๑
สรุปรายงานการประชุม
หัวหน้าหน่วยงานสาธารณสุขและภาคีเครือข่าย (กวป.)
ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2563
วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมวิริยกิจจา สานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
**********************************************
รายชื่อผู้เข้าประชุม
1. นพ.อภิรัต
กตัญญุตานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
ประธาน
2. นพ.วิชัย
ธนาโสภณ
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
3. นายเสรี
เจตสุคนธร
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริหารสาธารณสุข)
4. นางอัจฉรา เกตุรัตนกุล
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)
5. นางศิริวรรณ มุลิ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
6. นางรติกร ประเสริฐไทยเจริญ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สสจ.ชลบุรี
7. นายรัก
ธนะไพบูลย์
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สสจ.ชลบุรี
8. น.ส.วิมล
อนันตกูล
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป สสจ.ชลบุรี
9. นายสมพงษ์ สุรินทร์
หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ สสจ.ชลบุรี
10. น.ส.อังคณา มากมาย
หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข สสจ.ชลบุรี
11. นางสุภัทรา ชลพนารักษ์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สสจ.ชลบุรี
12. นายมานพ
เชื่อมทอง
หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สสจ.ชลบุรี
13. นางขวัญยืน โบขุนทด
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชลบุรี
14. น.ส.เสาวลักษณ์ ขันทอง
หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สสจ.ชลบุรี
15. นายณัทณพงศ์ พีรภัคพงศ์
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ.ชลบุรี
16. นางสมใจ
วิริยพงศ์รัตน์ แทน หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด สสจ.ชลบุรี
17. น.ส.เกศสุดา เหมทานนท์
แทน หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สสจ.ชลบุรี
18. นางสาวสุธาศินี ธนสงวนวงศ์ แทน หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สสจ.ชลบุรี
19. พญ.โสรยา วงศ์วิไล
แทน ผู้อานวยการโรงพยาบาลชลบุรี
20. นพ.ณรงค์ศักดิ์ เอกวัฒนกุล
ผู้อานวยการโรงพยาบาลบางละมุง
21. ภญ.วิลาสิณี สัตยาทิตย์
แทน ผู้อานวยการโรงพยาบาลพนัสนิคม
22. นพ.ราเมศร์ อาไพพิศ
ผู้อานวยการโรงพยาบาลแหลมฉบัง
23. พญ.แววดาว พิมลธเรศ
ผู้อานวยการโรงพยาบาลบ้านบึง
24. นพ.ปิยะวิทย์ หมดมลทิน
รก.ผู้อานวยการโรงพยาบาลพานทอง
25. นพ.ชีวิน
ประพันธ์
ผู้อานวยการโรงพยาบาลสัตหีบ กม.10
26. ทพ.วสันต์
สายเสวีกุล
ผู้อานวยการโรงพยาบาลหนองใหญ่
27. นพ.วิศิษฎ์
ผลสวัสดิ์
ผู้อานวยการโรงพยาบาลเกาะจันทร์
28. พญ.เบญจมาศ วิรเศรษฐ์
แทน ผู้อานวยการโรงพยาบาลบ่อทอง
29. ทพญ.อานะสิทธิ์ ศัลยพงษ์
รก.ผู้อานวยการโรงพยาบาลเกาะสีชัง
30. พญ.ศุภมาส อโนทยานนท์ แทน ผู้อานวยการโรงพยาบาลวัดญาณสังวราราม
31. น.ส.สมฤดี
สุขอุดม
สาธารณสุขอาเภอเมืองชลบุรี
32. นายสมพล
จิตติเรืองเกียรติ สาธารณสุขอาเภอบางละมุง
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33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
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56.
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58.
59.
60.
61.

นายกมนต์
อินทรวิชัย
สาธารณสุขอาเภอศรีราชา
นายสมศักดิ์ กีรติหัตถยากร สาธารณสุขอาเภอพนัสนิคม
นายมานพ
ศรีสกุล
สาธารณสุขอาเภอบ้านบึง
นายชลิต
ไทยอุทิศ
สาธารณสุขอาเภอพานทอง
นายกิตติวัฒน์ สกุลวัฒนานนท์ สาธารณสุขอาเภอบ่อทอง
นายวิโรจน์ มุมานะจิตต์
สาธารณสุขอาเภอหนองใหญ่
นายกิตติ
บุญรัตนเนตร สาธารณสุขอาเภอสัตหีบ
นายภาคภูมิ วสิกรัตน์
สาธารณสุขอาเภอเกาะสีชัง
นายสิทธนะ วชิระสิริกุล
แทน สาธารณสุขอาเภอเกาะจันทร์
พ.ท.หญิงกรรณิกา ธนาวัชรกานต์ แทน ผู้อานวยการโรงพยาบาลค่ายนวมินทราชินี
นางจันทิมา กลิ่นเอี่ยม
แทน ผู้อานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
น.อ.เรวัตร
กิจณรงค์
แทน ผู้อานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
น.อ.สงวน
เนานิ่ม
แทน ผู้อานวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์
น.ส.กมลชนก สหุนาฬุ
แทน ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขภาคกลาง จังหวัดชลบุรี
น.ส.วราพร ชลอาไพ
แทน ผู้อานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี
นางยุพา
ชัยเพ็ชร
แทน ผู้อานวยการศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี
นายทศพงษ์ ตรีเนตร
แทน ผู้อานวยการสานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6 ชลบุรี
นพ.กวี
วรธราพงศ์
แทน ผู้อานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ
นางอรุณี
เลิศลา
แทน ผู้อานวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี
น.ส.สุนทรี
เรือนตระกูล แทน ผู้อานวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
ดร.เพ็ญพรรณ พิทักษ์สงคราม แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
นายภูวนัย
อัศววิจิตรกูล แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นายชนะวัชย์ ธรรมะปิยวงศ์ แทน ผู้อานวยการสานักการสาธารณสุขเมืองพัทยา
นางราชรุจิ จินดาสวัสดิ์
แทน นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง
นางภรทิพย์ จานงการ
แทน นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข
น.ส.จันทนา ปัทมชัยวิรัตน์ แทน นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา
นางวิจิตรา นวลรัตน์สกุล
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ สสจ.ชลบุรี
เลขานุการ
นางจรรยา สันติมัค
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ สสจ.ชลบุรี ผู้ช่วยเลขานุการ 1
น.ส.ฝนทิพย์ สีสรรค์
นักวิชาการสาธารณสุข สสจ.ชลบุรี
ผู้ช่วยเลขานุการ 2

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายประเสริฐ กิจจารุวรรณกุล
2. นพ.วรวิทย์ ตันติศิริวัฒน์
3. นางกัลยา ปรัสคณิต
4. พ.ต.หญิงปัทมา แสงไผ่แก้ว
5. น.ส.สุธาสินี อาษคาม่วง
6. น.ส.สุดารัตน์ พรมศาสตร์
7. น.ส.บุศรินทร์ ถิ่นสูง

เภสัชกรชานาญการพิเศษ โรงพยาบาลชลบุรี
นายแพทย์เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลชลบุรี
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร เพื่อผู้สูงอายุ
โรงพยาบาลค่ายนวมินทราชินี
โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติการ สสจ.ชลบุรี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สสจ.ชลบุรี

๓
ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการ
1. นพ.สุริยา โปร่งนาใจ
ผู้อานวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา
2. พญ.หรรษา รักษาคม
ผู้อานวยการสานักงานควบคุมป้องกันโรคที่ 6 ชลบุรี
3. นายแสวง ทองสีจัด
หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที่ 6.1
4. นายประเสริฐ อัตโตหิ
ผู้อานวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี
5. นายกเทศมนตรีนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์
6. นายกเทศมนตรีเมืองชลบุรี
7. นายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม
8. นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง
9. นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ
10. นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน
11. นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา
เปิดประชุม เวลา 13.00 น.
