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รายงานการประชุม คณะกรรมการประสานการพัฒนาสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดตราด
ครั้งที่ 4/๒๕61
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ ๒๕61 เวลา ๑๓.3๐ - ๑๖.0๐ น.
ณ ห้องประชุมพลอยแดงค่าล้้า ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
ผู้เข้าประชุม
1. นพ.สุนทร เหรียญภูมิการกิจ
2. นายเจริญ สินธุวงษ์
3. พญ.โมไนยา พฤทธิภาพย์
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.

นายนุกูล สุขเกื้อ
นางมาลัย สรวมชีพ
นายชยพล คุปติชญานนท์
นายสมนึก เกษโกวิท
นายอาวิภัช ภาอุทัยศิริ
นางสาวเสาวลักษณ์ ชูบางบ่อ
นายวินัย จันทร์แสง
นางสาวลาวัลย์ วิเศษฤทธิ์
นายพนัส นิตรมร
ทพญ.ณภัสภรณ์ วิรุศม์ธนัชพร
นายไพริน ศิริพันธ์
นายทรงวิทย์ ภิรมย์ภักดิ์
นายสันติ ศุภนันธร
นางชวินี วรรณรัตน์
นางสาวสมรักษ์ วิจิตรสมบัติ
นางสาวกัลยา หัสชลีฬหา
นพ.ภาณุวัฒน์ โสภณเลิศพงศ์
พญ.อรทิรา เรือนมา
นพ.ภาณุวัฒน์ โสภณเลิศพงศ์
นางสุรีย์ ราไพ
นายชานาญ ชาปฎิ
นายธเนศ ภัทรวรินกุล
นายนุกูล กองทรัพย์

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด
แทนผู้อานวยการโรงพยาบาลตราด
นายแพทย์ชานาญการพิเศษ
รักษาการในตาแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ
(ด้านเวชกรรมป้องกัน)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
(ด้านส่งเสริมพัฒนา)
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
รักษาการในตาแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
(ด้านบริการทางวิชาการ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ
แทนหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ
หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ
หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
แทนผู้อานวยการโรงพยาบาลคลองใหญ่
แทนรักษาการฯ ผู้อานวยการโรงพยาบาลเขาสมิง
รักษาการฯ ผู้อานวยการโรงพยาบาลแหลมงอบ
รักษาการฯ ผู้อานวยการโรงพยาบาลบ่อไร่
รักษาการฯ ผู้อานวยการโรงพยาบาลเกาะช้าง
รักษาการฯ ผู้อานวยการโรงพยาบาลเกาะกูด
สาธารณสุขอาเภอเมืองตราด
สาธารณสุขอาเภอเขาสมิง
แทนสาธารณสุขอาเภอบ่อไร่

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
สสจ.ตราด
รพ.คลองใหญ่
รพ.เขาสมิง
รพ.แหลมงอบ
รพ.บ่อไร่
รพ.เกาะช้าง
รพ.เกาะกูด
สสอ.เมืองตราด
สสอ.เขาสมิง
สสอ.บ่อไร่
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แทนสาธารณสุขอาเภอแหลมงอบ
สาธารณสุขอาเภอคลองใหญ่
แทนสาธารณสุขอาเภอเกาะช้าง
สาธารณสุขอาเภอเกาะกูด
แทนหัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที่ 6.4
พยาบาลชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

สสอ.แหลมงอบ
สสอ.คลองใหญ่
สสอ.เกาะช้าง
สสอ.เกาะกูด
ศตม.ที่ 6.4 ตราด
เทศบาลเมืองตราด
สสจ.ตราด
สสจ.ตราด

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
1. นายวัชรากร วิชัยศึก
๒. นายวิจิตร อาชีวะ

หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ
นายกสมาคม อสม.จังหวัดตราด

ติดราชการ
ไม่มา

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายจาลอง อยู่สอน
2. นางสาวลาวัณย์ ถนอมสัตย์
3. นางทัศนา แสงมาลา
4. นางรัตนาภรณ์ ครองธรรม
5. นางสาวศิรินาถ กุดั่น
6. นายกนิษฐ์ สุขะ
7. นายเสกสรร จันทร

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
เจ้าพนักงานเวชสถิติชานาญงาน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

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

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

นางวันพร เงางาม
นายนรศักดิ์ เงางาม
นายสมบูรณ์ ปริยทรัพย์
นายชูเกียรติ แซ่เอี้ย
นายเสมา รัชยาว
นางกัญจน์ณัฏฐา ทรัพยกาธร
นางบุญศรี พันธ์พิริยะ
นางชมชื่น นาควิเวก

