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รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนประเมินผลและประชุมประจ าเดือน ครั้งที่ ๒/๒๕๖4   
วันที่  ๒๕  กุมภาพันธ์   พ.ศ. ๒๕๖๔   

ณ ห้องประชุมพุทธโสธร ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 

(ประชุมผ่านระบบ VDO  Conference โปรแกรม “ZOOM Cloud Meetings”) 
 

คณะกรรมการผู้มาประชุม ณ ห้องประชุมพุทธโสธร  

 

1) นายมณเฑียร  คณาสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
2) นายกสิวัฒน์  ศรีประดิษฐ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ  ด้านเวชกรรมป้องกัน 
3) นางสาวสราพร  มัทยาท รองผู้อ านวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการ  

รพ. พุทธโสธร 
4) นายชาญเลขา  กุลละวณิชย์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ  ด้านบริการทางวิชาการ (รก.) 
5) นายสมบัติ  ทั่งทอง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
6) นางสาวนุชนารถ  อรณพ ณ อยุธยา หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
7) นายชาตรี  นันทพานิช หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
8) นายพิเชษฐ  ไตรติลานันท์ หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ  
9) นายเจริญชัย  นวพาณิชย์  หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ (แทน) 
10) นางโสภา  เวฬุตันติ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
11) นางกานต์นะรัตน์  จรามร หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ (แทน) 
๑2) นางลลิตา  พรพนาวัลย์ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
13) นางสาวยุพิน  หงษ์วะชิน หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตฯ   
14) นายพีระพล  ต่วนภูษา หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย  
15) นายเดชชัย  สินเจริญ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
16) นางสาวพรพิมล  แน่นหนา หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ 
17) นางวิภาวี  สุวรรณธร หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
๑๘) นางอมรรัตน์   เกษมโชติพัฒน์ หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารองค์กร  (แทน) 
๑๙) นายบ ารุง  ชัยสายัณห์ หัวหน้าส านักงานเลขานุการฯ   (แทน) 
๒๐) นายศักดิ์ชัย  วินิจสกุลไทย สาธารณสุขอ าเภอบางคล้า 
๒๑) นายเบญจพล  สุวรรณะ สาธารณสุขอ าเภอพนมสารคาม (แทน) 
๒๒) นางศิริพร  สุขประเสริฐ สาธารณสุขอ าเภอคลองเขื่อน 
๒๓) นายเสรี  เพ็งสาท ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองฯ 



 ๒ 

คณะกรรมการผู้ร่วมประชุมผานระบบ VDO  Conference 
 

 

1) นางสุนันทา  ชนะวรรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านส่งเสริมพัฒนา 
2) นางรัตนา  จันทร ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ 
3) นางสาวสมบัติ  ชุติมานุกูล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร 
4) นางระพีพร  อารีย์ รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.พุทธโสธร 
5) นางรุจิรัตน์  ปุณยลิขิต รองผู้อ านวยการด้านบริการปฐมภูมิ รพ.พุทธโสธร 
6) นายดิเรก  ภาคกุล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางคล้า 
7) นายสรลักษณ์   มิ่งไทยสงค์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางน้ าเปรี้ยว 

8) นายสุธน  คุณรักษา ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางปะกง 
9) นางสาวมานิตา   พรรณวดี ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านโพธิ์  
10) นางอุไร  ศิลปกิจโกศล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม 

11) นายอนุชา  อาภาสวัสดิ์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลราชสาส์น 
๑2) นายสันติ  สัมฤทธิ์มโนพร ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสนามชัยเขต (รก.) 
13) นางสาวทิพวรรณ   ไชยประการ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแปลงยาว 
14) นายเกริกภัทร  ลิมปพยอม ผู้อ านวยการโรงพยาบาลท่าตะเกียบ 
15) นางสาววิพัชรินทร์   ทรงเดชาพิพัฒน์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลคลองเขื่อน 
16) นายสมเจตน์   สถิตสมิทธิ์ สาธารณสุขอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา  
17) นายกฤษดา   พรหมสุวรรณ์ สาธารณสุขอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว 
18) นายชูชีพ   มีเจริญ สาธารณสุขอ าเภอบางปะกง 
19) นายมานิตย์   ชุ่มชูจันทร์ สาธารณสุขอ าเภอบ้านโพธิ์ 
20) นายสุทัศน์   เสียงไพโรจน์ สาธารณสุขอ าเภอราชสาส์น   
21) นายมนตรี   สมบูรณ์ทรัพย์ สาธารณสุขอ าเภอสนามชัยเขต (รก.) 
๒๒) นางสาวจันทร  ศรีสุรักษ์ สาธารณสุขอ าเภอแปลงยาว 
๒๓) นางสาวรัตน์จุดา  ฉัตรไชยศิริ สาธารณสุขอ าเภอท่าตะเกียบ  (รก.) 
๒๔) นายสมรรถชัย  สวัสดี  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางวัว 

