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สรุปรายงานการประชุม
หัวหน้าหน่วยงานสาธารณสุขและภาคีเครือข่าย (กวป.) ครั้งที่ 12 ปีงบประมาณ 2563
วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมสุดสุข อาคารชลนุสรณ์ 100 ปี สานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
**********************************************
รายชื่อผู้เข้าประชุม
1. นพ.อภิรัต กตัญญุตานนท์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
ประธาน
2. นพ.วิชัย ธนาโสภณ
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สสจ.ชลบุรี
3. นายเสรี เจตสุคนธร
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริหารสาธารณสุข) สสจ.ชลบุรี
4. นางอัจฉรา เกตุรัตนกุล
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) สสจ.ชลบุรี
5. นางศิริวรรณ มุลิ
รก.นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ) สสจ.ชลบุรี
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. ทพญ.นัฐกานต์ จิริยะสัน
แทน หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข สสจ.ชลบุรี
11. นางจันทณา วังคะออม
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สสจ.ชลบุรี
12. นางสุมนรัตน์ นีรพัฒนกุล
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด สสจ.ชลบุรี
13. นางวัชธรี ทองอ่อน
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สสจ.ชลบุรี
14. นางสุภัทรา ชลพนารักษ์
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สสจ.ชลบุรี
15. นายมานพ เชื่อมทอง
หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สสจ.ชลบุรี
16. นายณัทณพงศ์ พีรภัคพงศ์
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ.ชลบุรี
17. นางชินนันทน์ บุญสนอง
แทน หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สสจ.ชลบุรี
18. นางละอองทิพย์ โบราณินทร์ แทน หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชลบุรี
19. นพ.ธีระ ศิวดุลย์
แทน ผู้อานวยการโรงพยาบาลชลบุรี
20. พญ.โสรยา วงศ์วิไล
แทน ผู้อานวยการโรงพยาบาลชลบุรี
21. พญ.สุขุมาล คิดสงวน
แทน ผู้อานวยการโรงพยาบาลชลบุรี
22. นพ.ชาญชัย ลิ้มธงเจริญ
แทน ผู้อานวยการโรงพยาบาลบางละมุง
23. นพ.ประยุทธ หมื่นหน้า
ผู้อานวยการโรงพยาบาลพนัสนิคม
24. นพ.ราเมศร์ อาไพพิศ
ผู้อานวยการโรงพยาบาลแหลมฉบัง
25. พญ.แววดาว พิมลธเรศ
ผู้อานวยการโรงพยาบาลบ้านบึง
26. นพ.ปิยะวิทย์ หมดมลทิน
ผู้อานวยการโรงพยาบาลพานทอง
27. นพ.ชีวิน ประพันธ์
ผู้อานวยการโรงพยาบาลสัตหีบ กม.10
28. ทพ.วสันต์ สายเสวีกุล
รก.ผู้อานวยการโรงพยาบาลหนองใหญ่
29. นพ.วิศิษฎ์ ผลสวัสดิ์
รก.ผู้อานวยการโรงพยาบาลเกาะจันทร์
30. ทพญ.อานะสิทธิ์ ศัลยพงษ์
รก.ผู้อานวยการโรงพยาบาลเกาะสีชัง
31. ทพญ.พิชญ์สินี เสรีโรจนกุล
แทน ผู้อานวยการโรงพยาบาลบ่อทอง
32. นายรุ่งโรจน์ อ๊อดทอง
แทน ผู้อานวยการโรงพยาบาลวัดญาณสังวราราม
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น.ส.สมฤดี สุขอุดม
นายสมพล จิตติเรืองเกียรติ
นายกมนต์ อินทรวิชัย
นายสมศักดิ์ กีรติหัตถยากร
นายมานพ ศรีสกุล
นายชลิต ไทยอุทิศ
นายสุขุม พงษ์วิจิตร
นายวิโรจน์ มุมานะจิตต์
นายกิตติ บุญรัตนเนตร
นายภาคภูมิ วสิกรัตน์
นายวิเชษฐ์ พงศ์กิตติศักดิ์
พ.อ.หญิงกิ่งกมล สาระภิรมย์
น.ส.พิจารณา ศรีวาจนะ
น.ส.จันทิมา กลิ่นเอี่ยม
น.อ.สงวน เนานิ่ม
น.ท.หญิง ปาลิตา โพธิ์ศรีวิไล
นางอัจจ์สุภา รอบคอบ
นายวัชรชัย รุจิโรจน์กุล
นางปราณี ประพันธ์
ดร.เพ็ญพรรณ พิทักษ์สงคราม
นางเพิ่มสุข ศรีภิญโญ
น.ส.ปวีณ์ธิดา ขันตี
พญ.เพชรรัตน์ แซ่ว่อง
นางนพวรรณ ทองเต็ม
น.ส.กัญญ์พิดา เวศม์วรนนท์
นายปัฐมพร คงงาม
นายรุ่งโรจน์ ชินธนเศรษฐ์
น.ส.ชัญญนุช นาคศรี
น.ส.จันทนา ปัทมชัยวิรัตน์
นายณรงค์ฤทธิ์ แสงศิวะฤทธิ์
นางวิจิตรา นวลรัตน์สกุล
นางจรรยา สันติมัค
น.ส.รัตนา นับงาม

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นพ.กฤษดา วัฒนเพ็ญไพบูลย์
2. น.ส.บุศรินทร์ ถิ่นสูง
3. นายสุพัฒน์ ศรีสรรค์
4. นายอธิคม สัตยขจร

สาธารณสุขอาเภอเมืองชลบุรี
สาธารณสุขอาเภอบางละมุง
สาธารณสุขอาเภอศรีราชา
สาธารณสุขอาเภอพนัสนิคม
สาธารณสุขอาเภอบ้านบึง
สาธารณสุขอาเภอพานทอง
แทน สาธารณสุขอาเภอบ่อทอง
สาธารณสุขอาเภอหนองใหญ่
สาธารณสุขอาเภอสัตหีบ
สาธารณสุขอาเภอเกาะสีชัง
สาธารณสุขอาเภอเกาะจันทร์
แทน ผู้อานวยการโรงพยาบาลค่ายนวมินทราชินี
แทน ผู้อานวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา
แทน ผู้อานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
แทน ผู้อานวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์
แทน ผู้อานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
แทน ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขภาคกลาง จังหวัดชลบุรี
แทน ผู้อานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี
แทน ผู้อานวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
แทน ผู้อานวยวิทยาลัยการสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
แทน ผู้อานวยการโรงพยาบาลเมืองพัทยา
แทน นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง
แทน นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง
แทน นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง
แทน นายกเทศบาลเมืองหนองปรือ
แทน นายกเทศบาลเมืองบ้านสวน
แทน นายกเทศบาลเมืองศรีราชา
แทน นายกเทศบาลเมืองอ่างศิลา
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ สสจ.ชลบุรี
เลขานุการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ สสจ.ชลบุรี
ผู้ชว่ ยเลขานุการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สสจ.ชลบุรี
ผู้ชว่ ยเลขานุการ
นายแพทย์ชานาญการ หัวหน้ากลุ่มงานกุมารเวชกรรม รพ.ชลบุรี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สสจ.ชลบุรี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สสจ.ชลบุรี
นักวิชาการสาธารณสุข สสจ.ชลบุรี

๓
ผู้ไม่มาประชุม
1. นพ.พนิต โล่เสถียรกิจ
ผู้อานวยการศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี
2. นายบุญชัย พุทธนิมิตกุล
ผู้อานวยการสานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 6
3. พญ.เสาวนีย์ วิบุลสันติ
ผู้อานวยการสานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี
4. นพ.ทัศนพงศ์ ไพรินทร์
ผู้อานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชยาณสังวรเพื่อผู้สูงอายะ
5. นางเดือนเพ็ญ ชาญณรงค์
ผู้อานวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
6. นายแสวง ทองสีจัด
หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที่ 6.1
7. นายกเทศมนตรีนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์
8. นายกเทศมนตรีเมืองชลบุรี
9. นายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม
10. นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข
เปิดประชุม เวลา 09.05 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ
1.1 เรื่ อ ง COVID-19 จะพบว่ า ประเทศเพื่ อ นบ้ า น โดยเฉพาะประเทศพม่ า พบผู้ ป่ ว ย COVID-19
วันละเกิน 1,000 ราย เชื่อว่า COVID-19 จะเข้าประเทศเราแน่ ดังนั้นทาอย่างไร เราถึงจะจัดการได้อย่างรวดเร็ว และ
อยู่ในวงจากัด โดยเน้นย้าสาธารณสุขอาเภอทุกแห่ง เรื่องการเฝ้าระวังผู้ป่วยในกลุ่มแรงงานต่างด้าวทั้งที่มาใหม่ และรายที่
กลับบ้านไปแล้วกลับมาไทยใหม่ ลงพื้นทีค่ ัดกรองค้นหาต่างด้าวในพื้นที่ เป็นระยะ ๆ
1.2 เชิ ญ ชวนร่ ว มประชาสั ม พั น ธ์ วิ ถี ชี วิ ต ใหม่ ในยุ ค โควิ ด -19 ด้ ว ยเสื้ อ New Normal วิ ถี ชี วิ ต ใหม่
สู้ภัยโควิด-19 ในราคาตัวละ 120 บาท ถ้าเป็นกลุ่มองค์กร ตัวละ 110 บาท
1.3 เลขอัตราจ้างลูกจ้างที่คืนมา โดยหลักการจะคืนให้หมด (ตามยอดที่แจ้งว่ามี จานวนลูกจ้างในมือ
แต่ยังไม่มีเลขอัตราจ้าง) เพื่อการควบคุมกากับเบื้องต้นโดยจะกองเลขไว้ส่วนกลางก่อน ใครจะใช้เลขให้ขอเข้ามา
1.4 Plan fin สานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี มิได้มีการตัดงบประมาณ แต่ขอให้ตัดเรื่องค่าใช้จ่าย
หรือการจัดซื้อ-จัดจ้าง ที่ราคาแพงเกินเหตุอันควร ลดการใช้จ่ายให้สมเหตุสมผล ใช้ของและจ้างคนโดยประหยัด ซึ่งจะทา
ให้ลดค่าใช้จ่ายได้มาก
1.5 นโยบายของปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564 มีทั้งหมด 9 ด้าน คือ (1) ระบบ
สุขภาพปฐมภูมิเข้มแข็ง / (2) เศรษฐกิจสุขภาพ / (3) สมุนไพร กัญชา กันชง : ผลั กดันเพื่อสุขภาพ / (4) สุขภาพดี
วิถีใหม่ / (5) การดู แลจั ดการ COVID-19/ (6) หน่ ว ยบริก ารก้ าวหน้ า : New Normal Medical Care, Innovative
health service / (7) ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม / (8) ธรรมาภิบาล โปร่งใส / (9) องค์กรแห่งความสุข
มติที่ประชุม : รับทราบ และรับไปดาเนินการ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรอง /ติดตามรายงานการประชุม และติดตามการดาเนินงาน Service plan
2.1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 11/2563 : ทีป่ ระชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ
และขอแก้ไขรายงานการประชุม
ประธาน : อบจ.ชลบุรี เดิมแจ้งในที่ประชุมเรื่องการให้การอุดหนุนโครงการที่เป็นลักษณะการ
ก่อสร้าง ปรับปรุง หรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง เดิมมิได้กาหนดเรื่องของเงินสมทบ แต่ระเบียบนี้กาหนดว่าจะต้องให้เงิ น
สมทบไม่น้อยกว่า 20% ของเงินค่าใช้จ่ายทั้งหมด ขอแก้ ไ ข เป็ น 25% ของเงิ น ค่ า ใช้ จ่ า ยทั้ ง หมด / แจ้ ง ความ
คื บ หน้ า เรื่ อ งค่ า ตอบแทน ได้ มี ก ารประชุ ม และปรั บ แก้ ไ ข เพื่ อ ลดความเหลื่ อ มล้ า เรี ย บร้ อ ยแล้ ว อยู่ ร ะหว่ า ง
ประกาศใช้ / กรณีที่ สาธรณสุขอาเภอศรีราชา ได้เสนอเรื่องความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ ในการดูแลเรื่องแรงงาน
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ต่ า งด้ า วผิ ด กฎหมาย : ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ชลบุ รี ได้ อ อกระเบี ย บให้ มี ชุ ด ดู แ ลสกั ด กั้ น ปราบปราม ป้ อ งกั น
แรงงานต่างด้าว ซึ่งเป็นชุดที่จะตอบปัญหาเรื่องความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ได้ ซึ่งระดับอาเภอมีหน้าที่ดูแลร่วมกับ
สาธารณสุข หากมีอะไรให้แจ้งนายอาเภอ
ค่าน้า ค่าไฟ : งบเหลือจ่ายที่ได้แจ้งให้ทุกหน่วยเก็บบิลไว้นั้น ขณะนี้มีงบเหลือจ่ายเข้ามาบางส่วน
ดังนั้น ขอให้ส่งเข้ามาเพื่อขอรับการจัดสรรงบเหลือจ่ายต่อไป
เรื่องติดตาม
ประธาน : ฝากให้ รพ.ชลบุรี (พญ.โสรยา วงศ์วิไล) ดาเนินการเรื่องแผนที่และมีจานวนประชากร
จุดที่ตั้งของทีมที่เปิดเป็น PCC เพื่อดูได้ว่าที่เปิดแล้วเป็นเพราะมีความพร้อม หรือมีความจาเป็น เช่น ที่เปิดแล้ว ทา
เป็นสีเขียว ปี 2564 และ ปี 2565 ทาเป็นสีเหลือง สถานที่ตั้งอยู่ตรงไหน กระจายดีหรือไม่อย่างไร ขาดอะไร จะได้
เห็ น ภาพทั้งจั งหวัด เพื่ อใช้ในการพิ จ ารณา / พญ.โสรญา วงศ์วิไล : แจ้งว่า จะมีการประชุม ในวัน ที่ 9 ตุลาคม
2563 และจะนาเสนอในที่ประชุมเดือนถัดไป
2.2 Service Plan
2.1 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขากุมารเวชกรรม จ.ชลบุรี ปีงบประมาณ 2563
โดย นพ.กฤษดา วัฒนเพ็ญไพบูลย์ (รพ.ชลบุรี)
โดยมี KPI 3 ตั ว คื อ อัต ราตายในเด็ กอายุ น้อ ยกว่า 1 ปี /อั ตราตายจากโรคปอดบวมในเด็กอายุ
1 เดือน ถึง 1 ปี /อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการส่งต่อผู้ป่วยเด็กที่ใส่ท่อช่วยหายใจ
อัตราตายในเด็กอายุน้อยกว่า 1 ปี : KPI อัตราตายในเด็กอายุน้อยกว่า 1 ปี ลดลงร้อยละ 10 ผลการ
ดาเนินงานผ่านเกณฑ์เป้าหมาย (62.2%) / Pneumonia (PDx) : KPI อัตราตายจากโรคปอดบวมในเด็กอายุ 1 เดือน
ถึง 1 ปี น้อยกว่าร้อยละ 1 ผลการดาเนินงาน ปี 2563 ไม่พบเด็กเสียชีวิต / อัตราตายจากโรคปอดบวมในเด็กอายุ
1 เดือนถึง 1 ปี ลดลงร้อยละ 10/ อัตราการส่งผู้ป่วยโรคปอดบวมเข้าโรงพยาบาลแม่ข่ายลดลง 25% ผลการดาเนินงาน
ปี 2563 พบว่าลดลง 58.6% /อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการส่งต่อผู้ป่วยเด็กที่ใส่ท่อช่วยหายใจ พบว่าผู้ป่วย
เด็กที่ refer ใส่ท่อช่วยหายใจ อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการส่งต่อลดลงร้อยละ 30
Best practice : Home mechanical ventilation ตั้งแต่ปี 2552 - 2563 พบว่ามีคนไข้ Home
mechanical ventilation เป็น Invasive 30 ราย, Non-Invasive 18 ราย / แนวทางการพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาล
ชุมชน : High flow oxygen in severe pneumonia , Home mechanical ventilator care , Refer back chronic
case with ventilator , Early detection and management of sepsis
2.2 สาขาสูติกรรม โดย นพ.ธีระ ศิวดุล รองผู้อานวยการโรงพยาบาลชลบุรี
Maternal Death 2563 เป้ า หมายไม่ มี ม ารดาเสี ย ชี วิ ต จากการตกเลื อ ด และครรภ์ เ ป็ น พิ ษ
KPI : อัตรามารดาไทยตาย < 17 : 100,000 การเกิดมีชีพ /ร้อยละทารกคลอดก่อนกาหนด (37 week) ลดลง 10%
ปี 2563
สถานการณ์ อั ต ราตายมารดาไทย ภาพรวม 22.85 ต่ อ การเกิ ด มี ชี พ แสนคน (ต.ค.62-มิ .ย.63)
มารดาไทยเสียชีวิต 96 ราย เด็กเกิดมีชีพ 420,157 ราย (ไม่นับ กทม.) / อัตราตายมารดาไทย รายเขตสุขภาพ สูงกว่า
ค่าเป้าหมาย 7 เขต พบสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ เขตสุขภาพที่ 2, 6 และ12 ตามลาดับ โดยพบว่า เขตสุขภาพที่ 6