 พิธีมอบเกียรติบัตร "โรงพยาบาลผ่านการประเมิน GREEN & CLEAN Hospital” 20 แห่ง ดังนี
- ประกาศนียบัตร GREEN & CLEAN Hospital “ระดับดี” จานวน 4 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ศูนย์อนามัยที่ 6, โรงพยาบาลเกาะจันทร์, โรงพยาบาลค่ายนวมินทราชินี, โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา
- ระดั บ “ดี ม าก” จ านวน 7 แห่ ง ได้ แ ก่ โรงพยาบาลมะเร็ งชลบุ รี , โรงพยาบาลสั ต หี บ กม. 10,
โรงพยาบาลเกาะสีชัง, โรงพยาบาลวัด ญาณสังวราราม, โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร เพื่อผู้สูงอายุ จังหวัด
ชลบุรี, โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา, โรงพยาบาลเมืองพัทยา
- ระดับดีมาก Plus จานวน 9 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลชลบุรี, โรงพยาบาลบางละมุง, โรงพยาบาลแหลมฉบัง,
โรงพยาบาลหนองใหญ่, โรงพยาบาลพานทอง, โรงพยาบาลพนัสนิคม, โรงพยาบาลบ้านบึง, โรงพยาบาลบ่อทอง, โรงพยาบาล
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ
1.1 งบประมาณอยู่ระหว่างการพิจารณา
1.2 จังหวัดชลบุรี ระบบการส่งต่อ ให้ใช้โปรแกรม Thai refer ไปก่อนและยังไม่มีกาหนด เนื่องจาก
ระบบ nrefer ยังไม่พร้อมใช้
1.3 การตรวจราชการปี 2563 จะเปลี่ยนรูปใหม่ โดยรายละเอียดจะทราบหลังจากมีการประชุม ใน
วันที่ 2 ธันวาคม 2562 สิ่งสาคัญคือ ต้องมีแนวทางแก้ไขปัญหาสุขภาพพืนที่
1.4 วันที่ 4 ธันวาคม 2562 เริ่มนิเทศงานสาธารณสุข ณ คปสอ.บ้านบึง ซึ่งทางส่วนกลางจะลงพืนที่ดู
โครงการราชทั ณ ฑ์ ปั นสุข ทางราชทัณ ฑ์ อาจจะนัดหมายประชุมกับสาธารณสุข อาจะเป็นวันที่ 4 ธันวาคม 2562
(รอข้อมูลอีกครัง)
ระเบียบวาระที่ 2 รับรอง/ติดตามรายงานการประชุมครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2563
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมครังที่ 12/2562
ประธาน : จากสรุปรายงานการประชุม ขอแจ้งเพิ่มเติม เรื่องสืบเนื่องจากการทา Health literacy
เรื่อง กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ในวันที่ 30 ธันวาคม 2562 กรมอนามัยรับเรื่อง Street Food บริเวณท่าเรือพลี
รมช.และอธิบดีกรมอนามัย จะมาทาพิธีเปิด โดยจังหวัดชลบุรี ให้มีการจัดวางแอลกอฮอล์ล้างมือก่อนกิน และการ

๔
ใช้ช้อนกลาง / ต่อไปการจัดประชุมและเลี้ยงอาหารกลางวัน ทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะ สสจ./โรงพยาบาล/รพ.สต.
จัดให้มีจุดล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ เพื่อเป็นแบบอย่าง
มติที่ประชุม : รับทราบ และรับไปดาเนินการ
2.1 service plan โดย นพ.วรวิทย์ ตันติศิริวัฒน์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลชลบุรี
เรื่อง การดาเนินงานนวัตกรรมจังหวัดชลบุรี (Initiative Management) รูปแบบการจัดระบบบริการ
ผู้ป่วยนอกไวรัสตับอักเสบชนิดบีและซี แบบ One Visit จังหวัดชลบุรี โดยเริ่มทาคาสั่งแต่งตังคณะกรรมการ ประชุมเพื่อ
ระดมสมอง เพื่อค้นหาปัญหา และข้อปฏิบัติร่วมกัน
สรุปผลโครงการ วางแผนดาเนินการปี งบประมาณ 2563 : การบริการของ OPD Case Refer ทังหมด
โดยไม่รวม Emergency โดยใช้แหล่งทรัพยากร (รพช.) ในกลุ่มโรคที่ High volume คือ Cardio, GI, Nephro, จักษุ
ที่ประชุมพิจารณาเลือก กลุ่ม GI : Hepatitis B&C ตาม Check list for Hepatitis B , Check list for
Hepatitis C/ จัดทา Flow ผู้ป่วย Hepatitis ทังผู้ป่วยใหม่ และผู้ป่วยเก่า นัด จากโรงพยาบาลเครือข่ายในเขตจังหวัด
ชลบุ รี เริ่ มใช้ วันจั นทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 /Flow การนัด Ultrasound ผู้ป่วย Hepatitis สาหรับ โรงพยาบาล
เครือข่ายจังหวัดชลบุรี /ติดตามปัญหา การดาเนินงาน และหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน พบ 2 ประเด็น ที่ต้องหาแนวทาง
ร่วมกันในการแก้ปัญหา คือ การขาดนัด และ การ refer out จากการประชุมพบประเด็นปัญหาอุปสรรค และข้อจากัด
ในการดาเนินงาน หาจุดแข็ง/โอกาส /ข้อจากัดในการดาเนินงาน /ปัญหาอุปสรรค /แนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะ
Flow Refer Out Hepatitis B & C : ผู้ป่วย Hepatitis B& C ส่งมารักษาที่ รพ.ชลบุรี ในระบบ Fast Track
1.) Hepatitis B ได้รับการรักษาอาการคงที่ 2.) Hepatitis C ได้รับได้รับยาครบ 3.) Hepatitis B หรือ C ที่ไม่สามารถ
ให้การรักษาตามมาตรฐานการรักษา ของโรงพยาบาลชลบุรี /ส่งกลับเพื่อรับยา และติดตามอาการ ที่ รพ.ต้นสังกัด/ case
เก่าที่เคยส่งมารักษาที่ รพ.ชลบุรี แล้ว รพ.ชลบุรี ส่งกลับ พร้อมให้ส่ง lab ก่อนส่งมา รพ.ชลบุรี ใหม่ ( lab รพ.ชลบุรีตามจ่าย) /สิ่งที่
ได้รับ: คือ ทาให้ผู้ป่วยที่เหมาะสม สมควรได้ยา เข้าถึงยาได้ ยอมปฏิบัติตัวตามข้อตกลงของกระทรวงฯ
สิ่งที่ต้องการได้รับการสนับสนุน เครื่อง Fibro scan ในการประเมินภาวะตับของคนไข้ อยู่ในระดับไหน
รักษาได้หรือไม่ ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีเครื่อง Fibro scan (ราคาแพง) ทางโรงพยาบาลใช้วิธีตกลงกับบริษัท บริจาคหมุนเวียน
มาช่วยทา ครังละประมาณ 100 กว่าคน
วิพากษ์ โดย พญ.แววดาว พิมลธเรศ (ผอ.รพ.บ้านบึง) : High Volume ค่อนข้างน้อย อาจจะไม่คุ้มทุน
ในการ refer ค่อนข้างน้อย
ประธาน : เป็ น ตั ว อย่ า งที่ ดี ข องการ รี ร ะบบ ประเด็ น ค าถาม คื อ High Volume กั บ กลุ่ ม
Emergency ที่ต้องการ fast track มากกว่าที่ เป็ น fast track ที่ส่วนกลางกาหนด คือ fast track ที่เป็น ปัญ หา
จริงๆ ของจังหวัดชลบุรี น่าจะมีการกาหนด และทา fast track จริงๆ โดยอาจมี Time line เรื่อง High Volume
กับกลุ่ม Emergency เราจะเริ่มจากโรคไหน และควรจะเสร็จเมื่อไหร่ หากสามารถทาได้ ยินดีให้ใช้เวทีประชุม กวป.
