
 

 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนประเมินผลและประชุมประจำเดือน ครั้งท่ี 2/๒๕๖5   
วันท่ี  25  กุมภาพันธ(   พ.ศ. ๒๕๖๕   

แบบ On site ณ ห3องประชุมพุทธโสธร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 

แบบ On line ผ9านระบบ VDO  Conference โปรแกรม “ZOOM Cloud Meetings” 
คณะกรรมการผู3มาประชุม ณ ห3องประชุมพุทธโสธร  

คณะกรรมการผู3ร9วมประชุมผ9านระบบ VDO  Conference 

1) นายศรีศักด์ิ  ต้ังจิตธรรม นายแพทย�สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
2) นายกสิวัฒน� ศรีประดิษฐ� นายแพทย�เชี่ยวชาญ ด*านเวชกรรมป+องกัน 
3) นางรัตนา จันทร ทันตแพทย�เชี่ยวชาญ 
4) นางสมจิตร ทองสุขดี เภสัชกรเชี่ยวชาญ 
5) นางอุไร ศิลปกิจโกศล ผู*อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม 
6) นายสมเจตน� สถิตสมิทธิ์ สาธารณสุขอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
7) นายธวัชชัย บุญศักด์ิ สาธารณสุขอำเภอสนามชัยเขต (แทน) 
8) นายบุญฤทธิ์ เฮ็งไล* สาธารณสุขอำเภอทBาตะเกียบ (รก.) 
9) นางสาวนุชนารถ  อรณพ ณ อยุธยา หัวหน*ากลุBมงานบริหารท่ัวไป 
10) นายชาตรี นันทพานิช หัวหน*ากลุBมงานพัฒนายุทธศาสตร�สาธารณสุข 
11) นายพิเชษฐ  ไตรติลานันท� หัวหน*ากลุBมงานประกันสุขภาพ  
12) นายสุพจน� กังใจ หัวหน*ากลุBมงานควบคุมโรคติดตBอ  
13) นางโสภา  เวฬุตันติ หัวหน*ากลุBมงานสBงเสริมสุขภาพ 
14) นางลาวัณย� อมรรัตน� หัวหน*ากลุBมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ  
15) นางลลิตา พรพนาวัลย� หัวหน*ากลุBมงานคุ*มครองผู*บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
16) นางสาวยุพิน  หงษ�วะชิน หัวหน*ากลุBมงานควบคุมโรคไมBติดตBอ สุขภาพจิตฯ   
17) นายพีระพล ตBวนภูษา หัวหน*ากลุBมงานอนามัยสิ่งแวดล*อมและอาชีวอนามัย 
18) นายเดชชัย สินเจริญ หัวหน*ากลุBมงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
19) นางสาวพรพิมล แนBนหนา หัวหน*ากลุBมกฎหมาย  
20) นางวิภาวี  สุวรรณธร หัวหน*ากลุBมงานการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือก 
21) นายสมชาย ห*องทองคำ หัวหน*ากลุBมงานสื่อสารองค�กร   
22) นางรุBงรัตน� ห*องทองคำ หัวหน*าสำนักงานเลขานุการฯ    
23) นายจำรัส คำรอด ประธานชมรม อสม.จังหวัดฉะเชิงเทรา 

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



 ๒

ผู3ไม9มาประชุมเนื่องจากติดราชการ 
1) นางสุนันทา ชนะวรรณ� นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด*านสBงเสริมพัฒนา 
2) นายชาญเลขา  กุลละวณิชย� นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ  ด*านบริการทางวิชาการ (รก.) 
3) นายสมบัติ  ท่ังทอง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 

ผู3เข3าร9วมประชุม ณ ห3องประชุมพุทธโสธร   

1) นางสาวเพ็ญนภา ซันเฮม นักวิชาการคอมพิวเตอร�ปฏิบัติการ 
2) นางสาวภาคินี  อินรัตน� นักวิเคราะห�นโยบายและแผน 

 