(ผู้แทนผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ) 
๒๕) นายจ ารัส   ค ารอด ประธานชมรม อสม.จังหวัดฉะเชิงเทรา 



 ๓ 

ผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพุทธโสธร   

1) นางสมจิตร  ทองสุขดี เภสัชกรเชี่ยวชาญ 
๒) นางสมสุข  ตุลารักษ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
๓) นางสาวพรพิมล  ขันชูสวัสดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
๔) นายเมธี  เมฆวิชัย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
๕) นางสาวเพ็ญนภา  ซันเฮม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 

 
 

ก าหนดการประชุม  
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.  นายมณเฑียร คณาสวัสดิ์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
เป็นประธานในการประชุม     
 

วาระก่อนการประชุม 
 ๑. กล่าวแสดงความยินดีผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  

อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยิ่งมงกุฎไทย   
รายละเอียดตามไฟล์ที่น าเสนอในที่ประชุม 

 ๒. มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. 2563  
ให้แก่ นายชาญเลขา  กุลละวณิชย์   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ            
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา  รายละเอียดตามไฟล์ที่น าเสนอในที่ประชุม 

 ๓. ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต  พร้อมถ่ายภาพกิจกรรมแสดงสัญลักษณ์การประกาศ
เจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต   รายละเอียดตามไฟล์ที่น าเสนอในที่ประชุม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 
๑. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  

และนายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข  ให้ความส าคัญกับการฉีด
วัคซีนโควิด -19  ให้ทุกพ้ืนที่ด าเนินการฉีดวัคซีนให้มีประสิทธิภาพ และให้บริการประชาชน  
โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 

 
๒. การบริหารจัดการเรื่องวัคซีนโควิด-๑๙ ของจังหวัดฉะเชิงเทรา อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเทรา  และได้มีการแต่งตั้งคณะท างานบริหารจัดการวัคซีนฯ    
ของจังหวัดฉะเชิงเทรา ประกอบด้วย คณะท างานย่อย  ๕ คณะ จึงขอให้ รพ. และ สสอ. เตรียม
ความความพร้อมในการฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ ของพ้ืนที่ เช่น การจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานฯ 
ของพ้ืนที่  โดยใช้ต้นแบบค าสั่งของจังหวัดฉะเชิงเทรา และการฉีดวัคซีนของพ้ืนที่ ขอให้
ด าเนินการในโรงพยาบาลเท่านั้น ซึ่งแนวทาง/วิธีการปฏิบัติ จะแจ้งให้พื้นที่ทราบต่อไป 

 
๓. ขอความร่วมมือให้พ้ืนที่ขับเคลื่อนนโยบายส าคัญของกระทรวงสาธารณสุข  โครงการของขวัญ    

ปีใหม่ ปี ๒๕๖๔  (๓ หมอ “คนไทยทุกครอบครัว มีหมอประจ าตัว ๓ คน”),  โครงการของขวัญ
วันเด็ก ปี ๒๕๖๔  (โครงการเด็กไทยสายตาดี, โครงการตรวจหู ให้รู้ว่าหนูได้ยิน) 



 ๔ 

 

 ๔. โครงการก้าวท้าใจ season ๓  ขอความร่วมมือให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านสมัครเข้าร่วมกิจกรรรม    
ให้ครบ ๑๐๐%  ซึ่งขณะนี้ผลสมัครของจังหวัดฉะเชิงเทรา อยู่อันดับที่ ๓ ของเขต  อันดับที่ ๒๘ 
ของประเทศ   และให้กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ก ากับติดตามผลการด าเนินงานให้ได้ตาม
เป้าหมาย ทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่  และจ านวนครอบครัวไทยที่เข้าร่วมกิจกรรม  พร้อมทั้ง
ก าหนดวิธีการส่งเสริมให้ประชาชนได้มีการออกก าลังกายอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  

 ๕. ขอให้พ้ืนที่เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๖๔ ให้ได้ตามเป้าหมาย และในส่วนของ        
งบลงทุน (ค่าเสื่อม) ขอให้พื้นที่ตรวจสอบข้อมูล หากด าเนินการแล้ว ขอให้คีย์ข้อมูลรายงานผ่าน
ระบบด้วย และไม่ควรมีการเปลี่ยนแปลงรายการฯ เพราะจะท าให้การเบิกจ่ายล่าช้า 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
  

 