ประธานในที่ประชุม นพ.สุนทร เหรียญภูมิการกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด
เริ่มประชุม เวลา ๑3.3๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.1 เรื่องแจ้งให้ทราบจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด
1) ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด กาชับเรื่องการแต่งกายในการรับเสด็จ ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน
แต่งกายให้เหมาะสมและถูกระเบียบด้วย (เนื่องจากที่ผ่านมามีเจ้าหน้าที่บางหน่วยงานที่ยังแต่งกายไม่เหมาะสม ต่อไป
ขอให้ปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมและให้ถูกระเบียบด้วย)
2) ในกรณีที่มีผู้บริหารของส่วนราชการต่างๆ มาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดตราด ขอให้
ทุกหน่วยงานแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดทราบด้วย เพื่อมาร่วมต้อนรับ
3) เรื่องการออกกาลังกายในภาพรวมของจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ได้มอบให้ สสจ.ตราด
จัดทา Gland Opening ให้กับส่วนราชการ และนารายละเอียดเสนอให้ท่านทราบ
4)
เรื่องการออกกาลังกายของพระสงฆ์ ขอให้ สสจ.ตราด ออกแบบกิจกรรมการออกกาลังกาย
ที่ไม่ผิดพระธรรมวินัย และแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบด้วย
ประธาน ขอให้กลุ่มงานส่งเสริมฯ ออกแบบกิจกรรมการออกกาลังกายฯ ดังกล่าว โดยหารือสานักงานพระพุทธศาสนา
และแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดทราบ
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นายสมนึก เกษโกวิท แจ้งเพิ่มเติมว่าในส่วนของ Gland Opening และ Exercise ได้กาหนดดาเนินการวันที่ 14
มีนาคม 2561 ซึ่งกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพได้หารือสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราดแล้ว และได้ออกแบบ
กิจกรรมการออกกาลังกายพร้อมจัดทาสื่อ VDO ส่งให้กับทางพระสงฆ์แล้ว
ประธาน ขอให้กลุ่มงานส่งเสริมฯ ทาหนังสือพร้อมแนบสื่อ VDO ดังกล่าว แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดทราบด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ
1.2 แจ้งการเดินทางมาตรวจราชการจังหวัดตราด ของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี วันที่ ๕
กุมภาพันธ์ 25๖๑ ดังนี้
- นายกรัฐมนตรี เดินทางถึงท่าอากาศยานจังหวัดตราด เวลา 08.00 น.โดยเครื่องบิน
ATR
ของกองทัพอากาศ และเดินทางโดยรถยนต์ไปยังศูนย์การเรียนรู้พิพิธภัณฑ์บริหารจัดการน้าและป่าชายเลนชุมชน
บ้านเปร็ดใน ต.ห้วงน้าขาว อ.เมืองตราด และเดินทางต่อไปยังศูนย์รักษาความปลอดภัยทางทะเล
กองทัพเรือ
อ.เกาะช้าง เพื่อพบปะประชาชน หลังจากนั้นเดินทางไปยังจังหวัดจันทบุรี โดยเฮลิคอปเตอร์ และในวันที่ 6 กุมภาพันธ์
25๖๑ เดินทางกลับโดยมาขึ้นเครื่องบินที่ท่าอากาศยานจังหวัดตราด
1.3 สรุปการเตรียมความพร้อมและการเตรียมข้อมูลในการนาเสนอ ครม.สัญจร ณ จังหวัดจันทบุรี
ในวันที่ กุมภาพันธ์ 25๖๑ ดังนี้
ภารกิจของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
ส่วนที่ 1 จัดเตรียมข้อมูลประกอบการของบพัฒนาจังหวัดตราด
เน้นงานที่สอดคล้องกับปัญหา
พื้นที่และแผนการพัฒนาพื้นที่ ที่ต้องการเร่งรัดเป็นพิเศษ/หรือเป็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อประชาชนรากหญ้าในพื้นที่
ที่ยังไม่บรรจุในแผน ต้องการขอสนับสนุนงบจาก ครม.สัญจร ซึ่งคาดว่าเป็นงบกลางปี 2561 สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดตราด เสนอ โครงการพัฒนาด้านสาธารณสุขเพื่อรองรับการท่องเที่ยว และการค้า การลงทุน จังหวัดตราด
วงเงิน 306.23 ล้านบาท ซึ่งบรรจุในแผนฯ คาของบประมาณ ของเขตสุขภาพที่ 6 เพื่อเสนอ รมต.สาธารณสุข
ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ จังหวัดระยอง
ส่วนที่ 2 จัดเตรียมข้อมูล ด้านสาธารณสุขของภาคตะวันออก ร่วมกับเขตสุขภาพที่ 6 เพื่อรองรับ
การตรวจเยี่ยมประกอบด้วย ข้อเสนอในการพัฒนาภาคตะวันออกและคาของบประมาณ เพื่อพัฒนางาน
ด้านสาธารณสุขที่นาเสนอ ครม.สัญจร ซึ่งสานักงานเขตสุขภาพที่ 6 ได้ขอเชิญคณะกรรมการเขตฯ ประชุมเพื่อ
รับการตรวจเยี่ยมของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น H โรงพยาบาลระยอง
ส่วนที่ 3
เตรียมความพร้อมด้านบริการสาธารณสุข รองรับการตรวจเยี่ยมพื้นที่จังหวัดตราด
ของนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.00 – 16.30 น. ภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากจังหวัดตราด
ประกอบด้วย
1. จัดรถพยาบาลพร้อมแพทย์ เจ้าหน้าที่ เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตามขบวน
2. จัดหน่วยปฐมพยาบาล ประจา ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านเปร็ดใน และศูนย์รักษาความปลอดภัย
ทางทะเลกองทัพเรือ อ.เกาะช้าง
3. โรงพยาบาลในพื้นที่ (รพ.ตราด/รพ.เกาะช้าง) เตรียมความพร้อมรองรับอุบัติเหตุฉุกเฉิน
๑.4 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากการประชุมกระทรวงสาธารณสุข/เขตสุขภาพที่ 6/สปสช.เขต 6 ระยอง และ
การประชุม อื่นๆ
- สรุปสาระสาคัญจากการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ ๖ ครั้งที่ 9/๒๕๖0
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1)
รองนายกรัฐมนตรีฯ จะลงตรวจเยี่ยมที่ อ.เขาชะเมา จังหวัดระยอง ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561
2) ผู้บริหารเน้นย้าการดูแลเจ้าหน้าที่ หากมีเจ้าหน้าที่เดือดร้อน เจ็บป่วย หรือประสบภัยในการทางาน
ขอให้รายงานให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขทราบด้วย พร้อมดูแล ให้ความเป็นธรรมเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนต่างๆ
3) การเบิกจ่ายงบประมาณและงบลงทุน ขอให้จังหวัดเร่งรัดเบิกจ่าย
4) ในการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพครั้งต่อๆ
ไปขอให้มีการนาเสนอ Success story
ของหน่วยงานในเขตฯ 6 ทุกครั้ง โดยได้สุ่มจัดลาดับจังหวัด ได้แก่ 1) จ.สมุทรปราการ (นาเสนอในครั้งที่ 1/2561)
2) จ.ชลบุรี 3) จ.ระยอง 4) จ.สระแก้ว 5) จ.ฉะเชิงเทรา 6) จ.ปราจีนบุรี 7) จ.จันทบุรี และ 8) จ.ตราด โดยแต่ละ
จังหวัดอาจแลกสลับเปลี่ยนกันเองและขอให้แจ้งงานเลขานุการคณะกรรมการทราบ รวมถึงศูนย์วิชาการในเขตสุขภาพ
ที่ 6 จะให้มานาเสนอ success story ด้วย
5) เรื่อง EOC ในช่วงปีใหม่ได้ทดลองใช้ไลน์ ในการดาเนินงานอุบัติเหตุ ซึ่งจากการสรุปผลในภาพรวม
ของเขตฯ อุบัติเหตุลดลง ทั้งจานวนการตายและการบาดเจ็บ ทั้งนี้ผู้บริหารเขตฯ เน้นขอให้มีการตรวจหาแอลกอฮอล์
ในเลือดในรายที่เกิดอุบัติเหตุด้วย
6) เน้นย้าเรื่องการคัดกรอง
TB ซึ่ง สปสช.จะเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณ เป็นงบ PPA โดยให้เริ่ม
คัดกรองตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 30 กันยายน 2561 โดยมอบให้งานควบคุมโรคฯ ประสานการดาเนินงานต่อไป
7
) CFO แจ้งสถานการณ์การเงินการคลัง ณ เดือนพฤศจิกายน 2560 โรงพยาบาลเขาสมิง จ.ตราด
อยู่ระดับ 5 ซึ่งทีม CFO เขตฯ 6 ได้ออกเยี่ยมติดตามให้คาแนะนาแล้ว คาดว่าสถานการณ์การเงินน่าจะดีขึ้น
