
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนประเมินผลและประชุมประจำเดือน ครั้งท่ี 1/๒๕๖5   
วันท่ี  3  กุมภาพันธ)   พ.ศ. ๒๕๖๕   

ณ ห-องประชุมพุทธโสธร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 

(ประชุมผ3านระบบ VDO  Conference โปรแกรม “ZOOM Cloud Meetings”) 
คณะกรรมการผู-มาประชุม ณ ห-องประชุมพุทธโสธร  

คณะกรรการผู-ร3วมประชุมผ3านระบบ VDO  Conference 

1) นายศรีศักด์ิ  ต้ังจิตธรรม นายแพทย�สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
2) นายกสิวัฒน� ศรีประดิษฐ� นายแพทย�เชี่ยวชาญ ด*านเวชกรรมป+องกัน 
3) นางสุนันทา ชนะวรรณ� นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด*านส.งเสริมพัฒนา 
4) นายชาญเลขา  กุลละวณิชย� นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ  ด*านบริการทางวิชาการ (รก.) 
5) นายสมบัติ  ท่ังทอง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
6) นางรัตนา จันทร ทันตแพทย�เชี่ยวชาญ 
7) นายเกริกภัทร  ลิมปพยอม ผู*อำนวยการโรงพยาบาลท.าตะเกียบ 
8) นายสมเจตน� สถิตสมิทธิ์ สาธารณสุขอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
9) นายกฤษดา พรหมสุวรรณ� สาธารณสุขอำเภอบางน้ำเปรี้ยว 
10) นางสาวนุชนารถ  อรณพ ณ อยุธยา หัวหน*ากลุ.มงานบริหารท่ัวไป 
11) นายชาตรี นันทพานิช หัวหน*ากลุ.มงานพัฒนายุทธศาสตร�สาธารณสุข 
12) นายพิเชษฐ  ไตรติลานันท� หัวหน*ากลุ.มงานประกันสุขภาพ  
13) นายสุพจน� กังใจ หัวหน*ากลุ.มงานควบคุมโรคติดต.อ  
14) นางโสภา  เวฬุตันติ หัวหน*ากลุ.มงานส.งเสริมสุขภาพ 
15) นางลาวัณย� อมรรัตน� หัวหน*ากลุ.มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ  
16) นางลลิตา พรพนาวัลย� หัวหน*ากลุ.มงานคุ*มครองผู*บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
17) นางสาวยุพิน  หงษ�วะชิน หัวหน*ากลุ.มงานควบคุมโรคไม.ติดต.อ สุขภาพจิตฯ   
18) นายพีระพล ต.วนภูษา หัวหน*ากลุ.มงานอนามัยสิ่งแวดล*อมและอาชีวอนามัย 
19) นายเดชชัย สินเจริญ หัวหน*ากลุ.มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
20) นางสาวพรพิมล แน.นหนา หัวหน*ากลุ.มกฎหมาย  
21) นางวิภาวี  สุวรรณธร หัวหน*ากลุ.มงานการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือก 
22) นายสมชาย ห*องทองคำ หัวหน*ากลุ.มงานสื่อสารองค�กร   
23) นางรุ.งรัตน� ห*องทองคำ หัวหน*าสำนักงานเลขานุการฯ    

1) นางนาตยา มิลส� ผู*อำนวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร 
2) นางสาวสราพร มัทยาท รองผู*อำนวยการภารกิจด*านบริการทุติยภูมิ และตติยภูมิ 
  รพ.พุทธโสธร 
3) นางรุจิรัตน�  ปุณยลิขิต รองผู*อำนวยการด*านบริการปฐมภูมิ รพ.พุทธโสธร 



 ๒

ผู-เข-าร3วมประชุม ณ ห-องประชุมพุทธโสธร   

1) นางสมจิตร  ทองสุขดี เภสัชกรเชี่ยวชาญ 
2) นายอาณัติ ประดิษแจ*ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
3) นางสาวภาคินี  อินรัตน� นักวิเคราะห�นโยบายและแผน 

 

ผู-เข-าร3วมประชุมผ3าน ระบบ VDO  Conference 

1) นางพจีภัทร อนุราชเสนา นายแพทย�เชี่ยวชาญ รพ.พุทธโสธร 
2) นายกิจวัตร กุลละวณิชย� นายแพทย�ชำนาญการ รพ.พุทธโสธร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) นายมานิตย� บำรุงยา รองผู*อำนวยการภารกิจด*านพัฒนาระบบบริการ 
  และสนับสนุนบริการด*านสุขภาพ รพ.พุทธโสธร 
5) นายดิเรก ภาคกุล ผู*อำนวยการโรงพยาบาลบางคล*า 

6) นายสรลักษณ�   ม่ิงไทยสงค� ผู*อำนวยการโรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว 

7) นายสุธน  คุณรักษา ผู*อำนวยการโรงพยาบาลบางปะกง 
8) นายวันชัย ศรีพุก ผู*อำนวยการโรงพยาบาลบ*านโพธิ์ 
9) นางอุไร  ศิลปกิจโกศล ผู*อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม 