ผู3เข3าร9วมประชุมผ9าน ระบบ VDO  Conference 

1) นางสาวศิริมล หวังคุณธรรม นายแพทย�ชำนาญการ รพ.พุทธโสธร 
2) นายวัฒนา อารีย� นายแพทย�เชี่ยวชาญ 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) นายอนุชา  อาภาสวัสด์ิ ผู*อำนวยการโรงพยาบาลราชสาส�น 
10) นายสันติ สัมฤทธิ์มโนพร ผู*อำนวยการโรงพยาบาลสนามชัยเขต (รก.) 
11) นางสาวทิพวรรณ   ไชยประการ ผู*อำนวยการโรงพยาบาลแปลงยาว 
12) นายเกริกภัทร ลิมปพะยอม ผู*อำนวยการโรงพยาบาลทBาตะเกียบ 
13) นางสาววิพัชรินทร�   ทรงเดชาพิพัฒน� ผู*อำนวยการโรงพยาบาลคลองเข่ือน 
14) นายศักด์ิชัย  วินิจสกุลไทย สาธารณสุขอำเภอบางคล*า 
15) นายกฤษดา พรหมสุวรรณ� สาธารณสุขอำเภอบางน้ำเปรี้ยว 
16) นางสาวบุษกร รำไพยะกุล สาธารณสุขอำเภอบางปะกง (รก.) 
17) นายมานิตย� ชุBมชูจันทร� สาธารณสุขอำเภอบ*านโพธิ์ 
18) นายเบญจพล สุวรรณะ สาธารณสุขอำเภอพนมสารคาม (รก.) 
19) นายสุทัศน�   เสียงไพโรจน� สาธารณสุขอำเภอราชสาส�น   
20) นางสาวจันทร  ศรีสุรักษ� สาธารณสุขอำเภอแปลงยาว 
๒1) นางศิริพร  สุขประเสริฐ สาธารณสุขอำเภอคลองเข่ือน 
22) นางวิบูลย�ศรี มุสิทธิมณี ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล*อม เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 



 ๓
กำหนดการประชุม  
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.00 น.  นายแพทย(ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย(สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
เปOนประธานในการประชุม     
 

วาระก9อนการประชุม  
 1. มอบประกาศนียบัตรการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายดูแลสุขภาพผู*ประกอบอาชีพชีวิต 

วิถีใหมB (New Normal) จำนวน 3 แหBง ได*แกB 
     1. บริษัท ไมโครชิพ เทคโนโลยี (ไทยแลนด�) จำกัด จังหวัดเชิงเทรา  
     2. บริษัท ไมโครชิพ เทคโนโลยี (ไทยแลนด�) จำกัด จังหวัดเชิงเทรา สาขา 1 
     3. บริษัท NHK SPRING (Thailand) Co.,LTD จังหวัดเชิงเทรา 

 2. มอบเกียรติบัตรรับรองโรงอาหารปลอดภัย ใสBใจสุขภาพ (Health Canteen) จำนวน 2 แหBง 
ได*แกB 
     1. บริษัท ลิคิโทมิ (ประเทศไทย) จำกัด 
     2. บริษัท NHK SPRING (Thailand) Co.,LTD จังหวัดเชิงเทรา 

  
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ3งให3ท่ีประชุมทราบ 
 ทBานผู*วBาราชการจังหวัดเชิงเทรา เน*นย้ำเรื่องโรคโควิด-19 ชBวยกันรณรงค� ทำความเข*าใจ ให*ความรู*

กับประชาชน และรณรงค�ในเรื่องการฉีดวัคซีนด*วย 
มติท่ีประชุม รับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลและประชุมประจำเดือน 
ครั้งท่ี 1/2565 เม่ือวันท่ี  2 กุมภาพันธ( ๒๕๖5   
 รายงานการประชุมฯ จำนวน 12 หน*า  รายละเอียดตามไฟล�ท่ีนำเสนอในท่ีประชุม 
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยไมBมีการแก*ไข 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแล3ว 
3.๑  สรุปจำนวน รพ.สต.ท่ีฉีดวัคซีนโควิด-19 และบันทึกข3อมูลการฉีดเองท่ีสถานบริการ โดย กลุ9มงานพัฒนา
ยุทธศาสตร(สาธารณสุข 

  
 จำนวน รพ.สต. เป+าหมายท่ีจะเปjดหนBวยฉีดวัควัคซีนโควิด-19 จำนวน 24 แหBง เปjดเปkนหนBวย 

ฉีดวัคซีนโควิด-19 แล*ว จำนวน 27 แหBง บันทึกข*อมูลการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของ รพ.สต.ได*แล*ว  
จำนวน 14 แหBง 
รายละเอียดตามไฟล�ท่ีนำเสนอในท่ีประชุม 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
  
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
๔.๑  การขอรับเงินเพ่ิมพิเศษสำหรับแพทย( ทันตแพทย( และเภสัชกร ท่ีปฏิบัติงานในสถานบริการสาธารณสุข    
       และไม9ทำเวชปฏิบัติส9วนตัวและหรือปฏิบัติงานโรงพยาบาลเอกชน โดย กลุ9มงานบริหารท่ัวไป 
  - แพทย�  ทันตแพทย� และเภสัชกร แจ*งความประสงค�ขอรับเงินเพ่ิมพิเศษสำหรับแพทย� ทันต