8) การทาข้อตกลง LOI ขอให้ผู้บริหารของ CUP เข้มงวดด้วย เนื่องจากตามข้อตกลงถ้า CUP ใดติดลบ
มากหรือขาดทุนมากๆ ผู้บริหารฯ สามารถสั่งลงโทษได้
9) การประมาณการงบประมาณ
IP ซึ่งทั้งจังหวัดตราดติดลบ
10) เขตฯ ขอให้จังหวัดส่งรายงานงบการเงินให้ทันทุกวันที่ 15 ของเดือน (เป็นตัวชี้วัดของผู้ตรวจฯ)
11) ความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาส 1) จังหวัดตราด
สามารถดาเนินการได้ตามแผนฯ
ประธาน ในที่ประชุมเขตฯ ขอให้ ผู้บริหารของ ทุกจังหวัดติดตามความก้าวหน้างบลงทุนและกากับ
ให้เป็นตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จโดยเคร่งครัด หากไม่สามารถดาเนินการ
จัดซื้อ /จัดจ้าง และลงนามสัญญา รวมทั้งเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันภายในที่กาหนด ขอให้จังหวัดชี้แจงเหตุผล
ความจาเป็น ในการดาเนินงาน และให้ทุกหน่วยงานรายงานความก้าวหน้าการดาเนินการจัดซื้อ /จัดจ้างให้กองบริหาร
การสาธารณสุขทุกวันพุธของสัปดาห์ ในส่วนของโปรแกรมติดตามงบประมาณโดยสานักงา นปลัดกระทรวงสาธารณสุข
จะใช้ข้อมูลเฉพาะในระบบรายการดังกล่าวเท่านั้น
เพื่อนาเสนอต่อผู้บริการระดับสูงในการกากับติดตาม
ผลการดาเนินงานของเขตสุขภาพ
12
) การ รับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ เขต ฯเน้นย้า ขอให้ โรงพยาบาลทุกแห่ง ขับเคลื่อน
การดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อการรักษาผู้ป่วยโดยวิธีปลูกถ่ายอวัยวะ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถดารงชีวิต
ได้ใกล้เคียงปกติมากที่สุด ทั้งยังเป็นการรักษาที่ลดค่าใช้จ่ายในระยะยาว
13) จากการประชุมที่เชียงใหม่ ปลัดกระทรวงฯ ได้แจ้งว่ามีงบประมาณเหลือจ่ายที่จะสนับสนุน
ให้จังหวัดเพื่อนามาพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างให้ดูสวยงาม
พญ.โมไนยา พฤทธิภาพย์ แจ้งเพิ่มเติมว่า ปลัดกระทรวงฯ มีวัตถุประสงค์ต้องการให้ปรับสภาพ ENV ของสถานบริการ
โดยเฉพาะพื้นที่เกาะ โดยต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2561
นางมาลัย สรวมชีพ แจ้งเพิ่มเติมว่า ขอให้สถานบริการทุกแห่ง แจ้งการใช้งบประมาณในการปรับสภาพ
ENV
ของสถานบริการส่งให้ สสจ.ตราด ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
(โดยขอให้มีแบบแปลน/สถานที่ก่อสร้าง/
ค่าBOQ ให้เรียบร้อย)
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14) แจ้งประเด็นสาคัญๆ จากการตรวจราชการฯ ของคณะตรวจราชการ เมื่อวันที่ 30 มกราคม
–
1 กุมภาพันธ์ 2561 โดย พญ.โมไนยา พฤทธิภาพย์
- เรื่อง
EOC ขอให้มีการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
- เรื่องการดาเนินงาน TB นพ.สสจ.ตราด ขอให้มีประชุมคณะทางานฯ ทางไลน์ ทุก 2
สัปดาห์ โดยมอบให้กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ทบทวนการดาเนินงานที่ผ่านมา /แต่งตั้งคณะกรรมการ /การจัดทาแผน
EOC /จัดให้มีการประชุม /การสรุปประเด็นเนื้อหาจากการตรวจราชการ /การเร่งรัดให้พื้นที่ดาเนินการ และ
เร่งดาเนินการตรวจคัดกรอง TB ในเจ้าหน้าที่ฯ ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 พร้อมกับขอความร่วมมือ
จาก ผอ.รพ.ทุกแห่ง ในการดาเนินการฯ ดังกล่าวด้วย
- เรื่อง
HA ผู้บริหาร รพ.ตราด ขอให้เขตฯ 6 มีคาสั่งแต่งตั้งคณะ QLN ระดับเขต ขอให้
กลุ่มงาน พคร.ดาเนินการต่อไปด้วย
ประธาน แจ้งเพิ่มเติม 1) เรื่องคาสั่งแต่งตั้งคณะ QLN ระดับจังหวัดว่ามีหรือไม่ ถ้าไม่มีขอให้กลุ่มงาน พคร.ดาเนินการ
ต่อไปด้วย
2) เรื่อง
PMQA ขอให้เร่งดาเนินการให้ผ่านเกณฑ์ด้วย
3) งานสิ่งแวดล้อม ผู้ตรวจฯ/สาธารณสุขนิเทศเขตฯ 6 เน้นเรื่อง
Green and clean ในชุมชน/
ใน รพ.สต./รพ.ทุกแห่งด้วย โดยประสานความร่วมมือกับ อปท./ผู้นาในพื้นที่ร่วมดาเนินการ
- ในเดือนมิถุนายน 2561 จะมี
Re Accredit PNC ซึ่งได้ประสาน รพ.ตราด ไว้แล้ว
เนื่องจากได้ Pre Survey ไปแล้ว ขอให้กลุ่มงาน พคร.เร่งดาเนินการ และขอให้กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ จัดสรร
งบประมาณให้ด้วย
- เรื่อง
Service Plan ขอให้กลุ่มงาน พคร.เร่งดาเนินการจัดประชุมให้กับทาง รพ.ตราดด้วย
เพื่อที่ผู้บริหารทุกท่านได้รับทราบข้อมูลในภาพรวมของจังหวัด เนื่องจากมี Service Plan สาขาใหม่เพิ่มขึ้น คือสาขา
Inter Medial Care และเนื่องจากผู้รับผิดชอบงาน/ผู้บริหารสสจ.ตราดเปลี่ยนใหม่ด้วย
- เรื่อง
CFO ที่ผ่านมาได้มีการMonitor ในเรื่องของภาวะวิกฤติและตัวชี้วัดการตรวจราชการ
ตัวที่สาคัญๆ ในที่ประชุม คปสจ. ต่อไปควรมีการปรับปรุงเรื่องการ Monitor เพิ่มมากขึ้น ซึ่งในรายละเอียดที่จะ
Monitor เพิ่ม จะขอหารือกับผู้บริหารในที่ประชุม กบ.ต่อไป
- ในกรณีมีผู้บริหารระดับสูงมาตรวจเยี่ยมในพื้นที่จังหวัดตราด สาธารณสุขนิเทศเขตฯ 6
เน้นย้าขอให้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับภาวะฉุกเฉินต่างๆ เช่น Anaphylactic Shock จากแมลงมีพิษต่างๆ
โดยมอบให้งาน NCDs ประสาน รพ.ตราด ในการเตรียมความพร้อม โดยเน้นย้าเกี่ยวกับยาแก้แพ้ต่างๆ/ adrenaline
ฯลฯ ไว้ในรถพยาบาลด้วย
- ในกรณีที่มีเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานใหม่ในองค์กร ขอความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้อง
ใน สสจ.ตราด ขอให้มีจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างผู้บริหารกับเจ้าหน้าที่ใหม่ทุกระดับ เพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรี/
ความผูกพัน
มติที่ประชุม ทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/๒๕61
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ ฯ ฝ่ายเลขานุการการประชุม คปสจ .ตราด ได้จัดทารายงานการประชุม
คปสจ.ตราด ครั้งที่ 3/2๕61 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 ไว้ใน Website: www.trathealth.com ของสานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดตราด หากคณะกรรมการฯ มีข้อแก้ไขขอให้แจ้งได้ที่ฝ่ายเลขาฯ
มติที่ประชุม รับรอง
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่องมาจากการประชุมครั้งที่ 3/2561
3.1 สรุปความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 256๑ ข้อมูลจากระบบ GFMIS
ณ วันที่ ๒๕ มกราคม 256๑
๑) รายงานการเบิกจ่าย งบดาเนินงาน ปีงบประมาณ 256๑
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2561 ของ สสจ.ตราด และ รพ.ตราด
ในระบบ GFMIS ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 – 25 มกราคม 2561
1. งบในภาพรวมได้รับจัดสรรทั้งหมด 97,320,269 บาท เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ 27.18 : ไม่ผ่าน
(เป้าหมายงบในภาพรวม ไตรมาส 1 ร้อยละ 30.29 /ไตรมาส 2 ร้อยละ 52.29)
1.1 สสจ.ตราด ดาเนินการได้ ร้อยละ 31.81 : ไม่ผ่าน
1.2 รพ.ตราด ดาเนินการได้ ร้อยละ 19.08 : ไม่ผ่าน
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณใน ภาพรวม ไม่ได้ตามเป้าหมายทั้งหน่วย สสจ.ตราด และ รพ.ตราด
เมื่อเทียบกับเป้าหมายไตรมาส 2
2. งบลงทุนรับจัดสรรทั้งหมด 76,678,300.00 บาท เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 21.93 : ไม่ผ่าน
(เป้าหมายงบลงทุน ไตรมาส 1 ร้อยละ 21.11 /ไตรมาส 2 ร้อยละ 43.11)
