1
รายงานการประชุม คณะกรรมการประสานการพัฒนาสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดตราด
ครั้งที่ 6/๒๕60 วันที่ 30 มีนาคม ๒๕60 เวลา ๑๓.3๐ - ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมพลอยแดงค่าล้้า ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
ผู้เข้าประชุม
1. นพ.พรณรงค์ ศรีม่วง
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด
สสจ.ตราด
2. นายเจริญ สินธุวงษ์
แทนผู้อานวยการโรงพยาบาลตราด
รพ.ตราด
3. นางอัจฉราภรณ์ ละเอียดดี
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
สสจ.ตราด
(ด้านบริการทางวิชาการ)
4. นายนุกูล สุขเกื้อ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
สสจ.ตราด
5. นางมาลัย สรวมชีพ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
สสจ.ตราด
6. นายชยพล คุปติชญานนท์
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
สสจ.ตราด
7. นางนวลนภา กิตติกุล
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
สสจ.ตราด
8. น.ส.ธมกร กรปิยะศิริ
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ
สสจ.ตราด
9. นายสุพจน์ รัตนเพียร
แทนหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
สสจ.ตราด
10. นายวัชชิระ เดือนฉาย
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ
สสจ.ตราด
11. น.ส.ลาวัลย์ วิเศษฤทธิ์
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
สสจ.ตราด
12. ทพญ.ณภัสภรณ์ วิรุศม์ธนัชพร
หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข
สสจ.ตราด
13. นายไพริน ศิริพันธ์
หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
สสจ.ตราด
14. นายพนัส นิตรมร
หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ
สสจ.ตราด
15. นายทรงวิทย์ ภิรมย์ภักดิ์
หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ
สสจ.ตราด
16. นายวินัย จันทร์แสง
หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ
สสจ.ตราด
17. นางชวินี วรรณรัตน์
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
สสจ.ตราด
18. นพ.วิทยา สุริโย
รักษาการฯ ผู้อานวยการโรงพยาบาลเขาสมิง
รพ.เขาสมิง
19. นพ.ภาณุวัฒน์ โสภณเลิศพงษ์
รักษาการฯ ผู้อานวยการโรงพยาบาลแหลมงอบ
รพ.แหลมงอบ
20. นพ.ณัฐพล คณาทรัพย์
รักษาการฯ ผู้อานวยการโรงพยาบาลบ่อไร่
รพ.บ่อไร่
21. นางจงกล ดาวเรือง
แทนรักษาการฯ ผู้อานวยการโรงพยาบาลเกาะช้าง รพ.เกาะช้าง
22. น.ส.สมรักษ์ วิจิตรสมบัติ
แทนผู้อานวยการโรงพยาบาลคลองใหญ่
รพ.คลองใหญ่
23. นายสมบัติ เหลืองโสมนภา
แทนรักษาการฯ ผู้อานวยการโรงพยาบาลเกาะกูด รพ.เกาะกูด
24. นายชานาญ ชาปฏิ
สาธารณสุขอาเภอเมืองตราด
สสอ.เมืองตราด
25. นายธเนศ ภัทรวรินกุล
สาธารณสุขอาเภอเขาสมิง
สสอ.เขาสมิง
26. นายนุกูล กองทรัพย์
สาธารณสุขอาเภอบ่อไร่
สสอ.บ่อไร่
27. นายปรีชา พัสนาพิณ
สาธารณสุขอาเภอแหลมงอบ
สสอ.แหลมงอบ
28. นางทัศนา แสงมาลา
แทนสาธารณสุขอาเภอคลองใหญ่
สสอ.คลองใหญ่
29. นายบุรินทร์ ไตรรัตน์
สาธารณสุขอาเภอเกาะช้าง
สสอ.เกาะช้าง
30. นายชูเกียรติ แซ่เอี้ย
สาธารณสุขอาเภอเกาะกูด
สสอ.เกาะกูด
31. นางยุพิน วรฉัตร
แทนหัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที6่ .4 ศตม.ที่ 6.4 ตราด
32. น.ส.ปนัดดา เจริญพืช
แทนนายกสมาคม อสม.จังหวัดตราด
ชมรม อสม.จ.ตราด
33. นางกัญจน์ณัฏฐา ทรัพย์กาธร
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
เทศบาลเมืองตราด
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ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
1. พญ.โมไนยา พฤทธิภาพย์
ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ
ติดราชการ
ด้านเวชกรรมป้องกัน
2. นายสุรชัย เจียมกูล
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
ลาป่วย
(ด้านส่งเสริมพัฒนา)
3. นายสิทธิ์ เชื้อฉลาด
หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ติดราชการ
4. นางบุญศรี พันธ์พิริยะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
ติดราชการ
5. นางชมชื่น นาควิเวก
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
ติดราชการ
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. น.ส.โกลัญญา มุสิกะโสภณ
2. นางพีรนุช เจียมกูล
3. นายธีรศักดิ์ จันทร์เทวาลิขิต
4. นายสิทธิชัย เจริญรัมย์
5. น.ส.เกษมศรี สาคเรศ

พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

รพ.ตราด
สสจ.ตราด
สสจ.ตราด
สสจ.ตราด
สสจ.ตราด

ประธานในที่ประชุม นพ.พรณรงค์ ศรีม่วง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด
เริ่มประชุม เวลา ๑๓.3๐ น.
วาระก่อนการประชุม
1. รพ.ตราด ได้จัดทาระบบนัดหมายผู้ป่วยนอกผ่านโปรแกรม Thai refer เป็นระบบนัดหมายกลุ่มผู้ป่วย
OPD case ซึ่งจะเป็น case ที่จะเข้าสู่ระบบคลินิกเฉพาะทางต่างๆ ของ รพ.ตราด สามารถให้ผู้ป่วยเข้าพบแพทย์
ตรวจตรงตามวันนัด โดยมีศูนย์ช่องทางสื่อสารคือศูนย์ส่งต่อ เน้น case Non Urgency และได้ขยายเครือข่าย โดย
ลงโปรแกรม Thai refer ให้กับ OPD ของทุก รพ./รพ.สต. ในสังกัด สสจ.ตราด ทุกแห่งแล้ว และได้เริ่มใช้ตั้งแต่ 1
มีนาคม 2560 เป็นต้นมา ในปัจจุบัน OPD ทุกแห่ง สามารถใช้ ระบบนัดหมายได้ ๑๐๐ % แล้ว ข้อตกลงและ
แนวทางการปฏิบัติระบบนัดหมายผู้ป่วยนอกผ่านโปรแกรม Thai refer ดังรายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1
2. การพัฒนาระบบส่งต่อข้อมูลการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน จ.ตราด โดยได้นาโปรแกรม Thai COC
ซึ่งเป็นนวัตกรรมของ รพ.สุรินทร์ มาใช้ในการพัฒนาระบบส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยของจังหวัดตราด เพื่อการดูแลผู้ป่วย
ต่อเนื่องที่บ้าน ให้มีประสิทธิภาพ และจะเชื่อมโยงกับระบบโปรแกรม Thai refer และทีมหมอครอบครัวด้วย เพื่อ
ช่วยให้โรงพยาบาลที่ส่งต่อผู้ป่วยกลับมายังชุมชน สามารถติดตามดูแลผู้ป่วยรายที่ส่งกลับได้อย่างต่อเนื่องและ
ครอบคลุม และเพื่อเป็นการช่วยลดความเสี่ยงการเกิดอาการแทรกซ้อนของผู้ป่วย และเพื่อลดการ Readmit ด้วย
ซึ่งระบบการส่งต่อข้อมูลฯ ดังกล่าวเป็น Real-time System โดยมี รพ.ตราด เป็นแม่ข่ายและเป็นศูนย์การดูแล
ต่อเนื่อง COC ระดับจังหวัด และรพช. ทุกแห่งเป็นศูนย์การดูแลต่อเนื่อง COC ระดับอาเภอ ซึ่งจังหวัดตราด
ได้ประกาศใช้โปรแกรม Thai COC ในเครือข่ายทั้งจังหวัด ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นมา ผลการดาเนินงาน
ดังรายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๒
ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.1 เรื่องแจ้งให้ทราบจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด
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1) จังหวัดตราด ได้จัดประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE โดยชมรมที่ชนะเลิศ ได้เป็นผู้แทน
เข้าประกวดในระดับประเทศที่เมืองทองธานี และเพื่อเป็นการสร้างกระแสการรณรงค์ใส่เสื้อ TO BE NUMBER ONE
ของจังหวัดทุกวันพุธ สสจ.ตราด ขอความร่วมมือจากผู้บริหารทุกหน่วยงาน ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ และอสม.
ทราบเพื่อสั่งซื้อเสื้อ TO BE NUMBER ONE ใส่ทุกวันพุธ โดยจาหน่ายตัวละ 250 บาท
2) งบค่าบริหารจัดการงบแรงงานต่างด้าว เพื่อปรับปรุง รพ.สต. และจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
(ที่ไม่สามารถใช้งบประมาณประเภทอื่นจัดซื้อได้) ตามความจาเป็นเน้น Safe Life ให้แก่ รพ.สต. ที่มีปัญหาสถานะ
การเงิน โดยขอให้ สสอ.ที่จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ฯ ดังกล่าว จัดทาแผนเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา
3) ขอให้ผู้บริหารทุกหน่วยงาน กาชับพนักงานขับรถยนต์
Referในสังกัด สสจ.ตราด ให้ขับรถ
โดยใช้ความเร็วตามกาหนด และคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง
มติที่ประชุม รับทราบ
๑.2 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากการประชุมกระทรวงสาธารณสุข/เขตสุขภาพที่ 6/สปสช.เขต 6 ระยอง และ
การประชุม อื่นๆ
เรื่องแจ้งจากการประชุมกระทรวงสาธารณสุข/เขตสุขภาพที่ 6
1) เรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณ ของจังหวัดตราดสามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย
2) งาน
HR การจัดอัตรากาลังคน ให้จัดตามกรอบ/ตามไซด์ของจังหวัด
3) ระบบ
PMS ขอให้รวมกับ MOPH
4) เรื่องของ PCC ขอให้จัดส่งแพทย์เข้า Training
5) เรื่อง ECS เน้นความปลอดภัยของระบบการใช้รถ refer
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/๒๕60
