ทุเรียนพันธุ์ชะนีที่เกาะช้างด้วย เนื่องจากเป็นผลไม้
ที่ทาชื่อเสียงให้อาเภอเกาะช้าง
3. เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน จังหวัดตราดได้จัดทาโครงการจังหวัดสะอาด
4. เรื่องการเฝ้าระวังอุบัติเหตุทางจราจร สานักงานสาธารณสุขจังหวัดตราดได้จัดทาสถิติการเฝ้า
ระวังอุบัติเหตุทางจราจร โดยมีการชี้จุดที่เกิดอุบัติเหตุซ้าซาก
มติที่ประชุม รับทราบ
๑.2 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากการประชุมกระทรวงสาธารณสุข/เขตสุขภาพที่ 6/สปสช.เขต 6 ระยอง และ
การประชุม อื่นๆ (สรุปประเด็นที่เกี่ยวข้อง)
1) เรื่องแจ้งจากการประชุม สปสช.เขต 6 โดย อปสข.ได้พิจารณาอนุมัติงบค่าเสื่อมของเขตฯ 6
ทั้งปี 2559 และปี 2560 เรียบร้อยแล้ว
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ประธาน ขอให้แจ้งให้พื้นที่ทราบ และดาเนินการด้วย
นางมาลัย สรวมชีพ ขอให้แจ้งพื้นที่ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 (อย่างน้อยต้องมีใบสั่งซื้อใน
ระบบ GFMIS)
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/๒๕60
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ ฯ ฝ่ายเลขานุการการประชุม คปสจ . ได้จัดทารายงานการประชุม คปสจ.
ตราด ครั้งที่ 3/2๕60 เมื่อวันที่ 30 มกราคม ๒๕60 ไว้ใน Website: www.trathealth.com ของสานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดตราด
มติที่ประชุม รับรอง
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่องมาจากการประชุมครั้งที่ 3/2560
3.1 รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ งบดาเนินงาน ปี ๒๕๖๐
ณ วันที่ ๒6 มกราคม ๒๕๖๐
โดยกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
งบดาเนินงานในภาพรวมได้รับจัดสรรทั้งหมด 24,256,277 บาท เบิกจ่ายได้ร้อยละ 32.13
ซึ่งเป้าหมายไตรมาส 1 ต้องเบิกได้ร้อยละ 33 ไตรมาส 2 เป้าหมายต้องได้ร้อยละ 55 โดยงบลงทุน เบิกจ่ายได้
ร้อยละ 13.17 งบรายจ่ายอื่นเบิกจ่ายได้ร้อยละ 14.25 ซึ่งผลงานยังต่ากว่าเป้าหมาย
- แยกเป็นของ สสจ.ตราด ได้รับจัดสรรทั้งหมด 49,928,356 บาท เบิกจ่ายได้ร้อยละ 24.96
- ของ รพ.ตราด ได้รับจัดสรรทั้งหมด 58,738,921 บาท เบิกจ่ายได้ร้อยละ 10.95
ที่ยังเบิกจ่ายไม่ได้ตามเป้าหมายขอให้เร่งรัดการเบิกจ่าย โดยเฉพาะรายการที่ใช้งบประมาณเป็นจานวน
มาก เช่น รายการทศวรรษแห่งการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ได้รับจัดสรร 4,741,800 บาท เบิกจ่ายได้ร้อยละ
28.40 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐฯ ได้รับจัดสรร 8,589,473 บาท เบิกจ่ายได้ร้อยละ 18.23 ฯลฯ
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 2
3.2 รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานรายการงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยกลุ่มงานพัฒนา
ยุทธศาสตร์ฯ
รายละเอียด : ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 7 รายการ วงเงิน 63,940,900 บาท
1) เบิกจ่ายแล้ว 2 รายการ
2) ลงนามแล้ว 3 รายการ อยู่ระหว่างดาเนินการตามงวดงาน
3) สิ่งก่อสร้าง 2 รายการเป็นงบผูกพันข้ามปีได้แก่ อาคารเอ็กซเรย์ อาคารคลอด อาคารICU อาคาร
พักผู้ป่วย คสล. 6 ชั้น(รพ.ตราด) และอาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง (รพ.คลองใหญ่ ) อยู่ระหว่างรอหนังสือตอบกลับ
จากสานักงบประมาณ
รายละเอียด : ค่าครุภัณฑ์ 12 รายการ วงเงิน 20,257,000 บาท
1) เบิกจ่ายแล้ว 9 รายการ
2) ตรวจรับแล้วอยู่ระหว่างดาเนินการเบิกจ่าย 2 รายการ ได้แก่ กล้องส่องตรวจและผ่าตัดภาย
ในช่องท้องและลาไส้ใหญ่พร้อมระบบวิดีทัศ (รพ.ตราด) และเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA.