2.1 สสจ.ตราด ร้อยละ 30.09 : ไม่ผ่าน
2.2 รพ.ตราด ร้อยละ 8.78 : ไม่ผ่าน
จากการตรวจสอบ/วิเคราะห์ พบว่าผลการเบิกจ่ายงบลงทุนในภาพรวมไม่ได้ตามเป้าหมายเมื่อเทียบ
กับเป้าหมายไตรมาส 2 เนื่องจากมีรายการสิ่งก่อสร้างบนพื้นที่เกาะ(เกาะกูด/เกาะหมาก) จากการประสานงาน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่อนข้างยากและไม่เป็นไปตามแผนฯ ส่งผลให้การดาเนินงานล่าช้า และมีรายการสิ่งก่อสร้าง
งบผูกพันที่มีวงเงินสูงปี 2561 (รพ.ตราด) ยังไม่มีการเบิกจ่าย (ซึ่งรายละเอียดตามรายงานการติดตามงบลงทุนฯ)
3. งบดาเนินงาน รับจัดสรรทั้งหมด 20,382,969.00 บาท เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 46.91 : ไม่ผ่าน
(เป้าหมายงบดาเนินงานไตรมาส 1 ร้อยละ 33/ไตรมาส 2 ร้อยละ 55)
3.1 สสจ.ตราด ร้อยละ 37.94 : ไม่ผ่าน
3.2 รพ.ตราด ร้อยละ 68.13 : ผ่าน
จากการตรวจสอบ/วิเคราะห์ พบว่า ผลการเบิกจ่าย งบดาเนินงาน ของ สสจ.ตราด ไม่ได้
ตามเป้าหมายเมื่อเทียบกับเป้าหมายไตรมาส 2 เนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณล่าช้ากว่าปีที่ผ่านมา (รับจัดสรร
ปลายเดือนตุลาคม 2560) และช่วงระยะเวลาที่ดาเนินการน้อย
๒) รายงาน ติดตามงบลงทุนสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 256๑
รายละเอียด : ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการงบผูกพันข้ามปี อยู่ระหว่างดาเนินการ 2 รายการ คือ
1. อาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง ของรพ.คลองใหญ่ ส่งงานงวดที่ 7 แล้ว อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการตามงวดงานปกติ
2. อาคารเอ็กซเรย์คลอด ICU และพักผู้ป่วย คสล.6 ชั้น ของส่งมอบพื้นที่แล้ว 100% ผู้รับเหมา
เข้างานแล้วกาลังดาเนินการตามงวดงานที่ 1 นัดตรวจงานงวดที่ 1 วันที่ 7 ธันวาคม 2560 อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
รายละเอียด : ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการที่กันเงินเหลื่อมปีอยู่ระหว่างดาเนินการ 5 รายการ ดังนี้
1. อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) คสล. 3 ชั้น ของ รพ.คลองใหญ่ ครบกาหนด
สัญญาแล้วเมื่อ 11 ธันวาคม 2560 ส่งงานงวดที่ 8 แล้ว อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย (ปัจจุบันถูกเรียกค่าปรับอยู่)
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2. ก่อสร้างระบบส่งน้าแบบถังสูงขนาดบรรจุ 10 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเดินระบบท่อประปา
ของ สสจ.ตราด ครบกาหนดสัญญาแล้วเมื่อ 11 ธันวาคม 2560 ส่งงานงวดที่ 8 แล้ว อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
3. ปรับปรุงระบบกันรั่วซึมชั้นดาดฟ้าอาคารสกลสังฆปริณายก ของรพ.ตราด อยู่ระหว่างทบทวน
แบบแปลนกับราคากลาง
4. ปรับปรุงห้องตรวจอายุรกรรมชั้น G อาคารสกลมหาสังฆปริณายก ของ รพ.ตราด อยู่ระหว่าง
ทบทวนแบบแปลนกับราคากลาง
5. อาคารจอดรถ ของรพ.ตราด ส่งมอบพื้นที่ และผู้รับเหมาเข้างานแล้ว เบิกล่วงหน้าแล้ว 15 %
วงเงิน 6,832,500 บาท อยู่ระหว่างดาเนินการตามงวดงานที่ 1
หมายเหตุ : รายการที่ 3 - 5 ได้รายงานให้ผู้ตรวจราชการ เขตฯ 6 ทราบแล้ว
3.2 รายงานติดตามงบลงทุนสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2561 จังหวัดตราด
- ค่า
ครุภัณฑ์ที่อยู่ระหว่างดาเนินการ 15 รายการ ทุกรายการสามารถดาเนินการได้ตามกาหนด
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ระหว่างดาเนินการ 4 รายการ ดังนี้
1) รายการเจาะบ่อบาดาล 1 แห่ง ของรพ.เกาะกูดอยู่ระหว่างรายงานผลการเสนอราคาก่อสร้าง
และรอเอกสารตอบกลับจากกรมทรัพยากรน้าบาดาลที่เข้ามาตรวจสถานที่เพื่ออนุญาตให้ดาเนินการเจาะ เมื่อวันที่ 11
มกราคม 2561
2) โรงจอดรถ ขนาด 4 คัน (รวมค่าขนส่ง 20%) 1 หลัง ของ รพ.เกาะกูด ได้ลงนามในสัญญา
แล้ว อยู่ระหว่างดาเนินการก่อสร้าง
3)
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่รวมทางระบายน้าและไหล่ทาง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,041 ตาราง
เมตร (รวมค่าขนส่ง20%) 1 แห่ง ของ รพ.เกาะกูด ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างดาเนินการก่อสร้าง
4)
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าจาก 2 เฟสเป็น 3 เฟส (รวมค่าขนส่งหม้อแปลงไฟฟ้ารวมค่าติดตั้ง)
ของ รพ.สต.เกาะหมาก อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
นายชยพล คุปติชญานนท์ ชี้แจงเพิ่มเติม 1)เรื่องงบประมาณค่าตอบแทน ฉ.11, ฉ.12 ได้รับการโอนงบประมาณ
จาก สป. เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 งานการเงินได้แจ้งให้พื้นที่ทราบแล้วเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 จัดสรรให้
3 งวด ซึ่งในปี 2561 ยอดจัดสรรลดลงจากปีที่แล้ว 28 % จากยอดจัดสรรปี 2560 โอนมาให้ 4.2 ล้านบาท
ส่วนในปี 2561 สป.โอนงบประมาณมาให้ 3.5 ล้านบาท จึงขอให้หน่วยบริการทุกแห่งทบทวนในการใช้งบประมาณ
ดังกล่าวใหม่ด้วย มีหน่วยบริการที่ส่งหลักฐานการเบิก ณ ปัจจุบันประมาณ 10
% เศษ ที่ยังไม่ได้ดาเนินการเบิก
มี สสอ.เมือง, รพ.คลองใหญ่ , CUPแหลมงอบและ CUP เกาะกูด นอกนั้นอยู่ระหว่างส่งเอกสารกลับแก้ไข โดยทาง
กลุ่มงานบริหารฯ ได้แจ้งทุกแห่งให้เร่งดาเนินการแล้ว
2) ในส่วนงบลงทุน ปี 2561 ยอดที่ได้รับจัดสรร 47 ล้านบาท เงินส่วนใหญ่จะเป็นของศูนย์สุขภาพ
ชุมชน อ.คลองใหญ่ ซึ่งมีการก่อหนี้แล้วจานวน 42 ล้านบาท เป็นงบผูกพันข้ามปี
3) การ ก่อสร้างระบบส่งน้าแบบถังสูงขนาดบรรจุ 10 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเดินระบบท่อประปา
ของสสจ.ตราด กลุ่มงานบริหารฯ ได้ทาหนังแจ้งเตือนไปยังผู้รับเหมาจานวน 3 ครั้งแล้ว เนื่องจากมีการก่อสร้าง
บนอาคารสูง และจากมติที่ประชุมของคณะกรรมการฯ ว่าต้องมีวิศวกรมารับรองแบบถึงจะมีการก่อสร้างต่อได้
โดยแจ้งกาหนดให้ผู้รับเหมามาดาเนินการภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
นางมาลัย สรวมชีพ แจ้งเพิ่มเติมว่างบผูกพันข้ามปี ถ้าหากการใช้งบประมาณฯ ในปีนี้ล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนจะทาให้
มีผลกระทบต่อการขอรับจัดสรรงบประมาณในปี 2562
ประธาน ขอให้กลุ่มงานบริหารฯ เร่งรัดดาเนินการด้วย และขอแจ้งกาหนดเวลาในการเบิกจ่ายเงิน ฉ.11 ,ฉ.12 ขอให้
ทุกCUP ส่งหลักฐานการเบิกเงินให้กับ สสจ.ตราด ภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561
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มติที่ประชุม รับทราบ
3.2 แนวทางการดาเนินงานและเร่งรัดการ เบิก จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 25 61 เพื่อให้
เป็นไปตามเป้าหมายของกระทรวงการคลัง สานักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด จึงกาหนดแนวทาง ดังนี้
๑)
ดาเนินการตามแผนฯ ที่กาหนด หากมีรายการที่ต้องจัดซื้อ/จัดจ้าง ให้ดาเนินการตามระเบียบ
พัสดุฯ โดยเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถดาเนินการได้ตามแผนฯ ให้ชี้แจงเหตุผลความจาเป็น
๒) งบประมาณตามโครงการ เมื่อดาเนินงานกิจกรรมภายใต้แผนงาน/โครงการแล้วเสร็จ