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลและประชุมประจ าเดือน  
                       ครั้งที่ ๑  เมื่อวันที่  ๒๘ มกราคม  ๒๕๖๔   
 รายงานการประชุมฯ จ านวน 1๓ หน้า  รายละเอียดตามไฟล์ที่น าเสนอในทีป่ระชุม 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม  

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 

 -ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

๔.๑  การขอรับเงินเพิ่มพิเศษส าหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ปฏิบัติงานในสถานบริการสาธารณสุข    
       และไม่ท าเวชปฏิบัติส่วนตัวและหรือปฏิบัติงานโรงพยาบาลเอกชน โดย กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 -  มีแพทย์  ทันตแพทย์ และเภสัชกร แจ้งความประสงค์ขอรับเงินเพิ่มพิเศษส าหรับแพทย์        

ทันตแพทย์และ เภสัชกร ตั้งแต่ ๑ มีนาคม 2564 จ านวน  4   ราย  ดังนี้   

1.  นายสรลักษณ์   มิ่งไทยสงค ์ ต าแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ  รพ.บางน้ าเปรี้ยว 
2.  นายวรเมธ   แสงสุพรรณ ต าแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ  รพ.บ้านโพธิ์ 
3.  นางผณินทร   สังขสุทธิ์ ต าแหน่ง เภสัชกรช านาญการ  สสจ.ฉะเชิงเทรา 
4.  นายอุดมเดช  ชุมจันทร์ ต าแหน่ง นายแพทย์ช านาญการ  รพ.สนามชัยเขต 

-  มีแพทย์  ทันตแพทย์ และเภสัชกร แจ้งความประสงค์ขอรับเงินเพิ่มพิเศษส าหรับแพทย์         
ทันตแพทย์และเภสัชกร ตั้งแต่ ๑ เมษายน 2564 จ านวน  6   ราย  ดังนี้   

1.  นายวันชัย  ศรีพุก  ต าแหน่ง นายแพทย์ช านาญการ  รพ.ท่าตะเกียบ 
2.  นายณัฐชัย  สายวาริน  ต าแหน่ง ทันตแพทย์ช านาญการ  รพ.ท่าตะเกียบ 
3.  นางเพียงดาว  ยามาฮาร่า ต าแหน่ง นายแพทย์ช านาญการ  รพ.บางปะกง 
4.  นางสุพรรษา  ซุ่นฮะ  ต าแหน่ง เภสัชกรช านาญการ  รพ.บางปะกง 
5.  นางสาวณัชนันท์   ล่อใจ ต าแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ  รพ.พุทธโสธร 
6.  นางสาวภัทรมาศ  เรืองสวัสดิ์ ต าแหน่ง ทันตแพทย์ช านาญการ  รพ.แปลงยาว 

 

 



 ๕ 

 -  มีแพทย์  ทันตแพทย์ และเภสัชกร แจ้งความประสงค์ขอยกเลิกรับเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับ
แพทย์  ทันตแพทย์และเภสัชกร ตั้งแต่ ๑ มีนาคม  ๒๕64 จ านวน  1   ราย  ดังนี้   

1.  นางสาวเหมือนฝัน  ตันเจริญ ต าแหน่ง ทันตแพทย์ช านาญการ  รพ.แปลงยาว 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ 

 

4.2  ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 6     
       จังหวัดฉะเชิงเทรา รอบท่ี 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระหว่างวันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2564         
        โดยกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายละเอียดตามไฟล์ที่น าเสนอในที่ประชุม 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ  และให้เพ่ิมเติมแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้    
- ข้อ 2.4 การก ากับติดตามและประเมินผล (M&E) ในที่ประชุมคณะกรรมการวางแผน  
  และประเมินผล (กวป.)  
- ข้อ 3.1 จังหวัดฉะเชิงเทรามีการจัดเตรียม  รพ.สนาม  ไว้จ านวน 202 เตียง  
  และมีการประสานเพ่ือหาพ้ืนที่เพ่ิมเติมที่เหมาะสม ทั้งภาครัฐและเอกชน  ให้ได้อย่างน้อย  
  1,000 เตียงต่อไป 
- ข้อ 3.2 รพ.ทุกแห่ง เพ่ิม cohort ward เพ่ือรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ให้เพียงพอ        
  โดย รพช. 8 แห่ง เพิ่ม cohort ward แห่งละ 30 เตียง (ยกเว้น รพ.ราชสาส์น และ  
  รพ.คลองเข่ือน)  
- ข้อ 6 ก าหนดให้ผู้บริหารทุกระดับ แจ้งเป็นนโยบายที่ส าคัญ และให้เร่งขับเคลื่อน 
  การด าเนินงาน  3P SAFFTY / New Normal Model ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข 

 