(19 ราย) จั งหวัดชลบุ รี พบอัตราตายของมารดา เป็นอันดับ 3 ของเขตฯ คิดเป็น 32.43 ต่อการเกิดมีชีพ แสนคน
(9 ราย) เกิ น เกณฑ์ เป้ าหมาย จากข้ อ มู ล ปี 2557-2563 พบว่าจั งหวัด ชลบุ รี มี แ นวโน้ ม มารดาตายเพิ่ ม ขึ้น ในปี
2560-2562 โดยพบว่าส่วนใหญ่ จะเป็น Indirect Obs สาหรับปี 2563 พบว่าส่วนใหญ่ เป็น Direct Obs
เมื่อวิเคราะห์สาเหตุการเสียชีวิตของมารดา 9 ราย พบว่าสาเหตุจาก Direct 7 ราย, indirect 2 ราย
(ทา RCA ทุกราย) /แนวทางการดาเนินงานการป้องกันการตกเลือด ระดับจังหวัด คือ 1. CPG Final / 2. PPH Box รพ.พานทอง
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3. PPH Standing Order รพ.พานทอง /4. แนวทางการดาเนินงาน PPH Box รพ.ชลบุรี /5. PPH Standing Order
รพ.ชลบุรี /6. เกณฑ์ส่งต่อผู้คลอดที่มีความเสี่ยง
นวัต กรรม : รพ.แหลมฉบั ง เรื่ อ ง CQI การพยาบาลมารดาเพื่ อ ป้ อ งกั น ภาวะตกเลื อ ดหลั งคลอด /
รพ.ชลบุรี QR CODE การให้ความรู้มารดาหลังคลอด, การประเมินความรู้การปฏิบัติตนหลังคลอดก่อนจาหน่ายผ่าน QR CODE
คาดการณ์ ว่ า สิ่ ง ที่ น่ า จะท าให้ ก ารเสี ย ชี วิ ต ของมารดาลดลง ได้ แ ก่ การฝากครรภ์ ค รั้ ง แรกก่ อ น
12 สัป ดาห์ , การฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ , การดูแลหลั งคลอดครบ 3 ครั้ง ผลการดาเนินงานในภาพเขตฯ
คิดเป็น 78.22 % (เป้าหมาย 75%) ผลการดาเนินงานจังหวัดชลบุรี
การฝากครรภ์ครั้งแรกก่อน 12 สัปดาห์ (เป้าหมาย >75%) พบว่าเขตฯ 6 ดาเนินการได้ 78.22%
เมื่อจาแนกรายอาเภอพบว่า จังหวัดชลบุรี พบว่า รพ.ชลบุรี และ รพ.บางละมุง ผลการดาเนินงานค่อนข้างน้อย ยังไม่ผ่าน
เกณฑ์เป้ าหมาย / การฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ ผลการดาเนิ นงานเขตสุ ขภาพที่ 6 ผลงานคิดเป็น 71.33
ไม่ผ่านเกณฑ์ อยู่ในอันดับรองสุดท้ายของประเทศ จังหวัดชลบุรี เมื่อจาแนกรายอาเภอพบผลงานน้อยที่สุด ได้แก่ อาเภอ
บางละมุง รองลงมาได้แก่ อาเภอบ้านบึง / การดูแลหลังคลอดครบ 3 ครั้ง เขตสุขภาพที่ 6 ผลการดาเนินงานคิดเป็น
ร้อยละ 63.97 ไม่ผ่าเกณฑ์ ผลงานต่าเป็นสองอันดับสุดท้ายของประเทศ เมื่อจาแนกรายอาเภอ จังหวัดชลบุรี พบว่า
ผลงานที่ต่า 3 อันดับสุดท้าย ได้แก่ อาเภอบางละมุง, อาเภอเมือง และอาเภอศรีราชา ตามลาดับ / กรมอนามัยได้จัดทา
และประชาสัมพันธ์ การใช้ APP Save mom operation /สถานการณ์การคลอดก่อนกาหนด ลดลง 10% (อายุครรภ์
มารดา <37 สั ป ดาห์ ) ปี 2562 คิดเป็ น 10.85 ผลการดาเนินงานปี 2563 คิดเป็น 9.77% (ลดลงมาเล็ กน้อย)
จั งหวัดชลบุ รี ลดลงเล็ ก น้ อย มาตรการหลั กคื อการให้ ยา Progesterone ซึ่งเคยกั น เงิน งบประมาณในส่ ว นนี้ เมื่อ ปี
2538 - 2540 ตั้งแต่ปี 2561 ไม่มียาฟรีแล้ว มาตรการคือให้ทุกโรงพยาบาลจัดหายาเอง (ฉีด/เหน็บ ) /มาตรการ
หา Index case จากการวัดปากมดลูก
นพ.ประยุทธ หมื่นหน้า (รพ.พนัสนิคม) : การใช้ยา Progesterone ในการคลอดก่อนกาหนด ขอเสนอ
ให้เป็นนโยบายของเขตฯ
ประธาน : สาหรับยา Progesterone ให้ใช้ได้ตามต้องการ จังหวัดจะจัดสรรเงินคืนให้ภายหลัง
นพ.ชีวิน ประพันธ์ (รพ.สัตหีบ กม.10) : ส่วนใหญ่ที่ รพ.สัตหีบ คลอดก่อนกาหนด จะเป็นคนไข้เป็น
วัยรุ่น และกรณีแม่ใช้ยาเสพติด เนื่องจากเข้าใจว่าใช้ยาเสพติด เวลาคลอดจะไม่ค่อยเจ็บ ทาให้เด็กที่คลอดออกมามีปัญหา
นพ.ธีระ ศิวดุล (รพ.ชลบุรี) : ป้องกันไม่ให้ท้องด้วยการฝังยา /การทาแท้ง โทร. 1663 ถ้ามี Index
case จะส่งมาที่ รพ.ชลบุรี ประเมินสุขภาพจิต ถ้ามีภาวะซึมเศร้าก็จะดาเนินการทาแท้งให้
ประธาน : หากพบ case ที่เป็นปัญหา แจ้งให้ทราบด้วย
มติที่ประชุม : รับทราบ และรับไปดาเนินการ
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องจากรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
3.1 นายแพทย์วิชัย ธนาโสภณ (ผชช.ว) :
3.1.1 โรคไข้เลือดออก: ยังพบผู้ป่วยสูงในหลายอาเภอ ฝากให้มีการสอบสวนโรคทุกราย และจะสุ่ม
ประเมินการสอบสวนโรค โดยการสอบถามว่าได้มีการสอบสวนโรคไว้อย่างไร และสุ่มลงในพื้นที่ตามรายชื่อที่มีว่าอยู่ที่ไหน
และได้ดาเนินการควบคุมโรคอย่างไร
3.1.2 โรค TB : จังหวัดชลบุรี ดาเนินการ Treatment Coverage ได้ค่อนข้างสูง (96%) ฝากในเรื่อง
การขาดยา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ต้องขัง
3.1.3 DM / HT : จะมี ก ารติ ด ตามอย่ า งน้ อ ย ทุ ก ไตรมาส อย่ า งน้ อ ยสกรี น DM/TH และ การ
control DM / HT
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3.1.4 เรื่อง QOF จังหวัดชลบุ รี มีผลงานต่ามาตลอด อาจเป็นเรื่องของ technical ในการจัดการ
การจัดสรรเงินที่อาจไม่เป็นธรรม ขอให้ดาเนินการให้เต็มที่ โดยให้กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อติดตามทุกเดือน เพราะการลงข้อมูล QOF ต้องทันเวลา สาหรับปัญหาของเกณฑ์ที่ไม่เป็นธรรม ท่าน นพ.สสจ.จะดูให้
3.1.5 COVID-19 หากพบรายแรกเกิดขึ้นในอาเภอให้ เปิด EOC เตรียมพร้อม อย่างน้อยลดความ
ตื่นตระหนก ต้อง respond เรื่องการสื่อสารความเสี่ยง การประชาสัมพันธ์ การจักการ การควบคุมโรค
พญ.โสรยา วงศ์วิไล (รพ.ชลบุรี) : ประเด็น QOF ของ PAP smear จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง
ได้โควตาการตรวจ spv Dna ซึ่งจะเกี่ย วเนื่องกับตั วชี้วัด QOF ซึ่ง test จะได้มาดาเนินการในเดือนมีน าคม 2564
เพื่อใช้ดาเนินการตรวจได้ซึ่งมีผลต่อผลการดาเนินงาน
ประธาน : จะน าเรื่ องนี้ เข้า ที่ ป ระชุ ม 5x5 ที่ จังหวั ดชลบุ รี ในวัน ที่ 1 ตุ ลาคม 2563 ขอเชิ ญ
นพ.ธีระ ศิวดุล และ พญ.โสรยา วงศ์วิไล (รพ.ชลบุรี) เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลด้วย
มติที่ประชุม : รับทราบ และรับไปดาเนินการ
3.2 นายเสรี เจตสุคนธร (นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านบริหารสาธารณสุข)
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้ างงบลงทุน (ผูกพันเดิม) งบประมาณรายจ่ายประจาปี ปี 2561 -2562
จะต้องดาเนินการเบิกจ่าย ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 จานวน 3 แห่ง ได้แก่ รพ.บางละมุง,รพ.สต.หนองไทร
อาเภอพนัสนิคม และ รพ.บ้านบึง ฝากผู้บริหารในการเร่งรัดติดตามงบประมาณ ให้งวดงาน งวดเงิน ให้เป็นไปตามแผน /
ปี งบประมาณ 2564 ส่ ว นกลางแจ้ งยอดรายการจัดสรร ฝากทุ กหน่ว ยที่ ได้รับ งบประมาณ ให้ เตรีย มการเรื่องการ
กาหนดสเป็ค การทารายงานคุณลักษณะผลิตภัณฑ์ แต่ยังไม่สามารถลงนามได้ ต้องได้รับการอนุมัตผิ ่าน ครม.ก่อน
3.3 นางอัจฉรา เกตุรัตนกุล (นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ.ด้านบริการทางวิชาการ)
ในการประชุมวิชาการ เมื่อวันที่ 22-23 กันยายน 2563 มีการนาเสนอผลงานวิชาการ 39 เรื่อง