ต้องเบิกจ่ายให้เสร็จภายใน 30 วัน หากไม่สามารถดาเนินการเบิกจ่ายได้ ทันตามกาหนด ให้บันทึกระบุเหตุผล
ความจาเป็นเสนอผู้บริหารประกอบการส่งเอกสารขอเบิกฯหรือส่งคืนเงินยืมฯ
๓) การส่งเอกสารเพื่อขอยืมเงินจัดกิจกรรม/เดินทางไปราชการ ขอให้ส่งเอกสารให้งานการเงินฯ
ก่อนวันจัดกิจกรรมหรือวันเดินทางไปราชการ 7 วันทาการ เพื่อจะได้เบิกเงินในระบบ GFMIS ได้ทัน (ยกเว้นกรณี
เร่งด่วนฉุกเฉิน)
ประธาน ขอให้มีการ Monitor ด้วยว่าโครงการฯ แต่ละโครงการที่มีการเบิกจ่ายล่าช้าหรือเร็ว เพราะสาเหตุอะไร
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เพื่อพิจารณา
กลุ่มงานประกันฯ ขออนุมัติใช้งบประมาณค่าบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวของ สสจ.ตราด จ่ายเป็น
ค่าตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานนอกเวลา จานวน 11,800 บาท จากมติ ครม.เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561
ได้กาหนดให้แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (เมียนมา,ลาว, กัมพูชา) กลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มบัตรสีชมพู ที่บัตร
หมดอายุวันที่ 31 มีนาคม 2561 2) กลุ่มที่ผ่านการ คัดกรองความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้าง-ลูกจ้าง บัตรหมดอายุ
วันที่ 31 มีนาคม 2561 3) กลุ่มประมงทะเลและกิจการแปรรูปสัตว์น้า บัตรหมดอายุ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560
ต้องมาจดทะเบียนขอใบอนุญาตทางานกับกรมการจัดหางานและต้องผ่านการพิสูจน์สัญชาติ จะได้รับอนุญาตทางาน
ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 ยกเว้นกลุ่มประมงทะเลและกิจการแปรรูปสัตว์น้า จะได้รับอนุญาตทางานถึงวันที่ 1
พฤศจิกายน 2562 ทุกจังหวัด โดยจะเปิดให้บริการ One Stop Service (OSS) ตั้งวันที่ 5 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม
2561 ซึ่งของ จ.ตราด จะเปิดให้บริการศูนย์ OSS ณ อาคารศูนย์กีฬาในร่ม ททท.ตราด หน่วยงานสาธารณสุข
ต้องออกปฏิบัติงานตรวจคัดกรอง เพื่อออกใบรับรองแพทย์และเซ็นเอกสารในใบคาขอจดทะเบียนและขอมีบัตร
ประจาตัว คนไม่มีสัญชาติไทย (ท.ต.1) ส่วนที่ 4 ข้อมูลสุขภาพ(กระทรวงสาธารณสุข) ได้มอบหมายให้ รพ.ทุกแห่ง
ส่งเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานที่ศูนย์ OSS โดยมีข้อระเบียบในการใช้จ่ายเงิน ดังนี้
1) หลักเกณฑ์การรับเงิน การเก็บรักษาคน และการจ่ายเงินประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวหลบหนี
เข้าเมืองตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค0409.3/ 4976 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2548 ข้อ 5 ให้สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดและกรมการแพทย์นาเงินประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองที่ได้รับจากสถานพยาบาล
ทั้งภาครัฐและเอกชน ไปใช้จ่ายได้เฉพาะเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
การควบคุมโรคติดต่อ และการฟื้นฟูสุขภาพแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง (สัญชาติพม่า ลาว กัมพูชา) และ
เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการทางการแพทย์และสาธารณสุขให้แก่แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง (สัญชาติพม่า
ลาว กัมพูชา)
2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว ตั้งแต่
มีนาคม 2558 ข้อ 5 การบริหารจัดการ ข้อ 5.2 ในระดับจังหวัดและหน่วยบริการในพื้นที่ดาเนินงาน เพื่อให้
มีเอกภาพในการบริหารจัดการและลดความซ้าซ้อน จึงให้ใช้คณะกรรมการระดับจังหวัดเป็นหน่วยงานหลัก ในการ
ดาเนินงาน
มติที่ประชุม อนุมัติ
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ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ จากคณะกรรมการประสานการพัฒนาสาธารณสุข ระดับจังหวัด (คปสจ.)
จังหวัดตราด
๕.๑ สมาคม อสม. จังหวัดตราด
ไม่มา
๕.๒ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองตราด
ไม่มี
๕.๓ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ อ้าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
ไม่มา
๕.๔ เรื่อง แจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลตราด
ไม่มี
๕.๕ เรื่องแจ้งให้ทราบจากรักษาการฯ นายแพทย์ด้านเวชกรรมป้องกัน
๕.๕.1 แจ้งเรื่องการติดตามความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งงบดาเนินงาน
งบลงทุน ครุภัณฑ์ ของกระทรวงฯ ปัจจุบันมีการออกแบบรายงานโดยการคีย์ข้อมูลเข้า Program ของกระทรวงฯ
ที่ผู้บริหารทุกระดับสามารถ Monitor ได้ตลอดเวลา จึงขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดาเนินการเร่งเบิกจ่าย และคีย์ข้อมูลให้ทัน
ภายในกาหนดด้วย
5.5.2 การบริหารจัดการแพทย์ใน รพช.ต่างๆ ของจังหวัดตราด ปี 2561 ดังนี้
- รพ.คลองใหญ่ เหลือ 0 คน/รพ.บ่อไร่เหลือ 1 คน/รพ.เกาะช้าง 1 คน (ซึ่งเป็น
แพทย์ที่ย้ายจาก รพ.บ่อไร่ไปอยู่)/รพ.เกาะกูด 1 คน/รพ.เขาสมิง 3 คน/รพ.แหลมงอบ 1 คน (ไม่รวม ผอ.รพ.)
5.5.3 ผู้แทนจากแพทย์สภาได้ติดต่อประสาน สสจ.ตราด เรื่องจะจัดแพทย์สภาสัญจร
ที่จังหวัดตราด โดยช่วงเช้ามีโครงการพบปะประชาชนกับผู้พิการ/มอบอุปกรณ์ช่วยเดิน ( Wheel chair) ให้กับผู้พิการ
ขอให้ผู้รับผิดชอบงานผู้พิการ สสจ.ตราด ประสานการดาเนินการต่อไปด้วย และในช่วงบ่ายจะมีการประชุมร่วมกับ
องค์กรแพทย์ในจังหวัดตราด ขอความร่วมมือจาก รพ.ตราด ประสานการดาเนินการดังกล่าวด้วย
ประธาน ขอให้ประสานแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดทราบด้วย เพื่อที่ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดตราดไม่ติดราชการ
จะได้มารับมอบอุปกรณ์ช่วยเดินด้วยตนเอง มอบให้กลุ่มงาน NCDs ประสานการดาเนินการ ดังกล่าวด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๖ เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
ขอความร่วมมือและประชาสัมพันธ์ในการจัดซื้อเหรียญทีร่ ะลึกของ ร.5 เพื่อหารายได้
ในการช่วยเหลือ รพ.เกาะช้าง
ด้วยมูลนิธิ ร.5 โดยนายก อบจ.ตราด ในฐานะเลขา ได้รับทราบข้อมูลความต้องการ
ใช้งบประมาณในการพัฒนารพ.เกาะช้าง ซึ่งจะสนับสนุนงบประมาณดังกล่าวให้รพ.เกาะช้าง จานวน 2,000,000 บาท
โดยจาหน่ายเหรียญที่ระลึกของ ร.5 เป็นเหรียญทองแดง 3,000 เหรียญ ราคาเหรียญละ 300 บาท เหรียญนวโลหะ
จานวน 300 เหรียญ ราคาเหรียญละ 1,100 บาท เหรียญเงิน จานวน 200 บาท ราคาเหรียญละ 2,950 บาท
เหรียญทอง ต.11125 เหรียญละ 150,000 บาท (สาหรับเหรียญทองขอให้ติดต่อซื้อได้ที่ นายก อบจ.ตราด โดยตรง)
ผู้ใดสนใจสามารถซื้อได้ ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2561 ณ อบจ.ตราด
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ประธาน ขอให้ทาง รพ.เกาะช้างจัดทาแผ่นพับ (โดยให้ประสานฝ่ายเลขาฯ ก่อน) เพื่อเป็นข้อมูล ในการประชาสัมพันธ์
การจาหน่ายเหรียญฯ ดังกล่าว
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.7 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากรักษาการฯ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)
ไม่มี
๕.๘ เรื่อง