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ ฯ ฝ่ายเลขานุการการประชุม คปสจ . ได้จัดทารายงานการประชุม
คปสจ.ตราด ครั้งที่ 5/2๕60 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ไว้ใน Website: www.trathealth.com ของ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
มติที่ประชุม รับรอง
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่องมาจากการประชุมครั้งที่ 4/2560
3.1 รายงานความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม
๒๕๖๐
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2560 ของจังหวัดตราด (สสจ.+รพ.ตราด)
ในระบบ GFMIS ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 – 24 มีนาคม 2560
1) ภาพรวม เบิกจ่ายได้ร้อยละ34.87แยกเป็น สสจ.ตราด ร้อยละ 43.95 /รพ.ตราด ร้อยละ
28.04 (เป้าหมายภาพรวม ไตรมาส 2 ร้อยละ 52) ไม่ผ่านเกณฑ์
2
) งบลงทุน เบิกจ่ายได้ร้อยละ25.29 แยกเป็น สสจ.ตราด ร้อยละ 32.50 /รพ.ตราด ร้อยละ
21.73 (เป้าหมายงบลงทุน ไตรมาส 2 ร้อยละ 41) ไม่ผ่านเกณฑ์
3
) งบดาเนินงาน เบิกจ่ายได้ร้อยละ 65.31 แยกเป็น สสจ.ตราด ร้อยละ 60.14 /รพ.ตราด
ร้อยละ 80 (เป้าหมายงบดาเนินงาน ไตรมาส 2 ร้อยละ 55) ผ่านเกณฑ์
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จากการตรวจสอบ/วิเคราะห์ พบว่า
งบด้าเนินงาน
รายการงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และยังไม่มีการเบิกจ่ายได้แก่ งบสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพพื้นที่ทุรกันดาร/พื้นที่เกาะ (เกาะกูด/เกาะช้าง)แห่งละ 56,600 บาท รวม 113,200 บาท
รายการงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และเบิกจ่ายล่าช้า
1. งบแผนค่าบริหารจัดการและสนับสนุนการดาเนินงานตามภารกิจพื้นฐาน สสจ.ตราด
รับจัดสรร 1,678,097 บาท เบิกจ่ายได้ร้อยละ 63.68 คงเหลือ 609,455.06 บาท ขอให้กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสดุ เร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายโดยด่วน ด้วย
2. แผนบริหารจัดการและสนับสนุนการดาเนินงานตามภารกิจพื้นฐาน สสอ.จัดสรรเงิน
งวดที่ 1 (6 เดือนแรก) จานวน 957,800 บาท เบิกจ่ายภาพรวมของ สสอ. 7
แห่งได้ 603,431.76 บาท
คิดเป็นร้อยละ 63.00 ของยอดเงินที่ได้รับจัดสรรงวดที่ 1 (รวมก่อหนี้ผูกพันด้วย ร้อยละ 75.67) แยกเป็นราย สสอ.
ดังนี้
1) สสอ.แหลมงอบ ร้อยละ89.91ของยอดเงินที่ได้รับจัดสรรงวดที่ 1 (รวมก่อหนี้ฯ ร้อยละ96.81)
2) สสอ.บ่อไร่
ร้อยละ88.88 ของยอดเงินที่ได้รับจัดสรรงวดที่ 1 (รวมก่อหนี้ฯ ร้อยละ100)
3) สสอ.เมืองตราด ร้อยละ80.22 ของยอดเงินที่ได้รับจัดสรรงวดที่ 1 (รวมก่อหนี้ฯ ร้อยละ90.90)
4) สสอ.เกาะช้าง ร้อยละ62.22 ของยอดเงินที่ได้รับจัดสรรงวดที่ 1 (รวมก่อหนี้ฯ ร้อยละ72.29)
5) สสอ.เกาะกูด ร้อยละ49.99 ของยอดเงินที่ได้รับจัดสรรงวดที่ 1 (รวมก่อหนี้ฯ ร้อยละ49.99)
6) สสอ.เขาสมิง ร้อยละ39.06 ของยอดเงินที่ได้รับจัดสรรงวดที่ 1 (รวมก่อหนี้ฯ ร้อยละ56.32)
7) สสอ.คลองใหญ่ ร้อยละ21.70 ของยอดเงินที่ได้รับจัดสรรงวดที่ 1 (รวมก่อหนี้ฯ ร้อยละ44.31)
งบลงทุน
1. ส่วนของสสจ.ตราด พบว่ามี รายการ สิ่งก่อสร้างที่ลงนามสัญญาฯ แล้วการดาเนินงาน และ
เบิกจ่ายเงินไม่ได้ตามงวดงานได้แก่ โรงนึ่งกลาง รพ.บ่อไร่และอาคารพักพยาบาลฯ รพ.คลองใหญ่
2. ส่วนของ รพ.ตราด มีรายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม ขอให้เร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง
เพื่อให้สามารถก่อหนี้ผูกพัน ภายในวันที่ 25 เมษายน 2560
3.2 รายงานการบริหารจัดการงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
รายการงบลงทุนสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2560 ที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติม
1. รายการ งบลงทุน สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2560
ที่ได้รับการโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ แทนงบประมาณเหลือจ่ายงบลงทุนประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กรณีโอนกลับไปตั้งไว้
เป็นงบประมาณรายจ่ายสาหรับงบกลาง ของโรงพยาบาลตราด
รายการ
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