แพทย�และ เภสัชกร ต้ังแตB ๑ กุมภาพันธ� 2565 จำนวน  1   ราย  ดังนี้   
1. นางสาวณัฏฐมา  ปรีเปรม ตำแหนBง นายแพทย�ปฏิบัติการ  รพ.พนมสารคาม 
หมายเหตุ : เนื่องจากเปkนแพทย�หมุนเวียนมาปฏิบัติงานในวันท่ี 1 กุมภาพันธ� 2565 
 -  แพทย�  ทันตแพทย� และเภสัชกร แจ*งความประสงค�ขอรับเงินเพ่ิมพิเศษสำหรับแพทย� 
ทันตแพทย�และ เภสัชกร ต้ังแตB ๑ มีนาคม 2565 จำนวน  1   ราย  ดังนี้   
1.  นายสรลักษณ�  ม่ิงไทยสงค� ตำแหนBง นายแพทย�เชี่ยวชาญ  รพ.บางน้ำเปรี้ยว 
 -  แพทย�  ทันตแพทย� และเภสัชกร แจ*งความประสงค�ขอรับเงินเพ่ิมพิเศษสำหรับแพทย� 
ทันตแพทย�และ เภสัชกร ต้ังแตB ๑ เมษายน 2565 จำนวน  3   ราย  ดังนี้   
1.  นายวันชัย  ศรีพุก  ตำแหนBง นายแพทย�ชำนาญการ  รพ.บ*านโพธิ์ 
2.  นางเพียงดาว  ยามาฮารBา ตำแหนBง นายแพทย�ชำนาญการ  รพ.บางปะกง 
3.  นางสาวสุพรรษา  ซุBนฮะ ตำแหนBง เภสัชกรชำนาญการ  รพ.บางปะกง 
 -  แพทย�  ทันตแพทย� และเภสัชกร แจ*งความประสงค�ขอยกเลิกรับเงินเพ่ิมพิเศษสำหรับ
แพทย�  ทันตแพทย�และเภสัชกร ต้ังแตB ๑ มีนาคม  ๒๕65 จำนวน  1   ราย  ดังนี้   
1.  นางสาวณัฐฐา  พิสุทธิ์ศิร ิ ตำแหนBง นายแพทย�ชำนาญการ  รพ.พุทธโสธร 



 ๕
 -  แพทย�  ทันตแพทย� และเภสัชกร แจ*งความประสงค�ขอยกเลิกรับเงินเพ่ิมพิเศษสำหรับ
แพทย�  ทันตแพทย�และเภสัชกร ต้ังแตB ๑ เมษายน  ๒๕65 จำนวน  1   ราย  ดังนี้   
1.  นางสาวปฐมาภรณ�  พรหมงาม  ตำแหนBง เภสัชกรปฏิบัติการ  รพ.แปลงยาว 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 
ประธาน 1. ถ*ามีสัญญาเดิมใช*ตBอเนื่องได*เลย 

2. เสนอให*การทำสัญญาใหมBของทุกราย โดยให*เริ่ม 1 ตุลาคม ของทุกปp แตBถ*ามาในระหวBางปp  
ก็สามารถยื่นเรื่องแจ*งความประสงค�ขอรับเงินเพ่ิมฯได* หรือจะทำตามเดิมก็ได* 

  
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
๕.๑  รายงานการเฝ]าระวังทางระบาดวิทยาประจำเดือน กุมภาพันธ( 256๕  โดย กลุ9มงานควบคุมโรคติดต9อ     
 รายงานการเฝ+าระวังทางระบาดวิทยาจังหวัดฉะเชิงเทราต้ังแตBวันท่ี 1 มกราคม – 24 กุมภาพันธ� 

2565 จากบัตรรายงานผู*ปsวย (รง.506) จำนวนบัตรท้ังสิ้น 3,937 ฉบับรายงานทันเวลา จำนวน 
3,937 ฉบับ คิดเปkนร*อยละ 100 โดยจำแนกตามศูนย�ระบาดวิทยาอำเภอ ดังตาราง 

  

        รายละเอียดตามไฟล�ท่ีนำเสนอในท่ีประชุม 
 
 

อัตราปsวย 10 อันดับแรกจังหวัดฉะเชิงเทราเปรียบเทียบกับอัตราปsวยเขตสุขภาพท่ี 6 และ อัตราปsวย
ประเทศ ต้ังแตBวันท่ี 1 มกราคม – 24 กุมภาพันธ� 2565 

