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รายงานการประชุม คณะกรรมการประสานการพัฒนาสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดตราด
ครั้งที่ 7/๒๕60
วันที่ 27 เมษายน 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. นางศิรินทิพย์ ทองย้อย
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
สสจ.ตราด
10. นายวัชชิระ เดือนฉาย
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ
สสจ.ตราด
11. นายอานนท์ ควนวิไล
แทนผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สสจ.ตราด
12. ทพญ.ณภัสภรณ์ วิรุศม์ธนัชพร
หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข
สสจ.ตราด
13. นางพรสินี ประดลชอบ
แทนหัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
สสจ.ตราด
14. นายพนัส นิตรมร
หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ
สสจ.ตราด
15. นายธานี เข้งนุเคราะห์
แทนหัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ
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. นายสมพงษ์ ธนากิจ
แทนสาธารณสุขอาเภอเมืองตราด
สสอ.เมืองตราด
24. นายอนุชา อาชีวะ
แทนสาธารณสุขอาเภอเขาสมิง
สสอ.เขาสมิง
25. นายกิตติพงศ์ โตสติ
แทนสาธารณสุขอาเภอบ่อไร่
สสอ.บ่อไร่
26. นางวันพร เงางาม
แทนสาธารณสุขอาเภอแหลมงอบ
สสอ.แหลมงอบ
27. นายนรศักดิ์ เงางาม
สาธารณสุขอาเภอคลองใหญ่
สสอ.คลองใหญ่
28. นายบุรินทร์ ไตรรัตน์
สาธารณสุขอาเภอเกาะช้าง
สสอ.เกาะช้าง
29. นายชูเกียรติ แซ่เอี้ย
สาธารณสุขอาเภอเกาะกูด
สสอ.เกาะกูด
30. นางยุพิน วรฉัตร
แทนหัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที6่ .4 ศตม.ที่ 6.4 ตราด
31. นางบุญศรี พันธ์พิริยะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
สสจ.ตราด
32. นางชมชื่น นาควิเวก
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สสจ.ตราด
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ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
1. พญ.โมไนยา พฤทธิภาพย์
ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ
ติดราชการ
(ด้านเวชกรรมป้องกัน)
2. นายสุรชัย เจียมกูล
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
ลาป่วย
(ด้านส่งเสริมพัฒนา)
3. นางสุรีย์ ราไพ รักษาการฯ ผู้อานวยการโรงพยาบาลเกาะกูด ติดราชการ
4. นายสิทธิ์ เชื้อฉลาด
หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ติดราชการ
5. นายวิจิตร อาชีวะ นายกสมาคม อสม.จังหวัดตราด ติดภาระกิจ
6. นางกัญจน์ณัฏฐา ทรัพย์กาธร
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
ติดราชการ
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางลาวัณย์ ถนอมสัตย์
2. นางรัตนาภรณ์ ครองธรรม
3. นายธีรศักดิ์ จันทร์เทวาลิขิต
4. นายสิทธิชัย เจริญรัมย์
5. นายกนิษฐ์ สุขะ

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

สสจ.ตราด
สสจ.ตราด
สสจ.ตราด
สสจ.ตราด
สสจ.ตราด

ประธานในที่ประชุม นพ.พรณรงค์ ศรีม่วง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด
เริ่มประชุม เวลา ๑4.0๐ น.
วาระก่อนการประชุม
ขอแสดงความยินดีและ มอบเกียรติบัตรผลการประเมินการจัดบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อม
ให้แก่
โรงพยาบาลตราด
ตามที่สานักโรคจากการประกอบ อาชีพและสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข ได้พัฒนาระบบ
การจัดบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานบริการสุขภาพทุกระดับ เพื่อให้หน่วยบริการสุขภาพมีระบบการดูแล
เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงและได้รับผลกระทบด้านสุขภาพ
จากมลพิษสิ่งแวดล้อม ได้มีการลงพื้นที่เพื่อตรวจประเมินหน่วยบริการสุขภาพ โดยทีมจากสานักโรคจากการประกอ บ
อาชีพและสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี ได้ให้ดาเนินการ
ประเมินตนเอง ตามเกณฑ์การตรวจประเมินการจัดบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อม จานวน 19 ข้อ ซึ่งผลการพิจารณา
และการรับรองผลการตรวจประเมิน โรงพยาบาลตราดได้ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับ “ ดี “
ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.1 เรื่องแจ้งให้ทราบจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด
ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ได้สั่งการทุกวันพุธขอให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานใส่เสื้อ
NUMBER ONE และออกกาลังกายเวลา 16.00 น. ตามมติ ครม.

