
 

 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนประเมินผลและประชุมประจำเดือน ครั้งท่ี 3/๒๕๖5   
วันท่ี  29  มีนาคม   พ.ศ. ๒๕๖๕   

แบบ On site ณ ห2องประชุมพุทธโสธร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 

แบบ On line ผ9านระบบ VDO  Conference โปรแกรม “ZOOM Cloud Meetings” 
คณะกรรมการผู2มาประชุม ณ ห2องประชุมพุทธโสธร  

คณะกรรมการผู2ร9วมประชุมผ9านระบบ VDO  Conference 

1) นายศรีศักด์ิ  ต้ังจิตธรรม นายแพทย�สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
2) นายกสิวัฒน� ศรีประดิษฐ� นายแพทย�เชี่ยวชาญ ด*านเวชกรรมป+องกัน 
3) นายสมบัติ ท่ังทอง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
4) นางรัตนา จันทร ทันตแพทย�เชี่ยวชาญ 
5) นางสมจิตร ทองสุขดี เภสัชกรเชี่ยวชาญ 
6) นายกฤษดา พรหมสุวรรณ� สาธารณสุขอำเภอบางน้ำเปรี้ยว 
7) นายมานิตย� ชุ6มชูจันทร� สาธารณสุขอำเภอบ*านโพธิ์ 
8) นายเบญจพล สุวรรณะ สาธารณสุขอำเภอพนมสารคาม (รก.) 
9) นายบุญฤทธิ์ เฮ็งไล* สาธารณสุขอำเภอท6าตะเกียบ (รก.) 
10) นางสาวนุชนารถ อรณพ ณ อยุธยา หัวหน*ากลุ6มงานบริหารท่ัวไป 
11) นายชาตรี นันทพานิช หัวหน*ากลุ6มงานพัฒนายุทธศาสตร�สาธารณสุข 
12) นายพิเชษฐ  ไตรติลานันท� หัวหน*ากลุ6มงานประกันสุขภาพ  
13) นายสุพจน� กังใจ หัวหน*ากลุ6มงานควบคุมโรคติดต6อ  
14) นางโสภา  เวฬุตันติ หัวหน*ากลุ6มงานส6งเสริมสุขภาพ 
15) นางลาวัณย� อมรรัตน� หัวหน*ากลุ6มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ  
16) นางลลิตา พรพนาวัลย� หัวหน*ากลุ6มงานคุ*มครองผู*บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
17) นางสาวยุพิน  หงษ�วะชิน หัวหน*ากลุ6มงานควบคุมโรคไม6ติดต6อ สุขภาพจิตฯ   
18) นายเดชชัย สินเจริญ หัวหน*ากลุ6มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
19) นางสาวพรพิมล แน6นหนา หัวหน*ากลุ6มกฎหมาย  
20) นางวิภาวี  สุวรรณธร หัวหน*ากลุ6มงานการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือก 
21) นายสมชาย ห*องทองคำ หัวหน*ากลุ6มงานสื่อสารองค�กร   
22) นางรุ6งรัตน� 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

ผู2ไม9มาประชุมเนื่องจากติดราชการ 
1) นางสุนันทา ชนะวรรณ� นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด*านส6งเสริมพัฒนา 
2) นายชาญเลขา  กุลละวณิชย� นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ  ด*านบริการทางวิชาการ (รก.) 

ผู2เข2าร9วมประชุม ณ ห2องประชุมพุทธโสธร   

1) นายอาณัติ ประดิษแจ*ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

2) นางสาวเพ็ญนภา ซันเฮม นักวิชาการคอมพิวเตอร�ปฏิบัติการ 
3) นางสาวภาคินี  อินรัตน� นักวิเคราะห�นโยบายและแผน 
4) นายธนู นพโสภณ 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) นายเกริกภัทร ลิมปพะยอม ผู*อำนวยการโรงพยาบาลท6าตะเกียบ 
14) นางสาววิพัชรินทร�   ทรงเดชาพิพัฒน� ผู*อำนวยการโรงพยาบาลคลองเข่ือน 
15) นายสมเจตน� สถิตสมิทธิ์ สาธารณสุขอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
16) นายศักด์ิชัย  วินิจสกุลไทย สาธารณสุขอำเภอบางคล*า 
17) นางสาวบุษกร รำไพยะกุล สาธารณสุขอำเภอบางปะกง (รก.) 
18) นายสุทัศน�   เสียงไพโรจน� สาธารณสุขอำเภอราชสาส�น   
19) นายธวัชชัย บุญศักด์ิ สาธารณสุขอำเภอสนามชัยเขต (แทน) 