  
        รายละเอียดตามไฟล�ท่ีนำเสนอในท่ีประชุม 
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 ปอดอักเสบ Covid-19 จำนวน 24 ราย เสียชวีิตจาก Covid-19 จำนวน 0 ราย 

ปอดอักเสบ not Covid-19 จำนวน 104 ราย เสียชีวิตจาก not Covid-19 จำนวน 11 ราย  
รายละเอียดตามไฟล�ท่ีนำเสนอในท่ีประชุม 

  
 สถานการณ(โรคอุจจาระร9วง  จังหวัดฉะเชิงเทรา 
   นับต้ังแตBวันท่ี 1 มกราคม 2565 ถึงวันท่ี 24 กุมภาพันธ� 2565 จังหวัดฉะเชิงเทรา  

มีผู*ปsวยโรคอุจจาระรBวงสะสมจำนวน ท้ังสิ้น 1,356 ราย คิดเปkนอัตราปsวยเทBากับ 188.30 ตBอแสน
ประชากร (ลำดับท่ี 1 ของเขต ลำดับท่ี 14 ของประเทศ, ข*อมูลจาก สำนักระบาดฯ มีผู*ปsวยอุจจาระรBวง 
ท้ังหมด 61,075 ราย อัตราปsวย 92.30 ตBอแสนประชากร ไมBมีผู*เสียชีวิต มีกลุBมอายุท่ีพบสูงสุดคือ 
กลุBม อายุ 25 - 34 ปp อัตราปsวยเทBากับ 263.84 ตBอแสนประชากร รองลงมาคือกลุBมอายุ 15  
- 24 ปpและ 65 ปp ข้ึนไป เทBากับ 244.76 และ 215.12 ตBอแสนประชากร ตามลำดับ อาชีพท่ีมี
จำนวนผู*ปsวยสูงสุดคือ นักเรียน เทBากับ 265 ราย รองลงมาคือ ในปกครอง และอาชีพอ่ืนๆ เทBากับ 
257 ราย และ 53 ราย ตามลำดับ รายละเอียดตามไฟล�ท่ีนำเสนอในท่ีประชุม 

มติท่ีประชุม  รับทราบ  
  
 สถานการณ(โรคไข3เลือดออก จังหวัดฉะเชิงเทรา 
   นับต้ังแตBวันท่ี 1 มกราคม 2565 ถึงวันท่ี 24 กุมภาพันธ� 2565 จังหวัดฉะเชิงเทรา  

มีผู*ปsวยโรคไข*เลือดออกสะสมจำนวน ท้ังสิ้น 3 ราย คิดเปkนอัตราปsวยเทBากับ 0.42 ตBอแสนประชากร 
(ลำดับท่ี 4 ของเขต ลำดับท่ี 30 ของประเทศ, ข*อมูลจากสำนัก ระบาดฯ มีผู*ปsวยไข*เลือดออกท้ังหมด 
389 ราย อัตราปsวย 0.59 ตBอแสนประชากร เสียชีวิต 1 ราย อัตราปsวยตายเทBากับ ร*อยละ 0.26) 
มีกลุBมอายุท่ีพบสูงสุดคือ กลุBมอายุ 0-4 ปp อัตราปsวยเทBากับ 2.35 ตBอแสนประชากร รองลงมาคือ
กลุBมอายุ 10-14 ปp และ 15-24 ปp เทBากับ 2.06 และ 1.02 ตBอแสนประชากร ตามลำดับ อาชีพ 
ท่ีมีจำนวนผู*ปsวยสูงสุดคือ ในปกครอง เทBากับ 1 ราย รองลงมาคือ นักเรียน และรับจ*าง เทBากับ 1 ราย 
และ 1 ราย ตามลำดับ รายละเอียดตามไฟล�ท่ีนำเสนอในท่ีประชุม 

มติท่ีประชุม  รับทราบ  
  
5.2 รายงานสถานการณ(โรค Hot Issue โดย กลุ9มงานควบคุมโรคติดต9อ     
 สถานการณ(โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
  สถานการณ�ในประเทศไทย นับต้ังแตB 1 มกราคม 2565 – 25 กุมภาพันธ� 2565  

ยอดผู*ปsวยสะสม 595,847 ราย ผู*ติดเชื้อเพ่ิมวันนี้ 24,932 ราย เสียชีวิตเพ่ิม 41 ราย สำหรับ
สถานการณ� ของจังหวัดฉะเชิงเทรา ยอดผู*ปsวยสะสม 8,399 ราย ผู*ติดเชื้อเพ่ิมวันนี้ จำนวน 449 ราย 
เสียชีวิตสะสม 9 ราย รายละเอียดตามไฟล�ท่ีนำเสนอในท่ีประชุม 