เพื่อให้เห็นตัวอย่างที่ดี หรือจะให้จัดประชุมทั้งวันก็ยินดี
นพ.วิชัย ธนาโสภณ (ผชช.ว) : เป็นการเริ่มต้นในการทดลองเรื่องการจัดการ refer ซึง่ เกิดผลสัมฤทธิ์ใน
ระดั บ หนึ่ ง แต่ เนื่ อ งจาก Mass น้ อ ย จึ ง ไม่ เกิ ด Impact มากนั ก แต่ จ ะเกิ ด Impact .ในเรื่ อ งของงบประมาณของ
รพ.ชลบุรี รับภาระ เช่น จิตเวช ให้รักษา รพช.และซือยาที่ รพ.ชลบุรี และบอกว่ารักษาอย่างไร เป็นการเพิ่มศักยภาพ
โรงพยาบาลชุมชน โดยให้ภาระไปที่ รพ.ชุมชน
ปัญหาการ refer อยู่จุดไหน เช่น ที่ต้องเข้า fast track แล้วไม่ทัน จะทาอย่างไร ดังนัน เมื่อทาเรื่องใด
คิดว่าอาจจะต้องมองในรอบด้าน ทังเรื่องของกระบวนการที่เกิดผลสัมฤทธิ์มากขึน เรื่องของงบประมาณที่จะเกิดภาระใน
การรับผิดชอบกับที่ใดที่หนึ่ง ซึ่งเดิมไม่ได้เป็นค่าใช้จ่ายของ รพช. แต่กลับต้องมาเป็นค่าใช้จ่ายของ รพช. ซึ่งในเรื่องของ
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ค่าใช้จ่ายที่มี ดังนัน หากจะมีการพัฒนาระบบแล้วไปมีผลกระทบกับ รพช. ย่อมไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจังจาก
ผู้ที่ได้รับผลกระทบ /ดังนัน เรื่อง finance ที่มีผลกระทบต่อ รพช. ต้องมีการพูดคุยกันนอกเหนือจากที่เกิดผลสัมฤทธิ์ขึน
นพ.วรวิทย์ ตันติศิริวัฒน์ : ปัญหาคือ Volume น้อย แต่สิ่งที่ได้จากระบบ คือการ refer โดยใช้ระบบและ
ความร่วมมือจากหลายหน่วย เช่น ห้อง lab , ห้อง Ultrasound
ประธาน : เห็นด้วยกับ รองฯวิชัย ธนาโสภณ ที่จะต้องมีการพูดคุยให้ครบวงจร (ทั้งระบบ รวมถึง
finance) และเห็นด้วยกับการเริ่มทาระบบของ นพ.วรวิทย์ ตันติศิริวัฒน์ ทั้งนี้โดยอาจจะต้องมี Time line ว่าจะ
เริ่มนาเรื่อง High list , High Volume มาพูดคุยกัน ประมาณเดือนไหน และตั้งเป้าหมาย High list 2 เรื่อง , High
Volume 2 เรื่อง ฝากทีม service plan เรื่อง High list , high volume ด้วย
มติที่ประชุม : รับทราบ และรับไปดาเนินการ
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องจากรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
3.1 นพ.วิชัย ธนาโสภณ (ผชช.ว)
3.1.1 เรื่อง การจัดสรรค่าตอบแทน ปีงบประมาณ 2563 การจัดสรรในเขตสุขภาพที่ 6 ณ วันที่ 27
พฤศจิ กายน 2562 ซึ่งในปี 2563 พบว่าจังหวัดชลบุรี ได้รับ การจัด สรรงบประมาณน้อยกว่าปี 2562 ประมาณ
1,200,000 บาท ซึ่งในส่วนนีทาง รพช.จะช่วยๆกัน สาหรับของ รพ.ชลบุรี จะจัดสรรให้เท่าเดิม จะขอมติที่ประชุมทังใน
ส่วนของ รพศ.ชลบุรี และ ในส่วนของ รพช.
3.1.2 TB ฝาก โรงพยาบาลชุมชน ดาเนินการต่อในเรื่องการค้นหา และ success rate โดยเฉพาะ
PA ไตรมาสแรก คนไข้ ที่ register ไตรมาสแรก ในประเด็นการขาดยา (ขาดนัด 2 เดือน คือการการขาดยา) จึงต้องให้มี
การ counseling ก่อนจะ register ทุกครัง
3.1.3 เน้นยาเรื่องของการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU)
3.1.4 ลดความแออัดและลดการรอคอยในโรงพยาบาล เรื่อง คิว online ในส่วนที่เป็นประโยชน์กับ
คนไข้ โดยเฉพาะ รพ.ขนาด M ให้ดาเนินการเต็มรูปแบบ
มติที่ประชุม : รับทราบ และรับไปดาเนินการ
3.2 นายเสรี เจตสุคนธร (ผชช.บ)
3.2.1 ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ ปี 2563 งบประมาณ ปี 2563 ยังไม่ได้รับการจัดสรร ให้มี
การเตรี ย มความพร้ อมในเรื่องกระบวนการดาเนิ นการ ภายใน 60 วัน ต้องได้ผู้รับ จ้าง / กระบวนการจัดหาโดยใช้
e-bidding ประมาณ 45 วัน จึงขอความเห็นเรื่องกระบวนการทางธุรการ หากมีการจัดหาโดยจังหวัด จะประสาน
โดยตรง เช่น จะมีการประสานไปทางผู้บริหาร ในการแต่งตังคณะกรรมการต่างๆ เพื่อความรวดเร็ว
3.2.2 สถานที่การก่อสร้าง โดยเฉพาะสิ่งก่อสร้างขอให้ทุกแห่งเตรียมความพร้อมของพืนที่ในการ
ก่อสร้าง โดยเฉพาะในส่วนที่ใช้งบประมาณในส่วนท้องถิ่น (ท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งว่า จะไม่มีการต่อระยะเวลาการก่อสร้าง)
3.2.3 การอบรม อสม.ประจาครอบครัว (นโยบาย) หมู่ล ะ 1 คน (กระแสเรื่องเงินค่ าตอบแทน
1,000 บาท ยั งไม่ ก ารสั่ งการใด งดเรื่ อ งประชาสั ม พั น ธ์) ในส่ วนของการอบรม อสม.ครอบครั ว หลั ก สู ต ร 3 วั น
โดยหน่วยบริการเป็นผู้จัดอบรม ซึ่งมี CD เป็นเครื่องมือที่ใช้ประกอบการอบรม ดังนัน ในการจัดอบรมต้องมีโครงการ โดย
ใช้เจ้าหน้าที่ในองค์กรเป็นวิทยากรให้ความรู้ ห้ามมิให้เชิญวิทยากรให้ความรู้จากหน่วยงานอื่น ไม่สามารถทารวมโครงการ
รวมได้ การฝึกอบรมจะต้องมีเจ้าหน้ าที่ เป็ นวิท ยากร มีการสรุปประเมิน หลังการอบรมเสร็จสิน ต้อ งมีการประเมิ น
ผ่านทาง website โดยผู้ประเมินเป็นเจ้าหน้าที่บุคลากรสาธารณสุข ซึ่งลงทะเบียนเป็นผู้ควบคุมการฝึกอบรม และเป็น
ผู้ประเมินผ่านระบบ /เงินงบประมาณในการฝึกอบรม 240 บาท/คน
มติที่ประชุม : รับทราบ และรับไปดาเนินการ
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3.3 นางอัจฉรา เกตุรัตนกุล (ผชช.ส.)
โรงพยาบาลคุณธรรม : จากการประชุมวิชาการ “การขับเคลื่อนโรงพยาบาลคุณธรรม
(Moral Hospital forum ครังที่1”เมื่อวันที่6พฤศจิกายน2562 กระทรวงสาธารณสุข โดยประธานมูลนิธิธรรมมาภิบาล
ทางการแพทย์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย
เป้าหมาย เวทีแลกเปลี่ยนเป็นเรียนรู้ ขับเคลื่อนและผลักดัน สื่อสารผลลัพธ์การดาเนินการโรงพยาบาล
คุณ ธรรมให้ มีการขยายเครือข่ายให้ กว้างขวางทังในและนอกกระทรวงสาธารณสุข โดยมี แผนยุท ธศาสตร์การพัฒ นา
คุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) / ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรของกระทรวง
สาธารณสุข ให้ เป็ น คนดี มีคุ ณ ธรรม และมี ความสุขบนพื นฐานการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพี ยง /
ยุท ธศาสตร์ที่ 2 สร้างและพัฒ นาหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุขให้ เป็นองค์กรคุณ ธรรม/โรงพยาบาลคุณ ธรรม /
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างขีดความสามารถและสัมพันธภาพที่ดีกับเครือข่ายให้เกิดพันธสัญญา ในการขับเคลื่อนองค์กร
คุณธรรม /โรงพยาบาลคุณธรรม ภายใต้ค่านิยม MOPH
นโยบายการขับเคลื่อนโรงพยาบาลคุณธรรม ปีงบประมาณ 2563 : 1) สร้างและพัฒนาหน่วยงานให้เป็น
องค์กรคุณ ธรรม/โรงพยาบาลคุณ ธรรม 2) สร้างผู้นาหน่วยงานและสร้างเสริมแกนนาแบบอย่างในการบริห ารที่เน้น
การพัฒ นาองค์กรคุณธรรมอย่างมีส่วนร่วม 3) สร้างทีมแกนนาแบบกัลยาณมิตร เพื่อขับเคลื่อนการเสริมสร้างองค์กร
คุณธรรม 4) พัฒนาองค์ความรู้ด้านการพัฒนาคุณธรรม องค์กรคุณธรรม และทักษะการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน รวมทังบุคลากรมีการพัฒนาศักยภาพ
ควบคู่กับคุณธรรม
ประชาสัมพันธ์ : มีการมอบพระพุทธรูป ภปร.ปางประธานพร ให้แก่รพ.ที่สมัครเข้าร่วม โครงการตู้ สะพานบุญ