แจ้งให้ทราบจากนักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการพิเศษ
ไม่มี
๕.๙ เรื่อง แจ้งให้ทราบจาก ศตม.ที่ 6.๔ ตราด
ไม่มี
๕.๑๐ เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข โดย นางมาลัย สรวมชีพ
5.10.1 แจ้ง
กาหนดการนิเทศงาน คปสอ.ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
- วันที่ 19 มี.ค.๖๑ คปสอ.เมืองตราด หัวหน้าทีม พ.ญ.โมไนยา พฤทธิภาพย์
- วันที่ ๒๐ ก.พ.๖๑ คปสอ.เขาสมิง หัวหน้าทีม นายวัชชิระ เดือนฉาย
- วันที่ 13 มี.ค.๖๑ คปสอ.แหลมงอบ หัวหน้าทีม นายสุรชัย เจียมกูล
- วันที่ 7 มี.ค.๖๑ คปสอ.บ่อไร่
หัวหน้าทีม นายนุกูล สุขเกื้อ
- วันที่ ๖ มี.ค.๖๑ คปสอ.คลองใหญ่ หัวหน้าทีม พ.ญ.โมไนยา พฤทธิภาพย์
- วันที่ 8 - 9 มี.ค.๖๑ คปสอ.เกาะกูด หัวหน้าทีม พ.ญ.โมไนยา พฤทธิภาพย์
- วันที่ ๑6 มี.ค.๖๑ คปสอ.เกาะช้าง หัวหน้าทีม นายสุรชัย เจียมกูล
5.10.2 แจ้งการโอนเงินงบประมาณเพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ พื้นที่
ทุรกันดาร และพื้นที่เกาะ งวดที่ ๑ วงเงิน 92,620 บาท (รพ.เกาะกูด/รพ.เกาะช้าง) แห่งละ 46,310 บาท ขอให้
เร่งดาเนินการด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.1๑ เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
ไม่มี
ประธาน ในการประชุมครั้งต่อไปขอให้ กลุ่มงานควบคุมโรค ฯ นาเสนอข้อมูล PA ในที่ประชุมด้วย (ถ้าข้อมูล Progress
ควรนาเสนอทุกเดือน/ถ้าข้อมูลLow Progress ให้นาเสนอทุก 2 หรือ 3 เดือนต่อครั้ง) มอบให้งานพัฒนายุทธ์ศาสตร์ฯ
เพิ่มเติมในวาระ คปสจ.เป็นวาระติดตามงานนโยบายที่สาคัญๆ ทุกเดือนด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๑๒ เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานทันตสาธารณสุข
๕.๑๒.1 จากการออกหน่วยทันตกรรมฯ ให้บริการแก่ประชาชน ร่วมกับคณะทันตแพทย์
ที่ตามเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียน ตชด.เขาฉลาด และโรงเรียน ตชด.ท่ากุ่ม
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 รวมยอดผู้ที่มารับบริการทันตกรรมทั้ง 2 แห่ง รวมทั้งสิ้น 400 กว่าราย ส่วนใหญ่
มารับบริการ อุดฟัน ขูดหินปูนและถอนฟัน
๕.๑๒.2 แจ้งเรื่องอัตรากาลังด้านทันตแพทย์ของ รพ.เกาะช้าง ปัจจุบันมีทันตแพทย์ จานวน
2 คน ซึ่งกาลังจะขอย้าย 1 คน ขอลาออก 1 คน และของ รพ.เกาะกูด มีจานวน 1 คน ที่กาลังขอย้ายเช่นกัน
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นพ.ภาณุวัฒน์ โสภณเลิศพงศ์ แจ้งเพิ่มเติมว่าบุคลากรด้านทันตแพทย์ของ รพ.เกาะช้าง ส่วนใหญ่จะขอย้ายบ่อย จึงทา
ให้การพัฒนา รพ.เกาะช้าง ให้เป็นระดับ Premium หรือ excellence นั้นค่อนข้างยาก ซึ่งปัจจุบันจะเน้นการรักษา
และส่งต่อ คาดว่าน่าจะมีทันตแพทย์ปฏิบัติงานเพียง 1 คน น่าจะพอเพียงแก่การให้บริการ ส่วนทันตแพทย์
อีก 1 คน ควรประจาอยู่ที่ รพ.สต.บ้านคลองพร้าว เนื่องจากในพื้นที่บริเวณนั้นมีประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างชาติ
ค่อนข้างหนาแน่น คาดว่าน่าจะสร้างรายได้ให้กับ รพ.สต.บ้านคลองพร้าว ได้ดีคุ้มกับการลงทุน
พญ.โมไนยา พฤทธิภาพย์ ขอให้ทาง รพ.สต.บ้านคลองพร้าวเก็บข้อมูลด้านทันตสุขภาพแล้วนามาวางแผนร่วมกันต่อไป
ประธาน ในการดาเนินการฯ ดังกล่าว ขอให้ช่วยกันคานวณถึงการคุ้มทุนด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๑๓ เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานประกันสุขภาพ โดย นายอาวิภัช ภาอุทัยศิริ
๕.๑๓.1 เรื่องแจ้งจากการประชุม คณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพ เขต 6 ระยอง
สรุปประเด็นได้ ดังนี้
1) มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เห็นชอบให้รายการยาทั้ง 7 รายการ
คือ
1)
Micafungin 2) ยาเม็ดผสม SOF/LDV 3) Sofosbuvir 4) Voriconazole
5) Deferasirox 6) Raltegravir 7) Rituximab เป็นสิทธิประโยชน์สาหรับผู้ป่วยสิทธิ UC อยู่ในรายการยาบัญชี จ. 2
ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จะดาเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561
2) อนุมัติแนวทางการดาเนินงานบริการรักษาผ่าตัดต้อกระจก ปี 2561 และหน่วย
บริการ ที่ให้บริการผ่าตัดต้อกระจกเขต ฯ 6 ระยองปี 2561 ของจังหวัดตราด มีโรงพยาบาลที่เปิดให้บริการ คือ
1) รพ.ตราด 2) รพ.คลองใหญ่ เป้าหมายบริการผ่าตัดต้อกระจ กปี 2561 จานวน 269 ราย ข้อพึงสังเกต ผลงาน
ผ่าตัดต้อกระจกปี 2560 จานวน 314 ราย เปอร์เซ็นต์ความแทรกซ้อนร้อยละ 4.46 (สูงกว่าทุกจังหวัดในเขตฯ 6)
3)
เป้าหมายการบริหารงบค่าบริการ การตรวจคัดกรองและตรวจยืนยันมะเร็งลาไส้ใหญ่
ปี 2561 จังหวัดตราด ได้ดาเนินการตรวจ FIT Test จานวน 4,600 ราย ตรวจ Colonoscopy จานวน 150 ราย
ตรวจ Biopsy จานวน 51 ราย
4)
เป้าหมายบริการผ่าตัดข้อเข่าเสื่อมรายหน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2561 เป้าหมาย
จานวน 13 ราย ข้อพึงสังเกตผลงานผ่าตัดข้อเข่าเสื่อมปี 2560 เป้าหมาย 14 ราย ผลงาน 0 ราย
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๑๓.2 เรื่องจากการตรวจราชการ รอบที่ 1/2561 ของคณะที่ 3 ด้านการเงินการคลัง
จังหวัดตราด ในแต่ละปีได้รับจัดสรรเงินจะได้รับเงินจัดสรรงบเหมาจ่ายรายหัว
UC เป็นจานวนน้อย จึงต้อง
ขอสนับสนุนงบประมาณจาก CF ทุกปี ประเด็นการบ้านขอให้ รพ. ทุกแห่งเน้นในเรื่อง 1) การจัดเก็บรายได้
2) การควบคุมรายจ่าย ขอให้มีการนาเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของ รพ.ทุกเดือน และขอให้รายงาน
ข้อมูลทางการเงินมาให้จังหวัดทุกเดือน เพื่อรวบรวมส่งให้เขตฯ รายงานประกอบด้วย 1) ข้อมูลทางการเงิน
2) มาตรการปรับเพิ่มประสิทธิภาพ (แผนรายได้/การควบคุมค่าใช้จ่าย) โดยกลุ่มงานประกันฯ จะรวบรวม/วิเคราะห์
ข้อมูลในภาพรวมทั้งจังหวัด นาเสนอในที่ประชุม คปสจ.เป็นรายไตรมาส
ประธาน แจ้งเพิ่มเติม 1. เรื่อง สปสช.เพิ่มสิทธิในการรักษา ขอให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบด้วย
2. มอบให้ทางคณะทางาน Service Plan ติดตามวิเคราะห์ข้อมูลเรื่องผู้ป่วยหลังผ่าตัด
ต้อกระจกแล้วพบว่ามีโรคแทรกซ้อนเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างสูงด้วย
3. ขอให้ รพ.ตราด ติดตามสาเหตุข้อมูลเรื่องการผ่าตัดข้อเข่าเสื่อมของปี 2560 ที่มีเป้าหมาย
14 ราย ที่ไม่มีผลงานด้วย
4. ขอให้กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ ใส่ในวาระติดตามของการประชุม คปสจ.ในครั้งต่อไป