oral 10 เรื่อง ชนะเลิศสาขา service plan ได้แก่ รพ.บ้านบึง “การศึกษาของการสุ่มเปรียบเทียบอัตราการเกิดแผล
ติดเชื้อ ระหว่าง แอนตี้ไบโอติค 2 ตัว ในการป้องกันแผลติดเชื้อจากสุนัข และแมวกัด ข่วน” เป็นการดาเนินงานที่ดี
สามารถเป็นต้นแบบได้ /สาขาส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค คุ้มครองผู้บริโภค การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก :
ชนะเลิศ ได้แก่ รพ.พานทอง “การพัฒนาระบบบาบัดยาเสพติดแบบสมัครใจ ที่ทาในสถานประกอบการ /Black Office:
ชนะเลิศ ได้แก่ รพ.สัตหีบ กม.10 ระบบการติดตามดูแลหญิงตั้งครรภ์ ANC 4.0 โดยใช้ chat bot ผลลัพท์ คือ เพิ่มการ
ฝากครรภ์คุณภาพ เพื่อลดอัตราการคลอดบุตรน้าหนักน้อย และภาวะเสี่ยงในการคลอดก่อนกาหนด ลดอัตราการตาย
ของมารดา จะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประชุม MCH Board ในครั้งถัดไป /สิ่งประดิษฐ์การแพทย์ : ลงทะเบียน
เบ็ดเสร็จ All In One รพ.สัตหีบ กม.10
การใช้ยา Progesterone : 2 ปีที่ผ่านมา สานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ได้ประสานกลุ่มงาน
คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุ ข เพื่อประสานกับโรงพยาบาลทุกแห่ง ให้นายา Progesterone มาใช้ และบรรจุ
ในรายการยาให้ครบทุกโรงพยาบาล โดยได้ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว และขอให้เป็นนโยบายในการใช้ยา Progesterone
เพื่อลดอัตราการคลอดก่อนกาหนด ซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1
มติที่ประชุม : รับทราบ และรับไปดาเนินการ
3.4 นางศิริวรรณ มุลิ (นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านบริการทางวิชาการ) :
กล่าวขอบคุณ และกล่าวอาลา ในวาระเกษียณอายุราชการ
ระเบียบวาระที่ 4 สถานการณ์งบประมาณ /ข้อมูล (กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข) โดย นายรัก ธนะไพบูลย์
สรุป ผลการเบิ กจ่ ายเงิน งบประมาณ ณ วัน ที่ 24 กัน ยายน 2563 : งบดาเนิ นงานอยู่ระหว่างเร่งรัด
การเบิกจ่าย /งบค่าเสื่อมปี 2563 เร่งรัดดาเนินการตามแผน

๗
สถานการณ์ข้อมูล ณ วันที่ 25 กันยายน 2563 : ข้อมูล QOF ของจังหวัดชลบุรี มีปัญหา ยังไม่สามารถ
เข้าไปดูได้ อยู่ระหว่างแก้ไข /Web Site เขตสุขภาพที่ 6 http://zone6.cbo.moph.go.th/phi/report/index/?id=127
/Web Site สสจ.ชลบุรี http://hdc2.cbo.moph.go.th/qof/
ปีงบประมาณ 2564 : ดาเนินการ Clear Person 2564 โดยจะเริ่มให้ส่งข้อมูล 16 พฤศจิกายน 2563
แนวทางการพิจารณา ข้อมูลประชากรจังหวัดชลบุรี ปีงบประมาณ 2564
1.) Typearea 1 คือ ตัวอยู่จริงและทะเบียนบ้านอยู่ในเขตรับผิดชอบ : (1) สิทธิ UC เป็นของหน่วยบริการ
ท่านและตัวอยู่จริง ทะเบียนบ้านอยู่จริง (2) ทะเบียนราษฎร์ อยู่ในเขตรับผิดชอบ ตัวอยู่จริง
2.) Typearea 3 คือ พิจารณาจากทะเบียนทุกสิทธิ์(DBpop) : (1) สิทธิ UC เป็นของหน่วยบริการท่านและ
ตัวอยู่จริง (2) สิทธิอื่นๆ ที่ไม่ใช่สิทธิ UC (เช่น ประกันสังคม, ข้าราชการ ฯลฯ) พิจารณาตามตัวอยู่จริงในเขตรับผิดชอบ
เท่านั้น
3.) ทะเบี ยนบ้ าน ไม่ได้อยู่ในเขตรับผิดชอบ แต่ตัวอยู่จริง : (1) Typearea 2 พิจารณาจากทะเบียนบ้าน
(2) ทะเบียนบ้านอยู่ในเขตรับผิดชอบ แต่ตัวไม่อยู่จริง
4.) Typearea 1 + Typearea 2 = ทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ (ตรวจสอบผลการดาเนินงานผ่าน HDC
on Cloud จังหวัดชลบุ รี >> กลุ่มรายงานมาตรฐาน >> ข้อมูลทั่วไป >> ประชากร >> ประชากรสัญชาติไทย PERSON
เทียบกับฐานทะเบียนราษฏร์)
5.) Typearea 1 + Typearea 2 + Typearea 3 >= Dbpop (UC) (ตรวจสอบผลการด าเนิ น งานโดย
พิจารณาจากทะเบียนทุกสิทธิ์ (DBpop) ณ 1 เมษายน 2563 ทั้งนี้ได้แจ้งให้ Download ช่วงอบรม HDC/ Clear & Clean
Person ระหว่างวันที่ 13-14 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมสานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี)
คุณภาพการส่งข้อมูล ความทันเวลา : เร่งรัด รพ.สต./PCU ส่งข้อมูลเป็นรายวัน (ทุกแฟ้ม) และ รวบรวม
ข้อมูลเป็นรายเดือน (ทุกแฟ้ม) ทุกวันที่ 25 ของเดือนถัดไป สาหรับ รพ./CUP ส่งข้อมูลเป็นแบบรายสัปดาห์ (เฉพาะแฟ้ม
Person + Service + Diagnosis_opd + Drug_opd + Procedure_opd + Charge_opd + LabFU + ANC + EPI +
SpecialPP) โดยตัดข้อมูลวันจันทร์-อาทิตย์ ส่งไม่เกินวันอังคารถัดไป /ส่งข้อมูลเป็นแบบรายเดือน (ทุกแฟ้ม) ทุกวันที่ 25
ของเดือนถัดไป / HDC ประมวลผลข้อมูล ปี งบประมาณ 2563 (1 ต.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2563) สิ้นสุ ด ณ วันที่ 14
พฤศจิกายน 2563 /เริ่ม Run ระบบ HDC ปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563
นายแพทย์วิชัย ธนาโสภณ (ผชช.ว) : ฝากกลุ่ มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข เรื่อง การ Clear
ข้อมูล แฟ้ม Person เนื่องจากของเดิม จะดู HDC ผลงานเป้าหมายตัวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ HDC แต่ไม่สัมพันธ์กับ QOF ไป
ตัดบางอันออก ตัวเป้าหมายต่างกัน ฝากดูด้วยว่า การดูผลงานตัวอื่นก็จะพยายามตัดตัวหารออก หากพบว่าตัวหารของตัวที่
ตัดอยู่ใน QOF ก็จะเป็นปัญหาได้
มติที่ประชุม : รับทราบ และรับไปดาเนินการ
ระเบียบวาระที่ 5 สถานการณ์งานระบาดวิทยา CD โดย นางวัชธรี ทองอ่อน
5.1 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ณ วันที่ 23 กันยายน 2563 พบผู้ป่วยในประเทศ จานวน 55,004
ราย คิดเป็นอัตราป่วย 82.96 ต่อแสนประชากร ผู้ป่วยเสียชีวิต 37 ราย คิดเป็นอัตราป่วยตายร้อยละ 0.07 จังหวัด
ชลบุรี เป็นอันดับที่ 23 ของประเทศ เป็นอันดับ 4 ของเขตฯ 6 พบผู้ป่วยไข้เลือดออกใน 5 อันดับของประเทศ ได้แก่
จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน รองลงมาได้แก่ จังหวัดระยอง, จังหวัดชัยภูมิ, จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดขอนแก่น ตามลาดับ /
จังหวัดชลบุรี พบผู้ป่วยไข้เลือดออก 1,725 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 115.26 ต่อประชากรแสนคน เสียชีวิต 1 ราย
(อาเภอศรีราชา) คิดเป็น อัตราป่ วยตาย ร้อยละ 0.06 พบมากในกลุ่มอายุ 5-14 ปี อายุน้อยที่สุดที่พบไข้เลือดออก
อายุ 2 ปี / เมื่อพิจารณารายอาเภอ พบว่า ที่มีอัตราป่วยสูงสุด ได้แก่ อาเภอเกาะจันทร์ อาเภอศรีราชา และอาเภอ
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หนองใหญ่ ตามลาดับ เมื่อจาแนกรายสัปดาห์ พบผู้ป่วยมีแนวโน้มสูงขึ้น ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 29-36 เปรียบเทียบข้อมูล
ที่ผ่านมาพบว่าปีนี้สูงกว่าค่า median
5.2 สถานการณ์ การเฝ้าระวังผู้ป่วย TB ปี 2563 (1 ต.ค. 2562 - 24 ก.ย. 2563) : เป้าหมาย จังหวัด