20) นางสาวจันทร  ศรีสุรักษ� สาธารณสุขอำเภอแปลงยาว 
๒1) นางศิริพร  สุขประเสริฐ สาธารณสุขอำเภอคลองเข่ือน 
22) นายพีระพล ต6วนภูษา หัวหน*ากลุ6มงานอนามัยสิ่งแวดล*อมและอาชีวอนามัย 
23) นางวิบูลย�ศรี มุสิทธิมณี ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล*อม เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 
24) นายจำรัส คำรอด ประธานชมรม อสม.จังหวัดฉะเชิงเทรา 



 ๓
 

กำหนดการประชุม  
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.30 น.  นายแพทยNศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทยNสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
เปPนประธานในการประชุม     
 

วาระก9อนการประชุม  
 มอบเกียรติบัตร พ้ืนท่ีต*นแบบดีเด6นด*านการแพทย�แผนไทย การแพทย�พ้ืนบ*าน และการแพทย�

ทางเลือก ระดับจังหวัดจำนวน 6 แห6ง และพ้ืนท่ีต*นแบบชมรมผู*สูงอายุดีเด6น ด*านการแพทย�แผนไทย
และการแพทย�ผสมผสาน เขตสุขภาพท่ี 6 จำนวน 1 แห6ง 

  
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ2งให2ท่ีประชุมทราบ 
 สถานการณ�โควิด-19 ระบาดเพ่ิมมากข้ึน จำนวนผู*ติดเชื้อสูง เจ*าหน*าท่ีหลายๆคนก็ติดเชื้อ  

เปQนท้ังผู*ปฏิบัติงาน แพทย� พยาบาล ต6างๆ  คงต*องกำชับให*ทุกท6านโดยเฉพาะท6านผู*อำนวยการ
โรงพยาบาล ท6านสาธารณสุขอำเภอ ช6วยกันบริหารงาน เพ่ือให*ผ6านพ*นวิกฤตนี้ไปให*ได* และขอให*
กำลังใจ ทุกๆท6านด*วย 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลและประชุมประจำเดือน 
ครั้งท่ี 2/2565 เม่ือวันท่ี  25 กุมภาพันธN ๒๕๖5   
 รายงานการประชุมฯ จำนวน 11 หน*า  รายละเอียดตามไฟล�ท่ีนำเสนอในท่ีประชุม 
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยไม6มีการแก*ไข 
  
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแล2ว 
 ไม6มี 
  
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
๔.๑  การขอรับเงินเพ่ิมพิเศษสำหรับแพทยN ทันตแพทยN และเภสัชกร ท่ีปฏิบัติงานในสถานบริการสาธารณสุข    
       และไม9ทำเวชปฏิบัติส9วนตัวและหรือปฏิบัติงานโรงพยาบาลเอกชน โดย กลุ9มงานบริหารท่ัวไป 
  - แพทย�  ทันตแพทย� และเภสัชกร แจ*งความประสงค�ขอรับเงินเพ่ิมพิเศษสำหรับแพทย�  

ทันตแพทย�และ เภสัชกร ต้ังแต6 ๑ เมษายน 2565 จำนวน  5   ราย  ดังนี้   
1.  นายปฏิพล  ศิริคุรุรัตน� ตำแหน6ง นายแพทย�ปฏิบัติการ  รพ.พุทธโสธร 
2.  นายฉัตรบดินทร�  ทองภูสวรรค�  ตำแหน6ง นายแพทย�ชำนาญการ  รพ.พุทธโสธร 
3.  นายณัฐชัย  สายวาริน  ตำแหน6ง ทันตแพทย�ชำนาญการ  รพ.ท6าตะเกียบ 
4.  นางสาวณัชนันท�  ล6อใจ ตำแหน6ง เภสัชกรปฏิบัติการ  รพ.พุทธโสธร 
5.  นายวริทธิ์  วิรัชกุลบดี  ตำแหน6ง นายแพทย�ปฏิบัติการ  รพ.พุทธโสธร 
 - แพทย�  ทันตแพทย� และเภสัชกร แจ*งความประสงค�ขอรับเงินเพ่ิมพิเศษสำหรับแพทย�  
ทันตแพทย�และ เภสัชกร ต้ังแต6 ๑ พฤษภาคม 2565 จำนวน  11   ราย  ดังนี้   
1.  นางสาวศศิธร  กาญจนพรชัย ตำแหน6ง เภสัชกรปฏิบัติการ  รพ.บ*านโพธิ์ 
2.  นางสาวสวุิมล  โพคะรัตน�ศิริ ตำแหน6ง ทันตแพทย�ชำนาญการพิเศษ รพ.พุทธโสธร 
3.  นางสาวภคินี  ภัทรกุล  ตำแหน6ง นายแพทย�เชี่ยวชาญ  รพ.พุทธโสธร 