 ๖ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕   เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  
๕.๑  รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2564    โดย กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ     
 รายงานการเฝา้ระวังทางระบาดวิทยาจังหวัดฉะเชิงเทราตั้งแตว่นัที่ 1 มกราคม –  2๓ กุมภาพันธ์  2564                       

จากบัตรรายงานผู้ป่วย (รง.506)  จ านวนบัตรทั้งสิ้น  ๒,๐๐๐  ฉบับ รายงานทันเวลา จ านวน 
๒,๐๐๐ ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100  โดยจ าแนกตามศูนย์ระบาดวิทยาอ าเภอ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 รายละเอียดตามไฟล์ที่น าเสนอในทีป่ระชุม 
มติที่ประชุม   รับทราบ  



 ๗ 
 

 อัตราป่วย 10 อันดับแรกจังหวัดฉะเชิงเทราเปรียบเทียบกับอัตราป่วยเขตสุขภาพที่ 6 และ 
อัตราป่วยประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 2๓ กุมภาพันธ์  2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       รายละเอียดตามไฟล์ที่น าเสนอในทีป่ระชุม 
มติที่ประชุม   รับทราบ  
  
 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก   
          นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 2๔ กุมภาพันธ์ 2564  จังหวัดฉะเชิงเทรา       

มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสมจ านวนทั้งสิ้น ๗ ราย คิดเป็นอัตราป่วยเท่ากับ 0.๙๗ ต่อแสน
ประชากร  (ล าดับที่ ๖ ของเขต ล าดับที่ ๓๕ ของประเทศ, ข้อมูลจากส านักระบาดฯ มีผู้ป่วย
ไข้เลือดออกท้ังหมด ๑,๒๑๐  ราย อัตราป่วย ๑.๘๒ ต่อแสนฯ เสียชีวิต 0 ราย อัตราป่วยตายเท่ากับ 
ร้อยละ 0.00) มีกลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือ กลุ่มอายุ 5-9 ปี อัตราป่วยเท่ากับ ๔.๗๐ ต่อแสนฯ 
รองลงมาคือกลุ่มอายุ ๓๕-๔4 ปี และ ๕๕-๖๔ ปี เท่ากับ ๒.๖๕ และ ๑.๗๗ ต่อแสนฯ ตามล าดับ  
อาชีพที่มีจ านวนผู้ป่วยสูงสุดคือรับจ้าง เท่ากับ ๓ ราย รองลงมาคือ นักเรียน และอาชีพอ่ืนๆ  เท่ากับ 
๒ ราย และ ๒ ราย ตามล าดับ รายละเอียดตามไฟล์ที่น าเสนอในทีป่ระชุม 

มติที่ประชุม   รับทราบ   
  



 ๘ 
 

 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                รายละเอียดตามไฟล์ที่น าเสนอในทีป่ระชุม 

มติที่ประชุม   รับทราบ   
  

 การบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ของจังหวัดฉะเชิงเทรา 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดตามไฟล์ที่น าเสนอในทีป่ระชุม 
ผอ.รพ. 
บางคล้า 

วันที่ ๓ มีนาคม  ๒๕๖๔  ได้ก าหนดประชุมคณะท างานเพ่ือเตรียมความพร้อมการด าเนินงาน      
ด้านบริการวัคซีน ฝึกอบรม และก ากับติดตามผล เพ่ือให้การฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

มติที่ประชุม   รับทราบ   



 ๙ 

5.2  การปลดล็อคกัญชาและกัญชง  โดย ผู้ช่วยฯ สมจิตร  
           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายละเอียดตามไฟล์ที่น าเสนอในทีป่ระชุม 

ประธาน -ขอให้กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ  ท าเอกสาร Onepage เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนทราบด้วย 
-กลุ่มวิสาหกิจชุมชน  ที่จะขอเซ็นต์ MOU เพ่ือปลูกกัญชา  ขณะนี้ปิดลงทะเบียนแล้ว  ถ้ามีการเปิด   
 ลงทะเบียนรอบใหม่  สสจ.ฉะเชิงเทรา  จะแจ้งให้ทราบต่อไป 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
  
๕.๓  รายงานการแจ้งเตือนผลการด าเนินงาน QOF ปี 2564  โดย กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายละเอียดตามไฟล์ที่น าเสนอในทีป่ระชุม 

ประธาน ขอให้พ้ืนที่ตรวจสอบข้อมูล  และขับเคลื่อนการด าเนินงานให้ได้ตามเกณฑ์เป้าหมาย 
มติที่ประชุม   รับทราบ 



 ๑๐ 
 

๕.๔  รายงานสถานะการเบิกจา่ยเงินงบประมาณ งบรายจา่ยประจ า ปีงบประมาณ 2564  ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2564 
       โดย กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
                  รายละเอียดตามไฟล์ที่น าเสนอในทีป่ระชุม 