ซึ่ง ปตท.ได้จัดสรรให้ 200 แห่ง แต่มีผู้ มารับ 60 แห่ง ตู้สะพานบุญจะเป็นตู้สาหรับผู้ป่วย (ผู้ป่วย ER ระยะสุดท้าย)
ดังนัน หากท่านใดสนใจสามารถศึกษาได้ที่ เว็บไซด์
การจัดตังโรงพยาบาลคุณธรรม : ให้มีการลงทะเบียนในเว็บไซด์ ซึ่งการขับเคลื่อนมี 3 ระดับ 9 ข้อองค์กร
คุณธรรมประกอบด้วย 6 ขันตอน ได้แก่ ปลุก ประมวล เปลี่ยน แปลง ประกาศ ประเมินผล
โรงพยาบาลคุณธรรม สังกัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ได้แก่ รพ.ชลบุรี (ปี 2558),รพ.พนัสนิคม
(ปี 2559), รพ.บ้ านบึ ง (ปี 2560) ,รพ.หนองใหญ่ (ปี 2561), รพ.พานทอง (ปี 2562) ,รพ.อาภากรเกี ยรติ วงศ์
กรมแพทย์ทหารบก (ปี 2562), โดยในปี 2563 มติที่ประชุมคัดเลือก รพ.สัตหีบ กม.10 เป็นโรงพยาบาลคุณธรรม
จังหวัดชลบุรี นอกจากนียังมีการประกวดคนดี และองค์กรคุณธรรม ซึ่งจะทาหนังสือแจ้งหน่วยงานอีกครัง เพื่อประกวด
และรับพระราชทานโล่รางวัล
มติที่ประชุม : รับทราบ และรับไปดาเนินการ
3.4 นางศิริวรรณ มุลิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ (รอง นพ.สสจ.ชลบุรี)
3.4.1 เรื่องร้องเรียนที่มีผลกระทบโดยตรง และมีแนวโน้มที่จะถูกฟ้องร้อง หรือกรณีการเกิดอุบัติเหตุ
หมู่ หรืออุบัติเหตุในบุคคลสาธารณะ บุคลากรสาธารณสุขถูกทาร้ายร่างการ หรือการฆาตกรรมในโรงพยาบาล หรือเสี่ยง
ต่อการเสียชื่อเสียง ให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องรายงานนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด อย่างรวดเร็ว ให้มีการจัดทีมไกล่เกลี่ย
ของโรงพยาบาล รายละเอียดตามหนังสือที่ส่งให้แต่ละหน่วยงาน
3.4.2 ค่าตอบแทนวิทยากร ในโครงการต่างๆ ขอให้ใส่ชื่อวิทยากรด้วย
มติที่ประชุม : รับทราบ และรับไปดาเนินการ

๗
ระเบียบวาระที่ 4 สถานการณ์งบประมาณ/ข้อมูล (กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข)
4.1 สถานการณ์งบประมาณ : ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 : งบลงทุน (ค่าเสื่อม) ปี 2562
ดาเนินการเบิกจ่าย คิดเป็น 62.39% /งบค่าเสื่อม (ปี 2563) ได้ทาหนังสือแจ้งเรียบร้อยแล้ว
ประธาน : จะมีการติดตามการเบิกจ่ายทุกเดือน
มติที่ประชุม : รับทราบ และรับไปดาเนินการ
4.2 สถานการณ์งานข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ในระบบ HDC ปีงบประมาณ 2563
เริ่มให้บริการตังแต่ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 โดยข้อมูลสาคัญในปี 2563 ได้แก่ ข้อมูลโรงเรียนในเขตรับผิดชอบ
ซึ่งพบว่าอาเภอบางละมุง, อาเภอพนัสนิคม, อาเภอเมืองชลบุรี, อาเภอศรีราชา และอาเภอสัตหีบ ยังส่งข้อมูลไม่ครบถ้วน
ให้ขอให้ดาเนินเร่งด่วนให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 (อีก 1 วัน)
การรั บ -ส่ ง ข้ อ มู ล ตามโครงสร้ า ง 43 แฟ้ ม มาตรฐาน HDC ปี ง บประมาณ 2563 เริ่ ม ตั งแต่ วั น ที่
16 พฤศจิ กายน 2562 : รพ.สต./PCU ส่งข้อมูลเป็นแบบรายวัน (ทุ กแฟ้ ม) ส่งข้อมูลเป็นแบบรายเดือน (ทุกแฟ้ ม)
ทุ ก วั น ที่ 25 ของเดื อ นถั ด ไป, รพ./CUP ส่ งข้ อ มู ล เป็ น แบบรายสั ป ดาห์ (เฉพาะแฟ้ ม Person+Service+Diagnosis
opd+Drug_opd+Procedure_opd + Charge_opd + Lab FU+ANC+EPI+SpecialPP) ตั ด ข้ อมู ล วัน จั นทร์ -อาทิ ต ย์
ส่งไม่เกินวันอังคารถัดไป โดยส่งข้อมูลเป็นแบบรายเดือน (ทุกแฟ้ม) ทุกวันที่ 25 ของเดือนถัดไป
ทุ ก หน่ ว ยบริ ก ารต้ อ งส่ งข้ อ มู ล ไป สปสช.ด้ ว ย เพื่ อ จ่ า ย PP Fee Schedules / Metabolic /QOF /
แพทย์ แผนไทย การขอสิท ธิการเข้าถึงข้อมู ลเพื่ อติดตามการบริการ ระบบบู รณาการติดตามข้อมู ลการ จ่ายชดเชย
โรคเฉพาะ (Seamless For DMIS) รวบรวมส่งภายใน 29 พฤศจิกายน 2562
ระบบ GIS health และ GIS health/PCU : หน่ วยงานในสังกั ด ด าเนิ นการตรวจสอบและปรับ ปรุง
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 /หน่วยงานนอกสังกัด และภาคเอกชน ดาเนินการตรวจสอบ
และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2562 ทังนีได้ทาหนังสือแจ้งทุกหน่วยงานแล้ว
บริการยานาเสริมธาตุเหล็ก สาหรับเด็กอายุ 6 เดือน – 2 ปี บริการติดตามให้คาปรึกษา แนะนา (แฟ้ม
SpecialPP -> field ‘PPSpecial’ รหัสการให้บริการส่งเสริมป้องกันเฉพาะ) ยกเลิกการใช้รหั ส ‘1B610’ตังแต่วันที่
1 ตุลาคม 2562 ให้ใช้รหัส ‘1F8’ (การให้บริการติดตาม/ให้คาปรึกษา/ให้ความรู้และแนะนาทางด้านสุขภาพอื่น ) ซึ่ง
ทางกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข จะดาเนินการแจ้งผู้เกี่ยวข้องต่อไป
มติที่ประชุม : รับทราบ และรับไปดาเนินการ
ระเบียบวาระที่ 5 สถานการณ์งานระบาดวิทยา CD (น.ส.สุดารัตน์ พรมศาสตร์)
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ระดับประเทศ ปี 2562 ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 พบผู้ป่วย
116,462 ราย อัตราป่ วย 175.66 ต่อประชากรแสนคน ผู้ป่ วยเสียชีวิต 125 ราย คิดเป็ นอัตราป่ วยตาย ร้อยละ
0.11 พบผู้ป่วยสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดเชียงราย, รองลงมาได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี,จังหวัดจันทบุรี, จังหวัด
นครราชสีมาและจังหวัดระยอง ตามลาดับ จังหวัดชลบุรี อยู่อันดับที่ 21 ของประเทศ และอันดับ 6 ของเขตสุขภาพที่ 6
สถานการณ์ไข้เลือดออกจังหวัดชลบุรี ปี 2562 ตังแต่ต้นปี ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 พบผู้ป่วย IPD
1,548 ราย, IPD+OPD 2,495 ราย อัตราป่วย 165.81 ต่อประชากรแสนคน เสียชีวิต 5 ราย คิดเป็นอัตราป่วยตาย
ร้อยละ 0.20 เมื่อจาแนกรายอาเภอ พบว่าอาเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ อาเภอศรีราชา รองลงมา ได้แก่
อาเภอบ้านบึง , อาเภอหนองใหญ่ และอาเภอพนัสนิคม ตามลาดับ ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มเด็กวัยเรียน อายุ 10-24 ปี
อาเภอที่พบความเสี่ยงในการเกิดโรคสูงสุดได้แก่ อาเภอศรีราชา พบผู้ป่วย 834 ราย คิดเป็นอัตราป่วย
293.35 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 2 ราย มีการระบาด 7 ตาบล ใน 8 ตาบล คิดเป็นร้อยละ 87.5 พบค่า HI =12.56 ,
CI (วัด) =7.50 CI (โรงเรียน) = 7.14

๘
สถานการณ์โรคที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงในเดือน พฤศจิกายน 2562 ได้แก่ โรคไข้หวัดใหญ่ : พบที่ อาเภอพนัสนิคม,
อาเภอพานทอง และอาเภอเกาะจันทร์/ โรคหัด : พบที่อาเภอเมืองชลบุรี, ศรีราชา, บ้านบึง /โรคปอดบวม: อาเภอบ่อทอง,
ศรีราชา, บ้านบึง
สรุปเหตุการณ์ที่เกิดขึนในเดือน พฤศจิกายน 2562 ได้แก่ โรคลีจีแนร์ อาเภอบ้านบึง โดยดาเนินการ
เก็บนา จานวน 2 ตัวอย่าง Swab ฝักบัว จานวน 1 ตัวอย่าง ผลการตรวจ ไม่พบเชือ Legionella spp.