จ้านวน
2 รายการ

วงเงิน (บาท)
2,000,000

วงเงินปีงบ 2560(บาท)
2,000,000

รายละเอียด : ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.1 ปรับปรุงห้องผ่าตัดโดยการจัดทาห้องจัดเก็บเครื่องมือปราศจากเชื้อ โรงพยาบาลตราด
จานวน 1 รายการ วงเงิน 1,000,000 บาท
1.2 ปรับปรุงสถานที่บริเวณชั้น 4 ของอาคารอุบัติเหตุฯ เป็นศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลตราด
จานวน 1 รายการ วงเงิน 1,000,000 บาท
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2. รายการงบลงทุนสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2560 ที่ได้รับการโอน
เปลี่ยนแปลง ของโรงพยาบาลตราด
รายการ
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

จ้านวน
3 รายการ

วงเงิน (บาท)
7,100,000

วงเงินปีงบ 2560(บาท)
7,100,000

รายละเอียด : ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1.3 ปรับปรุงระบบกันรั่วซึมชั้นดาดฟ้าอาคารสกลสังฆปริณายก จานวน 1 รายการ วงเงิน
2,000,000 บาท
1.4 ทาสีภายนอก อาคารสกลมหาสังฆปริณายก จานวน 1 รายการ วงเงิน 300,000 บาท
1.5 ปรับปรุงห้องตรวจอายุรกรรมชั้น G อาคารสกลมหาสังฆปริณายก จานวน 1 รายการ
วงเงิน 4,800,000 บาท
3. รายการงบลงทุนสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2560 ที่ได้รับการโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณของโรงพยาบาลตราด
รายการ
ครุภัณฑ์

จ้านวน
8 รายการ

วงเงิน (บาท)
4,676,800

วงเงินปีงบ 2560(บาท)
4,676,800

รายละเอียด : ค่าครุภัณฑ์
3.1 เครื่องติดตามการทางานของหัวใจ จานวน 6 เครื่อง วงเงิน 900,000 บาท
3.2 เตียงผู้ป่วยชนิดสามไกปรับด้วยไฟฟ้า ราวปีกนกพร้อมเบาะและเสาน้าเกลือ จานวน 12 เตียง
วงเงิน 660,000 บาท
3.3 เตียงผู้ป่วยชนิดสามไกราวสไลด์พร้อมเบาะและเสาน้าเกลือ จานวน 48 เตียง วงเงิน
1,296,000 บาท
3.4 เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิค จานวน 2 เครื่อง วงเงิน 720,000 บาท
3.5 เครื่องควบคุมการให้สารละลายเข้าหลอดเลือดดา จานวน 10 เครื่อง วงเงิน 480,000 บาท
3.6 เครื่องช่วยใส่ท่อหายใจ ชนิด LED จานวน 1 เครื่อง วงเงิน 52,000 บาท
3.7 หัวจ่ายแก๊สทางการแพทย์ Air = 12 หัว , O2 = 12 หัว , Vac = 12 หัว วงเงิน 280,800 บาท
3.8 ตู้ข้างเตียง จานวน 72 ตู้ วงเงิน 288,000 บาท
4. รายการงบลงทุนสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ปีงบประมาณ 2560
รายการ
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