แบบแขวนเพดาน (รพ.เกาะช้าง)
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3) รอส่งมอบ 1 รายการคือ เครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน 3 แก๊ส พร้อมเครื่องช่วยหายใจและ
เครื่องติดตาม การทางานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติวิเคราะห์แก๊สระหว่างดมยาสลบ (รพ.ตราด) กาหนด
ส่งมอบ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560
3.3 แจ้งการอนุมัติแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี 2560
สปสช.เขตฯ 6 ได้ส่งผลการพิจารณาอนุมัติแผนให้ทุก คปสอ.แล้ว ขอให้ คปสอ.ทุกแห่ง
เร่งดาเนินการ
ก่อหนี้ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560 พร้อมกับบันทึกข้อมูลในระบบโปรแกรมเพื่อติดตามความก้าวหน้า
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เพื่อพิจารณา
ประธาน แจ้งว่าในปัจจุบันยังมีงบประมาณที่ยังคงเหลืออยู่ในระบบบัญชีต่างๆ อยู่ จึงขอให้มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมบูรณาการในการใช้งบประมาณฯ ดังกล่าว โดยขอให้นางอัจฉราภรณ์ ละเอียดดี เป็นประธาน โดยมี
พญ.โมไนยา พฤทธิภาพย์/นายสุรชัย เจียมกูล /ตัวแทนสาธารณสุขอาเภอ 1 คน คือนายนุกูล กองทรัพย์/ตัวแทน
โรงพยาบาลชุมชน 1 คน คือ นพ.ภาณุวัฒน์ โสภณเลิศพงษ์/ตัวแทนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล 1 คน คือ
นายปราการ อภิบาลศรี เป็นกรรมการ และมีหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ หัวหน้ากลุ่มงานประกันฯ หัวหน้า
กลุ่มงานบริหารฯ เป็นฝ่ายเลขาฯ โดยคณะกรรมการชุดนี้มีสิทธิ์ในการพิจารณางบประมาณดังนี้
1) งบแรงงานต่างชาติ
2) งบกลุ่มบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ์
3) งบที่ยังคงเหลืออยู่ในระบบบัญชีทั้งหมด
โดยขอให้แต่ละ
CUP เสนอแผนการใช้งบประมาณขึ้นมาให้คณะกรรมการชุดนี้พิจารณา
มติที่ประชุม เห็นชอบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ จากคณะกรรมการประสานการพัฒนาสาธารณสุข ระดับจังหวัด
(คปสจ.) จังหวัดตราด
๕.๑ สมาคม อสม. จังหวัดตราด
ไม่มี
๕.๒ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองตราด
ไม่มี
๕.๓ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ อ้าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
แจ้งสรุปข้อเสนอแนะจากการตรวจเยี่ยมของรัฐมนตรีฯ ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1) งานสาธารณสุขชายแดน ขอให้ดาเนินงานตามแนวทาง
IHR ตามที่กาหนดไว้ใน MOU
2) เรื่องด่านช่องทางเข้า-ออก ขอให้บูรณาการกับกรมควบคุมโรค/อย. โดยร่วมกันวางแผนการ
ดาเนินงานให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
ประธาน แจ้งเพิ่มเติมเรื่องการปรับปรุงสถานที่คัดกรองสุขภาพผู้เดินทางผ่านแดนบ้านหาดเล็กฯ ของด่านควบคุม
โรคติดต่อระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นเต็นท์ที่มีหลังคาชารุด ขอให้ดาเนินการด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ
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๕.๔ เรื่อง แจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลตราด โดย นางศศิขัณฑ์ คชศิลา
แจ้งการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวของ รพ.ตราด จะเริ่มตรวจในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ถึง
วันที่ 28 มีนาคม 2560 ขอความร่วมมือให้สถานบริการช่วยประชาสัมพันธ์ให้นายจ้างในพื้นที่ทราบด้วย
นายอาวิภัช ภาอุทัยศิริ แจ้งเพิ่มเติมว่าขอให้มีการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวที่มีอาชีพประมงกับกิจกรรมแปรรูป