10) นายอนุชา  อาภาสวัสด์ิ ผู*อำนวยการโรงพยาบาลราชสาส�น 
11) นายสันติ สัมฤทธิ์มโนพร ผู*อำนวยการโรงพยาบาลสนามชัยเขต (รก.) 
12) นางสาวทิพวรรณ   ไชยประการ ผู*อำนวยการโรงพยาบาลแปลงยาว 
13) นางสาววิพัชรินทร�   ทรงเดชาพิพัฒน� ผู*อำนวยการโรงพยาบาลคลองเข่ือน 
14) นายศักด์ิชัย  วินิจสกุลไทย สาธารณสุขอำเภอบางคล*า 
15) นางสาวบุษกร รำไพยะกุล สาธารณสุขอำเภอบางปะกง (รก.) 
16) นายเบญจพล สุวรรณะ สาธารณสุขอำเภอพนมสารคาม (รก.) 
17) นายสุทัศน�   เสียงไพโรจน� สาธารณสุขอำเภอราชสาส�น   
18) นายมนตรี   สมบูรณ�ทรัพย� สาธารณสุขอำเภอสนามชัยเขต (รก.) 
19) นางสาวจันทร  ศรีสุรักษ� สาธารณสุขอำเภอแปลงยาว 
20) นายบุญฤทธิ์ เฮงไล* สาธารณสุขอำเภอท.าตะเกียบ (รก.) 
๒1) นางศิริพร  สุขประเสริฐ สาธารณสุขอำเภอคลองเข่ือน 
22) นางอุไร คล.องแคล.ว ผอ.รพ.สต.บางเกลือ อ.บางปะกง 
23) นางวิบูลย�ศรี มุสิทธิมณี ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล*อม เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 
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กำหนดการประชุม  
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.00 น.  นายแพทย)ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย)สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
เปQนประธานในการประชุม     
 

วาระก3อนการประชุม  
 1. ประกาศเจตนารมณ�การต.อต*านการทุจริต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ใสสะอาด 

ร.วมต*านทุจริต (MOPH Zero Tolerance) 
 2. มอบโล.เกียรติคุณดีเด.นระดับเขต และโล.เกียรติคุณพร*อมท้ังใบประกาศเกียรติคุณรางวัลชนะเลิศ 

ระดับประเทศ ในการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมด*านการส.งเสริมดูแลสุขภาพผู*สูงอายุ 
ประเภท Poster Presentation เรื่องมหัศจรรย�ลดชา ไม.ลืม ด*วยตาราง 9 ช.อง จำนวน 4 
รายการ ดังนี้ 
(1)  โล.เกียรติคุณ ดีเด.นระดับเขต คือ สาธารณสุขอำเภอบางน้ำเปรี้ยว 
(๒)  โล.เกียรติคุณรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ คือ ผอ.รพ.สต.บึงน้ำรักษ� อ.บางน้ำเปรี้ยว 
(๓)  ใบประกาศเกียรติคุณ รางวัลชนะเลิศ คือ นางนาถนภา วงษ�ศีล ตำแหน.ง พยาบาลวิชาชีพ
ชำนาญการ รพ.สต.บึงน้ำรักษ� อ.บางน้ำเปรี้ยว 
(๔)  ใบประกาศเกียรติคุณ รางวัลชนะเลิศ คือ นางสาวรวีวรรณ นิฉาย ตำแหน.ง นักวิชาการ
สาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.สต.บึงน้ำรักษ� อ.บางน้ำเปรี้ยว 

  
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ-งให-ท่ีประชุมทราบ 
 1. รองผู*ว.าราชการจังหวัดย*ายมาใหม. รองณัฐพงษ� สงวนจิตร ย*ายมาจากจังหวัดตราด ซ่ึงกำกับ

ดูแลงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา  
มติท่ีประชุม รับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลและประชุมประจำเดือน 
ครั้งท่ี 12/2564 เม่ือวันท่ี  27 ธันวาคม ๒๕๖๔   
 รายงานการประชุมฯ จำนวน 11 หน*า  รายละเอียดตามไฟล�ท่ีนำเสนอในท่ีประชุม 
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยไม.มีการแก*ไข 
  
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแล-ว 
 ไม.มี 
  
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
๔.๑  การขอรับเงินเพ่ิมพิเศษสำหรับแพทย) ทันตแพทย) และเภสัชกร ท่ีปฏิบัติงานในสถานบริการสาธารณสุข    
       และไม3ทำเวชปฏิบัติส3วนตัวและหรือปฏิบัติงานโรงพยาบาลเอกชน โดย กลุ3มงานบริหารท่ัวไป 
      -  มีแพทย�  ทันตแพทย� และเภสัชกร แจ*งความประสงค�ขอรับเงินเพ่ิมพิเศษสำหรับแพทย� ทันต