 ๔
4.  นางกุลธิดา  สวัสดี  ตำแหน6ง นายแพทย�ชำนาญการพิเศษ รพ.พุทธโสธร 
5.  นางสาวจิตต�อำไพ  สิมะวัฒนา ตำแหน6ง เภสัชกรชำนาญการ  รพ.พุทธโสธร  
6.  นายกฤษฎา  อักขระ  ตำแหน6ง เภสัชกรชำนาญการ  รพ.พุทธโสธร 
7.  นางสาวสายธาร  อารีรอบ ตำแหน6ง เภสัชกรชำนาญการ  รพ.พุทธโสธร 
8.  นางสาวมณธิญา  มีเจริญ ตำแหน6ง เภสัชกรชำนาญการ  รพ.พุทธโสธร 
9.  นางสาวจิราภรณ�  สุรัสโม ตำแหน6ง เภสัชกรปฏิบัติการ  รพ.พุทธโสธร 
10.นายพินิจ  สุพงศ�พิสุทธิ์ ตำแหน6ง นายแพทย�ชำนาญการ  รพ.คลองเข่ือน 
11.นางอรพินท�  เพ็งชัย  ตำแหน6ง ทันตแพทย�ชำนาญการพิเศษ รพ.บางคล*า  
 - แพทย�  ทันตแพทย� และเภสัชกร แจ*งความประสงค�ขอรับเงินเพ่ิมพิเศษสำหรับแพทย�  
ทันตแพทย�และ เภสัชกร ต้ังแต6 ๑ มิถุนายน 2565 จำนวน  4   ราย  ดังนี้   
1.  นางสาวฐิติญา  วฒันกุล ตำแหน6ง เภสัชกรปฏิบัติการ  รพ.บ*านโพธิ์ 
2.  นายสาธิต  การย�บรรจบ ตำแหน6ง เภสัชกรปฏิบัติการ  รพ.บ*านโพธิ์ 
3.  นางสาวรุ6งวิไล  เอ่ียมนิรันดร� ตำแหน6ง เภสัชกรปฏิบัติการ  รพ.คลองเข่ือน 
4.  นางอาริยา  พัดชา  ตำแหน6ง นายแพทย�ชำนาญการพิเศษ รพ.บางคล*า 
 - แพทย�  ทันตแพทย� และเภสัชกร แจ*งความประสงค�ขอยกเลิกการรับเงินเพ่ิมพิเศษสำหรับ
แพทย� ทันตแพทย�และ เภสัชกร ต้ังแต6 ๑ เมษายน 2565 จำนวน  1   ราย  ดังนี้   
1.  นางสาวณัฏฐมา  ปรีเปรม ตำแหน6ง นายแพทย�ปฏิบัติการ  รพ.พนมสารคาม 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 
  
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
๕.๑  รายงานการเฝYาระวังทางระบาดวิทยาประจำเดือน มีนาคม 256๕  โดย กลุ9มงานควบคุมโรคติดต9อ     
 รายงานการเฝ+าระวังทางระบาดวิทยาจังหวัดฉะเชิงเทราต้ังแต6วันท่ี 1 มกราคม – 28 มีนาคม 2565 

จากบัตรรายงานผู*ปWวย (รง.506) จำนวนบัตรท้ังสิ้น 7,614 ฉบับ รายงานทันเวลาจำนวน 7,614 
ฉบับ คิดเปQนร*อยละ 100 โดยจำแนกตามศูนย�ระบาดวิทยาอำเภอ ดังตาราง 

  

        รายละเอียดตามไฟล�ท่ีนำเสนอในท่ีประชุม 
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อัตราปWวย 10 อันดับแรก จังหวัดฉะเชิงเทราเปรียบเทียบกับอัตราปWวยเขตสุขภาพท่ี 6 และ อัตรา
ปWวยประเทศ ต้ังแต6วันท่ี 1 มกราคม – 28 มีนาคม 2565 

  
 สำหรับ อุจจาระร6วง มีเสียชีวิต 1 ราย เปQนเด็กพม6า อายุ 2 ขวบ อาศัยอยู6ท่ีตำบลศาลาแดง  