ประธาน ขอความร่วมมือให้พ้ืนที่เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณทุกแหล่งงบประมาณ เช่น งบยาเสพติด        
งบ พชอ.  งบพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิ  ฯลฯ ให้ได้ตามเกณฑเ์ป้าหมายการเบิกจ่าย 
ที่ส านักงบประมาณก าหนดด้วย   

มติที่ประชุม   รับทราบ 
  

๕.๕  สถานการณ์การเงินการคลัง ณ เดือนมกราคม 256๔  โดย กลุ่มงานประกันสุขภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 สถานการณ์การเงินการคลัง  ระดับวิกฤติทางการเงิน ปี ๒๕๖๔ (ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔)       
มี รพ.สนามชัยเขต ระดับวิกฤติ ๒ เพียงแห่งเดียว  นอกนั้นระดับวิกฤติ ๐   
รายละเอียดตามไฟล์ที่น าเสนอในทีป่ระชุม 

มติที่ประชุม   รับทราบ 



 ๑๑ 

 

๕.๖  ข้อมูลค่ารักษาพยาบาลสิทธิประกันสังคมและสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า   
       โดย กลุ่มงานประกันสุขภาพ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 น าเสนอข้อมูลค่ารักษาพยาบาล สิทธิประกันสังคม และสิทธิ UC ปี 2562, ข้อมูลค่า
รักษาพยาบาล สิทธิประกันสังคม และสิทธิ UC ปี ๒๕๖๓ และข้อมูลการช าระค่ารักษาพยาบาล 
ปีงบประมาณ  ๒๕๖๓  รายละเอียดตามไฟล์ที่น าเสนอในที่ประชุม 

มติที่ประชุม   รับทราบ   
 

๕.๗  งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม)   โดย กลุ่มงานประกันสุขภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 น าเสนอข้อมูล งบค่าเสื่อม ปี 2562 ที่ขอขยายเวลา, งบค่าเสื่อม ปี 2563, งบค่าเสื่อม ปี 2564   

และแผนการติดตามการด าเนินงานงบค่าเสื่อม ปี 2564   ซึ่งขอยกเลิกก าหนดการติดตาม 
วันที่ ๓ มีค.64  โดยเริ่มวันที่ ๕ มีค. ๖๔ เรียงหน่วยงานตามล าดับเดิม  สุดท้ายคือ รพ.บางปะกง   
ในวันที่ ๒๖ มี.ค. ๖๔  รายละเอียดตามไฟล์ที่น าเสนอในทีป่ระชุม 

ประธาน งบค่าเสื่อม ปี ๒๕๖๔ ขอให้โรงพยาบาลที่ยังไม่ได้ด าเนินการ  คือ รพ.พุทธโสธร  รพ.บางคล้า       
รพ.ท่าตะเกียบ และรพ.คลองเขือ่น เร่งรัดด าเนินการ หากด าเนนิการแลว้ ขอให้คีย์รายงานผา่นระบบฯ ดว้ย 

มติที่ประชุม   รับทราบ  
 



 ๑๒ 

 

๕.๘  จังหวัดฉะเชิงเทรา มอบเกียรติบัตรยกย่อง องค์กรคุณธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
      ให้แก่ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา   โดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จังหวัดฉะเชิงเทรา มอบเกียรติบัตรจากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ในการประเมิน
องค์กรคุณธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  (องค์กรในระดับส่งเสริม)   ให้แก่ ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา    รายละเอียดตามไฟล์ที่น าเสนอในทีป่ระชุม 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

๕.๙  การพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างเครือข่ายโรงพยาบาล (Blockchain)    
       โดย พญ.สราพร  รพ.พุทธโสธร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รายงานความก้าวหน้าโครงการพัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างโรงพยาบาลภายในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา  รายละเอียดตามไฟล์ที่น าเสนอในทีป่ระชุม 

ประธาน ขอให้มีตัวแทนของโรงพยาบาลชุมชน  หรือผู้รับผิดชอบงานทีเ่กี่ยวข้อง  ให้มีส่วนร่วมในการก าหนด
แนวทางปฏิบัติร่วมกัน  ในส่วนของ สสจ.ฉะเชิงเทรา มอบให้รองฯ ชาญเลขา  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
และรูปแบบบริการ และกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  ร่วมด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

มติที่ประชุม   รับทราบ 



 ๑๓ 
 

6.1 เรื่องจากรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 
๖.๑.๑  รองฯ กสิวัฒน์ 
 ๑)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายละเอียดตามไฟล์ที่น าเสนอในทีป่ระชุม 
        ขอฝากประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดฯ และประชาชน  สามารถมาใช้บริการงาน
บริการทันตกรรมและแพทย์แผนไทย ของ สสจ.ฉะเชิงเทราได ้ 