แพทย�และ เภสัชกร ต้ังแต. ๑ มกราคม 2565 จำนวน  1   ราย  ดังนี้   
1.  นายศรีศักด์ิ  ต้ังจิตธรรม ตำแหน.ง นายแพทย�สาธารณสุขจังหวัด สสจ.ฉะเชิงเทรา 
หมายเหตุ : เนื่องจากมีโอนย*ายมาในวันท่ี 17 มกราคม 2565 
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    -  มีแพทย�  ทันตแพทย� และเภสัชกร แจ*งความประสงค�ขอรับเงินเพ่ิมพิเศษสำหรับแพทย�  
ทันตแพทย�และ เภสัชกร ต้ังแต. ๑ กุมภาพันธ� 2565 จำนวน  4   ราย  ดังนี้   
1.  นางสาวนันทะนิจ  ด.อนแผ*ว ตำแหน.ง ทันตแพทย�ชำนาญการ  รพ.พนมสารคาม 
2.  นางสาวสุณิสา  อินทรนนท�วิไล  ตำแหน.ง ทันตแพทย�ชำนาญการพิเศษ รพ.ท.าตะเกียบ 
3.  นางผณินทร  สังขสุทธิ์ ตำแหน.ง เภสัชกรชำนาญการ  สสจ.ฉะเชิงเทรา 
4.  นางสาวเกวลิน  สุดตาสอน ตำแหน.ง เภสัชกร   สสจ.ฉะเชิงเทรา 
     -  มีแพทย�  ทันตแพทย� และเภสัชกร แจ*งความประสงค�ขอรับเงินเพ่ิมพิเศษสำหรับแพทย�  
ทันตแพทย�และ เภสัชกร ต้ังแต. ๑ มีนาคม 2565 จำนวน  2   ราย  ดังนี้   
1.  นายนฤพนธ�  นวลเจริญ ตำแหน.ง เภสัชกรชำนาญการ  รพ.พุทธโสธร 
     -  มีแพทย�  ทันตแพทย� และเภสัชกร แจ*งความประสงค�ขอรับเงินเพ่ิมพิเศษสำหรับแพทย�  
ทันตแพทย�และ เภสัชกร ต้ังแต. ๑ เมษายน 2565 จำนวน  1   ราย  ดังนี้   
1.  นางสาวภัทรมาศ  เรืองสวัสด์ิ ตำแหน.ง ทันตแพทย�ชำนาญการ   รพ.แปลงยาว 
     -  มีแพทย�  ทันตแพทย� และเภสัชกร แจ*งความประสงค�ขอยกเลิกรับเงินเพ่ิมพิเศษสำหรับแพทย�  
ทันตแพทย�และเภสัชกร ต้ังแต. ๑ กุมภาพันธ�  ๒๕65 จำนวน  2   ราย  ดังนี้   
1.  นายณัฐพงศ�  นิโรจน�สุวรรณ ตำแหน.ง นายแพทย�ปฏิบัติการ  รพ.พุทธโสธร 
2.  นางสาวจิดาภา  ปานกิจเจริญ ตำแหน.ง นายแพทย�ปฏิบัติการ  รพ.พุทธโสธร 
     -  มีแพทย�  ทันตแพทย� และเภสัชกร แจ*งความประสงค�ขอยกเลิกรับเงินเพ่ิมพิเศษสำหรับแพทย�  
ทันตแพทย�และเภสัชกร ต้ังแต. ๑ มีนาคม  ๒๕65 จำนวน  1   ราย  ดังนี้   
1.  นางสาวอุทัยยา  เทาศิริ ตำแหน.ง ทันตแพทย�ปฏิบัติการ  รพ.พนมสารคาม 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 
  
๔.2  แผนพัฒนาศักยภาพของหน3วยบริการสุขภาพ ระยะ 5 ป] (พ.ศ.2565-2569) ของจังหวัดฉะเชิงเทรา 
โดย กลุ3มงานพัฒนายุทธศาสตร)สาธารณสุข 
 แผนพัฒนาศักยภาพของหน.วยบริการสุขภาพ ระยะ 5 ปe (พ.ศ.2565-2569) ของจังหวัด

ฉะเชิงเทรา ในปe 2565 คณะกรรมการเสนอ 3 รายการ ดังนี้ รพ.บางคล*า และ รพ.แปลงยาว   
ขอขยายเตียงเปfน 60 เตียง , รพ.พนมสารคาม ขอขยายเตียงเปfน 150 เตียง 
รายละเอียดตามไฟล�ท่ีนำเสนอในท่ีประชุม 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
๕.๑  รายงานการเฝaาระวังทางระบาดวิทยาประจำเดือน มกราคม 256๕  โดย กลุ3มงานควบคุมโรคติดต3อ     
 รายงานการเฝ+าระวังทางระบาดวิทยาจังหวัดฉะเชิงเทราต้ังแต.วันท่ี 1 มกราคม – 30 มกราคม 

2565 จากบัตรรายงานผู*ปjวย (รง.506) จำนวนบัตรท้ังสิ้น 1,968 ฉบับ รายงานทันเวลา       
จำนวน 1,968 ฉบับ คิดเปfนร*อยละ 100 โดยจำแนกตามศูนย�ระบาดวิทยาอำเภอ ดังตาราง 

  

 รายละเอียดตามไฟล�ท่ีนำเสนอในท่ีประชุม 
 
 

อัตราปjวย 10 อันดับแรกจังหวัดฉะเชิงเทราเปรียบเทียบกับอัตราปjวยเขตสุขภาพท่ี 6 และ อัตราปjวย
ประเทศ ต้ังแต.วันท่ี 1 มกราคม – 30 มกราคม 2565 

  
  รายละเอียดตามไฟล�ท่ีนำเสนอในท่ีประชุม 
ประธาน โรคปอดอักเสบ ให*เปรียบเทียบสัดส.วนปอดอักเสบจากโควิด กับปอดอักเสบจากสาเหตุอ่ืนๆ และ