12
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๑๔ เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ไม่มี
๕.๑๕ เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
ไม่มี
๕.๑๖ เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ไม่มี
๕.๑๗ เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานบริหารทั่วไป
๕.๑๗.1 เรื่องแจ้งจากการประชุมมาตรฐานสาธารณสุข เมื่อวันที่ 9 – 11 ม.ค.61 มีประเด็น
ในเรื่องของการนาแบบก่อสร้างจากกองแบบฯ มาใช้ในการก่อสร้างอาคารต่างๆ โดยขอให้ดูด้วยว่าในแบบก่อสร้าง
ที่ใช้เป็นของปี พ.ศ.อะไร เนื่องจากมีกฎกระทรวงฯ ที่ออกมาหลัง ปี พ.ศ.2548 จะมีระเบียบออกมาในเรื่องของ
สิ่งก่อสร้างที่จะต้องมีระบบอานวยความสะดวกแก่ผู้พิการ จากปีที่ผ่านๆ มามีหน่วยบริการบางแห่งนาแบบก่อสร้าง
ตาม พ.ร.บ.ควบคุมสิ่งก่อสร้างของ พ.ศ.2536 ที่ไม่มีระบบอานวยความสะดวกแก่ผู้พิการมาใช้ในการก่อสร้างอาคาร
ทาให้ต้องมีการรื้อปรับปรุงอาคารใหม่ เพื่อให้มีระบบอานวยความสะดวกแก่ผู้พิการ (จึงขอให้หน่วยบริการพึงระวัง)
๕.๑๗.2 ขอความร่วมมือให้หน่วยบริการทุกแห่งประสานสานักงานโยธาและผังเมืองจังหวัด
สารวจฐานรากอาคารสิ่งก่อสร้างที่เกิน 25 ปีขึ้นไป ที่อาจมีฐานรากชารุดทรุดโทรม เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
๕.๑๗.3 การเตรียมความพร้อมเพื่อต้อนรับคณะรัฐมนตรี ที่จะมาตรวจเยี่ยมพื้นที่จังหวัดตราด
วันที่ 5 – 6 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งจังหวัดได้ขอให้ สสจ.ตราด สนับสนุนรถตู้ในการอานวยความสะดวกให้กับคณะฯ
ดังกล่าว ทางกลุ่มงานบริหารฯ ได้ประสานขอใช้รถตู้จาก รพ. ต่างๆ จานวน 6 คัน จึงขอให้ผู้บริหารแจ้งพนักงาน
ขับรถยนต์ให้นารถตู้ทั้ง 6 คันดังกล่าว พร้อมกุญแจรถมามอบให้สานักงานจังหวัด ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ศาลากลางจังหวัดตราด เพื่อตรวจแสกนรถก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ และในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ขอให้พนักงาน
ขับรถยนต์ทุกคน มาพร้อมกันเวลา 07.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดตราด เพื่อปฏิบัติภารกิจต่อไป
ประธาน ในการสารวจฐานรากอาคารที่ก่อสร้างเกิน 25 ปี สถานบริการแห่งใดพบอาคารมีการชารุดทรุดโทรม ขอให้
รายงานให้ผู้บริหารทราบด้วย และเรื่องห้องน้าขอให้มีการปรับปรุงอานวยความสะดวกแก่ผู้พิการด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๑๘ เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานนิติการ
การมอบอานาจ ให้ ผอ.รพช.ปฏิบัติราชการ จังหวัดได้มอบอานาจในการอนุญาตและอนุมัติ
ไปราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งในและนอกอาณาจักรเขตจังหวัดและการใช้รถ ซึ่งทางกลุ่มงานนิติการได้ประสาน
แจ้งทางหนังสือให้ รพช.ทุกแห่งทราบแล้ว ตามหนังสือที่ ตร 0032/384 ลงวันที่ 30 มกราคม 2561
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๑๙ เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล โดย นายไพริน ศิริพันธ์
๕.๑8.1 เรื่องการเรียกบรรจุพยาบาลวิชาชีพ จานวน 8 ราย โดยทาง
กลุ่มงาน บริหาร
ทรัพยากรฯ ขอให้ทุกคนมารายงานตัวที่ สสจ.ตราด เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 พร้อมลงปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ใหม่ และได้คีย์ข้อมูลเข้าระบบ แต่ระบบใช้งานไม่ได้
จึงได้ประสานงานไปยัง สป. ซึ่ง สป. ได้แจ้งว่าอยู่ระหว่าง
ดาเนินการรวบรวมตาแหน่งว่างใหม่ และได้นาเข้าที่ประชุม อปสป. ซึ่งในที่ประชุมได้มีมติให้บรรจุพยาบาลวิชาชีพใหม่
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ในวันที่ 26 ม.ค.61 และจะมีพยาบาลวิชีพ 2 ราย ที่ต้องให้หน่วยงานใหม่ทาหนังสือขอตัวเพื่อช่วยราชการตั้งแต่วันที่
19 – 25 มกราคม 2561 โดยให้เขียนใบลาออกจากลูกจ้างชั่วคราวก่อน เพื่อที่จะได้รับค่าตอบแทน จะมี
ของ
รพ.ตราด ลงบรรจุที่ รพ.บ่อไร่ 1 รายและจาก รพ.เกาะช้าง ลงบรรจุที่ รพ.สต.บ้านคลองปุก 1 ราย
จึงขอให้ รพ.บ่อไร่ และ รพ.สต.บ้านคลองปุก ทาหนังสือเรียน นพ.สสจ.ขอให้พยาบาลวิชาชีพทั้ง 2 ราย มาปฏิบัติ
ช่วยราชการฯ ดังกล่าว ต่อไป
๕.๑ 8.2 แจ้งเรื่องการโยกย้าย ขอให้เจ้าหน้าที่ที่จะเขียนย้าย ส่งใบเขียนขอย้าย
ผ่านผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น และส่งให้ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรฯ สสจ.ตราด ภายในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561
ในการเขียนขอย้ายขอให้ดูกรอบค่า FTE หน่วยงานปลายทางด้วยต้องไม่เกิน 80% ของกรอบโครงสร้างใหม่ ใน สสจ./
สสอ.ให้มีตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพได้ แต่กรอบโครงสร้างใหม่ยังไม่มีเลข จ.มาให้ ขอให้พยาบาลวิชาชีพเขียนขอย้าย
มาปฏิบัติหน้าที่ช่วยราชการไปก่อน
๕.๑8.3 โครงการ Happy money โดยเริ่ม Kick off เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561
กระบวนการมีการให้ความรู้ทุกวันพุธที่ 3 ของเดือน ช่วงแรกจะเน้นให้ความรู้ในเรื่องของบ้านที่อยู่อาศัยก่อน หลังจาก
นั้นกลุ่มงานบริหารทรัพยากรฯ สสจ.ตราด จะรวบรวมข้อมูลเพื่อผ่านกระบวนการพิจารณาต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
5.๒๐ เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ
ไม่มี
๕.21 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ โดยนางชวินี วรรณรัตน์
๕.22.1 สรุปผลการดาเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561
(28 ธันวาคม 2560 - 3 มกราคม 2561) ข้อมูลจากสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ดังนี้