จ้านวน
1 รายการ

วงเงิน (บาท)
58,007,200

วงเงินปีงบ 2560(บาท)
58,007,200

รายละเอียด : ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
- อาคารจอดรถ วงเงิน 58,007,200 บาท
หมายเหตุ : รายการที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมทั้งหมดให้ลงนามสัญญาภายใน วันที่ 25 เมษายน 2560
3.3 การบันทึกข้อมูลในโปรแกรมการใช้จ่ายเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน
ได้มีการบันทึกข้อมูลได้เกือบครบทุกแห่งแล้ว ยกเว้นของ CUP เมือง ที่บันทึกข้อมูลได้ไม่ครบ คือยังมีงบประมาณ
อีกประมาณ 1 ล้านบาทเศษ ที่ยังไม่ได้ถูกดาเนินการ ขอให้ตรวจสอบ/เร่งดาเนินการด้วย และของ รพ.แหลมงอบ
วงเงิน 2.4 แสนบาทเศษ ซึ่งทาง ผอ.รพ.แหลมงอบแจ้งว่าจะเร่งบันทึกข้อมูลให้ครบ
มติที่ประชุม รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เพื่อพิจารณา
การจัดสรรงบ
PP แรงงานต่างด้าวให้กับ CUP ทุกแห่ง ซึ่งมีเงินงบบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวตกค้าง
ตั้งแต่ ปี 2557 – ปี 2559 โดยจะขอโอนเงินของปี 2557 และปี 2558 ให้ รพ.ทุกแห่ง วงเงิน 5,198,950 บาท
ดังนี้
รพ.ตราด จานวน 2,213,356 บาท/รพ.คลองใหญ่ จานวน 1,385,399 บาท/รพ.เขาสมิง จานวน
560,813 บาท/รพ.บ่อไร่ จานวน 231,644 บาท/รพ.แหลมงอบ จานวน 288,463 บาท /รพ.เกาะกูด จานวน
51,168 บาท/รพ.เกาะช้าง จานวน 467,927 บาท
มติที่ประชุม อนุมัติ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ จากคณะกรรมการประสานการพัฒนาสาธารณสุข ระดับจังหวัด
(คปสจ.) จังหวัดตราด
๕.๑ สมาคม อสม. จังหวัดตราด
๕.๑.1 ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือในการจัดงานวัน อสม.ในวันที่ 30
มีนาคม 2560
๕.๑.2 ในปี 2560 นายก อบจ.ตราด แจ้งว่าจะเพิ่มวงเงินสนับสนุนงบประมาณให้กับชมรม
อสม.วงเงิน 5 ล้านบาทเศษ
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๒ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองตราด
ไม่มี
๕.๓ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ อ้าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
ติดราชการ
๕.๔ เรื่อง แจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลตราด
1) รพ.ตราด ได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์ ของปี 2561 – 2565 โดยจัดทา 3 ครั้ง ภายใต้
Concept Tart Hospital 4.0 I และ Tart Digital Hospital และครั้งที่ 4 จะจัดทาประชาวิจารณ์
2) การประชุมวิชาการศัลยแพทย์สัญจรภูมิภาค ปี2560
กลุ่มเป้าหมายคือศัลยแพทย์
เพื่อแผ่นดิน ในวันที่ 27 – 28 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุม รพ.ตราด การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม สาหรับผู้ที่
เป็นสมาชิก 2,000 บาท ไม่ได้เป็นสมาชิก 2,500 บาท แพทย์ประจาบ้าน 1,500 บาท พยาบาล 500 บาท ซึ่งใน
รายละเอียดทาง รพ.ตราด จะทาหนังสือเชิญไปยัง รพช.ทุกแห่งต่อไป
3) รพ.ตราด ได้จัดประชุมหัวข้อเรื่องโรงพยาบาลของรัฐบาลดีกว่าโรงพยาบาลของเอกชน
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560 โดยได้เชิญอาจารย์ชอย จากประเทศสิงคโปร์ ที่จัดทาโรงพยาบาลชุมชน 700 เตียง
ในประเทศสิงคโปร์ได้ดีกว่าโรงพยาลเอกชน ซึ่งติดอันดับ 5 ของโลก มาเป็นวิทยากร
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๕ เรื่องแจ้งให้ทราบจากนายแพทย์ด้านเวชกรรมป้องกัน
ติดราชการ
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๕.๖ เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านส่งเสริมพัฒนา
ลาป่วย
๕.๗ เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านบริการทางวิชาการ
เรื่องแจ้งจากการประชุมความมัน่ คงของจังหวัดตราด
1) ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 เน้นการควบคุมเข้มเรื่องการคาดเข็มขัดนิรภัย ตาม
ม.44 และเน้นการขับขี่เพื่อลดยอดการเกิดอุบัติเหตุ เนื่องจากตั้งแต่ในปี 2559 จนกระทั่งถึงปัจจุบัน(ปี 2560) มี
ยอดการเกิดอุบัติเหตุและตายเพิ่มขึ้นทุกเดือน
2) เรื่องการปรองดองและรับความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนของจังหวัดตราด ซึ่งจังหวัดตราด
ได้สรุปผลงานส่งให้ส่วนกลาง และส่วนกลางได้แจ้งว่าผู้เข้ารับฟังความคิดเห็นมีจานวนน้อยเกินไป ผู้ว่าราชการจังหวัด
ตราด จึงสั่งการให้นายอาเภอทุกแห่ง จัดเวทีเรื่องการปรองดองและรับความคิดเห็นทุกพื้นที่
3) เรื่องความขัดแย้งในที่ทากิน พื้นที่ที่เป็นประเด็นคือพื้นที่รอยต่อของ ต.ชารากและ
ต.แหลมกลัด ปัญหาคือการทาประมงจับปลา มีชาวบ้านได้ยินเสียงปืน จากพื้นที่รอยต่อดังกล่าว ซึ่งผู้ว่าราชการ
จังหวัดได้มอบให้ นายประธาน สุรกิจบวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ลงตรวจสอบในพื้นที่ดังกล่าวต่อไป
4) ทหารได้รายงานเรื่องการจับแหล่งผลิตยาอีขนาดใหญ่ที่สีหนุวิว พื้นที่ที่ติดชายแดนที่เป็น
เมืองหน้าด่านควรมีการเฝ้าระวังยาอีด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.8 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการพิเศษ
ไม่มี
๕.9 เรื่อง แจ้งให้ทราบจาก ศตม.ที่ 6.๔ ตราด
ไม่มี
๕.10 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข โดย นางมาลัย สรวมชีพ