มติท่ีประชุม  รับทราบ  
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พญ.อุไร สอบถามถึงนโยบายของกระทรวงฯ ไมBค*นหาผู*ปsวยเชิงรุก (Active case finding) แล*วถ*าหากมีการ

ร*องขอมาให*ไปออกตรวจ โดยมีวัสดุอุปกรณ�ให* สามารถทำได*หรือไมB  
นพ.กสิวัฒน( เน*นให*ประชาชนทำเอง  
ประธาน ไมBเน*นค*นหาผู*ปsวยเชิงรุก แตBเน*นให*เรBงฉีดวัคซีน 
พญ.อุไร นโยบาย HI First  ATK First ทุกโรงพยาบาลปฏิบัติแบบนี้อยูBแล*ว แตBมีประเด็นป~ญหาคือ HI First  

จะไมBทำ RT-PCR แตBจะมีป~ญหาตามมาเก่ียวกับบริษัทประกัน คือทำให*เบิกประกันไมBได* เพราะการ
เบิกประกันต*องใช*ผล RT-PCR ประกอบการเบิกด*วย ดังนั้นจึงมีประชาชนจำนวนมากอยากจะตรวจ
ด*วยวิธี RT-PCR จึงขอปรึกษาเรื่องการเรียกเก็บคBาตรวจ RT-PCR  

คุณพิเชษฐ ได*ปรึกษากับ สปสช.แล*ว วBาสามารถเรียกเก็บจากผู*ปsวยได* ถ*า HI จะไมBทำ RT-PCR แตBถ*าบริษัท
ประกันต*องการผล  RT-PCR ทางกลุBมงานประกันสุขภาพจะทำบันทึกเวียนโดยทำรูปแบบฟอร�ม
เดียวกัน โดยให*ผู*ปsวยลงนามยินยอมวBาใช*เพ่ือไปเบิกประกัน กรณีนี้เรียกเก็บเงินจากผู*ปsวย ซ่ึง สปสช.
วBาสามารถดำเนินการได*  

ประธาน  ฝากกลุBมงานประกันสุขภาพรBางแบบฟอร�ม และให*กลุBมงานกฎหมายชBวยตรวจทานด*วย 
พญ.นาตยา แนะนำให*ทำเปkนประกาศของจังหวัด อยBางเชBน รพ.พุทธโสธร ก็ได*แจ*งให*ทราบแล*ววBาจากนี้เปkนต*นไป  

ทุกกรณีท่ีไมBเข*าขBาย การตรวจ RT-PCR จะต*องจBายเงินเองท้ังหมด หากทำเปkนประกาศของจังหวัด 
ทุกๆโรงพยาบาลก็จะได*ทำเหมือนกันทุกท่ี  

พญ.อุไร ปรึกษาเรื่องแนวทางการให*วัคซีนโควิด-19 เพ่ือกระตุ*นภูมิคุ*มกัน (Booster dose) กรณีวัคซีน 
Pfizer+Pfizer ฉีดครบ 6 เดือนแล*ว จะขอกระตุ*นเข็ม 3 แตBแนวทางกระทรวงจะให*เริ่มดำเนินการ 
ฉีดวัคซีนโควิด-19  ในเดือนเมษายน 2565 และวัคซีน Astrazeneca+Pfizer เริ่มดำเนินการฉีด  
ในเดือนพฤษภาคม 2565 แตBถ*าหากมีวัคซีน Pfizer สามารถบริหารจัดการฉีดได*เลยหรือไมB หรือต*อง
รอตามแนวทางกระทรวงฯ 

ประธาน ขอไปปรึกษาหารือกันกBอน แล*วจะสรุปให* ในอาทิตย�หน*า 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
  