ชลบุ รี Estimates 153 ต่อแสนประชากร คิ ดเป็ นจ านวน 2,349 ราย ขึ้ นทะเบี ยน 2,255 ราย อัตราความครอบคลุ ม
การขึ้ นทะเบี ยนรั กษา ร้ อยละ 96.00 อยู่ ในอั นดั บ 1 ของภาพเขต เมื่ อจ าแนกรายอ าเภอ พบอั ตราความครอบคลุ ม
การขึ้นทะเบี ยนรักษา สู งสุ ดที่ อาเภอบ้ านบึ ง (ไม่รวมเรือนจา) คิดเป็นร้อยละ 139.63 รองลงมาได้แก่ อาเภอบางละมุง
คิดเป็นร้อยละ 115.62 และอาเภอศรีราชา 96.89 ตามลาดับ
อัตราความสาเร็จการรักษาผู้ป่วย วัณโรคปอด รายใหม่ ปี 2563 (1 ต.ค. 62-30 ธ.ค. 62) ขึ้นทะเบียน
รักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ จานวน 507 ราย รักษาครบ/หาย 451 ราย คิดเป็นร้อยละ 88.95, กาลังรักษาอยู่ 11 ราย
เสียชีวิต จานวน 17 ราย ล้มเหลว 2 ราย ขาดยา 17 ราย กลุ่มเสี่ยงที่เสียชีวิตมากที่สุดคือ กลุ่มผู้สูงอายุ ที่ได้รับยาในระยะ
เข้มข้น /ผู้ป่วยโอนออก (TO : Transfer Out) 2 ราย เป็นผู้ป่วยจากโรงพยาบาลชลบุรี ไปโรงพยาบาลแหลมฉบัง และจาก
โรงพยาบาลบางละมุ ง ไป โรงพยาบาลชลบุ รี /ประเด็ นที่ เป็ นปั ญ หา คื อ ผู้ ป่ วยเรื อนจ า ที่ ออกจากต้ องขั ง ไม่ ไปรั กษา
โรงพยาบาลปลายทาง ทาให้ไม่สามารถติดตามผู้ป่วยได้ /สาเหตุการขาดยา (LTF) ผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ที่เข้ารับการรักษา
ขาดยา จานวน 17 ราย เนื่องจากไม่สามารถติดต่อผู้ป่วยได้
5.3 สถานการณ์โรค COVID-19 : สถานการณ์ต่างประเทศ พบผู้ป่วย COVID-19 จานวน 32,097,341 ราย
เสี ยชีวิต 981,967 ราย / สถานการณ์ ประเทศไทย พบผู้ ป่วย Confirmed COVID-19 จานวน 3,516 ราย จาแนกเป็ น
ติดเชื้อในประเทศ 2,445 ราย, จาก State Quarantine จานวน 578 ราย / สถานการณ์จังหวัดชลบุรี ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่
ในชุมชมเป็นเวลา 154 วัน (ผู้ป่ วย 87 ราย,เสียชีวิต 2 ราย) จานวนผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI) สะสม 8,636 ราย /
สถานที่กักกันโรคแห่ งรัฐ จังหวัดชลบุ รี (State Quarantine) จานวน 203 ราย อยู่ระหว่างรักษาในโรงพยาบาล 17 ราย
รักษาหาย 184 ราย อยู่ Hospital 6 ราย เดินทางกลับบ้านแล้ว 178 ราย ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นนักเรียน นักศึกษา, อาชีพ
รับจ้าง และอื่นๆ มีประวัติเดินทางจากประเทศ 3 อันดับแรก ได้แก่ ประเทศอียิปต์ ประเทศอินเดีย ประเทศสหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์ / PUI แรงงานต่างชาติแยกตามตามสัญชาติ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จานวน 216 ราย จาแนกเป็นสัญชาติ
กัมพู ชา 155 ราย รองลงมาสั ญชาติพม่ า 40 ราย และสั ญชาติลาว 21 ราย ตามล าดับ ส่ วนใหญ่ เป็ นแรงงานต่างชาติ
ที่ ถู กกฎหมาย แต่ ส่ วนใหญ่ ไม่ มี บั ตรประกั นสุ ขภาพแรงงานต่ างชาติ พบ 8 อ าเภอ ผลการตรวจไม่ พบเชื้ อ COVID-19
อาเภอบางละมุง 137 ราย, อาเภอเมือง 45 ราย, อาเภอศรีราชา 18 ราย
นายแพทย์ วิ ชั ย ธนาโสภณ (ผชช.ว) : ฝากสาธารณสุ ขอ าเภอ ทุ กวั นที่ 25 ของเดื อน ให้ ส่ งข้ อมู ล
การ สารวจแค้มป์ต่างๆ มีแรงงานต่างด้าวเข้ามาผิดกฎหมายกี่ราย / มี case ในเดือนที่ผ่านมา เป็น URI เท่าไหร่ และมีการ
ระบาดหรือไม่ หากสารวจแล้วไม่มีให้ Zero report
นพ.ประยุทธ หมื่นหน้า (รพ.พนัสนิคม) : กรณีที่พบ PUI ผิดกฎหมาย จะต้องกักตัวอย่างไร
นายแพทย์วิชัย ธนาโสภณ (ผชช.ว) : ต้องจัดการกับแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายที่เข้ามาใหม่ (ภายใน
14 วัน) ให้ได้ และต้องสอบสวน และสัมภาษณ์ (ทั้งแรงงานถูกกฎหมาย หรือไม่ถูกกฎหมาย) มีการกลับเข้ามาภายใน 14 วัน
หรือไม่อย่างไร หากสงสัย หรือพบ URI ให้ swab ทันที
ประธาน : หากสงสัย มีอาการให้ swab ทุกราย ต้อง detect ให้เร็วเพื่อจัดการได้ไว
มติที่ประชุม : รับทราบ และรับไปดาเนินการ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องจากหน่วยงาน
6.1 หน่วยงานนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

๙
6.1.1 อบจ.ชลบุรี (น.ส.ปวีณ์ธิดา ขันตี) :
ประชาสั ม พั น ธ์ : หากหน่ ว ยบริ ก ารใด ประสงค์ จ ะก่ อ ตั้ ง เป็ น ศู น ย์ ยื ม วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ในการฟื้ น ฟู
สมรรถภาพสาหรับคนไข้ จึงขอเชิญชวนส่งโครงการขอรับเงินอุดหนุน สาหรับรพ.สต.โครงการละไม่เกิน 100,000 บาท
รพช.ไม่เกิน 300,000 บาท, โรงพยาบาลจังหวัด หรือการทาโครงการในภาพรวมจังหวัด ไม่เกิน 500,000 บาท โดย
การเสนอโครงการแบ่งเป็น 2 รอบในแต่ละปีงบประมาณ รอบแรกระว่างวันที่ 1-31 สิงหาคม, รอบสองระหว่างวันที่
1-31 ตุลาคม ทั้งนี้ทาง อบจ.มีศูนย์ซ่อมวัสดุอุปกรณ์ ทางการแพทย์ฟ รี ณ อาเภอบ่อทอง และ มี Plan ศูนย์ปันน้าใจ
อาเภอสัตหีบ เป็นศูนย์ซ่อมอีกแห่งหนึ่ง
ประธาน : จากการลงเยี่ย ม พบว่ ามี รพ.สต.หลายแห่ ง และ รพ.ต่ า งๆ มี คลัง วัสดุ อุป กรณ์
ให้ผู้ป่วยที่ต้องได้รับการฟื้นฟูยืม หากที่ใดต้องการสนับสนุนเงินอุดหนุนจากกองทุนฟื้นฟู อบจ. ในรอบต่อไปวันที่
1-31 ตุลาคม
มติที่ประชุม : รับทราบ และรับไปดาเนินการ
6.2 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
6.2.1 รพ.พนัสนิคม (นพ.ประยุทธ หมื่นหน้า) :
6.2.1.1 การ refer สิทธิประกันสังคม หรือ UC จังหวัดอื่น น่าจะ refer กลับต้นทาง /กรณีเป็น
บัตรที่อื่น ควร refer กลับต้นทาง ไม่ควร refer กลับโรงพยาบาล referไป เพราะจะมีปัญหา ไม่รับรองสิทธิให้ /ตัวอยู่
ต่างจังหวัด แต่ refer กลับมาที่เราแต่ไม่ใช่สิทธิเรา ทาให้ไม่รู้ว่าจะส่งไปไหนต่อ จึงขอให้จังหวัดชลบุรี รับไปพิจารณา /
6.2.1.2 เรื่องระบบ refer ปัจจุบันไปประชุมที่ รพ.สมิติเวชศรีราชา เป็นเหมืนเจ้าภาพ โดยสิ่งที่
พูดคุยเป็นเรื่องของ technical วิชาการ แต่ในเรื่องการจัดการไม่ได้ดูแล จึงขอเสนอให้ รพ.ชลบุรี รับกลับมา Manage
ร่วมกัน เพราะระบบ refer จังหวัดชลบุรี ซึ่งค่อนข้างใหญ่ ปัญหาจะมีมาก
ประธาน : โรงพยาบาลชลบุรี รับไปพิจารณา
มติที่ประชุม : รับทราบ และรับไปดาเนินการ
6.3 เรื่องจากกลุ่มงานในสานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
6.3.1 กลุ่มงานประกันสุขภาพ (นายณัทณพงศ์ พีรภัคพงศ์) :
การจั ด ท าข้ อมู ล รายได้ ค่ าใช้ จ่ าย และ แผน Plan fin ของ โรงพยาบาลส่ งเสริม สุ ข ภาพต าบล
ในจังหวัดชลบุรี เป็นนโยบายของ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี เพื่อดูแลช่วยเหลือ ควบคุม กากับ รายได้และ
ค่าใช้จ่ายของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ดังนั้น จะต้องมีข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตาม กากับ ได้ครบถ้วน ถูกต้อง
และทันเวลา
กระบวนการเดิม : รายได้และค่าใช้จ่ายของ รพ.สต.บันทึกกระดาษ เป็นเกณฑ์เงินสด และส่งข้อมูล
ไปโรงพยาบาล และโรงพยาบาลจะต้องบันทึกข้อมูลใหม่เป็นเกณฑ์คงค้าง ส่งกระทรวงฯ ขั้นตอนค่อนข้างยุ่งยาก และทาง