ที่บัตรหมดอายุทุกอาเภอ โดยเริ่มตรวจตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 28 มีนาคม 2560
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๕ เรื่องแจ้งให้ทราบจากนายแพทย์ด้านเวชกรรมป้องกัน
5.5.1 งานสาธารณสุขชายทะเล ผู้ตรวจราชการเขตฯ 6 เน้นให้จัดประชุมร่วม 4 จังหวัด และ
มีเป้าหมายที่ชัดเจนเป็นภาพของเขต
๕.๕.2 งานสาธารณสุข ชายแดน และเศรษฐกิจพิเศษ ปลัดกระทรวงฯ ได้สั่งการเน้นให้มีการ
ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจังหวัดตราดจะมี การแต่งตั้งคณะกรรมการเศรษฐกิจพิเศษขึ้น และจะต้องเตรียม
ในเรื่องของ HR ซึ่งจะต้องปรึกษากลุ่มงานทรัพย์ฯ สสจ.ตราด
5.5.3
เรื่องการตามจ่าย Home Ward เนื่องจากของ รพ.คลองใหญ่ สามารถดาเนินงาน
ได้สอดคล้องกับนโยบาย LTC สามารถขยายผลการดาเนินงาน ให้เป็นภาพเขต
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๖ เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านส่งเสริมพัฒนา
แจ้งเพิ่มเติมในเรื่องของการปรับปรุงสถานที่คัดกรองสุขภาพผู้เดินทางผ่านแดนบ้านหาดเล็กฯ
ที่ได้มอบหมายให้ สสจ.ตราด ประสานกับหน่วยงานของทหารในพื้นที่ ซึ่งเบื้องต้นได้หารือกับ ผบ.ฉก.นย.แล้วไม่มีข้อ
ติดขัดในเชิงระเบียบ และในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 จะลงพื้นที่กับนายช่างโยธาฯ ขอให้คุณสิทธิ์ เชื้อฉลาด
ประสานกับ ผบ.หาดเล็กไห้ด้วย ถ้าตกลงกันในหลักการได้ ก็จะหารือกับ ผบ.ทบ.รองผู้ว่าราชการฝ่ายทหาร และ
จะแจ้งให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราดทราบต่อไป ในส่วนเรื่องงบประมาณได้มอบให้ สคร.6 ชลบุรี ดาเนินการ
แต่ถ้ามีข้อติดขัดจะต้องแจ้งให้ผู้ตรวจราชการเขตฯ ทราบต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๗ เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านบริการทางวิชาการ
แจ้งขอเชิญร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพพระธรรมวุฒาจารย์ เจ้าอาวาสวัดวรดิตถาราม ในวันที่ 9
กุมภาพันธ์ 2560 ณ วัดวรดิตถาราม ข้าราชการแต่งกายชุดเครื่องแบบปกติขาว
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.8 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการพิเศษ
ติดราชการ
๕.9 เรื่อง แจ้งให้ทราบจาก ศตม.ที่ 6.๔ ตราด
ไม่มี

6
๕.10 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข โดย นางมาลัย สรวมชีพ
๕.10.1 แจ้งสรุปผลตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ตั้งแต่คณะที่ 1 ถึงคณะที่ 4 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ ได้สรุปเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีเรื่องที่ผู้ตรวจราชการ
เขตฯ 6 ขอให้ดาเนินการโดยเร่งด่วนคือเรื่องระบบบัญชีของเกาะช้าง รายละเอียดตามเอกสารเพิ่มเติม 1
ประธาน ขอทราบในเรื่องปัญหาของ HDC
นายธีรศักดิ์ จันทร์เทวาลิขิต ข้อมูล HDC มีปัญหาเนื่องจากผู้รับผิดชอบงานแจ้งว่าการคีย์ข้อมูลไม่ทันและเงื่อนไข
ในโครงสร้าง 43 แฟ้ม ไม่ตรงกับข้อมูล HDC
นางมาลัย สรวมชีพ แจ้งเพิ่มเติมว่ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ ได้จัดทาโครงการพัฒนาระบบข้อมูล โดยนา
ผู้รับผิดชอบงานของระดับจังหวัด/อาเภอ ศึกษาดูงานต้นแบบที่จังหวัดสุพรรณบุรี
5.10.2 สรุปผลการตรวจเยี่ยมจังหวัดตราด ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เมื่อ
วันที่ 25 – 26 มกราคม 2560 รายละเอียดตามเอกสารเพิ่มเติม 2 พร้อมกับสรุปรายละเอียดเสนอผู้ว่าราชการ