 ๒) วันที่ ๑ มีนาคม  ๒๕๖๔  เชิญคณะผู้บริหารฯ ร่วมให้การต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
สาธารณสุข และคณะ ในการเปิดงานนิทรรศการ และแลกเปลี่ยนผลการด าเนินงานของ อสม. ดีเด่น 
จังหวัดฉะเชิงเทรา  ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา (KCC)  และพิธีบวงสรวง 
และวางศิลาฤกษ์ อาคารศูนย์อุบัติเหตุและโรคหัวใจ ๑๐ ชั้น รพ.พุทธโสธร  รายละเอียดตาม
หนังสือที่ได้แจ้งเวียนให้พื้นที่ทราบแล้ว 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

๖.๑.๒  รองฯ ชาญเลขา    
 ๑) ศูนย์อนามัยที่ ๖ ได้ร่วมกับอ าเภอ และท้องถิ่น  จัดกิจกรรมรณรงค์ล้างตลาดสด เพ่ือป้องกัน

โรคโควิด-19  ซึ่งได้ด าเนินการไปแล้ว 5 อ าเภอ  ส าหรับอ าเภอที่ยังไม่ได้ด าเนินการ  ขอให้
ความร่วมมือให้ทางสาธารณสุขอ าเภอ ประสานกับอ าเภอ/เทศบาล ในพ้ืนที่ จัดกิจกรรม
รณรงค์ล้างตลาดสดด้วย 

 ๒) การค้นหาเชิงรุก (Active Survey) โควิด-19 ได้ส่งหนังสือแจ้งรายละเอียดให้พ้ืนที่ทราบแล้ว  
โดยจะเริ่มตั้งแต่สัปดาห์ที่ ๑ ของเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ขอให้พ้ืนที่ด าเนินการและรายงานผล
การปฏิบัติงานส ารวจเชิงรุกฯ ด้วย 

 ๓) ข้อมูลโครงการ ๓ หมอ  ได้ส่งข้อมูลให้ท่านสาธารณสุขอ าเภอแล้ว ฝากติดตามเร่งรัดผลการ
ด าเนินงานด้วย เนื่องจากผลงานในภาพรวมของจังหวัดยังค่อนข้างต่ า 

มติทีป่ระชุม   รับทราบ 



 ๑๔ 
 

๖.๑.๓  รองฯ สมบัติ    
 ๑) การติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุน รายการสิ่งก่อสร้าง และรายการครุภัณฑ์ 

- งบลงทุนปี 63  อาคารที่ท าการสาธารณสุขอ าเภอสนามชัยเขย วันสิ้นสุดสัญญา     
  ๑๘ ก.พ. ๖๔ ขอให้เร่งเบิกจ่ายด้วย และงบลงทุน (ผูกพัน) ปี ๒๕๖๓-๒๕๖๔ อาคาร   
  อ านวยการ ผู้ป่วยนอก รพ.บางปะกง ขอให้เร่งเบิกจ่ายงวดที่ ๑ ให้ทันภายในเดือน มีค. ๖๔      
  เนื่องจากเป็นงบปี ๖๓ กันงบเหลื่อมปีไว้ ซึ่งต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในเดือน มี.ค. 
- งบลงทุน ปี ๖๔ สิ่งก่อสร้าง ๑๙ รายการ  เบิกจ่ายแล้วคิดเป็น ๑.๔๒%  ครุภัณฑ์ ๔๕  
  รายการ  เบิกจ่ายแล้วคิดเป็น ๑๑.๗๑%  ขอให้พ้ืนที่เร่งรัดด าเนินการและเบิกจ่ายด้วย 
- งบโควิด ครุภัณฑ์ได้ด าเนินการตามแผนฯ ทั้งหมด  อยู่ในขั้นตอนการเผยแพร่เอกสาร 
  ประกวดราคา  ก าหนดยื่นซองประกวดราคา ในวันที่ ๒๕ มี.ค. ๖๔ 
- งบรายการปรับปรุงห้องโควิด นโยบายของ สสจ.ฉะเชิงเทรา ในพื้นท่ีด าเนินการทุกขั้นตอน 
  ของ  รพ.บางคล้า  รพ.พนมสารคาม  กองแบบแผนแจ้งว่าให้รอแบบฯ ใหม่   รพ.บ้านโพธิ์  
  กองแบบแผนแจ้งว่าให้ รอ BOQ  ส าหรับรายการอ่ืนๆ เป็นอ านาจเจาะจงของผู้บริหาร 
  ในพ้ืนที่  ขอให้มีการเตรียมความพร้อม ซึ่งเมื่อได้รับแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณ จะได้ 
  ด าเนินการได้ทันที 