คุณสมเจตน( สอบถาม 2 ประเด็น  

1. นโยบายไมBค*นหาผู*ปsวยเชิงรุก (Active case finding) แล*วนั้น แตBจะมีกลุBมใหญBอีกกลุBม คือ
นักเรียน ท่ียังมีแนวทางเดิมคือ ถ*าเปjดเรียน On Site จะต*องตรวจ ATK และเม่ือเปjดเรียนไปแล*ว  
ทุกสัปดาห� หรือทุกๆ 15 วัน จะต*องทำการสุBมตรวจ ตรงนี้ยังต*องปฏิบัติตามเดิมอยูBหรือไมB และหาก
โรงเรียนมี ATK เองก็จะปฏิบัติตามเดิม แตBมีบางโรงเรียนในเขตอำเภอเมืองฯ ทำหนังสือมายัง สสอ.
คือต*องการให*เข*าไปตรวจให*กับทางโรงเรียน ถามวBาแนวทางปฏิบัติควรจะทำอยBางไร  
2. แนวทาง HI First  ATK First ในเขตอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา มี รพ.เอกชน 2 แหBงใหญB เม่ือแจ*ง 
กับประชาชน เรื่อง ATK First หรือผล Positive จะเข*าสูBระบบ HI จะมีประชาชนกลุBมหนึ่ง ท่ีมุBงไป
รพ.เอกชนเพ่ือตรวจ RT-PCR และนำเข*า Hospitel หรือโรงพยาบาล ซ่ึงในจุดนี้จะเกิดข*อ
เปรียบเทียบและโดนตBอวBากลับมาจากท้ังผู*ปsวยและองค�กรปกครองสBวนท*องถ่ินวBา ทำไมโรงพยาบาล
เอกชนทำได*แตBโรงพยาบาลของรัฐกลับปฏิเสธ 

นพ.กสิวัฒน( 1. ถ*ากรณีท่ีโรงเรียนมีเง่ือนไขท่ีต*องทำ อันนี้อยูBในข*อกฎหมาย มาตรา 34 ซ่ึงระบุวBา โรคโควิด-19 
เปkนโรคติดตBอร*ายแรงและอยูBในอำนาจของคณะกรรมการโรคติดตBอจังหวัดฉะเชิงเทรา ดังนั้นอยูBใน
เกณฑ�คำสั่งของคณะกรรมการโรคติดตBอจังหวัดฯ ให*ทุกโรงเรียนท่ีจะเปjดเรียน On Site จะต*องตรวจ 
ATK ดังนั้นจึงต*องทำตามข*อสั่งการ เนื่องจากติดข*อกฎหมาย  
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2. ชBวงนี้เปkนชBวงโอกาสเพ่ิมรายได*ของโรงพยาบาลเอกชน ในการแก*ป~ญหานั้น นพ.ธเรศ อธิบดีกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ ได*หารือกับ สปสช. ให*จBายคืน รพ.เอกชนผลกำไรน*อยลงกวBานี้ แตBก็ต*องใช*
เวลาสักระยะ 

มติท่ีประชุม  รับทราบ  
  
5.3 ติดตามและรายงานความก3าวหน3าของการดำเนินงานด3านการป]องกันและควบคุมโรคไม9ติดต9อ  
โดย กลุ9มงานควบคุมโรคไม9ติดต9อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
 รายงานความก*าวหน*าของการดำเนินงานด*านการป+องกันและควบคุมโรคไมBติดตBอ ปpงบประมาณ 2565 ดังนี ้

1. ร*อยละของประชากร 35 ปpข้ึนไปได*รับการคัดกรอง และเสี่ยงตBอโรคความดันโลหิตสูง 
2. ร*อยละของผู*ปsวยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงท่ีข้ึนทะเบียนได*รับการประเมินโอกาสเสี่ยงตBอ
โรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) 
3. ร*อยละของการตรวจติดตามกลุBมสงสัยปsวยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง 
4. ร*อยละของผู*ปsวยโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงท่ีควบคุมได* 
5. ร*อยละของผู*ปsวย DM และ/หรือ HT ท่ีได*รับการค*นหาและคัดกรองโรคไตเรื้อรัง 
6. อัตราการเกิดภาวะแทรกซ*อนแบบเฉียบพลันในผู*ปsวย DM 
รายละเอียดตามไฟล�ท่ีนำเสนอในท่ีประชุม 

มติท่ีประชุม  รับทราบ  
  
5.4 ติดตามและรายงานความก3าวหน3าของการดำเนินงานด3านส9งเสริมสุขภาพ โดย กลุ9มงานส9งเสริมสุขภาพ 
 ผลการดำเนินงานก*าวท*าใจ Season 4 วิถีถัดไป ปp 2565 

จังหวัดฉะเชิงเทรา อยูBในลำดับท่ี 11 ของประเทศ จำนวน 67,874 คน   
รายละเอียดตามไฟล�ท่ีนำเสนอในท่ีประชุม 

มติท่ีประชุม  รับทราบ  
  
5.5 ติดตามและรายงานความก3าวหน3าของการดำเนินงานด3าน Service Plan โดย กลุ9มงานพัฒนาคุณภาพ 
และรูปแบบบริการ 
5.5.1 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขา ไต โดย พญ.ศิริมล หวังคุณธรรม รพ.พุทธโสธร 
 รายละเอียดตามไฟล�ท่ีนำเสนอในท่ีประชุม 
มติท่ีประชุม  รับทราบ  
 