เปรียบเทียบอัตราความรุนแรงว.าต.างกันหรือไม. อย.างไร   
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 สถานการณ)โรค ไข-เลือดออกจังหวัดฉะเชิงเทรา 
   นับต้ังแต.วันท่ี 1 มกราคม 2565 ถึงวันท่ี 31 มกราคม 2565 จังหวัดฉะเชิงเทรา มีผู*ปjวย

โรคไข*เลือดออกสะสมจำนวนท้ังสิ้น 2 ราย คิดเปfนอัตราปjวยเท.ากับ 0.27 ต.อแสนประชากร (ลำดับ
ท่ี 3 ของเขต ลำดับท่ี 14 ของประเทศ, ข*อมูลจากสำนักระบาดฯ มีผู*ปjวยไข*เลือดออกท้ังหมด 41 
ราย อัตราปjวย 0.06 ต.อแสนประชากร ไม.มีผู*ปjวยเสียชีวิต)มีกลุ.มอายุท่ีพบสูงสุดคือ กลุ.มอายุ 10-
14 ปe อัตราปjวยเท.ากับ 2.06 ต.อแสนประชากร และ อายุ 15-24 ปe อัตราปjวยเท.ากับ 1.02 ต.อ
แสนฯ อาชีพท่ีมีจำนวนผู*ปjวยสูงสุด คือ นักเรียน เท.ากับ 1 ราย และ รับจ*าง เท.ากับ  
1 ราย ตามลำดับ รายละเอียดตามไฟล�ท่ีนำเสนอในท่ีประชุม 

มติท่ีประชุม  รับทราบ  
  
5.2 รายงานสถานการณ)โรค Hot Issue โดย กลุ3มงานควบคุมโรคติดต3อ     
 สถานการณ)โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
  สถานการณ�ในประเทศไทย นับต้ังแต. 1 มกราคม 2565 – 3 กุมภาพันธ� 2565  

ยอดผู*ปjวยสะสม 242,288 ราย ผู*ติดเชื้อเพ่ิมวันนี้ 9,172 ราย เสียชีวิตเพ่ิม 21 ราย สำหรับ
สถานการณ� ของจังหวัดฉะเชิงเทรา ยอดผู*ปjวยสะสม 2,868 ราย ผู*ติดเชื้อเพ่ิมวันนี้ จำนวน 148 
ราย เสียชีวิตสะสม 4 ราย รายละเอียดตามไฟล�ท่ีนำเสนอในท่ีประชุม 

มติท่ีประชุม  รับทราบ  
  
5.3 ติดตามและรายงานความก-าวหน-าของการดำเนินงานด-านการปaองกันและควบคุมโรคไม3ติดต3อ  
โดย กลุ3มงานควบคุมโรคไม3ติดต3อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
 รายงานความก*าวหน*าของการดำเนินงานด*านการป+องกันและควบคุมโรคไม.ติดต.อ ปeงบประมาณ 2565 ดังนี ้

1. ร*อยละของประชากร 35 ปeข้ึนไปได*รับการคัดกรอง และเสี่ยงต.อโรคความดันโลหิตสูง 
2. ร*อยละของผู*ปjวยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงท่ีข้ึนทะเบียนได*รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต.อ
โรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) 
3. ร*อยละของการตรวจติดตามกลุ.มสงสัยปjวยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง 
4. ร*อยละของผู*ปjวยโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงท่ีควบคุมได* 
5. ร*อยละของผู*ปjวย DM และ/หรือ HT ท่ีได*รับการค*นหาและคัดกรองโรคไตเรื้อรัง 
6. อัตราการเกิดภาวะแทรกซ*อนแบบเฉียบพลันในผู*ปjวย DM 
รายละเอียดตามไฟล�ท่ีนำเสนอในท่ีประชุม 

มติท่ีประชุม  รับทราบ  
  
5.4 ติดตามและรายงานความก-าวหน-าของการดำเนินงานด-านส3งเสริมสุขภาพ โดย กลุ3มงานส3งเสริมสุขภาพ 
 การดำเนินงานส.งเสริมกิจกรรมทางกาย ปe 2565 “ก*าวท*าใจ Season 4” เป+าหมายในปe 2565  

มุ.งสู. 1 ใน 10 อันดับแรกของประเทศ เป+าหมายคือ 90,090 คน ซ่ึงในปe 2464 มียอดสะสม 
67,468 คน ดังนั้นขอความร.วมมือให*ช.วยกันเชิญชวนสมัครเข*าร.วมกิจกรรมนี้ด*วย และจังหวัด
ฉะเชิงเทรา จะเปvดกิจกรรมก*าวท*าใจ Season 4 ในวันพุธท่ี 9 กุมภาพันธ� 2565 ณ โดม
เอนกประสงค�ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีผู*ว.าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา  
เปfนประธานในพิธี รายละเอียดตามไฟล�ท่ีนำเสนอในท่ีประชุม 

มติท่ีประชุม  รับทราบ  
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5.5 ติดตามและรายงานความก-าวหน-าของการดำเนินงานด-าน Service Plan โดย กลุ3มงานพัฒนาคุณภาพ 
และรูปแบบบริการ 
5.5.1 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขา Intermediate care โดย พญ.พจีภัทร อนุราชเสนา  
รพ.พุทธโสธร 
 รายละเอียดตามไฟล�ท่ีนำเสนอในท่ีประชุม 
มติท่ีประชุม  รับทราบ  
 