สถานการณ์การเฝ้าระวังผู้ป่วยวัณโรค
ปี 2563 WHO เปลี่ยนค่าประมาณการในการพบผู้ป่วย TB จากเดิม 156 ต่อแสนประชากร เป็น 153
ต่อแสนประชากร โดยจังหวัดชลบุรี ค่าประมาณการในการพบผู้ป่วย TB จานวน 2,349 ราย Register รักษาวัณโรครายใหม่
และกลับเป็นซา ปี 2563 จานวน 422 ราย คิดเป็นร้อยละ 17.97 (ผลงานเป็นอันดับ 1 ของเขตฯ 6)Treatment
Coverage ภาครัฐ จานวน 340 ราย, ภาคเอกชน จานวน 82 ราย/ พบอัตราความครอบคลุมการขึนทะเบียนรักษา
สูงสุด ได้แก่ อาเภอบ้านบึง (35.98%) รองลงมาได้แก่ อาเภอบางละมุง (34.49%) / X-ray คัดกรองวัณโรค ในกลุ่ม
เสี่ยงสูง 2563 จานวน 3,904 ราย พบผู้ป่วย TB 134 ราย (3.41%)
ตัวชีวัด ปี 2563 อัตราความสาเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอด รายใหม่ ภาครัฐ: ไตรมาส 1 จังหวัด
ชลบุรี ขึนทะเบียนรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอด รายใหม่ จานวน 282 ราย อยู่ระหว่างรักษา 278 ราย (98.58%),โอนออก
3 ราย (1.06%) และล้มเหลว 1 ราย (0.35%)
มีผู้ป่วยวัณโรค รายใหม่กลับ+กลับเป็นซา จานวน 420 ราย กาลังรักษาอยู่ 411 ราย (97.86%)
โอนออก 8 ราย (1.90%), ล้มเหลว 1 ราย (0.24%) และเปลี่ยนวินิจฉัย 2 ราย
มติที่ประชุม : รับทราบ และรับไปดาเนินการ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องจากหน่วยงาน
6.1 หน่วยงานนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ไม่มีเรื่องแจ้ง
6.2 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
6.2.1 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ (นพ.กวี วรธราพงศ์)
บริบทของโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สู งอายุ : มีลักษณะเป็น Intermediate
ward ดู แ ลผู้ ป่ ว ยกลุ่ ม นี ได้ แ ก่ Stroke. Spinal cord injury, Acute brain injury, Hip fracture ทั ง OPD และ IPD
และมี ห้องพิเศษ ขนาด 10 เตียง /จุดเด่น คือ ทาด้าน IMC มานานกว่า 20 ปี เป็น Holistic care มีสหสาขาวิชาชีพ
ร่ ว มกั น ดู แ ลผู้ ป่ วยในหลากหลายด้ า นร่ ว มกั น / Intermediate ward ที่ เคส IPD จะมี ก ารฟื้ น ฟู 3 ชั่ ว โมง,กิ จ กรรม
พยาบาลฟื้ น ฟู ช่ ว งเช้ า 1.5 ชั่ ว โมง, กายภาพ/กิ จ กรรมบ าบั ด ช่ ว งบ่ า ย 1.5 ชั่ ว โมง /มี เจ้ า หน้ า ที่ ที่ เชี่ ย วชาญ
เป็นนักกายภาพบาบัด ปริญญาโท 3 คน และนักกายภาพบาบัด จ้างเหมา 2 คน เพื่อการทากายภาพบาบัดฟื้นฟูผู้ป่วย /
มีธาราบาบัด Hydrotherapy เป็นบริการเพิ่มเติมให้ผู้ป่วยที่เหมาะสมต่อการฝึกรูปแบบนี โดยมี นักกายภาพบาบัด ดูแล
ใกล้ ชิ ด /มี นั ก กิ จ กรรมบ าบั ด Swallowing training อย่ า ง oropharynx motor โดยเฉพาะในผู้ ป่ ว ย Stroke
ที่ มั ก มี Dysphagia ท าให้ มี risk complication อย่ า ง aspirated pneumonia หรื อ ต้ อ งคาสาย NG เอาไว้ ห ลั งพ้ น
Acute care /มีนั ก โภชนาการ ที่ ช่วยให้ คาแนะน าด้านอาหารที่ ค วรรับ ประทานแก่ผู้ ป่ วยและญาติ ร่วมด้ วย /Hand
function training ช่ ว ยเพิ่ ม การท า ADL ของผู้ ป่ ว ย /มี ส ถานที่ ที่ เหมาะสม /ช่ ว งมื ออาหาร จะให้ ผู้ ป่ ว ยออกมา
รับ ประทานอาหารร่วมกันในโรงอาหาร เพื่อการมีสังคมร่วมกัน /มีนักจิตวิท ยา ให้ คาแนะนา ปรึกษา และ Support
ทังผู้ป่วยและญาติ /กาลังจะมี เภสัชกร ช่วยดูแลเรื่องยาของผู้ป่วย มีบริการเพิ่มเติม /แพทย์แผนจีนฝังเข็ม เพื่อลดอาการ
ปวด ลดการเกร็ง กระตุ้นประสาท ช่วยการนอนหลับ /มีห มอนวดกดจุด : ลดอาการปวด คลายกล้ามเนือ/มีแพทย์

๙
จ้ างเหมาด้านจิ ตแพทย์ 2 ครั งต่อ เดือ น /แพทย์ Rehab 1 ครังต่ อเดื อน /มี กิจกรรมพยาบาลฟื้ นฟู สภาพ : บริห าร
กล้ามเนือ,บริหารสมอง กระตุ้น Orientation, กลุ่มสัมพันธ์,ออกกาลังกายยามเช้า ซึ่งมีทังกิจกรรม Indoor/Outdoor
นอกจากนียั งมี นวัตกรรม อุป กรณ์ และเทคโนโลยี ช่วยฟื้ นฟู , ฝึก Coordination ท างานประสานกันระหว่างการ
เคลื่อนไหวและการมองเห็น ,ใช้เครื่องเล่นเกม Wii มาฝึกผู้ป่วย ,Compression unit for Lymphatic condition เป็น
เครื่องใหม่ของ SGH ช่วยลดบวมจากการคั่งของนาเหลือง /มีการจัดทา Flow chart แนวทางการดูแลผู้ป่วย หลังพ้นการ
รั ก ษาระยะ Acute care จนผู้ ป่ วย stable >= 48 ชั่ ว โมง มารั ก ษาแบบ IMC care ที่ SGH ต่ อ โดยซั ก ประวั ติ : BI,
Impairment, การกลืน, ยา, นาหนัก etc. แล้วพบแพทย์ ,ประเมินร่วมกันระหว่าง แพทย์ -ผู้ป่วยและญาติ ถึงแนวทาง
ดูแล เป้าหมายร่วมกัน ว่าเป็น OPD/IPD case ,ในกรณีจะเป็น IPD case หลังจากได้พบกับทีมสหสาขาวิชาชีพแล้ว จะมี
นั ด ประชุ ม Pre admit ก่ อ นนั ด เข้ าระบบ Admit /ในช่ วง IMC care มี ก ารประเมิ น BI, Impairment ในผู้ ป่ ว ยหลั ง
เกิดโรคน้อยกว่า 6 เดือน โดยทาทุก 1-2 เดือน หากดีขึน ก็จะ D/C หรือให้เป็น OPD case หากยังไม่ดี ก็ Continue
IMC care หรือเป็ น IPD ต่อ /พอครบ 6 เดือน แล้ว ประเมิน BI. Impairment /หากมีอาการดี ก็ D/C หากมีปัญ หา
บางส่วน เช่น BI, impairment ก็ F/U โดยสหสาขาวิชาชีพ เป็น OPD /หากมี BI <= 11 ก็ประสานทีมแพทย์ สหสาขา
วิชาชีพ ผู้ป่วยและญาติ เพื่อดูแลแบบ LTC
Pre Admit : เป็นจุดเด่นของรพ.สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ เนื่องจาก ผู้ป่วยได้ พบกับ
สหสาขาวิ ช าชี พ ประเมิ น แล้ วประชุ ม ปรึ ก ษา ปั ญ หาที่ ผู้ ป่ วยและญาติ มี แนวทางการแก้ ไข หรือ ก าหนดเป้ าหมาย
นาไปสู่การเตรี ย มความพร้อม เช่น สถานที่ อาหาร การดูแลพิ เศษ ที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย เพื่อเมื่อ Admit
จะได้เริ่มทา Intensive rehab ได้ทันที *** เพื่อประสิทธิภาพในการฟื้นฟู และความปลอดภัยของผู้ป่วย SGH ต้องมีการท า
Pre Admit ก่อนจะ Admit ทุกครัง ไม่ได้ให้ผู้ป่วยมาที่ SGH แล้วได้ Admit ในทันที ***
Program ตามที่ได้เห็นตาราง (>= 3 hr/day, 5 day/wk) ทากายภาพทุกวัน แม้เป็นวันหยุด มี Grand
round/Team meeting เพื่อพูดคุยปัญหาเพิ่มเติม หรือปัญหาที่ยังไม่ได้แก้ไข หาแนวทางแก้ปัญหา ทุกสัปดาห์ ทา Care
giver training เพื่อให้ผู้ป่วยหลังจาก D/C แล้วผู้ดูแลมีความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยต่อไปอย่างมั่นใจ