5.5.2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขา อายุรกรรม โดย นพ.วัฒนา อารีย( รพ.พุทธโสธร 
 รายละเอียดตามไฟล�ท่ีนำเสนอในท่ีประชุม 
มติท่ีประชุม  รับทราบ  
  
5.6 ติดตามและรายงานความก3าวหน3าของการดำเนินงานด3าน HR โดย กลุ9มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
 ไมBมี 
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5.7 ติดตามและรายงานความก3าวหน3าของงบประมาณ งบดำเนินงาน Non-UC โดย กลุ9มงานพัฒนา
ยุทธศาสตร(สาธารณสุข 
 รายงานการเบิกจBายงบประมาณ ปp 2565 ข*อมูลจากระบบ GFMIS และ SMS ณ วันท่ี 23 กุมภาพันธ� 

2565 ดังนี้  
1. งบเงินอุดหนุน ยังไมBมีการเบิกจBาย 
2. งบดำเนินงาน เบิกจBายได*ร*อยละ 84.02 
สรุปผลการเบิกจBายเงินงบประมาณ งบดำเนินงาน ณ วันท่ี 31 มกราคม 2565 สสจ.ฉะเชิงเทรา 
เบิกจBายได*เปkนอันดับ 2 ของเขตสุขภาพท่ี 6 คิดเปkนร*อยละ 69.72  
รายละเอียดตามไฟล�ท่ีนำเสนอในท่ีประชุม 

มติท่ีประชุม  รับทราบ  
  
5.8  ติดตามและรายงานความก3าวหน3าของงบประมาณ งบลงทุน โดย กลุ9มงานบริหารท่ัวไป 
 สรุปข*อมูลติดตามงบลงทุน รายการสิ่งกBอสร*าง และรายการครุภัณฑ� สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ฉะเชิงเทรา 
     - งบประมาณรายจBายประจำปpงบประมาณ พ.ศ. 2565  
สิ่งกBอสร*าง จำนวน 2 รายการ คือปรับปรุงห*องประชุม อาคารทันตกรรมและแพทย�แผนไทย สสจ.  
ได*ตรวจรับการจ*างแล*ว คาดวBาจะทำการเบิกจBายได*ตามกำหนดระยะเวลา  และระบบทBอรวบรวมน้ำ
เสียและระบบบำบัดน้ำเสีย (โซนA) รพ.พนมสารคาม ได*รายงานผลการตรวจสอบการจ*างแล*ว คาดวBา
นBาจะสBงหลักฐานการเบิกจBายได*ทันตามกำหนด 
     - งบประมาณรายจBายประจำปpงบประมาณ พ.ศ. 2564  
สิ่งกBอสร*างจำนวน 5 รายการ ท้ัง 5 รายการอยูBระหวBางการดำเนินงาน เปkนไปตามงวดงาน 
     - งบลงทุน (ผูกพัน) ปp 2563 – 2565  
อาคารอำนวยการผู*ปsวยนอก รพ.บางปะกง ดำเนินการอยูBในงวดงานท่ี 7 คาดวBาจะเบิกจBายได*ใน วันท่ี 
30 มีนาคม 2565  
     - งบประมาณรายจBายเงินกู*เพ่ือแก*ไขป~ญหา เยียวยา และฟ��นฟูเศรษฐกิจและสังคมท่ีได*รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สิ่งกBอสร*าง 1 รายการ ปรับปรุงหอพัก
ผู*ปsวยเพ่ือรองรับผู*ปsวยติดเชื้อ รพ.สนามชัยเขต อยูBในงวดท่ี 2 คาดวBาจะเบิกจBายได*ใน วันท่ี 30 
มีนาคม 2565  ครุภัณฑ� คงเหลือ 1 รายการ คือ เครื่องอบฆBาเชื้อด*วยแก�สไฮโดรเจนเปอร�ออกไซด�
พลาสมา ของ รพ.พนมสารคาม อยูBระหวBางการสBงมอบ คาดวBาจะเบิกจBายได*ในเดือนมีนาคม 2565   
รายละเอียดตามไฟล�ท่ีนำเสนอในท่ีประชุม 

มติท่ีประชุม  รับทราบ  
  

 
 
 
 
 
 
 



 ๑๐
๕.9  รายงานสถานการณ(การเงินการคลังของหน9วยบริการ ประจำเดือนตุลาคม โดย กลุ9มงานประกันสุขภาพ 