5.5.2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขา จักษุ โดย นพ.กิจวัตร กุลละวณิชย) รพ.พุทธโสธร 
 รายละเอียดตามไฟล�ท่ีนำเสนอในท่ีประชุม 
 ในปe 2565 – 2566 คาดว.าอีก 6 เดือน – 1 ปe จะทำห*องผ.าตัดตา ณ โรงพยาบาลวัดสมานรัตนาราม 
มติท่ีประชุม  รับทราบ  
  
5.6 ติดตามและรายงานความก-าวหน-าของการดำเนินงานด-าน HR โดย กลุ3มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
 ไม.มี 
  
5.7 ติดตามและรายงานความก-าวหน-าของงบประมาณ งบดำเนินงาน Non-UC โดย กลุ3มงานพัฒนา
ยุทธศาสตร)สาธารณสุข 
 รายงานการเบิกจ.ายงบประมาณ ปe 2565 ข*อมูลจากระบบ GFMIS และ SMS ณ วันท่ี 31 มกราคม 

2565 ดังนี้  
1. งบดำเนินงานค.าใช*จ.ายบุคลากร เบิกจ.ายได*ร*อยละ 74.45 
2. งบดำเนินงานข้ันต่ำ (ค.าสาธารณูปโภค) เบิกจ.ายได*ร*อยละ 74.13 
3. งบดำเนินงานภารกิจพ้ืนฐาน เบิกจ.ายได*ร*อยละ 66.17 
4. รวมการเบิกจ.ายของงบดำเนนิงาน เบิกจ.ายได*ร*อยละ 69.72 (เกณฑ�เป+าหมายไตรมาส 1 ร*อยละ 36) 
สรุปผลการเบิกจ.ายเงินงบประมาณ งบดำเนินงาน รายจังหวัดในเขตสุขภาพท่ี 6 ณ วันท่ี 30 
ธันวาคม 2564 สสจ.ฉะเชิงเทรา เบิกจ.ายได*เปfนอันดับ 1 คิดเปfนร*อยละ 59.38 รายละเอียดตาม
ไฟล�ท่ีนำเสนอในท่ีประชุม 

มติท่ีประชุม  รับทราบ  
  
5.8  ติดตามและรายงานความก-าวหน-าของงบประมาณ งบลงทุน โดย รองสมบัติ ท่ังทอง 
 สรุปข*อมูลติดตามงบลงทุน รายการสิ่งก.อสร*าง และรายการครุภัณฑ� สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ฉะเชิงเทรา 
     - งบประมาณรายจ.ายประจำปeงบประมาณ พ.ศ. 2565  
สิ่งก.อสร*าง จำนวน 3 รายการ อยู.ในข้ันตอนเสนอเอกสารขออนุมัติเบิกจ.าย 1 รายการ และข้ันตอน
ดำเนินการก.อสร*างตามงวดงาน จำนวน 2 รายการ 
     - งบประมาณรายจ.ายประจำปeงบประมาณ พ.ศ. 2564  
สิ่งก.อสร*างจำนวน 6 รายการ มีบางรายการท่ียังดำเนินการล.าช*าอยู. ฝากผู*บริหารเร.งรัดติดตามด*วย 
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     - งบประมาณรายจ.ายเงินกู*เพ่ือแก*ไขป}ญหา เยียวยา และฟ~�นฟูเศรษฐกิจและสังคมท่ีได*รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สิ่งก.อสร*าง 1 รายการ ปรับปรุงหอพัก
ผู*ปjวยเพ่ือรองรับผู*ปjวยติดเชื้อ รพ.สนามชัยเขต อยู.ในงวดท่ี 2 แล*ว คงเหลือประมาณ 30% จะแล*ว
เสร็จ ,ครุภัณฑ� คงเหลือ 1 รายการ คือ เครื่องอบฆ.าเชื้อด*วยแก�สไฮโดรเจนเปอร�ออกไซด�พลาสมา 
ของ รพ.พนมสารคาม ลงนามในสัญญาแล*ว เม่ือ 29 ธ.ค.2564  
รายละเอียดตามไฟล�ท่ีนำเสนอในท่ีประชุม 

มติท่ีประชุม  รับทราบ  
  
๕.9  รายงานสถานการณ)การเงินการคลังของหน3วยบริการ ประจำเดือนตุลาคม โดย กลุ3มงานประกันสุขภาพ 

  
 สรุปสถานการณ�การเงิน รพ.ท่ีประสบภาวะวิกฤต 

- รพ.สนามชัยเขต วิกฤตระดับ 1 ต.อเนื่องจากเดือนก.อน เนื่องจาก Cash Ratio  
0.73 เท.า (เกณฑ�ไม.ต่ำกว.า 0.8 เท.า) และ รายรับน*อยกว.ารายจ.าย 2.83 ล*านบาท ส.งผลให*  
Cash Ratio ตกเกณฑ�  
ข*อเสนอแนะ 1. เพ่ิมรายได*จากการเรียบเก็บลูกหนี้ให*เปfนป}จจุบัน  
                2. ลดรายจ.าย  
- รพ.แปลงยาว วิกฤตระดับ 1 ต.อเนื่องจากเดือนก.อน เนื่องจาก Cash Ratio  
0.77 เท.า (เกณฑ�ไม.ต่ำกว.า 0.8 เท.า) จากการ ตรวจสอบเบ้ืองต*น พบว.าข*อมูลท่ีบันทึกบัญชียัง 
ไม.ถูกต*อง ครบถ*วน 