๕.10.1 แจ้ง ผลการดาเนินงานตามตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (
Performance
Agreement: PA) ปีงบประมาณ 2560 รอบ 6 เดือน:เดือนตุลาคม 2559–มีนาคม 2560
ตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ( Performance Agreement: A) ปีงบประมาณ
2560 ของเขตสุขภาพที่ 6 มีทั้งหมด 28 ตัวชี้วัด ผลการดาเนินงาน รอบ 6 เดือน เดือนตุลาคม 2559 – มีนาคม
2560 จังหวัดตราดไม่ใช่พื้นที่เป้าหมาย 2 ตัวชี้วัด ผ่านเกณฑ์ 23 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 88.46 และไม่ผ่านเกณฑ์
3 ตัวชี้วัด
แยกตามยุทธศาสตร์ 4 Excellence ดังนี้
1. Promotion & Prevention Excellence ทั้งหมด 11 ตัวชี้วัด ผ่านเกณฑ์ 9 ตัวชี้วัด ไม่ใช่พื้นที่
เป้าหมาย 1 ตัวชี้วัด และไม่ผ่าน 1 ตัวชี้วัด ได้แก่
ตัวชี้วัดที่ 9 อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงและ/หรือเบาหวานรายใหม่
เป้าหมาย 6 เดือน : คัดกรอง DM, HT อายุ 35 ปีขึ้นไปพร้อมทั้งประเมินความเสี่ยงด้วยวาจาและให้
คาปรึกษาลดเสี่ยง≥ ร้อยละ 80
ผลงาน : การคัดกรอง DM = ร้อยละ ๗๔.๓๖ / คัดกรอง HT = ร้อยละ ๗๘.๘๙
เนื่องจาก 1) อยู่ระหว่างดาเนินการคัดกรองฯและบันทึกข้อมูล
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2) พบมีปัญหาเรื่องระบบข้อมูลและการบันทึกวันที่ที่แพทย์วินิจฉัย ซึ่งอยู่ระหว่าง
ดาเนินการแก้ไขระบบข้อมูล
2. Service Excellence ทั้งหมด 12 ตัวชี้วัด ผ่านเกณฑ์ 10 ตัวชี้วัด ไม่ผ่าน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่
ตัวชี้วัดที่ 13 ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้
เป้าหมาย : เบาหวาน เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 5 จาก ปี 2559 หรือมากกว่าร้อยละ 40
โรคความดันโลหิตสูง เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 5 จากปี 2559 หรือมากกว่าร้อยละ 50
ผลงาน : Control DM = ร้อยละ 10.85 / Control HT = ร้อยละ 18.71
เนื่องจาก มีปัญหาเรื่องระบบข้อมูล อยู่ระหว่างดาเนินการแก้ไขฯ
ตัวชี้วัดที่ 15 อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
เป้าหมาย 6 เดือน : น้อยกว่าร้อยละ7
ผลงาน : จังหวัดตราดร้อยละ 15.02 (ตาม Template ใน HDC) และ 36 ราย (จากมรณะบัตร
15.69 ต่อแสนประชากร)
3. People Excellence ทั้งหมด 2 ตัวชี้วัด ผ่านเกณฑ์ 1 ตัวชี้วัด ไม่ใช่พื้นที่เป้าหมาย 1 ตัวชี้วัด
4. Governance Excellence ทั้งหมด 3 ตัวชี้วัด ผ่านเกณฑ์ 3 ตัวชี้วัด
หมายเหตุ : รายละเอียดผลงาน PA (รอบ 6 เดือน)ปี 2560 อยู่ใน Web:trathealth.comกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
มติที่ประชุม รับทราบ
5.10.2 แจ้งแนวทางการพัฒนาระบบข้อมูล
HDC ซึ่งสืบเนื่องมาจากการที่ สสจ.ตราด
ได้จัดไปดูงานระบบข้อมูล HDC ที่ จ.สุพรรณบุรีกับ จ.ฉะเชิงเทรา กลุ่มงานพัฒนายุทธ์ศาสตร์ฯ กับงาน IT จึงจัดทา
แผนเพื่อพัฒนาระบบข้อมูล HDC ต่อเนื่อง โดยใช้ Model ของ จ.สุพรรณบุรี เพื่อให้ผู้บริหารระดับจังหวัด สามารถใช้
เป็นแนวทางการติดตามงาน HDC ที่เป็นตัวชี้วัด : สตป./ PA (ตัวชี้วัดที่อยู่ในระบบ HDC มี ๘ ตัว/ตัวชี้วัดอื่นต้องคีย์
ในระบบ Health KPI) ดังรายละเอียดตามเอกสาร 8
ประธาน ขอให้ทุกอาเภอจัดตั้งทีมในการดูแลติดตามในระดับอาเภอด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ
5.10.3 แจ้งเลื่อนกาหนดการตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ หนองบอน
อ.บ่อไร่ จากวันที่ 28 มีนาคม 2560 เป็นวันที่ 30 พฤษภาคม 2560
มติที่ประชุม รับทราบ
5.10.4 แจ้งเรื่องการประชุมเตรียมจัดทาแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี
เพื่อรองรับแผนยุทธศาสตร์
Thailand 4.0 ของรัฐบาล/กระทรวงฯ ในระยะที่ 1 ในวันที่ 15 – 17 พ.ค.60 /ระยะที่ 2 ในวันที่ 5 – 7 มิ.ย.60/
ระยะที่ 3 จัดทาแผนปฏิบัติการในวันที่ 11 – 13 ก.ย.60 โดยให้โควตาผู้เข้าร่วมประชุม CUP ละ 10 – 12 คน
ซึ่งในรายละเอียดกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ จะประสานแจ้งให้ทราบต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.11 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ โดย นางศิรินทิพย์ ทองย้อย
การเตรียมความพร้อมช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๗ เมษายน ๒๕60
ภายใต้ “ขับรถมีน้าใจ รักษาวินัยจราจร” สาหรับสถานบริการสาธารณสุขให้ดาเนินการ ดังนี้
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๑. เตรียมความพร้อมของหน่วยบริการสาธารณสุข/หน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน
ด้านบุคลากร ยานพาหนะ การติดต่อสื่อสาร และด้านเวชภัณฑ์ (ER/ห้องผ้าตัด)
๒. จัดบุคลากร(แพทย์/พยาบาล/จนท.วิทยุ) ปฏิบัติงานเพิ่มเติม ณ ศูนย์รับแจ้งเหตุฯ/ER
ตลอด ๒๔ ชม.
๓. รวบรวมข้อมูลส่งสานักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ทุกเวร (ดึก/เช้า/บ่าย)
๔. สอบสวนการเกิดอุบัติเหตุ กรณีที่มีการเสียชีวิตทุกราย หรือเหตุการณ์ที่ชุมชนให้ความ
สนใจ
5
. การนาเสนอข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุ ให้ใช้เฉพาะข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้า ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕60 (สนง.ปภ.ตราด) เท่านั้น (โดยเฉพาะ