ตราดทราบ (เนื่องจากเลขารัฐมนตรีฯ ต้องการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดทราบด้วย)
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.11 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานควบคุมโรค โดย นางศิรินทิพย์ ทองย้อย
แจ้งเพิ่มเติมจากประเด็นที่คุณอัจฉราภรณ์ ละเอียดดี ได้แจ้งว่าเมื่อเดือนมกราคม 2560
มีนักท่องเที่ยวเสียชีวิต 3 รายที่อาเภอเกาะช้าง ดังนี้
- รายที่ 1 เป็นชาวอังกฤษ เกิดจากขับขี่รถจักรยานยนต์ช็อปเปอร์ชนกับรถยนต์และ
ลื่นไถลตกข้างทาง สาเหตุเกิดจาก Head injury
- รายที่ 2 เป็นชาวสวีเดน สาเหตุเสียชีวิตจากการจมน้าในสระว่ายน้า ซึ่งรายนี้ปัจจัยเสี่ยง
คือเป็นโรคหัวใจด้วย
- รายที่ 3 เป็นชาวกัมพูชา สาเหตุเกิดจากการดาน้าไปซ่อมใต้ท้องเรือ ซึ่งได้หารือในกลุ่ม
ผู้รับผิดชอบงานว่าจะจัด Conference Case Dead ในส่วนที่จะพิจารณาว่าเป็น Case ประเภทใดคณะทางาน
จะพิจารณากันต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๑2 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานทันตสาธารณสุข
ไม่มี
๕.๑3 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานประกันสุขภาพ โดย น.ส.ธมกร กรปิยะศิริ
๕.๑3.1 แจ้งมติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 11/2559 วันที่ 9
พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามคาสั่ง คสช. ที่ 37/2559 กับการบริหารกองทุน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2560 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 4
๕.๑3.2 สานักงานเขตสุขภาพที่ 6 ให้ความสาคัญในเรื่องการบริหารจัดการและรายงาน
ความเสี่ยง เพื่อให้สามารถจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนให้หน่วยบริการมีการใช้
โปรแกรมรายงานความเสี่ยง IOR (Incidence occurrence Report Online) รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 4
นายดนัย ลีรัตน์ แจ้งเพิ่มเติมว่าโปรแกรมรายงานความเสี่ยง IOR นี้ เมื่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบของหน่วยงานคีย์
ข้อมูลเสร็จแล้ว หัวหน้างาน/ผู้บริหารทุกระดับสามารถเข้าไปอ่านดูได้ทันที พร้อมทั้งสามารถให้ผู้บริหาร
ใส่ข้อเสนอแนะในโปรแกรมได้

7
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๑4 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ โดยนายวัชชิระ เดือนฉาย
๕.๑4.1 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจาจังหวัดตราดร่วมกับคณะทางาน
สนับสนุนภารกิจกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมของจังหวัดตราด ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559
รายละเอียด
ตามเอกสารหมายเลข 5
๕.๑4.2 แจ้งผลการประกวดคัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับเขต และระดับภาคกลาง
ของ สสจ.ตราด ได้ชนะเลิศสาขานมแม่และอนามัยแม่และเด็ก นางมะนาว กุศลกิจ อสม.ตาบลสะตอ ซึ่งจะได้รับ
รางวัลในวันที่ 20 มีนาคม 2560
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๑5 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ โดย นางนวลนภา กิตติกุล
กระทรวงมหาดไทย ขอเชิญผู้ว่าราชการจังหวัด/รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่รับผิดชอบ/
นพ.สสจ.ตราด/อปท./นายอาเภอทุกแห่ง ประชุมฟังบรรยายของปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่องพัฒนาการเด็ก/ LTC/
ประกัน ในวันที่ 31 มกราคม 2560 เวลา 08.30 – 09.30 น. ณ ห้องประชุม VDO Conference สสจ.ตราด
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๑6 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ไม่มี