อำเภอบางน้ำเปรี้ยว เสียชีวิตเม่ือวันท่ี 13 มีนาคม 2565 มีอาการถ6ายเหลว อาเจียน ไข*สูง ชักเกร็ง 
และเสียชีวิต อยู6ระหว6างการสอบสวนโรคโดยละเอียด 

  
 สถานการณNโรคไข2เลือดออก จังหวัดฉะเชิงเทรา 
  นับต้ังแต6วันท่ี 1 มกราคม 2565 ถึงวันท่ี 28 มีนาคม 2565 จังหวัดฉะเชิงเทรา มีผู*ปWวยโรค

ไข*เลือดออกสะสมจำนวน ท้ังสิ้น 5 ราย คิดเปQนอัตราปWวยเท6ากับ 0.69 ต6อแสนประชากร (ลำดับท่ี 6 
ของเขต ลำดับท่ี 41 ของประเทศ, ข*อมูลจากสำนักระบาดฯ มีผู*ปWวยไข*เลือดออกท้ังหมด 727 ราย 
อัตราปWวย 1.10 ต6อแสนประชากร เสียชีวิต 2 ราย อัตราปWวยตายเท6ากับ ร*อยละ 0.28) กลุ6มอายุ 
ท่ีพบสูงสุดคือ กลุ6มอายุ 0 - 4 ปZ อัตราปWวยเท6ากับ 2.35 ต6อแสนประชากร รองลงมาคือกลุ6มอายุ 
10-14 ปZ และ 55 - 64 ปZ เท6ากับ 2.06 และ 1.77 ต6อแสนประชากร ตามลำดับ อาชีพท่ีมีจำนวน
ผู*ปWวยสูงสุดคือ รับจ*าง เท6ากับ 2 ราย รองลงมาคือ ในปกครอง และนักเรียน เท6ากับ 1 ราย และ  
1 ราย ตามลำดับ  รายละเอียดตามไฟล�ท่ีนำเสนอในท่ีประชุม 

มติท่ีประชุม  รับทราบ  
  
5.2 รายงานสถานการณNโรค Hot Issue โดย กลุ9มงานควบคุมโรคติดต9อ     
 สถานการณNโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
  สถานการณ�ในประเทศไทย นับต้ังแต6 1 มกราคม 2565 – 29 มีนาคม 2565  

ยอดผู*ปWวยสะสม 1,351,963 ราย ผู*ติดเชื้อเพ่ิมวันนี้ 21,678 ราย เสียชวีิตเพ่ิม 78 ราย 
 สำหรับสถานการณ� ของจังหวัดฉะเชิงเทรา ยอดผู*ปWวยสะสม 23,578 ราย เสียชีวิตสะสม 25 ราย 
สำหรับข*อมูลการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของจังหวัดฉะเชิงเทรา ต้ังแต6วันท่ี 5 เมษายน – 29 มีนาคม 
2565 จำนวน 1,614,326 โดส รายละเอียดตามไฟล�ท่ีนำเสนอในท่ีประชุม 

ประธาน ในส6วนของการฉีดวัคซีนให*กับกลุ6ม 608 ก็ขอให*ทุกหน6วยเร6งดำเนินการด*วย เพราะเปQนกลุ6มเสี่ยง 
มติท่ีประชุม  รับทราบ  
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5.3 ติดตามและรายงานความก2าวหน2าของการดำเนินงานด2านการปYองกันและควบคุมโรคไม9ติดต9อ  
โดย กลุ9มงานควบคุมโรคไม9ติดต9อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
 รายงานความก*าวหน*าของการดำเนินงานด*านการป+องกันและควบคุมโรคไม6ติดต6อ ปZงบประมาณ 2565 ดังนี ้

1. ร*อยละของประชากร 35 ปZข้ึนไปได*รับการคัดกรอง และเสี่ยงต6อโรคความดันโลหิตสูง 
2. ร*อยละของผู*ปWวยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงท่ีข้ึนทะเบียนได*รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต6อ
โรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) 
3. ร*อยละของการตรวจติดตามกลุ6มสงสัยปWวยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง 
4. ร*อยละของผู*ปWวยโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงท่ีควบคุมได* 
5. ร*อยละของผู*ปWวย DM และ/หรือ HT ท่ีได*รับการค*นหาและคัดกรองโรคไตเรื้อรัง 
6. อัตราการเกิดภาวะแทรกซ*อนแบบเฉียบพลันในผู*ปWวย DM 
รายละเอียดตามไฟล�ท่ีนำเสนอในท่ีประชุม 