TO

BE

มติที่ประชุม รับทราบ
๑.2 เรื่องแจ้งให้ทราบ จากการประชุมกระทรวงสาธารณสุข/เขตสุขภาพที่ 6/สปสช.เขต 6 ระยอง
และการประชุม อื่นๆ
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เรื่องแจ้งจากการประชุมกระทรวงสาธารณสุข/เขตสุขภาพที่ 6
1) แจ้งเรื่องเจ้าหน้าที่ รพ.สต.จังหวัดบึงกาฬถูกทาร้าย กระทรวงฯ จึงได้สั่งการขอให้สถาน
บริการทุกแห่งติดกล้องวงจรปิด (CCTV)
2) ขอให้สาธารณสุขอาเภอทุกแห่งพิจารณา เรื่องการอยู่เวรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ของเจ้าหน้าที่ รพ.สต. โดยยึดความปลอดภัยเป็นหลัก แห่งใดไม่ปลอดภัยขอให้ติดป้ายประชาสัมพันธ์แจ้งปิด
การอยู่เวรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้ประชาชนทราบด้วย ในกรณีเรื่องความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน
ตึกอุบัติเหตุของโรงพยาบาลทุกแห่งขอให้จ้าง รปภ.ดูแลเพิ่มเติม
3) ขอให้ติดตั้งกล้องวงจรปิดในรถยนต์ Refer ทุกคัน
4) ประกาศวันหยุดราชการเพิ่มเติม ดังนี้
- วันที่ 28 กรกฎาคม เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของรัชกาลที่ 10
- วันที่ 13 ตุลาคม วันเสด็จสวรรคตของรัชกาลที่ 9
- วันที่ 26 ตุลาคม 2560
เพื่อจัดกิจกรรมราชพิธีวางดอกไม้จันทน์
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/๒๕60
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ ฯ ฝ่ายเลขานุการการประชุม คปสจ . ได้จัดทารายงานการประชุม
คปสจ.ตราด ครั้งที่ 6/2๕60 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 ไว้ใน Website: www.trathealth.com ของสานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดตราด
มติที่ประชุม รับรอง
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่องมาจากการประชุมครั้งที่ 6/2560
3.1
สรุปความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 256 0 ข้อมูล จากระบบ GFMIS
ณ วันที่ ๒1 เมษายน ๒๕๖๐
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2560 ของจังหวัดตราด (สสจ.+รพ.ตราด)
ในระบบ GFMIS ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 – 21 เมษายน 2560
1) ภาพรวมเบิกจ่ายได้ ร้อยละ 29.45 แยกเป็น สสจ.ตราด ร้อยละ 57.28 / รพ.ตราด ร้อยละ
16.37 (เป้าหมายภาพรวมไตรมาส 3 ร้อยละ 73) ไม่ผ่านเกณฑ์
2) งบลงทุนเบิกจ่ายได้ ร้อยละ 20.02 แยกเป็น สสจ.ตราด ร้อยละ 53.72 / รพ.ตราด ร้อยละ
11.35 (เป้าหมายงบลงทุน ไตรมาส 3 ร้อยละ 63) ไม่ผ่านเกณฑ์
3) งบดาเนินงาน เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 67.93 แยกเป็น สสจ.ตราด ร้อยละ 61.07 / รพ.ตราด
ร้อยละ 93.33 (เป้าหมายงบดาเนินงานไตรมาส 3 ร้อยละ 76) ไม่ผา่ นเกณฑ์ รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 2
จากการตรวจสอบ/วิเคราะห์ พบว่าในเดือนเมษายน 2560 ได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม ดังนี้
1)
งบดาเนินงาน :ได้รับจัดสรรงบประมาณ จากสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
งวดที่ 2
จานวน 6,032,652 บาทอยู่ระหว่างการจัดสรรให้แผนงาน/โครงการตามแผนฯ ปีงบประมาณ 2560
2)
งบลงทุน:ได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม จากสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้แก่
- อาคารจอดรถ ของ รพ.ตราด จานวน 1 หลัง วงเงิน 53,868,200 บาท อยู่ระหว่างดาเนินการ
จัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ
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3.2 รายงานติดตามงบลงทุนสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2560 จังหวัดตราด
รายการ
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์