 ๒) ในช่วงเดือนมีนาคม จะมีการเลือกตั้งนายกเทศบาล  ฝากให้ข้าราชการวางตัวเป็นกลาง ส่งเสริม
ระบอบประชาธิปไตย  เพ่ือป้องกันเรื่องร้องเรียน 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
  
 

6.2  เรื่องจากโรงพยาบาล 
6.2.1  พญ.ระพพีร  รพ.พุทธโสธร 
 ขอหารือกระบวนการและการเรยีกเก็บเงิน กรณีส่งตรวจ CT  ในกรณีกลุ่มต่างด้าว  และสิทธฺ UC ที่ส่ง

ตรวจ CT ในเคสที่ไม่ใช่มะเร็ง จะขอให้แพทย์ รพ.พุทธโสธร สั่งตรวจได้เลย โดยไม่ต้องมีใบ Refer  
และให้บริษัทเรียกเก็บจาก รพ.ชุมชน  จะได้หรือไม่ 

ผอ.รพ. 
บางคล้า 

เสนอให้น าเรื่องเข้าหารือในการประชุมคณะกรรมการระบบส่งต่อของจังหวัด 

ผอ.รพ. 
บางน้ าเปรี้ยว 

ฝากประเด็นน าเรื่องเข้าหารือในการประชุมคณะกรรมการระบบส่งต่อของจังหวัดดว้ย กรณีคนไข้ตรวจ
ที่คลินิก และแพทย์ของคลินิก สั่ง Refer ไป รพ.ชุมชน  ไป รพ. นอกพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา      
โดยระบเุจาะจงชื่อโรงพยาบาล  ซึ่งผิดหลักการ  ขอให้คณะกรรมการะบบส่งต่อของจังหวัดได้มีการ
ทบทวนว่าจะมีวิธีการอย่างไร  จะได้ถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน 

ประธาน ขอให้น าเรื่องทั้ง 2 ประเด็นเข้าหารือในการประชุมคณะกรรมการระบบส่งต่อของจังหวัด 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
  



 ๑๕ 
 

6.2.๒  ผอ.รพ.บางคล้า 
 สืบเนื่องจากวัดโพธิ์ จะให้เช่าที่ดินของวัด เนื้อที่ประมาณ 15-๒๐ ไร่  ราคาค่าเช่าต่อ  ๑ ไร่ ปีละ

ประมาณ ๒,๐๐๐ - ๓,๐๐๐ บาท  เพ่ือสร้าง รพ.บางคล้า  ซึ่งถ้าจะให้ทาง  รพ.บางคล้า ท าทั้ง 2 แห่ง   
ก็จะไม่ไหว เนื่องจากบุคลากรไม่เพียงพอ  จึงขอหารือว่าควรจะสร้าง รพ. ใหม่หรือไม่ ถ้าจะสร้าง    
รพ. ใหม่ ก็ควรสร้างเป็น รพ. ขนาดใหญ่ในลักษณะคล้ายๆ กับโรงพยาบาลรวมแพทย์    

รองฯ สมบัติ กรณีท่ีดิน เป็นที่ธรณีสงฆ์  อ านาจในการขออนุญาตเป็นของส านักงานพระพุทธศาสนา 
กรณีที่ดิน เป็นที่ดินส่วนตัวของเจ้าอาวาส  จะด าเนินการในอีกลักษณะหนึ่ง  ซึ่งในการขยาย รพ. 
หรือสร้างตึกอาคารต่างๆ  ต้องขอความเห็นชอบจาก สป.สธ ก่อน  โดยท าหนังสือผ่าน สสจ.ฉะเชิงเทรา  
ถ้า สป.สธ อนุมัติถึงจะด าเนินการต่อไปได ้

ประธาน ขอให้ รพ.บางคล้า ท าหนังสือหารือฯ ในประเด็นดังกล่าว 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

6.2.๓  ผอ.รพ.พนมสารคาม 
 ขอหารือเรื่องโครงการ “ตรวจหู  ให้รู้ว่าหนูได้ยิน” กิจกรรมการตรวจคัดกรองการได้ยินในทารก

แรกเกิดที่มีภาวะเสี่ยงต่อการสูญเสียการได้ยินเพ่ือป้องกันความพิการ  ถ้าให้ รพ.พนมสารคาม 
ด าเนินการตรวจคัดกรองการได้ยินในทารกแรกเกิดทุกรายด้วยเครื่อง OAE จะเพ่ิมภาระงานของ 
รพ. เนื่องจากเคสคลอด ของ รพ. ค่อนข้างเยอะ และ รพ. ใกล้เคียงที่ไม่มีเครื่อง OAE ก็อาจจะส่ง 
มาตรวจด้วย  ในช่วงแรกถ้าจะท าเฉพาะในทารกแรกเกิดทีเ่ข้าเกณฑ์ ๑๔ ข้อ ของ สปสช. ให้ได้ตาม
เกณฑ์เป้าหมายมากกว่าร้อยละ ๙๕ ก่อนจะได้หรือไม่ 