๕.๑7 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานบริหารทั่วไป
แจ้งเจ้าหน้าที่โยธาที่รับผิดชอบงานในการให้บริการออกแบบ เขียนแบบสิ่งก่อสร้างอาคาร
จานวน 3 คน คือ 1) นายสรายุทธ ทรัพย์สิน รับผิดชอบ อ.เขาสมิง อ.แหลมงอบและ สสจ.ตราด 2) น.ส.สายน้าผึ้ง
จันทร์ดา รับผิดชอบ อ.เมือง /อ.บ่อไร่ และ อ.คลองใหญ่ 3) นายดารง ลือชา รับผิดชอบ อ.เกาะกูด/อ.เกาะช้าง และ
ที่ราชพัสดุ
๕.๑8 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานนิติการ
ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนดมาตรการ ๓ ป.๑ ค. ในการป้องกันการทุจริต
ประกอบด้วย ดังนี้
๑) ปลูกจิตสานึก
๒) การป้องกัน
๓) การปราบปราม
๔) การสร้างเครือข่าย
โดยมีการดาเนินงานผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ( Integrity and Transparency Assessment: ITA) สานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข กาหนดให้สานักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด เข้าร่วมประเมิน ( ITA) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
ได้ดาเนินการดังต่อไปนี้
๑) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด ลงนามในพันธะสัญญาของผู้บังคับบัญชา
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๒) ลงนามในประกาศสานักงานสาธารณสุขจังหวัดตราดโดยกาหนดนโยบาย มาตรการ
และแผนงานเพื่อให้หน่วยงานสาธารณสุขในหน่วยงานที่อยู่ในเขตรับผิดชอบดาเนินการ โดยการประกาศแสดง
เจตจานง เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารราชการของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
๓) ลง
web ในกลุ่มงานนิติการ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
๔) กลุ่มงานนิติการได้ส่งหนังสือเวียนแจ้งให้โรงพยาบาลตราด,โรงพยาบาลชุมชน/
สาธารณสุขอาเภอทุกแห่ง ทราบและปฏิบัติตามนโยบาย
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๑9 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ไม่มี
5.20 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ โดย นายธานี เข้งนุเคราะห์
สรุปการประชุมเพือ่ หาข้อตกลงร่วมกันถึงแนวทางการดาเนินงานควบคุมและป้องกันการ
บาดเจ็บและเสียชีวิตจากแมงกะพรุนพิษ เมื่อวันที่ 10 – 11 มกราคม 2560 ณ ตาบลเกาะหมาก และเมื่อวันที่ 24
– 25 มกราคม 2560 ณ ตาบลเกาะกูด โดยมีนายอาเภอเกาะกูด เป็นประธาน ร่วมกับเจ้าของสถานประกอบการ
โรงแรมและรีสอร์ และผู้แทนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ข้อตกลงร่วมกัน ดังนี้
1. ผู้ประกอบการโรงแรม/รีสอร์ท ที่หน้าหาดยังไม่มีเสาน้าส้มสายชู จะรีบดาเนินการติดตั้ง
เสาน้าส้มสายชู และดูแลให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา
2. เพื่อความคล่องตัวในการใช้ประโยชน์ ผู้ประกอบการโรงแรม/รีสอร์ท จะดาเนินการจัดทา
กล่องน้าส้มสายชูช่วยชีวิต ตั้งไว้หน้าเคาเตอร์และหน้าหาดด้วยอีก 1 จุด โดยในกล่องจะต้องประกอบไปด้วย
น้าส้มสายชู ขนาดกลางจานวน 2 ขวด และถุงมือ(รีสอร์ทเป็นผู้จัดหาเอง) คู่มือการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 3 ภาษา
คือ ไทย อังกฤษ จีน พร้อมเบอร์โทรฉุกเฉิน(โรงพยาบาลเกาะกูดจัดทาให้)
3. เรือรับเหมาขนาดเล็กและเรือเร็วของรีสอร์ทที่พานักท่องเที่ยวดาน้า จะต้องมีกล่อง
น้าส้มสายชูช่วยชีวิต ประจาไว้ในเรือขณะใช้รับส่งนักท่องเที่ยว
4. เรือรับเหมาขนาดใหญ่ ขอความร่วมมือจัดมุมปฐมพยาบาล (Jellyfish co
rnner)