จ้านวน
7 รายการ
12 รายการ

วงเงิน (บาท)
262,750,300
20,257,000

วงเงินปีงบ 2560(บาท)
63,940,900
20,257,000

รายละเอียด : ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1) เบิกจ่ายแล้ว 2 รายการ คือ ทาสี สสจ.ตราด และทารั้ว สสอ.บ่อไร่
2) แฟลต รพ.คลองใหญ่
ความคืบหน้า : อยู่ระหว่างดาเนินการตามงวดงาน เบิกล่วงหน้าแล้ว 15 %
3) โรงนึ่ง รพ.บ่อไร่
ความคืบหน้า : อยู่ระหว่างดาเนินการตามงวดงาน ยังไม่มีการเบิกจ่ายเข้ามา
4) บ้านพัก สสจ.ตราด
ความคืบหน้า : อยู่ระหว่างดาเนินการตามงวดงาน เบิกเข้ามาแล้ว 2 งวด
รวมวงเงินที่เบิกไปทั้งสิ้น 928,299.96 บาท คงเหลือ 1,238,600.04 บาท
5) อาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง(รพ.คลองใหญ่ )
ความคืบหน้า : เริ่มงวดงานที่ 1 เบิกล่วงหน้า 15% แล้ว วงเงิน 5,820,000 บาท
6) อาคารเอ็กซเรย์ คลอด ICU และพักผู้ป่วย คสล.6 ชั้น(รพ.ตราด)
ความคืบหน้า : อยู่ระหว่างรื้อถอนอาคารเดิมเพื่อส่งมอบพื้นที่ก่อสร้าง คาดว่าจะรื้อถอนแล้วเสร็จ
ภายในเดือนเมษายน หลังจากนั้นจะทาหนังสือแจ้งผู้รับเหมาเพื่อส่งมอบพื้นที่ต่อไป
รายละเอียด : ค่าครุภัณฑ์ เบิกจ่ายแล้วครบทั้ง 12 รายการ
รายการงบลงทุนส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2560 ที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติม
1) รายการ
งบลงทุนสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 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
รายการที่ 1 ปรับปรุงห้องผ่าตัดโดยการจัดทาห้องจัดเก็บเครื่องมือปราศจากเชื้อ โรงพยาบาลตราด
จานวน 1 รายการ วงเงิน 1,000,000 บาท
ความคืบหน้า : จัดทาสเปคเสร็จแล้วอยู่ระหว่างประกาศสอบราคากาหนดเปิดซองวันที่
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พฤษภาคม 2560
รายการที่ 2 ปรับปรุงสถานที่บริเวณชั้น 4 ของอาคารอุบัติเหตุฯ เป็นศูนย์ทันตกรรมโรงพยาบาล
ตราด จานวน 1 รายการ วงเงิน 1,000,000 บาท
ความคืบหน้า : ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อ 27 มีนาคม 2560 อยู่ระหว่างดาเนินการก่อสร้าง
ระยะเวลาตามสัญญา 60 วัน กาหนดส่งมอบงานวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 วงเงินในสัญญา 768,000 บาท
2) รายการ งบลงทุน สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2560 ที่ได้รับการโอน
เปลี่ยนแปลงของโรงพยาบาลตราด

5
รายการ
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

จ้านวน
3 รายการ

วงเงิน (บาท)
7,100,000

วงเงินปีงบ 2560(บาท)
7,100,000

รายละเอียด : ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รายการที่ 1 ปรับปรุงระบบกันรั่วซึมชั้นดาดฟ้า อาคารสกลสังฆปริณายก จานวน 1 รายการ วงเงิน
2,000,000 บาท
รายการที่ 2 ทาสีภายนอก อาคารสกลมหาสังฆปริณายก จานวน 1 รายการ วงเงิน 300,000 บาท
รายการที่ 3 ปรับปรุงห้องตรวจอายุรกรรมชั้น G อาคารสกลมหาสังฆปริณายก จานวน 1 รายการ
วงเงิน 4,800,000 บาท
ความคืบหน้า : ทั้ง 3 รายการ อยู่ระหว่างจัดทาร่างเอกสารประกวดราคา คาดว่าจะแล้วเสร็จวันที่
26 เมษายน 2560 เพื่อเสนอรองผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามประกาศ TOR ต่อไป
3) รายการ งบลงทุน สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2560
ที่ได้รับการโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณของโรงพยาบาลตราด
รายการ
ครุภัณฑ์