สิทธิ์เบิกจ่ายตรง/ข้าราชการ ไม่มีเบิกส่วนเกิน ,ชาระเงินเอง ประกันสังคม หรือ สปสช รับหมด,สิทธิ์ UC
ฟรีค่าใช้จ่ายในการเป็น IPD ครังแรก 14 วัน ตามมาตรฐานการฟื้นฟูผู้ป่วย /รับในช่วงของ Golden Period (6 เดือน
หลังจากเกิด โรค) /สิท ธิ์ UC ต้อ งมีใบส่ งตั วมาด้วย ขอประวัติก ารรักษา แผนการรัก ษา Lab Imaging Medication
ประจาตัว มาให้ด้วย
ประธาน : จังหวัดชลบุรี มีการดูแลผู้สูงอายุครบวงจร 2 แห่ง ได้แก่ รพ.สมเด็จพระสังฆราชญาณ
สังวรเพื่อผู้สูงอายุ และ ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
มติที่ประชุม : รับทราบ และรับไปดาเนินการ
6.3 เรื่องจากกลุ่มงานในสานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
6.3.1 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข (นายรัก ธนะไพบูลย์)
กาหนดการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1 ประจาปี ๒๕63 จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่
15-17 มกราคม 2563 ประเด็นการตรวจจะแยกเป็นประเด็น ได้แก่ Agenda Based : โครงการพระราชดาริ, กัญชา
ทางการแพทย์ และสมุน ไพรเพื่อเศรษฐกิจ /Function Based : สุ ขภาพกลุ่มวัย, ลดแออัด ลดรอคอย /Area Based
:NCD , Back Office (เฉพาะของเขต 6) ตัวชีวัดตามคารับรองปฏิบัติราชการ PA ปี 2563 รวม 6 นโยบายเร่งรัด 10
ตัวชีวัด ซึ่งจะมีการประชุมในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ได้ทาหนังสือเชิญผู้เกี่ยวข้องแล้ว

๑๐
ประธาน : Area Based เป็นของเขตฯ ไม่ใช่ของจังหวัด โดยท่าน สธน เป็นผู้เลือกว่าในเขตสุขภาพ
ที่ 6 Area Based เป็น เรื่องของ NCD และ Back Office ซึ่งจะพูดคุยกันในวันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 ซึ่งที่
ท่าน สธน อยากให้มีการออกกาลังกายทุกครั้งที่มาตรวจราชการ
นพ.วิชัย ธนาโสภณ (ผชช.ว) : ประเด็นเรื่อง NCD ทางสาธารณสุขนิเทศ พูดเรื่องเด็กอ้วน ซึง่ เป็นกังวล
ว่าเด็กอ้วนน่าจะเป็นการประเมินระยะยาว โอกาสที่จะทาสาเร็จได้ต้องใช้เวลามากกว่า 1 ปี อาจจะทาได้แค่ Process
ดังนัน ในวันที่ประชุมพูดคุย หากท่านใดมีประเด็น NCD ที่น่าสนใจเรื่องอื่นอาจจะทาสาเร็จได้ภายใน 1 ปี ก็ให้นาเสนอ
ท่าน สาธารณสุขนิเทศเพื่อพิจารณาได้
มติที่ประชุม : รับทราบ และรับไปดาเนินการ
6.3.2 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข (นางรติกร ประเสริฐไทยเจริญ)
การดาเนินคดีกรณี จาหน่ายยาที่ผิดกฎหมาย ในจังหวัดชลบุรี :
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 กรณีร้องเรียน จาก อย. มีการจาหน่ายยาควบคุมพิเศษ ประเภทกลุ่ม
เสริ ม สมรรถนะทางเพศไม่ มี ท ะเบี ย น/ไม่ มี เภสั ช กร เป็ น ผู้ ส่ งมอบยา ในอ.บางละมุ ง /ประสานต ารวจภู ธรภาค 2
ร่วมวางแผนในการล่อชือ จับกุม ส่งสายลับเข้าล่อชือ ร้านเป้าหมาย พบยาไม่มีทะเบียนจานวนมาก เชิญเจ้าของร้านยา
ไปที่ สภ. เมืองพัทยา แจ้งข้อกล่าวหา จาหน่ายยาไม่มีทะเบียน จาคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทังจา
ทังปรั บ โดย พบยาไม่ มีท ะเบี ย น ประกอบด้วย ยาเพิ่ มสมรรถภาพทางเพศ และ ยากลุ่มเพิ่ ม กล้ามเนื อ อนาบอลิ ก
สเตียรอยด์ จานวนมาก ยอมรับผิดทุกข้อกล่าวหา ส่งดาเนินคดีต่อไป
ความผิดที่เกิดขึนทังหมด : เจ้าของร้าน ส่งพนักงานสอบสวนเพื่อส่งฟ้องในชันศาล ความผิด จาหน่าย
ยาที่ไม่ได้ขึนทะเบียน มาตรา 72(4) ตาม พรบ ยา 2510 /ผู้รับอนุญาตมีความผิดตามมาตรา 21 โทษ มาตรา103
จาคุกไม่เกิน3 เดือน หรือ ปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทังจาทังปรับ โดยส่งเรื่องให้พนักงานสอบสวน /เภสัชกรผู้มี
หน้าที่ปฏิบัติการมีความผิดตาม ม.39โทษ ม.109 ปรับ1,000-5,000 บาท โดยเข้าคณะกรรมการเปรียบเทียบปรับ
และ ส่งสภาวิชาชีพพิจารณาเรื่องจรรณยาบรรณ
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 กรณี ร้องเรียน มีการจาหน่ายยาแผนปัจจุบัน หลายรายการในร้าน
ซุปเปอร์มาร์เก็ต ในอาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ส่งสายลับเข้าล่อชือ ร้านเป้าหมาย พบว่า ร้านดังกล่าวไม่มีใบอนุญาต
ให้จาหน่ายยาแผนปัจจุบัน ภายในร้านพบยาแผนปัจจุบัน ประเภทยาอันตราย ยาไม่มีทะเบียน อาหารไม่มีเลขสารบบ
จานวนมาก เชิญเจ้าของร้านไปที่ สภ.บ่อวิน เพื่อดาเนินคดีตามกฎหมาย /แจ้ง 3 ข้อกล่าวหา 1) จาหน่ายยาโดยไม่ได้รับ
อนุญาต 2) จาหน่ายยาที่มิได้ขึนทะเบียน 3) จาหน่ายอาหารที่มีฉลากไม่แสดงสารบบอาหาร ยอมรับผิดทุกข้อกล่าวหา
ส่งดาเนินคดีต่อไป
ความผิดที่เกิดขึนทังหมด : 1) จาหน่ายยาโดยไม่ได้รับอนุญาต มาตรา 12 จาคุกไม่เกิน 5 ปี และ
ปรับไม่เกิน 10,000 บาท, 2) จาหน่ายยาที่ไม่ได้ขึนทะเบียน มาตรา 72 (4) จาคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 5,000
บาท หรือทังจาทังปรับ, 3) จาหน่ายอาหารที่มีฉลากไม่แสดงเลข สารบบอาหาร มาตรา 6 พรบ อาหาร 2522 ปรับไม่
เกิน 30,000 บาท ได้ทาการเก็บตัวอย่างกาแฟ และอาหารเสริม อ้างสรรพคุณลดนาหนัก ส่งตรวจหา Sibutramine
(วัตถุออกฤทธิประเภท 1) แจ้งข้อกล่าวหาเพิ่ม
ฝากพืนที่เรื่องการตรวจกระเช้าปีใหม่ เพื่อความปลอดภัยและสุขภาพดี : สลากกระเช้า กระเช้าต้อง
ไม่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งมีการรณรงค์กระเช้าเพี่อสุขภาพ โดยจะมีเครื่องหมายแสดง เรื่องของลดหวาน มัน เค็ม
ประธาน : เมื่อพบกระทาความผิด ให้จับทันที ไม่มีการเตือน เนื่องจากเป็นเรื่องต้องรู้
มติที่ประชุม : รับทราบ และรับไปดาเนินการ

๑๑
6.3.3 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ (นางสุภัทรา ชลพนารักษ์)
6.3.3.1 การจัดตังหน่วยบริการปฐมภูมิตาม พรบ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.2562 ประกอบด้วย
หน่วยบริการปฐมภูมิ และ เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ /จะต้องขึนทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิ ซึ่ งประกอบด้วย
3 ส่วน ได้แก่ Structure , System, Staff /โดยบริการปฐมภูมิ ต้องมีประชากรรับผิดชอบ 8,000-12,000 คน /