กลุ่มงานประกันไม่มีข้อมูลในการติดตาม
กระบวนการใหม่ : รพ.สต.จะบันทึกข้อมูลรายได้ ค่าใช้จ่าย ด้วยโปรแกรม Microsoft Access เป็น
เกณฑ์เงินสด โดยข้อมูลจะถูกเก็บ ไว้ใน Server ของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ในส่วนนี้ สานักงานสาธารณสุข
อ าเภอ โรงพยาบาล และ ส านั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด ชลบุ รี สามารถเข้ า ไปดู ข้ อ มู ลรายได้ ค่ า ใช้ จ่ า ยของ
รพ.สต.ได้ โรงพยาบาลไม่ต้องนาข้อมูลมาบันทึกใหม่ แต่สามารถนาเข้าข้อมูลเกณฑ์คงค้าง และส่งกระทรวงฯ ได้เลย
เป็นการลดขั้นตอน ทางานได้รวดเร็วขึ้น ได้รับการสนับสนุนโปรแกรมจาก นพ.สุกิจ พึ่งเกศสุนทร
ประโยชน์ที่จะได้รับ : โรงพยาบาลส่งเสริมสุข ภาพตาบล สะดวกและประหยัดเวลา สามารถบันทึก
เป็นรายวัน และพิมพ์แบบรายงานต่างๆได้ โดยไม่ต้องจัดทาใหม่ ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง และรวดเร็ว ได้รับจัดสรรงบประมาณ

๑๐
และได้รับการช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว /สาธารณสุขอาเภอ มีข้อมูลรายรับ - รายจ่าย และ แผน Planfin
ของ รพ.สต., ทราบสถานการณ์ด้านการเงิน ที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน , ติดตาม ควบคุม กากับ รายได้ -ค่าใช้จ่าย ของ
รพ.สต.ได้อย่างใกล้ชิดและทันเหตุการณ์ / โรงพยาบาล สะดวกและประหยัดเวลา สามารถนาเข้าข้อมูลเป็นเกณฑ์คงค้าง
ได้เลยไม่ต้องบันทึกข้อมูลใหม่ สามารถดูรายได้ - ค่าใช้จ่าย ของ รพ.สต.เพื่อสนับสนุนงบประมาณได้ถูกต้องและรวดเร็ว /
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด สามารถติดตาม ควบคุม กากับ รายรับ -รายจ่าย และแผน Planfin ของ รพ.สต. รวมทั้ง
สนับสนุนงบประมาณให้ รพ.สต.ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และทันเหตุการณ์
จัดอบรม 4 รุ่น : รุ่น 1 วันที่ 2 ตุลาคม 2563 เป้าหมาย การเงินและบัญชี ของโรงพยาบาล ทั้ง
12 แห่ง เพื่อทราบแนวทาง และ ร่วมกันจัดทาข้อมูลที่จาเป็นในการบันทึกข้อมูล ของ รพ.และ รพ.สต./รุ่น 2 วันที่ 5
ตุ ล าคม 2563 เป้ า หมาย ผู้ ติ ด ตามการเงิ น ของ สสอ.และผู้ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ด้ า นการเงิ น ของ รพ.สต. แล ะ รพ.
เพื่อลงโปรแกรม และ ฝึกปฏิบัติการบันทึกข้อมูล อาเภอเกาะจันทร์ อาเภอบ่อทอง และอาเภอพนัสนิคม /รุ่น 3 วันที่ 6
ตุลาคม 2563 เป้ าหมาย ผู้ติดตามการเงินของ สสอ.และผู้บันทึกข้อมูล ด้านการเงินของ รพ.สต. และ รพ. เพื่อลง
โปรแกรม และ ฝึกปฏิบัติการบันทึกข้อมูล อาเภอบางละมุง อาเภอศรีราชา อาเภอสัตหีบ และ อาเภอหนองใหญ่ /รุ่น 4
วันที่ 7 ตุลาคม 2563 เป้าหมาย ผู้ติดตามการเงินของ สสอ.และผู้บันทึกข้อมูล ด้านการเงินของ รพ.สต. และ รพ. เพื่อ
ลงโปรแกรม และ ฝึกปฏิบัติการบันทึกข้อมูล อาเภอเมืองชลบุรี อาเภอบ้านบึง และอาเภอพานทอง
การติดตามกากับ : ติดตามในการประชุม กวป.ทุ กเดือน ติดตามรายอาเภอ และราย รพ.สต.
118 แห่ง ในเชิงปริมาณ และคุณภาพ เพื่อให้ สสอ.ไปติดตามกากับ การบันทึกข้อมูล และ การส่งข้อมูล ของรพ.สต.
ให้ครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลา /ติดตามในการตรวจนิเทศงาน ถูกกาหนดเป็นตัวชี้วัด ปี 2564 กาหนดเป็นตัวชี้วัด
ของ สสอ.ในการควบคุม กากับ รพ.สต.ให้สามารถบันทึกและส่งข้อมูลได้ถูกต้อง กาหนดเป็นตัวชี้วัด ของ รพ.สต. มีการ
บันทึก และส่งข้อมูล ได้ครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลา
ประธาน : เป็นโปรแกรมที่ นพ.สุกิจ พึ่งเกศสุนทร เขียนให้ โดยใช้ข้อมูล จาก รพ.สต. 4 แห่ง
ที่จะช่วยตรวจ โดยเปลี่ยนจากการเขียนในกระดาษ มาเป็นการ Key ข้อมูล ในโปรแกรม สามารถ print ให้ ผอ.เซ็น
รับรองรายวัน โรงพยาบาลไม่ต้อง Key ข้อมูลซ้า สามารถเพิ่มเติมข้อมูลและแปลงเป็นงบกระแสเงินสด และ print
ออกมาดูได้ สาธารณสุขอาเภอก็สามารถเปิดดูได้
มติที่ประชุม : รับทราบ และรับไปดาเนินการ
6.3.3. กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด (นางสุมนรัตน์ นีรพัฒนกุล)
6.3.3.1 รายงานความก้าวหน้า ผลงานตาม KPI –PA ปี 2563 : กลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวานได้รับ
การติดตาม ปี 2563 จังหวัดชลบุรี (> 30%) ในภาพรวมจังหวัดชลบุรี ผลการดาเนินงานคิดเป็นร้อยละ 34 ซึ่งต่ากว่า
ค่าเฉลี่ ย ของเขตฯ และของประเทศ พบอาเภอที่ มี ผ ลงานค่ อนข้างน้ อย ได้ แก่ อ าเภอเมือ งชลบุ รี อาเภอบางละมุ ง
อาเภอพนัสนิคม และอาเภอสัตหีบ
กลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูงได้รับการติดตาม ในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิ ต
ที่บ้าน ปี 2563 จังหวัดชลบุรี (> 52%) ภาพรวมจังหวัดชลบุรี คิดเป็นร้อยละ 28.70 พบอาเภอที่มีผลงานค่อนข้างต่า
ได้แก่ อาเภอศรีราชา อาเภอพานทอง และอาเภอเกาะสีชัง ตามลาดับ
โรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้าตาลได้ดี (> 40%) ผลการดาเนินงานจังหวัดชลบุรี คิดเป็นร้อยละ
28.78 ยังไม่ผ่านเกณฑ์ ผลงานต่ากว่าระดับเขตฯ และระดับประเทศ
ร้อยละผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้ดี ( > 50%) จังหวัดชลบุรี มีผู้ป่วย 131,628 ราย
ไม่พบประวัติ 52,220 ราย ได้รับการตรวจ 2 ครั้งขึ้นไปในปี คิดเป็น 47.39 % คุมได้ดี คิดเป็น 27.29 % ไม่ผ่านเกณฑ์
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อัตราการตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน จ.ชลบุรี ปี 2563 ร้อยละ 90 จังหวัดชลบุรี ผลงานคิดเป็น
71.38% ไม่ผ่านเกณฑ์ จาแนกรายอาเภอผ่านเกณฑ์ 4 แห่ง ได้แก่ อาเภอพนัสนิคม อาเภอบ้านบึง อาเภอสัตหีบ และ
อาเภอพานทอง /ร้อยละการคัดกรอง DM ในประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป ปี 2561 – 2563 จังหวัดชลบุรี ผลงาน
คิดเป็น 71.73% จาแนกรายอาเภอ พบว่าอาเภอศรีราชา มีผลงานน้อยที่สุดตั้งแต่ปี 2561-2563
อัต ราการตรวจคั ด กรองความดั น โลหิ ต สู ง เป้ าหมายร้อยละ 90 จั งหวัด ชลบุ รี ผลงานปี 2563
คิดเป็น 71.65% ไม่ผ่านเกณฑ์ อาเภอที่มีผลงานน้อยได้แก่ อาเภอศรีราชา อาเภอบางละมุง และอาเภอเมือง ตามลาดับ
/ร้อยละการคัดกรอง HT ในประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป ปี 2561 - 2563 จาแนกรายอาเภอ พบอาเภอที่ผลงานน้อย
ตังแต่ปี 2561-2563 ได้แก่ อาเภอศรีราชา อาเภอบางละมุง และอาเภอเมืองชลบุรี
อัตราการตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง ปี 2561 – 2563 ไม่ผ่านเกณฑ์
รายอาเภอ ดังนี้ 1) อาเภอเมืองชลบุรี : โดยส่วนใหญ่เป็น CUP นอก และคลินิกหมอครอบครัว ของศูนย์สุขภาพชุมชน
เมือง / 2) อาเภอบ้านบึง : ได้แก่ รพ.สต.หนองบอนแดง และ รพ.สต.หนองเขิน / 3) อาเภอหนองใหญ่ ได้แก่ รพ.สต.