หัวหน้า กง. 
ส่งเสริมฯ 

เป็นนโยบายของ  นพ.สสจ.ฉช  ที่ขอความร่วมมือให้ทุก รพ. ที่มีเครื่องตรวจ OAE  (รพ.พุทธโสธร        
รพ.พนมสารคาม รพ.สนามชัยเขต รพ.บางน้ าเปรี้ยว) ด าเนินงานตรวจคัดกรองการได้ยินในทารก
แรกเกิดทุกราย ก่อนออกจาก รพ. หรือภายใน ๑ เดือน 

ประธาน ขอความร่วมมือให้ รพ. ที่มีเครื่องตรวจ OAE  ด าเนินงานตรวจคัดกรองการได้ยินในทารกแรกเกิด
ทุกราย ตามหนังสือสั่งการฯ ไปก่อน  

มติที่ประชุม   รับทราบ 

6.3 เรื่องจากสาธารณสุขอ าเภอ 
                    -ไม่มี- 
 

6.๔  เรื่องจากกลุ่มงานในส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
6.๔.1  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
 ขอชี้แจงตัวชี้วัด QOF หญิงคลอดอายุน้อยกว่า ๒๐ ปี ได้รับการคุมก าเนิด ในส่วนผลงานของ        

รพ.คลองเขื่อน ที่ไม่มีผลงาน เนื่องจาก Template ที่ สปสช.ก าหนด ระบุว่า หญิงอายุน้อยกว่า ๒๐ ปี
ที่มารับบริการคลอดหรือแท้งบุตร ที่ รพ.นั้นๆ  ซึ่ง รพ.คลองเข่ือนไม่มีบริการท าคลอด จึงไม่มีผลงาน 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
  



 ๑๖ 
 

6.๔.๒  กลุ่มงานนิติการ 
 ขอความอนุเคราะห์ให้ท่านผู้บริหารฯ ติดตามให้ผู้รับผิดชอบงาน ITA รายงานผลการด าเนิน          

ในไตรมาส ๒ ด้วย ซึ่งระบบจะปิดในวันที่ ๑๕ มี.ค. ๖๔  และขอให้รายงานผลการด าเนินตั้งแต่เนิ่นๆ   
ถ้ารายงานฯ ใกล้ๆ วันที่ระบบจะปิด จะมีผู้เข้าใช้งานมาก ระบบค่อนข้างช้า  

มติที่ประชุม   รับทราบ 
  
6.๕ เรื่องจากผู้แทนผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  โดย ผอ.รพ.สต.บางวัว  อ าเภอบางปะกง 
 ๑) การเชื่อมโยงข้อมูล  Blockchain  ต่อไปจะมีการเชื่อมข้อมูลด้านอ่ืนๆ นอกจากข้อมูล Refer 

หรือไม่ 
 ๒) โครงการ ๓ หมอ ในการดึงข้อมูล ขอเสนอเครื่องมือของคุณสุพัฒนา  ปิงเมือง  จังหวัดอุดรธานี 

ซึ่งได้ทดสอบส่งออกและน าข้อมูลในเว็บ ๓ หมอ ข้อมูลครัวเรือนแล้ว สามารถท าได้เป็นอย่างดี 
ประธาน ๑) ในช่วงแรกจะเชื่อมโยงข้อมูล Refer ให้สมบูรณ์ก่อน และจะพัฒนาเชื่อมโยงข้อมูลในด้านอื่นๆ

ต่อไป  เพ่ือเป็นการลดภาระงานของพ้ืนที่ 
 ๒) ฝากให้กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ  ดูเครื่องมือการน าเข้าข้อมูลในเว็บ ๓ หมอ

ของคุณสุพัฒนา  ปิงเมือง  ตามข้อแนะน าของพื้นที่ด้วย  
มติที่ประชุม   รับทราบ 
  
6.6 เรื่องจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 
 -ไม่มี- 
  
6.7 เรื่องจากนายกสมาคมอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
  -ไม่มี- 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น. 
   
 
ลงชื่อ               พรพิมล  ขันชูสวัสดิ์ 

(นางสาวพรพิมล   ขันชูสวัสดิ์) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

ผู้สรุปรายงานการประชุม 

ลงชื่อ               ชาตรี   นันทพานิช 
(นายชาตรี   นันทพานิช) 

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 
 
 
 