ภายใน 2 ปี หน่วยบริการยังไม่สามารถหาผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ เพื่อมาเป็นแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว เป็นความ
รับผิดชอบของกระทรวงสาธารณสุขที่จะต้องดาเนินงานตามประกาศของ พรบ.นี /การขึนทะเบียน กรณีที่เป็นหน่วย
บริการปฐมภูมิ ได้แก่ รพ./ รพ.สต.ขนาดใหญ่ รพช.ขนาดเล็ก หรือ ศสม.เมือง, รพ.เอกชน สามารถขึนทะเบียนได้ในกรณี
ที่มีประชากรรวมกันระหว่าง 8,000-12,000 คน โดยจะต้องผ่านเกณฑ์ 6 ข้อ /กรณีที่เป็นเครือข่ายบริการปฐมภู มิ คือ
มีการรวมกันระหว่าง รพ.สต.ขนาดเล็ก ยังสามารรวมคลินิกเอกชน ทันตกรรม หรือร้านยา รวมกันเป็นเครือข่ายบริการ
ปฐมภูมิได้ และมีการแชร์ทรัพยากรร่วมกัน
ตามประกาศ : หน่วยบริการปฐมภูมิ จะต้องขึนทะเบียนโดยแจ้งขึนทะเบียนที่ สานักงานสาธารณสุข
จังหวัด เพื่อดาเนินการส่งต่อกระทรวงฯ เพื่อขึนทะเบียน เรื่องการแบ่งเขตตามเกณฑ์ โดยประชาชนต้องได้รับทราบว่า
จะรับบริการในพืนที่ใด /เป้าหมายหน่วยบริการปฐมภูมิ จานวน 1,180 หน่วยบริการ ซึ่งมีการกาหนดรหัสของหน่วย
บริการ โดยหลักที่ 1-2 เป็นรหัสจังหวัด ,หลักที่ 3-4 เป็นรหัสอาเภอ, หลักที่ 5-6 เป็นเลขทีมภายในของอาเภอ ,หลักที่
7 เป็นประเภท (หน่วยบริการปฐมภูมิ /เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ) /กรณีที่ไม่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว สามารถ
ให้แพทย์อื่นๆ ผ่านการอบรมด้านเวชศาสตร์ครอบครัว ตามประกาศ ก็สามารถขึนทะเบียนได้ /การขึนทะเบียนตังแต่
ปี 2559-2562 จ านวน 20 หน่ ว ยบริ ก าร ก็ จ ะเป็ น การขึ นทะเบี ย นโดยอั ต โนมั ติ เพราะได้ ด าเนิ น การถึ ง
15 พฤศจิกายน 2562 ไปแล้ว /ส่วนที่เหลือทังหมด จะต้องท าแผนจัดตังตามเกณฑ์ 6 ข้อ ให้ดูในเรื่องความหมาย
คานิยาม การบริการจัดการจัดทาแผน
การขึนทะเบี ย นหน่ วยบริก ารปฐมภู มิ และเครือ ข่ายหน่ วยบริการปฐมภู มิ ประเด็นเปลี่ ยนแปลง
ที่สาคัญ ปีงบประมาณ 2563 : 1.) การขึนทะเบียนเป็นไปตามประกาศของ พรบ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562
ไม่ได้ขึนตามนโยบาย /2) เปิดให้ขึนทะเบียนตลอดทังปี ตามความพร้อมของหน่วยบริการ ผ่านทาง website 3) ที่ตัง
หน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ : - กรณีโรงพยาบาลชุมชน : รพช.ขนาดเล็ก F3 F2 สามารถ
จั ด ตั งโรงพยาบาลได้ ต ามบริ บ ท ไม่ จ าเป็ น ต้ อ งตั งนอกโรงพยาบาล (แต่ น อกโรงพยาบาลก็ ส มารถจั ด ตั งได้ ) -กรณี
โรงพยาบาล/ศู น ย์ โรงพยาบาลทั่ ว ไป : ให้ จั ด ตั งนอกโรงพยาบาลทั งหมด เว้นแต่ มี ค วามจ าเป็ นเฉพาะ จึ งจะจั ด ตั ง
ในโรงพยาบาล 4) แพทย์ เวชศาสตร์ ค รบครัว : ในระยะ 10 ปี ให้ แ พทย์อื่ นปฏิ บั ติ ห น้ าที่ แ ทนแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัว ตามประกาศ พรบ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิได้ ซึ่ง สานักงานปลัดกระทรวง และราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัวแห่งประเทศไทย จะมีการปรับเปลี่ยนการอบรม และมีหลักสูตรพัฒนาอย่างต่อเนื่อง /การปฏิบัติงานของแพทย์
ไม่ ร ะบุ ว่ าต้ อ งปฏิ บั ติ งาน 3 วั น หรื อ 5 วัน ต่ อ สั ป ดาห์ แต่ ให้ แ พทย์ แ ละที ม สหสาขาวิช าชี พ ร่ว มกั น วางแผนและ
กาหนดการดูแลประชาชนที่รับผิดชอบตามบริบทของพืนที่ 5) จานวนประชาการรับผิดชอบ 8,000-12,000 คน หรือ
ตามบริบทของพืนที่
6.3.3.2. ประกาศผลการคัดเลือก อสม. ดีเด่น จังหวัดชลบุรี ปี 2563 จานวน 12 สาขา ได้แก่
1) สาขาการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ได้แก่ อาเภอพานทอง 2) สาขาส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่ อาเภอพานทอง
3) สาขาสุขภาพจิ ต ชุมชน ได้แก่ อาเภอเมืองชลบุ รี 4) สาขาการป้ องกันและแก้ ไขปั ญ หายาเสพติ ดในชุมชน ได้ แก่
อาเภอพานทอง 5) สาขาการบริการในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) และการสร้างหลักประกันสุขภาพ ได้แก่
อาเภอบางละมุง 6) สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ได้แก่ อาเภอบางละมุง 7) สาขาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน
สุขภาพ ได้แก่ อาเภอศรีราชา 8) สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน ได้แก่ อาเภอศรีราชา 9) สาขาการ
จัดการสุขภาพชุมชนและการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้แก่ อาเภอบ่อทอง 10) นมแม่ และอนามัยแม่และเด็ก ได้แก่
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อาเภอเมือ งชลบุ รี 11) สาขาทั น ตสุขภาพ ได้ แก่ อ าเภอพานทอง 12) สาขาการเฝ้าระวัง ป้ องกันและควบคุม โรค
ไม่ติดต่อ ได้แก่ อาเภอเมืองชลบุรี /อสม.ที่ผ่านการคัดเลือก จะนัดเตรียมความพร้อมเพื่อประกวดในระดับเขต ในวันที่
17 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคกลาง ต่อไป
6.3.3.3 การยกระดับอสม. เป็น อสม. หมอประจาบ้าน
บทบาทหน้าที่และคุณสมบัติ อสม.หมอประจาบ้าน : สามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ อสม.ในการ
ดูแลสุขภาพเบืองต้นได้ /สร้าง อสค. ได้ทุกครอบครัว ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย /ดาเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม
ไม่ให้เกิดโรคในพืนที่ เช่น โรคไข้เลือดออก โรคฉี่หนู /ดาเนินการส่งเสริมสุขภาพ ลดอัตราการป่วยโรคเรือรัง และปัญหา
สุขภาพจิ ต การป้ องกันแก้ไขปั ญ หายาเสพติด และอุบั ติเหตุ / เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องกัญ ชาและ
สมุ น ไพรให้ กั บ อสค.และประชาชน / ร่ ว มเป็ น ที ม หมอครอบครั ว และใช้ เครื่ อ งมื อ สื่ อ สาร ตรวจประเมิ น สุ ข ภาพ
(Telemedicine) /การเป็นนักจัดการสุขภาพชุมชนที่ดี /จัดทารายงานผลปฏิบัติงานส่งให้เจ้าหน้าที่ รพ.สต. ทุกเดือน
กระบวนการยกระดับ จังหวัดชลบุรี มี 3 ขันตอน : 1.) อบรมตามหลักสูตร อสม. หมอประจาบ้าน
3 วัน 18 ชม. (ประธาน อสม.ระดับหมู่บ้านและระดับตาบล) เป้าหมายจังหวัดชลบุรี 732 คน งบประมาณจากกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ 240 บาท/คน/3วัน เป็นเงิน 175,680 บาท อบรมผ่านโดยใช้ VCD ซึ่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