ซึ่งประกอบด้วย น้าส้มสายชูขนาดกลางอย่างน้อย 2 ขวด บอร์ดแสดงชนิดของแมงกะพรุน และการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น พร้อมเบอร์โทรฉุกเฉิน
5. องค์การบริหารส่วนตาบลเกาะกูดจัดทาป้ายคัทเอาท์การปฐมพยาบาล และป้ายการ
ป้องกันการบาดเจ็บเมื่อสัมผัสแมงกะพรุนพิษ 3 ภาษา คือไทย อังกฤษ และจีน ติดไว้ตามจุดแยกใหญ่ๆ และบริเวณ
ท่าเรือโดยสารทั้ง 3 บริษัท
6. โรงพยาบาลเกาะกูดจัดทาป้ายขั้นตอนการปฐมพยาบาล 3 ภาษา ติดไว้ที่เสาน้าส้มสายชู,
เคาท์เตอร์รีสอร์ท และกล่องน้าส้มสายชูช่วยชีวิตที่ใช้ในเรือรับเหมาดาน้าทุกขนาด
7. ประสานบริษัทเรือโดยสารทั้ง 3 บริษัท ให้มีการจัดทาป้ายป้องกันการบาดเจ็บและ
การปฐมพยาบาลเมื่อสัมผัสแมงกะพรุนพิษ ติดตั้งไว้บนเรือเพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวได้ทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.21 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
ไม่มี
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๕.22 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง แจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลชุมชน /ส้านักงานสาธารณสุขอ้าเภอ
นายแพทย์ภาณุวัฒน์ โสภณเลิศพงษ์ ผอ.รพ.แหลมงอบ แจ้งสรุปประเด็นจากการประชุม IP เขตฯ 6 จากการสรุป
ตามเอกสารหมายเลข 6 ข้อ 4 ผลการพิจารณาการจ่ายพิเศษทารกน้าหนักน้อยกว่า 1,500 บาท จ่ายเงิน on top
เพิ่มเป็น 3000 บาท ต่อ Case นั้น ขอยกเลิกเนื่องจากไม่เข้าในหลักเกณฑ์ รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 6
มติที่ประชุม รับทราบ
นายนุกูล กองทรัพย์ แจ้งว่ามีเสียงสะท้อนจากเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานใน รพ.สต.ว่าในช่วงระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา
สสจ.ตราด ได้มีการจัดประชุมบ่อยครั้ง ทาให้งานในหน้าที่ทาไม่ทัน ถ้าเป็นไปได้ขอให้ สสจ.ตราด ประสานสั่งการ
ทางหนังสือ
ประธาน แจ้งเพิ่มเติมว่าช่วง 3 เดือนแรกมีความจาเป็นที่จะต้องเรียกประชุม/อบรมให้เสร็จสิ้น จึงขอให้เจ้าหน้าที่
ในพื้นที่ให้ความร่วมมือในการเข้าประชุมด้วย (เน้นในเรื่องที่จาเป็น)
นายบุรินทร์ ไตรรัตน์ มีเรื่องแจ้ง 2 เรื่อง คือ
1) ตามที่ รพ.สต.บางเบ้า อ.เกาะช้าง ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จานวน 85,000 บาท
เพื่อจัดทาราวแสตนเลสนั้น แต่เนื่องจากในปัจจุบัน รพ.สต.บางเบ้า มีความจาเป็นที่จะต้องจัดทาห้อง ER ด้านล่าง
ข้างๆ บันไดทางขึ้น จึงขอชะลอการจัดทาราวแสตนเลสไว้ก่อน เนื่องจากการขนส่งวัสดุจะจัดทาราวแสตนเลสไปกีด
ขวางราวสะพาน และในการจัดทาห้อง ER นายช่างโยธาฯ ของจังหวัด/สสจ.ตราด ไม่สามารถออกแบบได้จึงยังไม่
ก่อสร้าง แต่ได้ใช้งบบริจาคของประชาชนในการสร้างทางลาดไว้ก่อน และจะขอใช้เงินบารุงในการก่อสร้างห้อง ER
ต่อไป
2) การประเมินผลงานตามตัวชี้วัดของ
CUP ในปีที่ผ่านมามีการส่ง KPI Template ล่าช้า
ในปีนี้จึงขอให้ผู้รับผิดชอบของ สสจ.ส่ง KPI Template ให้กับทาง CUP ให้เร็วขึ้น
นายไพริน ศิริพันธ์ แจ้งว่าต้องรอให้ส่วนกลางส่งมาให้ สสจ.ตราด ก่อน หลังจาก สสจ.ตราด จึงจะส่งให้ CUP ต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่นๆ
7.1 แจ้งการประชุม คปสจ. ครั้งต่อไป ในวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
มติที่ประชุม รับทราบ
ปิดประชุมเวลา ๑6.15 น.
ลงชื่อ นางชมชื่น นาควิเวก

ลงชื่อ นางมาลัย สรวมชีพ

(นางชมชื่น นาควิเวก)

(นางมาลัย สรวมชีพ)

นักวิชาการสาธารสุขชานาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ

ผู้บันทึกรายงานการประชุมฯ

ผู้ตรวจรายงานการประชุมฯ