จ้านวน
8 รายการ

วงเงิน (บาท)
4,676,800

วงเงินปีงบ 2560(บาท)
4,676,800

รายละเอียด : ค่าครุภัณฑ์
รายการที่ 1 เครื่องติดตามการทางานของหัวใจ จานวน 6 เครื่อง วงเงิน 900,000 บาท
รายการที่ 2 เตียงผู้ป่วยชนิดสามไกปรับด้วยไฟฟ้า ราวปีกนกพร้อมเบาะและเสาน้าเกลือ จานวน
12 เตียง วงเงิน 660,000 บาท
รายการที่ 3 เตียงผู้ป่วยชนิดสามไกราวสไลด์พร้อมเบาะและเสาน้าเกลือ จานวน 48 เตียง วงเงิน
1,296,000 บาท
รายการที่ 4 เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิค จานวน 2 เครื่อง วงเงิน 720,000 บาท
รายการที่ 5 เครื่องควบคุมการให้สารละลายเข้าหลอดเลือดดา จานวน 10 เครื่อง วงเงิน
480,000 บาท
รายการที่ 6 เครื่องช่วยใส่ท่อหายใจ ชนิด LED จานวน 1 เครื่อง วงเงิน 52,000 บาท
รายการที่ 7 หัวจ่ายแก๊สทางการแพทย์ Air=12 หัว , O2=12 หัว , Vac=12 หัว วงเงิน
280,800 บาท
รายการที่ 8 ตู้ข้างเตียง จานวน 72 ตู้ วงเงิน 288,000 บาท
ความคืบหน้า : อยู่ระหว่างเรียกทาสัญญาทั้ง 8 รายการ หนังสือลงวันที่ 21 มีนาคม 2560
4) รายการ งบลงทุน สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 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 (เปลี่ยนแปลงงบประมาณเป็น 53,868,200 บาท)
ความคืบหน้า : ประกาศเชิญชวนแล้วเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560 อยู่ระหว่างให้ผู้สนใจเสนอราคา
และจัดทาเอกสารเพื่อเสนอในระบบ e-bidding กาหนดยื่นวันที่ 17 พฤษภาคม 2560
3.3 รายงานงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนปีงบประมาณ 2560
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ผลการเบิกจ่าย งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน
ปีงบประมาณ 2560
ในภาพรวมจังหวัดตราดดาเนินการได้ ร้อยละ 95.11 เป็นอันดับ 2 ของเขตสุขภาพที่ 6 รายละเอียดรายอาเภอ
ตามเอกสารหมายเลข 3
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เพื่อพิจารณา
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ จากคณะกรรมการประสานการพัฒนาสาธารณสุข ระดับจังหวัด
(คปสจ.) จังหวัดตราด
๕.๑ สมาคม อสม. จังหวัดตราด
ติดภารกิจ
๕.๒ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองตราด
ติดราชการ
๕.๓ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ อ้าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
ติดราชการ
๕.๔ เรื่อง แจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลตราด โดย นายเจริญ สินธุวงษ์
1) ขอแจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนที่มี อายุ 50 ปีขึ้นไปหรือผู้ที่มีประวัติญาติสายตรง
เป็นมะเร็งหรือมีประวัติอุจจาระมีเลือดออกโดยไม่ได้เป็นโรคริดสีดวงทวารหนัก ให้มารับการคัดกรอง มะเร็งลาไส้ใหญ่
และมะเร็งทวารหนักได้ที่ รพ.ตราด ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไปจนถึงสิ้นวันที่ 30 มิถุนายน 2560
2) รพ.ตราด จะจัดกิจกรรมทาประชาวิจารณ์ แผนยุทธศาสตร์ของปี 2561
– 2565 ในวันที่ 2
พฤษภาคม 2560 ขอเชิญผู้บริหารทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมทาประชาวิจารณ์ฯ และให้ข้อเสนอแนะด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๕ เรื่องแจ้งให้ทราบจากนายแพทย์ด้านเวชกรรมป้องกัน
ไม่มา
๕.๖ เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านส่งเสริมพัฒนา
ไม่มา
๕.๗ เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านบริการทางวิชาการ
เรื่องแจ้งจากการประชุมความมัน่ คงของจังหวัดตราด
ผูว้ ่าราชการจังหวัดตราดกาชับให้ดูแลตรวจสถานบริการและสถานบันเทิง เกีย่ วกับ
เรื่องการค้ามนุษย์และยาเสพติด ในส่วนของระดับอาเภอขอให้บูรณาการประสานการทางานด้วยเช่นกัน
มติที่ประชุม รับทราบ
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๕.8 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการพิเศษ
ไม่มี
๕.9 เรื่อง แจ้งให้ทราบจาก ศตม.ที่ 6.๔ ตราด
ไม่มี
๕.10 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข โดย นางมาลัย สรวมชีพ
5
.10.1 แจ้งรายละเอียดและกาหนดการ การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข ๕ ปี
(ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ดังนี้
1) ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ฯ ๕ ปี วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐
๒) ประชุมจัดทาแผนยุทธศาสตร์ฯ ๕ ปี(ปี ๒๕๖๑–๒๕๖๕) วันที่ 21–23 มิถุนายน ๒๕๖๐
5.10.2 การเตรียมการรับการตรวจราชการฯ รอบที่ ๒/๒๕๖๐
กาหนดการตรวจราชการฯ รอบที่ ๒/๒๕๖๐ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐
การตรวจเยี่ยมพื้นที่ใช้วิธีจับฉลาก

– ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐

มติที่ประชุม รับทราบ
๕.11 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
ไม่มี
๕.๑2 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานทันตสาธารณสุข
ไม่มี
๕.๑3 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานประกันสุขภาพ โดย น.ส.ธมกร กรปิยะศิริ
แจ้งเรื่องการจัดสรรเงินแรงงานต่างด้าวของปี 2557 กับปี 2558 ซึ่งได้โอนให้กับทุก CUP
แล้ว (ตามที่แจ้งยอดจัดสรรในการประชุม คปสจ.ครั้งที่ 6/2560) ขอให้ทุก CUP เร่งดาเนินการด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๑4 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ โดย นายวัชชิระ เดือนฉาย
แจ้งประชาสัมพันธ์สมาพันธ์ชมรมเดิน –วิ่ง เพื่อสุขภาพไทยขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมเดินวิ่งสมาธิบาบัดวิสาขบูชาพุทธบูชาทาความดีเพื่อพ่อสานต่อที่พ่อทาต้านยาเสพติด ประจาปี 2560 ในวันเสาร์ที่ 6
พฤษภาคม 2560 เวลา 11.00 น. ณ วัดแสนตุ้ง ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๑5 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ โดย นางนวลนภา กิตติกุล
๕.๑5.1 การดาเนินงานส่งเสริมสาวไทยแก้มแดงมีลูกดีเพื่อชาติ ด้วยวิตามินแสนวิเศษ ฯลฯ
โดยส่วนกลางได้ประสานแจ้งทางหนังสือถึง รพ./สสจ.ตราด ประเด็นคือหนังสือจากส่วนกลางทั้ง 2 แหล่ง ให้แนวทาง
การใช้ยาแตกต่างกันคือ
1) จากสานักส่งเสริม
: แจ้งให้จ่าย Ferrous fume rate 200 มก.รับประทานครั้งละ
1 เม็ด สัปดาห์ละ 1 ครั้ง นาน 3 อย่างน้อยเดือน (ค่าใช้จ่าย 4 บาท/เดือน)
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2) จากสานักโภชนาการ กรมอนามัย
: แจ้งให้จ่าย Triferdine รับประทานครั้งละ
1 เม็ดทุกวัน นานอย่างน้อย 3 เดือน (ค่าใช้จ่าย 45 บาท/เดือน)
หมายเหตุ : ให้แต่ละ CUP พิจารณาการจ่ายยาเอง เนื่องจากไม่อยู่ในสิทธิประโยชน์
ประธาน ในเรื่องของการจ่ายยาฯ ดังกล่าว ที่แตกต่างกันขอให้กลุ่มงานส่งเสริมฯ หารือกับแพทย์สูตินารีเวชก่อน
เมื่อได้ข้อสรุปแล้วให้นามาแจ้งในที่ประชุม คปสจ. ในครั้งต่อไป
นางอัจฉราภรณ์ ละเอียดดี ขอให้ทุกอาเภอเน้นเรื่อง การจ่ายยาให้กับกลุ่มเป้าหมายได้รับประทาน 12 สัปดาห์
ก่อนการตั้งครรภ์ และขอให้ติดตามการรับประทานยาดังกล่าวด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ
5.15.2 ผลการดาเนินงานคัดกรองพัฒนาการเด็ก 0 - 5 ปี จากรายงาน
HDC ข้อมูล ณ วันที่
23 เมษายน 2560 ส่วนใหญ่ผลการดาเนินงานของทุกอาเภอยังไม่ได้ตามเป้าหมาย ผลการดาเนินงาน
ความครอบคลุมทั้งจังหวัดได้ร้อยละ 63.42 ขอให้ทุกอาเภอตรวจสอบข้อมูลและเร่งดาเนินการด้วย ซึ่งผล
การดาเนินงานแยกรายอาเภอรายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 5
5.15.3 ขอให้เร่งรัดผลการดาเนินงานตาบล
LTC ในพื้นที่ที่มีการอบรม CM (ตั้งแต่มกราคม
2560) ซึ่งพื้นที่ได้จัดทาCare Plan (CP) แล้วแต่ยังไม่ได้ดาเนินการตาม CP (ต้องใช้ผลงานทุกเดือนนาเสนอเขตตรวจ