เป็นผู้ดูแลและเสริมความรู้ให้ อสม., สถานที่อบรม ที่ รพ.สต./รพ.ต้นสังกัด ต้องส่งหลักฐานการอบรม โดยงบประมาณจะ
นาจ่ าย จากศูนย์พั ฒ นาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคกลาง ระยะเวลาอบรมภายในเดือน ธันวาคม 2562 หลักสูตร
3 วัน 6 วิชาๆละ 3 ชม.รวม 18 ชม., ทาแบบประเมิน pre-test post-test) มีใบประกาศ 2.) อบรมหลักสูตรเพิ่มพูน
ความรู้ ทักษะ อสม. หมอประจาบ้าน (Orientation) 1 วัน 92 คน (ประธาน อสม. ระดับตาบล ต้องผ่านการอบรม
3 วันก่อน) /จะได้รับเงินเพื่อการเก็บข้อมูลวิจัยเพิ่มอีก 1,500บาท/เดือน (เมษายน-กันยายน 2563) .3.) ฝึกอบรม
ฟื้นฟูความรู้ประจาเดือน - เพิ่มพูนความรู้ทักษะเรื่องที่จาเป็นหรือนโยบาย
มติที่ประชุม : รับทราบ และรับไปดาเนินการ
6.3.4 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด (นางสมใจ วิริยะพงศ์รัตน์)
6.3.4.1 โครงการคั ด กรองมะเร็ ง เต้ า นมโดยเครื่ อ งเอ็ ก ซเรย์ เต้ า นมเคลื่ อ นที่ (Mammogram)
เฉลิ มพระเกี ยรติ สมเด็ จพระเจ้ าอยู่ หั วมหาวชิ ราลงกรณ บดิ นทรเทพยวรางกู ร ในวโรกาส บรมราชาภิ เษกบรมกษั ตริ ย์
เฉลิมสวัสดิ์รัฐสีมาพระบารมีเกริกก้องฟ้าปกประชาราษฎร์ร่มเย็น
จังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรมในวันที่ 20 -25 มกราคม 2563 ใน 5 อาเภอ ซึ่งได้ดาเนินการมาเป็นปีที่ 6
โดยสถานที่จัดกิจกรรมการคัดกรองมะเร็งเต้านม วันที่ 20 มกราคม 2563 ณ อาเภอสัตหีบ /วันที่ 21 มกราคม 2563 ณ
อาเภอบ้านบึง / วันที่ 22 มกราคม 2563 ณ อาเภอหนองใหญ่ /วันที่ 23 มกราคม 2563 ณ อาเภอเกาะจันทร์ /วันที่ 24
มกราคม 2563 ณ อาเภอพนัสนิคม ทังนีในส่วนของพืนที่ ให้มีการจัดเตรียมพืนที่ และกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งทางกลุ่มงาน NCD
จะประสานไปยังพืนที่โดยตรงอีกครัง
6.3.4.2 การเตรียมความพร้อมการดาเนินงานป้องกันและลดการบาดเจ็บจากการจราจร ในช่วงเทศกาล
ปีใหม่ ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 – 2 มกราคม 2563 รายละเอียดทางกลุ่มงาน NCD จะแจ้งพืนที่เป้าหมายอีกครัง
ข้อมู ลสะสมตั งแต่ วั นที่ 27 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562 จังหวัดชลบุ รี พบผู้ บาดเจ็ บจาก
อุบัติเหตุจราจร 1,068 ราย เสียชีวิต 7 ราย เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 พบผู้บาดเจ็บเพิ่มขึน 121 ราย
คิดเป็น 12.78 % โดยพบผู้เสียชีวิตเท่าเดิม พืนที่เกิดเหตุสูงสุด ได้แก่ อาเภอบางละมุง
มาตรการดาเนินงานช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2563 แบ่งเป็น 3 ช่วง ได้แก่
1) การดาเนินการก่อนเทศกาล : เฝ้าระวัง ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ปี พ.ศ. 2551,รณรงค์ “ราษฎร์ รัฐร่วมใจ กลับบ้านปลอดภัย ปีใหม่ 2562”, บูรณาการ/สนับสนุน กาหนด
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จุดเสี่ยง /จุดตรวจ จุ ดบริการ/ด่านชุมชน ร่ วมกับเครือข่ายในพืนที่ , สนับสนุน “สถาบันครอบครัว” ในการเฝ้าระวัง และ
ตักเตือนควบคุมปั จจั ยเสี่ยง , เตรี ยมความพร้อมศู นย์ แจ้งเหตุและสั่งการและหน่วยEMS ทุ กระดับ ที มแพทย์ พยาบาล ,
เครื่องมือและเวชภัณฑ์ ,ER , OR , ICU ,เตรียมความพร้อมทีมสอบสวนใน event สาคัญ , ทีม SAT , ทีม MCATT
2) การดาเนินการระหว่างเทศกาล : ตังศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน(EOC) ช่วงสงกรานต์ 27 ธันวาคม
2561 - 2 มกราคม 2562, จั ดระบบข้ อมู ล บั นทึ กและรายงานข้ อมู ล จ านวนผู้ เสี ยชี วิ ต ผู้ บาดเจ็ บ (โปรแกรม Pher
Accident) , เจาะเลือดตรวจแอลกอฮอล์ตามมาตรการ, บุรณการกับเครือข่ายในพืนที่ สอบสวนอุบัติเหตุ เฝ้าระวัง จุดตรวจ
จุดบริการ/ด่านชุมชน, บูรณาการร่วมกับเครือข่าย เฝ้าระวัง /ประชาสัมพันธ์ และตรวจเตือน ตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ,ดูแลรักษาผู้ประสบอุบัติเหตุ ตามมาตรฐานและศักยภาพโรงพยาบาล
3) การดาเนินการหลังเทศกาล : สรุปผลการดาเนินงานถอดบทเรียน
ปี 2563 มีแผนการพัฒนาทีมสอบสวน เรื่อง RTI และบูรณาการเตรียมความพร้อมช่วงเทศกาลปีใหม่
2563 ในวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ประสานทุกอาเภอ เพื่อส่งทีมเข้าร่วมการพั ฒนาศักยภาพ เป้าหมายอาเภอละ
3-5 คน / การรณรงค์ “ตรวจคัดกรองสุขภาพพนักงานขับรถสาธารณะ สถานีขนส่ง อาเภอเมือง และ อาเภอบางละมุง”
ในวันที่ 19-20 ธันวาคม 2562 รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบในลาดับต่อไป
6.3.4.3 แผนและก าหนดการสาธิตปฏิ บั ติ การฉุ กเฉิ นทางอากาศในเขต EEC (HEMS Operation
Demonstration at EEC) โดยจังหวัดชลบุรี เป็นตัวแทนพืนที่ ได้รับเลือกของ โซน A : สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี
ดูแลทางด้าน Motor way /รู ปแบบซ้อมแผน การลาเลียงผู้ป่วยทางอากาศ พื นที่ เป้ าหมาย คือ สถานที่ ในการซ้ อม ด่าน
เก็บค่าผ่านทางหลวงพิเศษหนองขาม /จุดจอด Helicoper ณ โรงเรียนชลราษฎรอารุง เพื่อส่งต่อผู้ป่วยให้ โรงพยาบาลชลบุรี
คณะทางานได้ตรวจเตรียมความพร้อมของพืนที่ และอุปกรณ์ต่างๆ และมีการประสานในเบืองต้น ร่าง
กาหนดการวันสาธิตจริง ในวันที่6, 9 ธันวาคม 2562 ขอเชิญผู้บริหารทุกท่าน ร่วมสังเกตการณ์
มติที่ประชุม : รับทราบ และรับไปดาเนินการ
6.3.5 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ (นางขวัญยืน โบขุนทด)
นาเสนอ VDO สรุปภาพกิจกรรมราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน-วิ่งการกุศล ครังที่ 3 ในวันอาทิตย์ที่
24 พฤศจิกายน 2562 มีผู้สมัครทุกประเภท 1,557 คน โดย นายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
ประธานเปิดงาน และผู้ นายเสรี เจตสุคนธร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี กล่าวรายงาน โดยมีกิจกรรมออก
กาลังกาย “คีตะมวยไทย” ก่อนการปล่อยตัวนักวิ่ง
มติที่ประชุม : รับทราบ และรับไปดาเนินการ
ปิดประชุมเวลา 15.40 น.
นางจรรยา สันติมัค
นางวิจิตรา นวลรัตน์สกุล
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