เขาซก/ 4) อาเภอบางละมุง : ได้ แก่ ศูน ย์ บ ริการสาธารณสุ ข บ้านมาบประชัน เทศบาลเมือ งหนองปรือ , ร.สต.บ้ าน
ตาลหมัน บ้านหนองพังแค โป่ง โรงพยาบาลวัดญาณสังวราราม มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (เขาตาโล) , มิตรไมตรีคลินิก
เวชกรรม (เขาน้อย) ,คลินิกเวชกรรมเอเชียอินเตอร์, โรงพยาบาลเมืองพัทยา / 5) อาเภอพานทอง : ได้แก่ โรงพยาบาล
พานทอง6) อ าเภอพนั ส นิ ค ม : ได้ แ ก่ ได้ แ ก่ โรงพยาบาลพนั ส นิ ค ม / 7) อ าเภอเกาะสี ชั ง : ขาดอยู่ เล็ ก น้ อ ย /
8) อ าเภอสั ต หี บ : ได้ แ ก่ โรงพยาบาลสั ต หี บ กม10, ศู น ย์ สุ ข ภาพชุ ม ชนต าบลสั ต หี บ /8) อ าเภอบ่ อ ทอง : ได้ แ ก่
รพ.สต.บ้านเขาชอางค์ / 9) อาเภอเกาะจันทร์ : ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ โรงพยาบาลเกาะจันทร์, รพ.สต.บ้านหนองชุมเห็ด,
รพ.สต.บ้ านเกาะโพธิ์ /10) อ าเภอศรี ร าชา : ได้ แ ก่ โรงพยาบาลแหลมฉบั ง (4.11%) , รพ.สมเด็ จ ฯ ณ ศรี ราชา
(11.31%) ,มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (เครือสหพัฒน์)
ข้อค้น พบ รพ.แหลมฉบั ง และ รพ.สมเด็จฯ ณ ศรีราชา : สถานบริการขนาดใหญ่ ระดับตติยภู มิ
ส่ วนใหญ่ เป็ น การบริการผู้ ป่ ว ยที่ มีภ าวะซับ ซ้อ น ขาดความเชื่อมโยงกิ จกรรมสร้างเสริมสุ ขภาพ และลดปั จจัยเสี่ ย ง
(การคัดกรอง) /หน่วยบริการนอกสังกัด ขาดความชัดเจนขอบเขตงานการคัดกรอง และการบันทึกข้อมูล /ฐานข้อมูล
ประชากรซ้าซ้อน พบการย้ายถิ่นบ่อย ลักษณะเคลื่อนย้ายของประชากรสูง /บริบทการขยายตัวของชุมชนเมือง และ
อุตสาหกรรม ซึ่งนั ยส าคัญ ที่เกี่ย วกับ ระบบบริการสุ ขภาพ /การดาเนินงาน ปี 63 เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19
จึงไม่ส ามารถคัดกรองเพิ่ มในชุมชน ต้องหยุดชะงักการดาเนินงาน / ขาดความเชื่อมโยงระหว่างผู้ รับผิ ดชอบคลิ นิ ก
ทีมเชิงรุกและ ทีม IT
ข้ อ เสนอแนะ : เร่ ง รั ด การคั ด กรองพั ฒ นารู ป แบบการสื่ อ สารลดเสี่ ย งลดโรค พื้ น ที่ เขตเมื อ ง/
อุตสาหกรรม กาหนดกรอบ Time line ให้เสร็จสิ้น พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลในระบบให้ทันเวลา/ขับเคลื่อนการดาเนินงาน
ภาพ คปสอ. (ภาพรวมอาเภอ) สร้างความร่วมมือ ภาคีเครือข่ายนอกสังกัด (ภาครัฐและภาคเอกชน)/ขับเคลื่อนกากับ
ติดตามผลงานบริ การตัวชี้วัดจ่ายตามเกณฑ์ คุณ ภาพผลงานบริการ QOF (ข้อดีการจัดบริการ)*ตัว ชี้วัดการคัดกรอง
DM/HT* /ที มNCD อาเภอศรีร าชา เยี่ ย มเสริมพลั ง รพ. สมเด็จ ณ ศรีราชา ได้เข้าไปสื่ อสาร ท าความเข้าใจ ขณะนี้
รพ. สมเด็จ ณ ศรีราชา เคลียร์ฐานข้อมูล ให้เป็นปัจจุบัน IT รับทราบนโนยบาย และรับดาเนินการให้ * จุดแข็งคือ IT
เป็นโปรแกรมเมอร์สามารถสร้างโปรแกรมที่เอื้อหรือตอบสนองต่อการทางานได้เลย แต่ต้องให้ผู้รับผิดชอบงานนานโยบาย
มาสื่อสาร* /รพ.แหลมฉบัง จากการติดตามแลกเปลี่ยน ผลการดาเนินงาน NCD (29มิ.ย.63) สิ่งที่ รพ.ดาเนินการ :
กากับติดตาม โดยใช้ข้อมูล Data exchange แยกตามหมู่บ้าน ชุมชน ในการตรวจสอบเคลียร์ข้อมูล พร้อมการสะท้อน
ปัญหา/การรีวิวฐานข้อมูลในเวชระเบียนพัฒนาเชื่อมโยงระบบบริการ เชื่อมโยงเปลี่ยนสิทธิการรักษาและการเข้าสู่ระบบ/
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สสจ.ชลบุรี : จะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม พร้อมกากับติดตาม คืนข้อมูล รพ.สมเด็จ ณ ศรีราชา และรพ.แหลมฉบัง /
ประชุม NCD Board ระดับจังหวัด ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และติดตามผลการดาเนินงาน NCD Board อาเภอศรีราชา
ทุก 2 เดือน
ข้อค้นพบในภาพรวมจังหวัดชลบุรี : การคัดกรอง DM/HT ภาพรวมน้อยกว่าเป้าหมาย DM = 71.68 %
, HT = 71.65 % อาเภอที่ผลการคัดกรองน้อย ได้แก่ อ.ศรีราชา , อ.บางละมุง, อ.เมืองชลบุรี /(ความหลากหลายของ
หน่วยบริการ) หน่วยบริการนอกสังกัดรับผิดชอบเป้าหมายการคัดกรองจานวนมากส่งผลให้ ผลการดาเนินงานภาพรวม
อาเภอน้อย /กลุ่ มเป้ าหมายจานวนมาก การจัดการโครงการ/งบประมาณ (การคัดกรอง) มีความล่าช้าส่งผลต่อการ
ดาเนิน งานในพื้น ที่ไม่ได้ตาม Time line /ฐานข้อมูลประชากรซ้าซ้ อน พบการย้ายถิ่นบ่ อย และเนื่องด้วยการจัดการ
ข้อมูลต้องทาเพียงปีละ 1 ครั้ง จากทะเบียนราษฎร์ และการสารวจ /หลังเดือนมีนาคม ปี 63 ต้อง หยุดชะงัก เนื่องจาก
สถานการณ์ COVID-19 จึงไม่สามารถคัดกรองเพิ่มในชุมชน เพื่อความปลอดภัยตามมาตรการ
ข้อเสนอแนะ :เป้าหมายการคัดกรองควรเอามาจาก Data Exchange ในระบบ HDC /เร่งรัดการคัดกรอง
พัฒนารูปแบบการสื่อสารลดเสี่ยงลดโรค พื้นที่เขตเมือง/อุตสาหกรรม กาหนดกรอบการดาเนินงาน Time line ให้เสร็จ
สิ้นใน ไตรมาส 1 - 2 พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลในระบบให้ทันเวลา /ขับเคลื่อนการดาเนินงานภาพ คปสอ. (ภาพรวมอาเภอ)
สร้างความร่วมมือ ภาคีเครือข่ายนอกสังกัด (ภาครัฐและภาคเอกชน) /ขับเคลื่อนกากับติดตามผลงานควบคู่กับผลงาน
บริการตัวชี้วัดจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ QOF (ข้อดีการจัดบริการ) *ตัวชี้วัดการคัดกรองDM/HT*
6.3.3.2 ผลการประกวดจั งหวัด/ชมรมTO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจาปี 2563 เมื่อ
วันที่15-17 กันยายน 2563 จังหวัดชลบุรี : รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร ปีที่ 4 (ได้ 0.5 คะแนน) /
โรงเรี ย นศรี ร าชา : รั ก ษามาตรฐานพร้ อ มเป็ น ต้ น แบบระดั บ ทอง ปี ที่ 4 (ได้ 0.5 คะแนน) /โรงเรี ย นบ้ า นสวน
(จั่นอนุสรณ์): รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทอง ปีที่ 3 (ได้ 0.5คะแนน) /มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก : ได้รับรางวัลชนะเลิศ รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 2 / เรือนจาพิเศษพัทยา: รองชนะเลิศ
อันดับ 1 ประเภท ดีเด่น
สิ่ งที่ ต้องดาเนิ น การต่ อในปี 2564 : ขยายการดาเนิ นการครองคลุ มเพิ่ ม ในทุก ๆ Setting อย่างเป็ น
รูปธรรม / ผลักดันการขับเคลื่อนอาเภอ TO BE NUMBER ONE ให้ผ่านการประกวดในระดับภาคสู่เวทีระดับประเทศ
ประชาสัมพันธ์เสื้อ TO BE NUMBER ONE รุ่นใหม่ สามารพสั่งซื้อได้ที่งานตรวจสอบภายใน สสจ.ชลบุรี /
กรณีเกิน 40 ตัว สานัก TO BE NUMBER ONE จัดส่งให้ฟรี
ประธาน : ในส่วนของอาเภอ TO BE NUMBER ONE : แฟคเตอร์ที่จะทาให้คะแนนผ่านหรือไม่ ผ่าน