สื่อมวลชน)
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๑2 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานทันตสาธารณสุข โดย ทพญ.ณภัสภรณ์ วิรุศม์ธนัชพร
ตามที่ จะมี ทันตแพทย์จบใหม่ ในช่วงเดือนมิถุนายน 2560 ทางกลุ่มงานทันตสาธารณสุข
จึงขอแจ้งข้อมูลการจัดสรรทันตแพทย์ ประจาปี 2560
ให้กับ รพ.ทุกแห่งทราบ รายละเอียดตามเอกสาร
หมายเลข 10
ประธาน แจ้งเพิ่มเติม ขอให้ประชาสัมพันธ์ เรื่องขออาสาสมัครที่เป็นพยาบาลลงปฏิบัติงานที่ รพ.สต.เกาะหมาก
ในช่วง High Season (ระยะเวลา 7 เดือน) โดยให้ค่าตอบแทนตามสิทธิ์
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๑3 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานประกันสุขภาพ
ไม่มี
๕.๑4 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ โดยนายวัชชิระ เดือนฉาย
๕.๑4.1 ขอแสดงความยินดีกับ คปสอ.เขาสมิง ที่ได้รับเกียรติบัตรชื่นชมอาเภอที่มีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง
๕.๑4.2 สสจ.ตราด ได้รับโล่เชิดชูเกียรติการดาเนินงาน HA ผ่านการประเมินเป็นปีที่ 3
จากสานักงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ในเวทีประชุมวิชาการจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เมื่อ 17
มีนาคม 2560
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๑5 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ โดย นางนวลนภา กิตติกุล
ขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงานในสังกัด สสจ.ตราด คัดเลือกแม่ดีเด่น เพื่อส่งเข้าคัดเลือก
แม่ดีเด่นแห่งชาติ และมีข้อเสนอแนะจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด (นายประธาน สุรกิจบวร) ว่าในหน่วยงาน
สาธารณสุขมีคนดีเป็นจานวนมาก ควรจะมีการคัดเลือกมารดาของเจ้าหน้าที่มาเป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติบ้าง
มติที่ประชุม รับทราบ
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๕.๑6 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ไม่มี
๕.๑7 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานบริหารทั่วไป โดย นายชยพล คุปติชญานนท์
๕.๑7.1 ขอขอบคุณ รพ.แหลมงอบที่สนับสนุนครุภัณฑ์ถังน้าแสตนเลสให้ สสจ.ตราด
๕.๑7.2 เรื่องการขยายพื้นที่ให้บริการของ รพ.เขาสมิง ซึ่งปัจจุบันมีปัญหาเรื่องไม่มี
กระแสไฟฟ้าใช้(ของตึกใหม่) โดยขอยืมเครื่องกาเนิดไฟฟ้า 100 กิโลวัตต์ของ รพ.แหลมงอบ มาใช้ไปพลางก่อน
นางมาลัย สรวมชีพ แจ้งเพิ่มเติมว่า สสจ.ตราด ได้ส่งแผนขอเครื่องกาเนิดไฟฟ้า 300 กิโลวัตต์ วงเงิน 1.7 ล้านบาท
ของ รพ.เขาสมิง เสนอเขตฯ ไว้แล้ว
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๑8 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานนิติการ
5.18.1 สรุปสาระสาคัญ พระราชบัญญัติการจัดซื้อ/จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ.๒๕๖๐ รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 11
5.18.2
สรุปความแตกต่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อ/จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ.๒๕๖๐ กับระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ /ที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบสานักนายก
ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๙ ดังรายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 12
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๑9 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โดย นายไพริน ศิริพันธ์
เรื่องการสารวจความสุขหน่วยงานใดทีย่ งั ไม่ได้ส่ง
Program ขอให้ส่งด้วย ซึ่งมี 69 ข้อ 11
ด้าน โดยจะเปิดให้บันทึกใน Program online ในวันที่ 18 เมษายน 2560
มติที่ประชุม รับทราบ
5.20 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ
แนวทางการดาเนินงาน
Green and Clean Hospital ซึ่งเป็นตัวชี้วัดของ PA ร้อยละของ
โรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ (Green & Clean Hospital) (ร้อยละ 75 ผ่านเกณฑ์
ระดับพื้นฐาน) เป็นส่วนหนึ่งของตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement: PA) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 จังหวัดตราด ได้ให้โรงพยาบาลทุกแห่งประเมินตนเองตามเกณฑ์ ๑๔ ข้อ
และ
จากการศึกษาดูงานโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 พบว่าประเด็นเรียนรู้
ที่น่าสนใจได้แก่
๑. การกาหนดกรอบทิศทางการพัฒนา
Green & Clean Hospital ที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม
๒. มีระบบการนิเทศติดตามในแต่ละประเด็น ทุกหน่วยภายในโรงพยาบาล
๓. มีการประเมินผลในแต่ละประเด็นเป็นรูปธรรม
๔. หน่วยงานทุกหน่วยงานในโรงพยาบาลให้ความร่วมมือในกิจกรรม
Green & Clean
ด้วยความสุข
แนวทางในการพัฒนาในจังหวัดตราด
๑. นิเทศติดตามกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นระบบและยั่งยืน โดยใช้แนวทางการ
เรียนรู้จาก รพ.สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ ๑๗ (มีเอกสารแจกให้ ผอ.รพ./สสอ.ทุกแห่ง)