ราชการ/นาเสนอผู้ตรวจราชการรอบที่ 2) รายละเอียดข้อมูลตาบล LTC ที่ยังไม่มีผลงานตามเอกสารหมายเลข 6
5.15.4 การดาเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาคน
ตลอดช่วงชีวิต (ตั้งแต่เด็กปฐมวัยจนกระทั่งถึงวัยผู้สูงอายุ) ตามบันทึกข้อตกลงภารกิจของแต่ละกระทรวง (มีกระทรวง
สาธารณสุข/พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์/กระทรวงศึกษาธิการ/มหาดไทย) สามารถดาวน์โหลดข้อมูล
เพิ่มเติม ทีh่ ttp://bps.moph.go.th/new_bps/node/183 โดยขอให้ทุกอาเภอดาวน์โหลดข้อมูลฯ ดังกล่าว ดูก่อน
การจัดทาแผน ซึ่งกลุ่มงานส่งเสริมฯ ได้ประสานแจ้งทางหนังสือให้ ทุก รพ./สสอ.ทราบแล้ว
ประธาน แจ้งเพิ่มเติมว่าอาเภอใดที่ต้องการงบประมาณเพื่อรณรงค์พัฒนางานส่งเสริมสาวไทยแก้มแดงฯ/การคัดกรอง
พัฒนาการเด็ก 0 - 5 ปี และงานตาบล LTC ยังมีงบประมาณด้านส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัยหมวดงบดาเนินงานที่จะ
สนับสนุนให้ ขอให้จัดทาโครงการขอใช้งบประมาณ ดังกล่าว ส่งให้ สสจ.ตราด
นางมาลัย สรวมชีพ แจ้งเพิ่มเติมว่าขอให้จัดทาโครงการฯ ขอใช้งบประมาณด้านส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัยหมวด
งบดาเนินงานกับงบประมาณด้านคุ้มครองผู้บริโภคส่งให้ สสจ.ตราด (โดยขอให้ประสานการใช้งบประมาณ
กับกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ สสจ.ตราดก่อนที่จะส่งโครงการฯ)
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๑6 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ไม่มี
๕.๑7 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานบริหารทั่วไป โดย นายชยพล คุปติชญานนท์
๕.๑7.1 เรื่องเร่งรัดติดตามการสารวจการติดตั้งกล้องวงจรปิด ( CCTV) ของหน่วยบริการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ในสังกัดสานักงานสาธารณสุขอาเภอ จานวน 66 แห่ง ปรากฏว่ายังมีบางแห่งที่ยัง
ไม่ได้ส่งข้อมูลให้จังหวัด ขอให้เร่งส่งข้อมูลเพื่อจะได้จัดทาแผนการติดตั้ง เพื่อเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยให้กับ
เจ้าหน้าที่ขณะปฏิบัติงาน
๕.๑7.2 เรื่องผลการประเมินการตรวจสอบภายใน 5 มิติ ได้แก่ มิติด้านการเงิน/การจัดเก็บ
รายได้/งบการเงิน (บัญชี)/พัสดุ และการดาเนินการควบคุมภายในหน่วยงาน ซึ่งคณะทางานตรวจสอบภายในระดับ
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จังหวัด ได้ดาเนินการตรวจสอบภายในทั้ง 7 อาเภอแล้ว และได้สรุปผลการตรวจสอบ/ทาแผนการปรับปรุงแก้ไขส่งให้
กลุ่มตรวจสอบภายในกระทรวงสาธารณสุขเรียบร้อยแล้วและในรอบที่ 2 จะเป็นการติดตามผลการปรับปรุงแก้ไข
ตามแผน
5.17.3 เรื่องซักซ้อมความเข้าใจการดาเนินเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนฯ ตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรื่องการจ่ายเงินบารุงเป็นค่าตอบแทนสาหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการเพิ่มพิเศษ
สาหรับประชาชน ของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560 ให้หน่วยงานที่จะขอเปิดบริการ