1) การเกิดอุบัติเหตุ จานวน 41 ครั้ง เสียชีวิต 3 ราย (ชาย 3 ราย) บาดเจ็บ 47 ราย
(ชาย 38 ราย, หญิง 9 ราย)
2) ผู้เสียชีวิต 3 ราย (อ.เมืองตราด 1 ราย/ อาเภอเกาะช้าง 1 ราย/ อาเภอบ่อไร่ 1 ราย)
3) ผู้บาดเจ็บ 47 ราย (กรณี
Admit)
- อาเภอเมืองตราด 27 ราย - อาเภอเขาสมิง 8 ราย - อาเภอแหลมงอบ 6 ราย
- อาเภอเกาะช้าง 4 ราย - อาเภอบ่อไร่ 1 ราย - อาเภอเกาะกูด 1 ราย
4) สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ : เมาสุราขณะขับขี่ ร้อยละ 53.66, ขับรถเร็วเกินกาหนด
ร้อยละ 24.39, ทัศนวิสัยไม่ดี ร้อยละ 19.51
5) ประเภทรถที่เกิดอุบัติเหตุ
: รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 77.27, รถปิคอัพ ร้อยละ 13.64,
รถจักรยานยนต์พ่วงข้าง ร้อยละ 4.55
6) ประเภทถนนที่เกิดอุบัติเหตุ
:ถนนกรมทางหลวงชนบทร้อยละ 58.54,ถนนกรมทางหลวง
ร้อยละ 21.95, ถนนใน อบต./หมู่บ้าน ร้อยละ 17.07
7) ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุ
:เวลา 00.00 - 04.00 น. ร้อยละ 30.95, เวลา 16.01 20.00 น. ร้อยละ 28.57
8) ช่วงอายุผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต
: อายุ 30 - 34 ปี ร้อยละ 26.00, อายุ 20 - 24 ปี
ร้อยละ 16.00
9) มาตรการบังคับใช้กฎหมาย
:เรียกตรวจ 48,116 คัน ถูกดาเนินคดี 3,633 ราย
ไม่มีใบขับขี่ ร้อยละ 45.54, ไม่สวมหมวกนิรภัย ร้อยละ 22.38, ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ร้อยละ 14.49, ความเร็ว
เกินกาหนด ร้อยละ8.28, เมาสุรา ร้อยละ 2.23
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10) มาตรการเมาแล้วขับให้ยึดรถตามคาสั่ง คสช.ที่ 46/2558 ลว.30 ธันวาคม 2558
จานวน 15 คัน (รถจักรยานยนต์ 14 คัน, รถยนต์ 1 คัน)
11. การให้บริการศูนย์อาชีวะอาสา จานวน 309 คัน (รถจักรยานยนต์ 282 คัน, รถยนต์
27 คัน)
๕.22.2 สรุปสาระสาคัญในการประชุม NCD Board ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ ๒๙ ธันวาคม
๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมระกาแสนหวาน สานักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ดังนี้
1) แจ้งแนวทางการดาเนินงานควบคุมป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ปีงบประมาณ 2561
ขับเคลื่อนการตามนโยบาย TRAT NCD Model โดยใช้เครื่องมือ/กิจกรรมในการดาเนินงาน “๒ C ๒T๗ C” และ
มีประเด็นกิจกรรมสาคัญในปีงบประมาณ 2561 ดังนี้
1.1) การติดตามวัดความดันที่บ้านในกลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูง (หลังคัดกรอง)
และบันทึกข้อมูลลง Health Data Center (เป้าหมายปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ร้อยละ ๑๐)
1.2) จัด
กิจกรรมโครงการ“ทาบุญ เติมเต็มบุญ ด้วยอาหารสุขภาพ ๔ เพิ่ม ๕ ลด” ในทุก
พื้นที่ โดย สสจ.สนับสนุนป้ายประชาสัมพันธ์ โดยจะเปิดตัวโครงการในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ 25๖๑ ณ วัดไผ่ล้อม
๑.๓)
พัฒนาคุณภาพคลินิกตามเกณฑ์ NCD Clinic Plus, เกณฑ์ CVD และเกณฑ์ CKD
Clinic ทุกแห่ง โดยปีงบประมาณ ๒๕๖๑ อ.แหลมงอบ และอาเภอเขาสมิง จะได้รับการประเมินจาก สคร.๖ จ.ชลบุรี
๒) การติดตามแผนงานและความก้าวหน้าในการดาเนินงานระดับอาเภอ ในไตรมาส ๑/
๒๕๖๑ พบว่าจังหวัดตราด ยังมีรายงานผลงานใน HDC ยังน้อย ซึ่งผลการดาเนินงานคัดกรองโรคเบาหวาน/ความดัน
โลหิตสูงของทุกอาเภอยังไม่ผ่านเกณฑ์(เป้าหมายร้อยละ ๙๐) ผลงานน้อยที่สุดคือ อ.แหลมงอบ
รองลงมา คือ
คือ อ.คลองใหญ่ ขอให้ทุกอาเภอเร่งดาเนินการ
3) แจ้งกาหนดการลงประเมิน
HA ยาเสพติด โดยทีมประเมินจากสถาบันธัญลักษณ์ ดังนี้
- วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 รพ.เกาะช้าง
- วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 รพ.คลองใหญ่
นายนุกูล กองทรัพย์ สาธารณสุขอาเภอบ่อไร่ ขอสนับสนุนชุดตรวจหาสารเสพติด เนื่องจากทางคณะทางาน อ.บ่อไร่
จะมีการออกสุ่มตรวจสถานประกอบการ
นางชวินี วรรณรัตน์ ในกรณีเร่งด่วนจะสนับสนุนชุดตรวจให้ CUP ละ 200 ชุด
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง แจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลชุมชน /ส้านักงานสาธารณสุขอ้าเภอ
พญ.โมไนยา พฤทธิภาพย์ 1. ขอหารือเรื่องการขอตาแหน่งในการบรรจุเภสัชกรเป็นข้าราชการของ รพ.คลองใหญ่
ปัจจุบันเป็นตาแหน่ง พกส.อยู่ ซึ่งอยู่ในกรอบค่า FTE ไม่เกิน 80 %
2. ขอความร่วมมือคณะกรรมการฯ ในการอ่าน อวช.ของ สสจ.ให้ช่วยอ่าน อวช.
ของนายกิตติศักดิ์ เจริญสุข ด้วย ซึ่งได้ส่งให้ สสจ.ตราด หลายเดือนแล้วและจะหมดอายุในเดือนมีนาคม 2561 นี้
นายไพริน ศิริพันธ์ แจ้งว่าเรื่องการขอตาแหน่งในการบรรจุเภสัชกรฯ ได้ประสานไปทางเขตฯ แล้ว ซึ่งเขตฯ ได้รับเรื่อง
ไว้แล้ว และขอให้ทาง รพ.คลองใหญ่ ส่งข้อมูลด้านภาระงานเพิ่มเติม ในส่วนของการอ่าน อวช.ขณะนี้อยู่ระหว่าง
การรวบรวมส่งให้คณะกรรมการฯ อ่าน
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่นๆ
นพ.ภาณุวัฒน์ โสภณเลิศพงษ์ ขอหารือเรื่องปัญหาการขาดแคลนน้าใช้ใน รพ.เกาะช้าง
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ประธาน ขอให้ประสานการสอบถามกรมทรัพยากรฯ ในเรื่องของการเจาะบ่อบาดาล และมอบให้กลุ่มงานบริหารฯ
บริหารจัดการในภาพรวมให้สรุปในแต่ละประเด็นพร้อมกับแจ้งการใช้งบประมาณในการดาเนินการ รายงาน
ให้ผู้บริหารทราบ และขอให้กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ จัดสรรงบประมาณในการดาเนินการฯ ต่อไป
ปิดประชุมเวลา ๑6.00 น.
ลงชื่อ

นางชมชื่น นาควิเวก
(นางชมชื่น นาควิเวก)

นักวิชาการสาธารสุขชานาญการ
ผู้บันทึกรายงานการประชุมฯ

ลงชื่อ

นางมาลัย สรวมชีพ
(นางมาลัย สรวมชีพ)

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
ผู้ตรวจรายงานการประชุมฯ