11
๒. คณะกรรมการประเมินมาตรฐานงานอนามัยสิ่งแวดล้อมในจังหวัดตราด ติดตามเยี่ยม
ประเมินผลในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ และมอบป้ายรับรองภายในจังหวัดตราด
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.21 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก โดยนายวินัย จันทร์แสง
ตามที่กรมการแพทย์แผนไทยประสานผ่าน สนง.เขตสุขภาพที่ 6 ขอให้ สสจ.ตราด ส่งสถาน
บริการในสังกัด เข้าพัฒนาสาขา Service Plan ด้านแพทย์แผนไทย โดยให้คัดเลือก รพช.จังหวัดละ 2 แห่ง กับ รพ.
สต.อาเภอละ 2 แห่ง ซึง่ กลุ่มงานแพทย์แผนไทยฯ ได้ประสานพื้นที่เพื่อคัดเลือกหน่วยบริการโดยใช้เกณฑ์การเข้าถึง
ข้อมูลบริการที่มีผู้รับบริการมากในระบบ ดังนี้
1) รพช.จังหวัดละ 2 แห่ง คัดเลือก รพ.คลองใหญ่ กับ รพ.แหลมงอบ
2) รพ.สต.อาเภอละ 2 แห่ง ดังนี้
- อ.เมืองตราด คัดเลือก รพ.สต.ท่าพริก กับ รพ.สต.หนองคันทรง
- อ.บ่อไร่ คัดเลือก สอน.เฉลิมพระเกียรติฯ หนองบอน กับ รพ.สต.สามแยกด่านชุมพล
- อ.เขาสมิง คัดเลือก
รพ.สต.ท่าโสม กับ รพ.สต.บ้านโป่ง
- อ.เกาะช้าง คัดเลือก รพ.สต.บ้านคลองพร้าว กับ รพ.สต.บ้านบางเบ้า
- อ.เกาะกูด คัดเลือก รพ.สต.เกาะหมาก กับ รพ.สต.บ้านอ่าวพร้าว
- อ.คลองใหญ่ คัดเลือก รพ.สต.หาดเล็ก กับ รพ.สต.ห้วงโสม
- อ.แหลมงอบ คือ รพ.สต.น้าเชี่ยว กับ รพ.สต.บ้านบางกระดาน
หมายเหตุ : เงื่อนไขของการพัฒนาจะมีเกณฑ์คุณภาพการพัฒนา ในรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.22 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ โดย นางชวินี วรรณรัตน์
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง แจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลชุมชน /ส้านักงานสาธารณสุขอ้าเภอ
นพ.วิทยา สุริโย ผอ.รพ.เขาสมิง มีเรื่องแจ้ง 2 เรื่อง คือ
1) เรื่อง
ECS ซึ่งเป็นนโยบายของผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 6 ให้ติด CCTV ในรถยนต์ทุกคัน
ของหน่วยงานในสังกัดฯ ซึ่งในการบริหารจัดการของจังหวัดตราด ได้ติดกล้องในส่วนด้านหน้ากับด้านหลัง (เพื่อส่อง
พนักขับรถยนต์) พร้อมติดตั้ง GPS ทุกคันแล้ว ในส่วนของการเชื่อมระบบข้อมูลทั้งจังหวัดสามารถทาได้แต่ต้องมี
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในเรื่องของจัดซื้อ Program หรือ Application เพิ่มเติม
2) ในเรื่องของการ Monitor ผู้ป่วยในรถ Refer ต้องติดตั้งกล้องเพิ่มเป็นตัวที่ 3 และต้องมีระบบ
เชื่อมต่อ ซึ่งต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในเรื่องของจัดซื้อ Program หรือ Application
ประธาน ในส่วนของการเชื่อมระบบข้อมูลทั้งจังหวัดและการ Monitor ผู้ป่วยในรถ Refer ขอให้ชะลอไว้ก่อน
นายสมบัติ เหลืองโสมนภา ผู้แทน ผอ.รพ.เกาะกูด มีเรื่องแจ้ง 3 เรื่อง คือ
1) แจ้งขอครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ รพ.เกาะกูด เพิ่มเติม เนื่องจากในปัจจุบันครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ
รพ.เกาะกูด จานวนไม่เพียงพอกับการใช้งานและสภาพอายุการใช้งานมานานมีเสื่อมสภาพ
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2) ขอหารือเรื่องบุคลากรที่จะลงหมุนเวียนปฏิบัติงานที่ รพ.สต.เกาะหมาก จะให้ใช้งบประมาณแหล่งใด
ในการบริหารจัดการ เนื่องจาก รพ.สต.เกาะหมาก มีงบประมาณน้อย
3) รพ.เกาะกูด ขอหารือเรื่องการจัดซื้อสายล่อฟ้า เนื่องจากในช่วงมีพายุฝนฟ้าคะนอง จะมีฟ้าผ่า
บ่อย อาจจะทาให้ระบบไฟฟ้ากับระบบคอมพิวเตอร์เสียหายได้
ประธาน ขอให้จัดทาแผนงบลงทุน งบค่าเสื่อม ในปี 2562 และจากการตรวจเยี่ยมหน่วยบริการในพื้นที่ พบว่า
มีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เสื่อมสภาพ ถ้าหน่วยบริการใดต้องการจะจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ใหม่ ขอให้จัดทาแผน
งบลงทุน งบค่าเสื่อม ในปี 2562 เช่นกัน
นายปรีชา พัสนาพิณ สสอ.แหลมงอบ มีเรื่องแจ้ง 2 เรื่อง
1) อาเภอแหลมงอบ ได้จัดอบรมพัฒนาเครือข่าย SRRT ในวันที่ 30 มีนาคม 2560 ขอขอบคุณ
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ที่กรุณาส่งคุณสุพจน์ รัตนเพียร เป็นวิทยากรให้
2) เรื่องการประชาสัมพันธ์การจาหน่ายเสื้อ
TO BE NUMBER ONE ขอให้ กลุ่มงานควบคุมโรค
ไม่ติดต่อฯ ทาหนังสือประสานนายอาเภอ เนื่องจากช่วงเช้าของวันที่ 30 มีนาคม 2560 ในที่ประชุมของอาเภอ
แหลมงอบ ได้มีการหารือเรื่องการจัดจาหน่ายเสื้อ TO BE NUMBER ONE และนายอาเภอแหลมงอบได้ขอความ
ร่วมมือให้ นายก อบต. /นายกเทศมนตรี ทุกแห่ง จัดทาโครงการในการสนับสนุนโครงการ TO BE NUMBER ONE
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่นๆ
7.๑ แจ้งการประชุม คปสจ. ครั้งต่อไป ในวันที่ 27 เมษายน 2560
มติที่ประชุม รับทราบ
ปิดประชุมเวลา ๑6.30 น.
ลงชื่อ นางชมชื่น นาควิเวก

ลงชื่อ นางมาลัย สรวมชีพ

(นางชมชื่น นาควิเวก)

(นางมาลัย สรวมชีพ)

นักวิชาการสาธารสุขชานาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ

ผู้บันทึกรายงานการประชุมฯ

ผู้ตรวจรายงานการประชุมฯ