ประธาน ให*วิเคราะห�หนี้สินหมุนเวียนว.า เปfนรายการอะไรบ*างอย.างไร  
มติท่ีประชุม  รับทราบ  
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5.10 ติดตามข-อมูลการชำระค3ารักษาพยาบาล ผู-ปnวยนอกในจังหวัดฉะเชิงเทรา ป]งบประมาณ 2563  
(ชำระเพ่ิมเติม) และป]งบประมาณ 2564 โดย กลุ3มงานประกันสุขภาพ 
 การชำระค.ารักษาพยาบาล OPD UC นอก CUP ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ค*างชำระ ปeงบประมาณ 

2563 ยังมีบางโรงพยาบาลท่ียังชำระไม.ครบทุกไตรมาส ส.วนในปe 2564 มีโรงพยาบาลท.าตะเกียบ
และบางน้ำเปรี้ยว ท่ีชำระไตรมาสท่ี 1 เรียบร*อยแล*ว  
รายละเอียดตามไฟล�ท่ีนำเสนอในท่ีประชุม 

มติท่ีประชุม  รับทราบ  
  
6.1 เรื่องจากรองนายแพทย)สาธารณสุขจังหวัด 
6.1.1 รองฯ กสิวัฒน)  
 ด*วยจังหวัดฉะเชิงเทรา ประกาศให*การสวมหมวกนิรภัย 100% เปfนวาระของจังหวัดฉะเชิงเทรา 

พ.ศ. 2565 ให*ทุกหน.วยงานของรัฐทุกภาคส.วนถือปฏิบัติตาม 
มติท่ีประชุม   รับทราบ  
  
6.1.2 รองฯ สุนันทา 
 ในวันท่ี 14 กุมภาพันธ� 2565 ขอเชิญร.วมรับฟ}งการแถลงข.าว ทางออกประเทศไทยในยุคเด็กเกิด

น*อย เวลา 08.30 – 11.00 น. ซ่ึงถ.ายทอดสดจากโรงแรมพูลแมนคิงเพาเวอร� โดยความร.วมมือของ
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย� 
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน ราชวิทยาลัยสูตินารีแพทย� และราชวิทยาลัยกุมารแพทย� จะมี
การแถลงข.าวและร.วมกันหาทางออกในยุคเด็กไทยเกิดน*อย โดยมีการถ.ายทอดผ.านระบบ Video 
Conference  

มติท่ีประชุม   รับทราบ  
  
6.1.3 รองฯ สมบัติ 
 1. โครงการจัดต้ังหมู.บ*านสีฟ+า (ชุมชน/หมู.บ*านปลอดโควิด 19) ในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคกลาง 

สืบเนื่องจากเม่ือวันท่ี 28 กรกฎาคม 2564 นายกรัฐมนตรี ได*มีการประชุมหารือเก่ียวกับ
การบริหารสถานการณ�การแพร.ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ร.วมกับผู*ว.า
ราชการจังหวัดในพ้ืนท่ีควบคุมสูงสุดและเข*มงวด  ผ.านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส� ซ่ึง
นายกรัฐมนตรีมีดำริให*ทุกจังหวัดดำเนินโครงการจัดต้ังหมู.บ*านสีฟ+า โดยเปfนพ้ืนท่ีท่ีมีการ
ระบาดน*อย และเปfนแบบอย.างท่ีมีระบบดูแลตนเองในหมู.บ*านหรือชุมชน กอ.รมน.ภาค 1 
ซ่ึงเปfนหน.วยงานท่ีมีหน*าท่ีในการบูรณาการป+องกันและแก*ไขป}ญหาความม่ันคงภายใน
ราชอาณาจักรในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ จึงจัดทำโครงการจัดต้ังหมู.บ*านสีฟ+า (ชุมชน/หมู.บ*าน
ปลอดโควิด 19) ในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคกลาง โดยในการประเมินนั้นจะให*ผู*ใหญ.บ*าน/ผู*นำ
ชุมชนเปfนผู*ประเมิน ซ่ึงเกณฑ�การประเมิน และรายละเอียดการประเมินหมู.บ*านสีฟ+ามี ตาม
ไฟล�ท่ีนำเสนอในท่ีประชุม 

 2. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ*า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา จะเสด็จพระราชดำเนินมา
พระราชทานเพลิงศพ อดีตเจ*าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร ณ เมรุชั่วคราววัดโสธรวราราม  
ในวันศุกร� ท่ี 18 มีนาคม 2565 เวลา 15.00 น. ส.วนรายละเอียดอ่ืนๆจะแจ*งให*ทราบต.อไป 
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 3. การลงนามความร.วมมือทางวิชาการ ระหว.างสถาบันพระบรมราชนก กับโรงเรียนในสังกัด
มัธยมศึกษาโรงเรียนในจังหวัดฉะเชิงเทราท้ังหมด 25 แห.ง ซ่ึงจะมีโควตาพิเศษไปท่ีโรงเรียนมี 2
หลักสูตร คือหลักสูตรพยาบาล และหลักสูตรสาธารณสุข เด็กท่ีได*โควตา นี้จะได*รับการคัดเลือก
จากทางโรงเรียน และเสนอไปท่ีสถาบันพระบรมราชนก คัดเลือกและสัมภาษณ�ต.อไป 