เพิ่มพิเศษสาหรับประชาชนขออนุมัติจากคณะกรรมการจัดบริการเพิ่มพิเศษสาหรับประชาชน ของหน่วยบริการ
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขก่อน หลังจากนั้นจึงดาเนินการเบิกจ่ายตามประกาศฯ
ประธาน แจ้งเพิ่มเติมว่า สสจ.ตราด จะจัดสรรงบประมาณในการติดตั้งกล้องวงจรปิด ( CCTV) กับครุภัณฑ์การแพทย์
ที่จาเป็น ขอให้ทุกอาเภอเขียนโครงการขอใช้งบประมาณส่งให้ สสจ.ตราด
นางมาลัย สรวมชีพ แจ้งเพิ่มเติมว่าอาเภอที่เขียนโครงการขอใช้งบแรงงานต่างด้าวส่งให้ สสจ.ตราด ซึ่งกลุ่มงาน
พัฒนายุทธศาสตร์ฯ ได้รวบรวมไว้แล้ว แต่ยังขาดในส่วนของครุภัณฑ์การแพทย์ที่จาเป็นกับการติดตั้งกล้องวงจรปิด
ที่ยังไม่มีที่ใดส่งเข้ามา
ประธาน ขอให้เร่งดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2560
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๑8 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานนิติการ
ไม่มี
๕.๑9 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ไม่มี
5.20 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ
ไม่มี
๕.21 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
ไม่มี
๕.22 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง แจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลชุมชน /ส้านักงานสาธารณสุขอ้าเภอ
พญ.ศรีประภา โกมารกุล ณ นคร และนพ.ณัฐพล คณาทรัพย์
แจ้งขออาลา คณะกรรมการประสานการพัฒนา
สาธารณสุขระดับจังหวัดทุกท่าน เพื่อลาศึกษาต่อ
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่นๆ
7.๑ แจ้งการประชุม คปสจ. ครั้งต่อไป ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ซึ่งตรงกับวันรับการตรวจ
ราชการรอบที่ 2 ขอหารือในที่ประชุม
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ประธาน ขอนัดประชุม คปสจ.ในเดือนพฤษภาคม 2560 เป็นสัปดาห์หลังจากเสร็จสิ้นการตรวจราชการฯ
ประธาน แจ้งเรื่องการป่วยของนายสุรชัย เจียมกูล และขอมอบงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของนายสุรชัย เจียมกูล
ให้กับนางอัจฉราภรณ์ ละเอียดดี และนายนุกูล สุขเกื้อ ช่วยรับผิดชอบ โดยแบ่งงานดังนี้
นางอัจฉราภรณ์ ละเอียดดี รับผิดชอบ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลฯ /กลุ่มงานคุมครองผู้บริโภคฯ/
กลุ่มงานทันตฯ และพื้นที่อาเภอเขาสมิง
นายนุกูล สุขเกื้อ รับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารทั่วไปฯ /กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ (ซึ่งกลุ่มงานพัฒนา
คุณภาพฯ เดิมอยู่ในความรับผิดชอบของนางอัจฉราภรณ์ ละเอียดดี) และพื้นที่อาเภอแหลมงอบ
มติที่ประชุม รับทราบ
ปิดประชุมเวลา ๑5.30 น.
ลงชื่อ นางชมชื่น นาควิเวก

ลงชื่อ นางมาลัย สรวมชีพ

(นางชมชื่น นาควิเวก)

(นางมาลัย สรวมชีพ)

นักวิชาการสาธารสุขชานาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ

ผู้บันทึกรายงานการประชุมฯ

ผู้ตรวจรายงานการประชุมฯ