ประธาน ฝากผู*บริหารกำชับติดตามข*อมูลและผลงานด*วย 
มติท่ีประชุม  รับทราบ  
  
5.4 ติดตามและรายงานความก2าวหน2าของการดำเนินงานด2านส9งเสริมสุขภาพ โดย กลุ9มงานส9งเสริมสุขภาพ 
5.4.1 ติดตามผลการดำเนินงาน PA ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ PA เขตสุขภาพท่ี 6  
ข2อ 7 ร2อยละผู2สูงอายุท่ีผ9านการคัดกรอง พบว9าเส่ียงต9อการเกิดภาวะสมองเส่ือมหรือภาวะหกล2ม ได2รับการดูแล
รักษาในคลินิกผู2สูงอายุ  
 เกณฑ�มีดังนี้  

- ร*อยละ 30 ผู*สูงอายุท่ีผ6านการคัดกรอง พบว6าเสี่ยงต6อการเกิดภาวะสมองเสื่อม ได*รับการดูแลรักษา
ในคลินิกผู*สูงอายุ  
- ร*อยละ 30 ผู*สูงอายุท่ีผ6านการคัดกรอง พบว6าเสี่ยงต6อการเกิดภาวะหกล*ม ได*รับการดูแลรักษาใน
คลินิกผู*สูงอายุ  
ซ่ึงพ้ืนท่ีเป+าหมาย คือ โรงพยาบาลระดับ M2 ข้ึนไป (มี 3 แห6ง คือ รพ.พุทธโสธร รพ.พนมสารคาม 
และรพ.สนามชัยเขต)  
ขอความร6วมมือให*โรงพยาบาลท้ัง 3 แห6ง ท่ียังไม6จัดต้ังคลินิกผู*สูงอายุ ขอให*ดำเนินการจัดต้ังเพ่ือรับ
การส6งต6อผู*สูงอายุกลุ6มเสี่ยงเข*าดูแลรักษา 
รายละเอียดตามไฟล�ท่ีนำเสนอในท่ีประชุม 

ประธาน ฝากท้ัง 3 แห6ง ช6วยเร6งรัดติดตามดำเนินการด*วย 
มติท่ีประชุม  รับทราบ  
  
5.4.2 นโยบายการฝากครรภNคุณภาพสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2565 เพ่ือสร2างการเข2าถึงบริการอนามัยแม9
และเด็กอย9างท่ัวถึง และเท9าเทียม  
 เป+าประสงค�ของนโยบาย  

1. สถานบริการสาธารณสุขทุกเครือข6ายจัดบริการอนามัยแม6และเด็กท่ีมีมาตรฐาน ตามแนวทางการ
ฝากครรภ�คุณภาพสำหรับประเทศไทย พ.ศ.2565  
2. หญิงต้ังครรภ�และคู6ทุกรายได*รับการบริการท่ีมีคุณภาพ โดยเน*นการส6งเสริมสนับสนุนให*หญิง
ต้ังครรภ�ฝากครรภ�ก6อน 12 สัปดาห� และได*รับการดูแลต6อเนื่องและครบถ*วนตามเกณฑ�ฝากครรภ�
คุณภาพสำหรับประเทศไทย พ.ศ.2565 
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3. ส6งเสริมการมีส6วนร6วมของภาคีเครือข6ายและชุมชน ในการป+องกันและส6งเสริมสุขภาพอนามัย 
แม6และเด็ก 
รายละเอียดตามไฟล�ท่ีนำเสนอในท่ีประชุม 

มติท่ีประชุม  รับทราบ  
  
5.5 ติดตามและรายงานความก2าวหน2าของการดำเนินงานด2าน Service Plan โดย กลุ9มงานพัฒนาคุณภาพ 
และรูปแบบบริการ 
5.5.1 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขา ระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพอำเภอ โดย นพ.กสิวัฒนN  
ศรีประดิษฐN  
 รายละเอียดตามไฟล�ท่ีนำเสนอในท่ีประชุม 
มติท่ีประชุม  รับทราบ  
 
5.5.2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขา อาชีวเวชศาสตรN โดย นพ.ธนู นพโสภณ รพ.พุทธโสธร 
 รายละเอียดตามไฟล�ท่ีนำเสนอในท่ีประชุม 
มติท่ีประชุม  รับทราบ  
  