มติท่ีประชุม   รับทราบ  
  
6.1.4 ทพญ.รัตนา 
 1. สืบเนื่องจากท่ี กองบริหารการสาธารณสุข ได*ทำการสำรวจชุดปรับอากาศและยูนิตทำฟ}น  

ในปeงบประมาณ 2566 จัดทำแผนงบประมาณไม.ทัน อาจจะต*องทำการสำรวจใหม. อีกครั้ง  
 2. จากการสำรวจนักวิชาการทันตสาธารณสุข ยังไม.มีท่ีลง จำนวน 10 คนนั้น อาจจะทำให*น*องๆ

ว.างงาน และได*สอบถามไปทางสำนักงานเขตฯ แล*ว มีจังหวัดระยอง รับไป 4 คน และสระแก*ว
รับ 2 คน ยังคงเหลือ 4 คน หากมีพ้ืนท่ีไหนต*องการ นักวิชาการทันตสาธารณสุข ขอให*แจ*งท่ี
กลุ.มงานบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือจะดูกรอบอัตรากำลังต.อไป หากไม.มีก็อาจจะต*องเปfนการ
จ*างเหมา 

มติท่ีประชุม   รับทราบ  
  
6.2 เรื่องจากโรงพยาบาล 
6.2.1 ผอ. รพ.ราชสาส)น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รายการยาสมุนไพรทดแทนยาแผนป}จจุบัน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ยาสมุนไพร ยาแผนปpจจุบัน 

ยาอมประสะมะแว*ง  Bromhexine (เม็ด) 
ยาน้ำแก*ไอมะขามป+อม  Brown mixture (ขวด) 
ยามะขามแขก  Bisacodyl (เม็ด) 
ยาเพชรสังฆาต Daflon (เม็ด) 
ยาเถาวัลย�เปรียง Diclofenac (เม็ด) 
ยาเหลืองปvดสมุทร Norfloxazin (เม็ด) 

 
 รายการยาสมุนไพร First line Drug 

ยาสมุนไพร ยาแผนปpจจุบัน 
ยาฟ+าทะลายโจร Amoxicillin (แคปซูล) 
ยาขม้ินชัน Simethicone (เม็ด)  

 ขอความร.วมมือให* หน.วยบริการท่ีมียาสมุนไพรทดแทน ยังไม.ครบ ช.วยนำเข*าให*อยู.ในบัญชียาด*วย 
และขอความร.วมมือหน.วยบริการทุกแห.งให*ช.วยจ.ายยาสมุนไพรทดแทนนี้ด*วย 
รายละเอียดตามไฟล�ท่ีนำเสนอในท่ีประชุม 

ประธาน ให*หารายงานการศึกษาวิจัยวิชาการ ประกอบการใช*ยาสมุนไพรทดแทนนี้ แจ*งในกลุ.ม ผอ.รพ. ด*วย 
มติท่ีประชุม   รับทราบ  
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6.2.2 ผอ. รพ.บางคล-า 
 ศูนย�บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ณ ศูนย�การค*าโรบินสันไลฟ�สไตล� ฉะเชิงเทรา โดยจะเริ่มให*บริการ 

ในวันท่ี 9 กุมภาพันธ� 2565 ต้ังแต.เวลา 10.00 – 20.30 น. เป+าหมายผู*รับบริการเฉลี่ย 1,000 คน/วัน  
มติท่ีประชุม   รับทราบ  
  
6.2.3 ผอ. รพ.พนมสารคาม 
 การฉีดวัคซีนในเด็ก ท่ีให*เด็กกลุ.มเสี่ยงก.อน และตามด*วย เด็ก ป.6 แต.หากจำนวนการฉีดไม.ถึง

เป+าหมาย สามารถประชาสัมพันธ�ให*กลุ.มอ่ืน มาฉีดได*เลยหรือไม.  
ประธาน  สามารถประชาสัมพันธ�กลุ.มอ่ืนให*มาฉีดได*ตามความสมัครใจ ได*เลย  
มติท่ีประชุม   รับทราบ  
  
6.2.4 ผอ. รพ.บางน้ำเปรี้ยว 
 เนื่องจากสถานการณ�โควิด-19 มีการระบาดระบาด เพ่ิมข้ึนมาก ต้ังแต.เดือนมกราคม 2565  

เปfนต*นมา โดยกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบาย แยกการรักษา ผู*ปjวย ตามประเภทความรุนแรง 
ของโรค  

- สีเขียว  ไม.มีอาการหรืออาการไม.รุนแรง ให*เข*าระบบการรักษา แบบ HI/CI  
- สีเหลือง และสีแดง เข*ารับการรักษาในระบบ รพ. 