ขึ้นอยู่ที่นายอาเภอ ดังนั้นจะนาสไลด์ที่นาเสนอของ NCD นาเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี อีกครั้ง
มติที่ประชุม : รับทราบ และรับไปดาเนินการ
6.3.4 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ (นางละอองทิพย์ โบราณินท์)
6.3.4.1 รายงานผลการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพของเจ้าหน้าที่ สาธารณสุข ตามโครงการ Obesity
War จังหวัดชลบุรี ปี 2563 เกณฑ์เป้ าหมาย ปี 2563 คือ เจ้าหน้าที่ออกกาลังกายอย่างน้อย 5 วันๆละ 30 นาที
ร้อยละ 80, เจ้าหน้าที่สานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี มีค่าดัชนีมวลกาย ลดลงอย่างน้อยร้อยละ 10 ซึ่งมีโครงการ
ออกกาลังกายไปแล้ว 2 รอบ เจ้าหน้าที่ออกกาลังกายอย่างน้อย 5 วันๆละ 30 นาที พบว่าการออกกาลังกายในรอบที่ 2
เพิ่มขึ้น ในส่วนของ สสจ.และ สสอ. แต่เจ้า หน้าที่โรงพยาบาลมี การออกกาลังกายลดลง อาจเป็นเพราะมีสถานการณ์
covid-19 ที่ต้องดูแล /รอบที่ 2 พบปั ญหาการจัดเก็บข้อมูลของโรงพยาบาลชลบุรี ล่ าช้า ทาให้การวิเคราะห์ ข้อมูล
ไม่สมบูรณ์
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สรุป ผลการออกกาลั งกายของเจ้าหน้าที่อย่างน้อย 5 วันๆ ละ 30 นาที ซึ่งได้เชิญ ชวนเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ออกกาลังกายตามโครงการ season 1, season 2
season 1 : วัดระยะทางสะสม ด้วยกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่นจักรยาน (สสจ.,สสอ.,รพ.) รวมทั้งสิ้น 605,097.92 กิโลเมตร
season 2 : เป็นการสะสมจานวนแคลลอรี่ ในการออกกาลังกาย รวมทั้งสิ้น 10,298,122.44 กิโลแคลลอรี่ (ยังไม่ได้
นาข้อมูล รพ.ชลบุรี มาคิด เนื่องจากยังส่งข้อมูล ส่งมาไม่ครบ) /พบว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ที่มีค่า BMI
อยู่ในภาวะอ้วน ระดับ 1 มากที่สุด
นโยบายการขับเคลื่อน Obesity เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ปี 2564 เรื่อง อ.อาหาร KPI ร้อยละการ
ออกกาลังกายอย่างน้อย 5 วันๆละ 30 นาที ร้อยละ 80 /ร้อยละอ้วนของเจ้าหน้าที่ลดลง 10 %
6.3.4.2 โครงการแก้ไขปัญหาทุพ โภชนาการเด็กปฐมวัย จังหวัดชลบุรี งบบริการสร้างเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรคที่เป็นปัญหาพื้นที่ระดับ เขต/จังหวัด (PP Area based: PPA) ปี 2563 มีผู้เข้าร่วมโครงการ 526 คน
(ผู้ ป กครอง/เด็กเสี่ ย ง+ป่ วย) คิดเป็ น เงิน 700,000 บาท ใช้กระบวนการกลุ่ ม คือ กลุ่ มเด็ก เสี่ ยง เด็กป่วย โดยการ
เฝ้าระวังภาวะโภชนาการ ,ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร, ให้สารอาหาร นม ไข่, ให้ยาน้าเสริมธาตุเหล็ก และ
กลุ่มผู้ปกครอง โดย ให้ความรู้ ให้คาปรึกษา ฝึกทักษะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เมื่อจาแนกรายอาเภอ พบว่าอาเภอสัตหีบ
มีผู้เข้าร่วมโครงการมากที่สุด และพบว่าอาเภอพานทองมีผู้เข้าร่วมโครงการน้อยที่สุด / เปรียบเทียบผลงานเด็กปฐมวัย
มีภาวะเตี้ย ผอม อ้วน ปี 2562-2563 จากรายงาน HDC ณ 23 กันยายน 2563 พบว่าเด็กปฐมวัยมีภาวะ เตี้ย ผอม
อ้วน แนวโน้มลดลงจากปี 2562
ปี 2564 เป้าหมาย 520 คน วัตถุประสงค์ เพื่อขยายการแก้ไขปัญหาทุพ โภชนาการเด็กปฐมวัย
ให้ ครอบคลุม สาหรับ พื้น ที่ที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ สปสช. ปี 2564 จึงขอความร่วมมือจัดทาโครงการขอสนับสนุน
ประมาณดาเนินการงบเงินบารุง ,งบกองทุนบริหารส่วนตาบล,งบอื่น
6.3.4.3 ขอเชิ ญ เข้ า ร่ ว มประกวดสาว(เหลื อ )น้ อ ยบ้ า นนา ในวั น ที่ 1 ตุ ล าคม 2563 ณ สนาม
หน้าที่ว่าการอาเภอเมืองชลบุรี เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8-25 กันยายน 2563 ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมือง
ชลบุ รี (หน้าวัดนอก) สานักงานสาธารณสุขอาเภอทุกอาเภอ หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ในจังหวัดชลบุรี
(ในวันและเวลาราชการ) คุณสมบัติ : เป็นผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป มีภูมิลาเนาอยู่ในจังหวัดชลบุรี (ตามทะเบียนบ้าน) ผู้สมัคร
ประกวดจะได้รับค่าเดินทางรายละ 1,000 บาท
6.3.5 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค (นางรติกร ประเสริฐไทยเจริญ)
6.3.5.1 การดาเนินคดีกับชาวต่างชาติ ที่กระทาผิดกฎหมายในประเทศไทย
ตามกรณีร้องเรียนของประชาชน ผ่านศูนย์ดารงธรรมจังหวัดชลบุีรี เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 กลุ่มงาน
คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 สสจ.ชลบุรี ได้รับเรื่องร้องเรียนจากศูนย์ดารง
ธรรม นพ.สสจ มอบหมายให้ กลุ่มงานคุ้มครองผู้ บริโภคและเภสั ชสาธารณสุข ดาเนินการ โดยในวันที่ 31 สิงหาคม
2563 ถึงวันที่ 1 กันยายน 2563 วางแผน ตรวจค้น ตามหมายศาลพัทยาที่ 79/2563 ลงวันที่ 1 กันยายน 2563
ในวันที่1 กันยายน 2563 ได้ส่งพนักงานสอบสวนสถานีตารวจภูธรเมืองพัทยาดาเนินคดี : 1.) ขายยาแผนปัจจุบันโดย
ไม่ได้รับอนุญาต มาตรา 12 โทษจาคุก 5 ปี และ ปรับ 10,000 บาท 2.) ขายยาที่มิได้ขึ้นทะเบียนตารับยา มาตรา 72
(4) โทษจาคุก 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท 3.) ขายยาชุด มาตรา 75 ทวิ โทษจาคุก 5 ปีหรือปรับ 50,000 บาท
4.) ขายเครื่องสาอางฉลากไม่ถูกต้อง (ไม่มีภาษาไทย) มาตรา 32 (4) โทษจาคุก 1 เดือนหรือ ปรับไม่เกิน 10,000 บาท
รวมมูลค่าของกลาง ประมาณ 10,000,000 บาท /จังหวัดชลบุรี มีร้านขายยาที่ได้รับอนุญ าตจานวนมาก โดยได้รั บ
อนุญ าตไปแล้ว 1,315 แห่ ง ฝากพื้น ที่ในการเฝ้าระวัง พบเหตุ ผิ ดปกติ แจ้งมาที่สานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
เพื่อลงตรวจสอบ ดาเนิ นคดีกรณี พบผิดกฎหมาย /ปี 2564 กฎหมาย GPP บังคับใช้เต็มรูปแบบ ดังนั้นร้านขายยา
ทุกแห่งต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ GPP เต็มรูปแบบ โดยจะมีการตรวจร้านขายยาทุกแห่งตามเกณฑ์ GPP

๑๔
ประธาน : จังหวัดชลบุรี มีร้านขายยาจานวนมากเป็นอันดับ 2 ของประเทศ รองจาก กทม. ทาให้
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข จะมีภ าระงานตรวจมาตรฐานมา ดังนั้น ระดับพื้น ที่ต้องร่วมมือ
ช่วยกันตรวจสอบ
มติที่ประชุม : รับทราบ และรับไปดาเนินการ
ปิดประชุมเวลา 11.50 น.
นางจรรยา สันติมัค
นางวิจิตรา นวลรัตน์สกุล
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