  
 สรุปสถานการณ�การเงิน รพ.ท่ีประสบภาวะวิกฤต 

- รพ.แปลงยาว วิกฤตระดับ 1 ตBอเนื่องจากเดือนกBอน (เดิมระดับ 1) เนื่องจาก Cash Ratio 0.76 
เทBา (เกณฑ�ไมBต่ำกวBา 0.8 เทBา) จากการ ตรวจสอบเบ้ืองต*น พบวBาข*อมูลท่ีบันทึกบัญชียังไมBถูกต*อง 
ครบถ*วน  
- รพ.สนามชัยเขต วิกฤตระดับ 0 (เดือนกBอนระดับ 1) เนื่องจากเดือน ม.ค. ได*บันทึกรับเงิน 
คBารักษาพยาบาล UC เข*ามา ทBาให* Cash Ratio ไมBตกเกณฑ� 

มติท่ีประชุม  รับทราบ  
  
6.1 เรื่องจากรองนายแพทย(สาธารณสุขจังหวัด 
6.1.1 รองฯ กสิวัฒน(  
 1. รายงานผลการดำเนินขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกชBวงวัยอยBางยั่งยืน  

ครัวเรือนยากจนท่ีตกเกณฑ�ด*านสาธารณสุข จำนวน 212 ครัวเรือน  
ครัวเรือนยากจนท่ีได*รับการแก*ไขแล*ว จำนวน 11 ครัวเรือน  
ดังนั้น ฝากแตBละอำเภอเรBงกำกับติดตามครัวเรือนท่ีตกเกณฑ� ด*วย 
รายละเอียดตามไฟล�ท่ีนำเสนอในท่ีประชุม 

 2. การสวมหมวกนิรภัย 100% เปkนวาระของจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2565 ขอความรBวมมือ 
จากทุกทBานถือปฏิบัติตาม ด*วย 

มติท่ีประชุม   รับทราบ  
  

 
 
 
 
 

 



 ๑๑
6.1.2 ทพญ.รัตนา 
 โครงการ รพ.สต.ด*านทันตกรรมวิถีใหมB การพัฒนาระบบ รพ.สต.คุณภาพ ถ*ามีความพร*อมจะประสาน

เข*ากับ รพ.สต.ติดดาว จะทำเปkน รพ.สต.ต*นแบบท่ีมีความพร*อมในเรื่องชุดปรับปรุงคุณภาพอากาศ 
ซ่ึงจากการประชุมคณะกรรมการ Service Plan สาขาสุขภาพชBองปาก อยากให*ทุก รพ.สต.ติดต้ัง
เครื่องปรับปรุงคุณภาพอากาศ ดังนั้นเพ่ือเปkนการพัฒนา รพ.สต.ให*มีความพร*อมในการให*บริการด*าน
ทันตกรรมอยBางมีมาตรฐาน จึงมอบสิ่งสนับสนับสนุนด*านทันตกรรม ได*แกBด*ามกรอเร็ว แกB รพ.สต. 
ท่ีได*รับการคัดเลือก เพ่ือนำไปใช*ปฏิบัติงานทันตกรรมตBอไป รายละเอียด รพ.สต.ท่ีได*รับ ด*ามกรอเร็ว 
ได*แจ*งเวียนให*แตBละแหBงทราบแล*ว และให*มารับของได*ท่ี กลุBมงานทันตสาธารณสุข 

มติท่ีประชุม   รับทราบ  
  
6.2 เรื่องจากโรงพยาบาล 
 -ไมBมี- 
  
6.3 เรื่องจากสาธารณสุขอำเภอ 
  -ไมBมี- 
  
6.๔ เรื่องจากกลุ9มงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา          
 -ไมBมี- 
  
6.5 เรื่องจากผู3แทนผู3อำนวยการโรงพยาบาลส9งเสริมสุขภาพตำบล 
 -ไมBมี- 
  
6.6 เรื่องจากกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล3อม เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 
 -ไมBมี- 
  
6.7 เรื่องจากประธานอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 -ไมBมี- 
  
เลิกประชุมเวลา ๑6.30 น. 

 
ลงชื่อ                  ภาคินี อินรัตน� 

(นางสาวภาคินี อินรัตน�) 
นักวิเคราะห�นโยบายและแผน 

ผู*สรุปรายงานการประชุม 

ลงชื่อ               ชาตรี นันทพานิช 
 (นายชาตรี นันทพานิช) 

หัวหน*ากลุBมงานพัฒนายุทธศาสตร�สาธารณสุข 
ผู*ตรวจรายงานการประชุม 

 