ในส.วนของอาการสีเขียวนั้นให*มีการตรวจหาเชื้อ แบบ ATK โดยไม.ต*องทำ PCR ยืนยัน และให* 
เจ*าหน*าท่ีสาธารณสุข เข*าทำการ ดูแล และเพ่ือรองรับนโยบายHI/CI First สำหรับการดูแลผู*ปjวย 
สีเขียว โดย สปสช. กำหนดให*จ.ายชดเชยในลักษณะเหมาจ.าย ในอัตราเดียวกันทุกประเภทบริการ  
ซ่ึงได*แก.  
1. ค.าดูแลผู*ปjวยติดเชื้อ รวมค.าอาหาร 3 ม้ือ และติดตามประเมินอาการและค.ารักษา 
2. ค.าอุปกรณ�ดูแล และติดตามสัญญาณชีพ 
3. ค.ายาท่ีเปfนการรักษาโรคโควิด-19 (รับการสนับสนุนจากกระทรวงสาธารณสุข) 
4. ค.า Chest x-ray ตามความจำเปfน  
ซ่ึง สปสช. ได*กำหนดอัตราการจ.ายแบบเหมาจ.ายต.อการให*บริการ ผู*ปjวย 1 ราย กรณีรักษา 7 วัน 
ข้ึนไป (7+3 วัน) ในอัตรา 12,000 บาท (รวมค.าอาหาร) และกรณีไม.รวมค.าอาหารเบิกจ.าย  
ในอัตรา 8,000 บาท สำหรับกรณีรักษา 1-6 วัน เบิกจ.ายในอัตรา 6,000 บาท (รวมค.าอาหาร) 
และกรณีไม.รวมค.าอาหารเบิกจ.าย 4,000 บาท จากเกณฑ�ดังกล.าว ได*กำหนดขอบเขตไว*กว*างมาก 
ซ่ึงจะทำให*แต.ละหน.วยบริการเบิกจ.ายไม.เท.ากัน จึงขอเสนอให*จังหวัดกำหนดหลักเกณฑ�ค.าอาหาร 
ในราคาใกล*เคียงกัน และไม.เกินอัตราเบิกจ.าย ของ สปสช. เพ่ือไม.ให*เกิดความเหลื่อมล้ำและเปfน
มาตรฐานเดียวกัน โดยเสนอให*ท่ีประชุมพิจารณา ดังนี้ 
- ค.าอาหาร โดยคิดตามระยะทาง จากบ*านผู*ปjวยถึงหน.วยบริการท่ีรักษาดังนี้ 
- 1 - 5 กิโลเมตร ม้ือละ 50 บาท  
- 6 - 10 กิโลเมตร ม้ือละ 60 บาท และ 
10 กิโลเมตรข้ึนไป ม้ือละ 70 บาท 
และขอให*ดำเนินการต้ังแต.เดือนกุมภาพันธ� 2565 เปfนต*นไป ในการเบิกจ.าย 

มติท่ีประชุม   เห็นชอบ และให*ปฏิบัติตาม ว 116 (ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว 116 ลว 12 มีนาคม 2562) 
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6.3 เรื่องจากสาธารณสุขอำเภอ 
6.3.1 สสอ.เมืองฉะเชิงเทรา 
 สอบถาม ในวันท่ี 15 กุมภาพันธ� 2565 ท่ีจะมีผู*บริหารระดับสูง มาเยี่ยมชมการดำเนินงานของ

โรงพยาบาลวัดสมานรัตนาราม นั้น จะมาจริงหรือไม. จะได*เตรียมแผนการรองรับ 
ประธาน ณ ตอนนี้ยังไม.ชัดเจน แต.สามารถเตรียมแผนการรองรับไว*ได* 
มติท่ีประชุม   รับทราบ  
  
6.3.2 สสอ.บ-านโพธิ์ 
 ขอติดตามเรื่องการขอ User การกรอกข*อมูลวัคซีนของแต.ละอำเภอ 
นายอาณัติ อยู.ระหว.างการดำเนินการออก User พร*อมติดต้ังโปรแกรมให*  
ประธาน ให*รีบดำเนินการให*เสร็จโดยเร็ว 
มติท่ีประชุม   รับทราบ  
  
6.๔ เรื่องจากกลุ3มงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา          
6.4.1 กลุ3มกฎหมาย  
 รายงานผลการดำเนินงานการประเมิน ITA ไตรมาสท่ี ๑ ปeงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของหน.วยงาน 

ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน ๒๓ แห.ง 

 
ในการนี้ขอฝากท.านผู*บริหารหน.วยงานท่ียังไม.ผ.านเกณฑ� ช.วยเร.งรัดในไตรมาส 2 ด*วย 

มติท่ีประชุม   รับทราบ  
  
6.5 เรื่องจากผู-แทนผู-อำนวยการโรงพยาบาลส3งเสริมสุขภาพตำบล 
 -ไม.มี- 
  
6.6 เรื่องจากกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล-อม เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 
 -ไม.มี- 
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6.7 เรื่องจากประธานอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 -ไม.มี- 
  
เลิกประชุมเวลา ๑6.15 น. 

 
ลงชื่อ                  ภาคินี อินรัตน� 

(นางสาวภาคินี อินรัตน�) 
นักวิเคราะห�นโยบายและแผน 

ผู*สรุปรายงานการประชุม 

ลงชื่อ               ชาตรี นันทพานิช 
 (นายชาตรี นันทพานิช) 

หัวหน*ากลุ.มงานพัฒนายุทธศาสตร�สาธารณสุข 
ผู*ตรวจรายงานการประชุม 

 