5.6 ติดตามและรายงานความก2าวหน2าของการดำเนินงานด2าน HR โดย กลุ9มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
 ไม6มี 
  
5.7 ติดตามและรายงานความก2าวหน2าของงบประมาณ งบดำเนินงาน Non-UC โดย กลุ9มงานพัฒนา
ยุทธศาสตรNสาธารณสุข 
 - รายงานการเบิกจ6ายงบประมาณ ปZ 2565 ข*อมูลจากระบบ GFMIS และ SMS ณ วันท่ี 28 มีนาคม 

2565 ดังนี้  
รับงบประมาณ 31,774,934 เบิกจ6าย 28,347,837.63 (ร*อยละ 89.21)  
1. งบเงินอุดหนุน ยังไม6มีการเบิกจ6าย 
2. งบดำเนินงาน เบิกจ6ายได*ร*อยละ 89.30 
- สรุปผลการเบิกจ6ายเงินงบประมาณ งบดำเนินงาน ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ� 2565 สสจ.ฉะเชิงเทรา 
เบิกจ6ายได*เปQนอันดับ 2 ของเขตสุขภาพท่ี 6 คิดเปQนร*อยละ 84.79  
รายละเอียดตามไฟล�ท่ีนำเสนอในท่ีประชุม 

มติท่ีประชุม  รับทราบ  
  
5.8  ติดตามและรายงานความก2าวหน2าของงบประมาณ งบลงทุน โดย รองสมบัติ ท่ังทอง 
 สรุปข*อมูลติดตามงบลงทุน รายการสิ่งก6อสร*าง และรายการครุภัณฑ� สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ฉะเชิงเทรา 
     - งบประมาณรายจ6ายประจำปZงบประมาณ พ.ศ. 2565  
สิ่งก6อสร*าง จำนวน 1 รายการ คือระบบท6อรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย (โซนA) รพ.พนม
สารคาม วันสิ้นสุดสัญญา 27 เมษายน 2565 คาดว6าจะแล*วเสร็จ ทันเวลาท่ีกำหนด 
     - งบประมาณรายจ6ายประจำปZงบประมาณ พ.ศ. 2564  
สิ่งก6อสร*างจำนวน 5 รายการ ท้ัง 5 รายการอยู6ระหว6างการดำเนินงานและรายงานผลตรวจรับพัสดุ 
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     - งบลงทุน (ผูกพัน) ปZ 2563 – 2565  
อาคารอำนวยการผู*ปWวยนอก รพ.บางปะกง ดำเนินการอยู6ในงวดงานท่ี 7 และจะส6งมอบงาน  
ท้ัง 2 งวด คือ 7 - 8 ซ่ึงมีท้ังหมด 16 งวดงาน และสิ้นสุดสัญญา 18 กันยายน 2565  
     - งบประมาณรายจ6ายเงินกู*เพ่ือแก*ไขปoญหา เยียวยา และฟpqนฟูเศรษฐกิจและสังคมท่ีได*รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สิ่งก6อสร*าง 1 รายการ ปรับปรุงหอพัก
ผู*ปWวยเพ่ือรองรับผู*ปWวยติดเชื้อ รพ.สนามชัยเขต ทราบว6าได*ส6งหลักฐานการเบิกจ6ายมาท่ี สสจ.แล*ว 
สิ้นสุดสัญญา 31 มีนาคม 2565  ครุภัณฑ� คงเหลือ 1 รายการ คือ เครื่องอบฆ6าเชื้อด*วยแกsส
ไฮโดรเจนเปอร�ออกไซด�พลาสมา ของ รพ.พนมสารคาม จะสิ้นสุดสัญญา 31 มีนาคม 2565  
ผู*รับจ*างยังไม6ส6งของ   
รายละเอียดตามไฟล�ท่ีนำเสนอในท่ีประชุม 

มติท่ีประชุม  รับทราบ  
  
๕.9  รายงานสถานการณNการเงินการคลังของหน9วยบริการ ประจำเดือนกุมภาพันธN โดย กลุ9มงานประกันสุขภาพ 

  
 สรุปสถานการณ�การเงิน รพ.ท่ีประสบภาวะวิกฤต 

- รพ.แปลงยาว วิกฤตทางการเงินระดับ 1 จากการตรวจสอบเบ้ืองต*น มีการบันทึกบัญชีไม6ถูกต*อง 
ต้ังแต6 ก.ย.64 
   1. ลูกหนี้ในปZงบประมาณ 2564 เพ่ิมข้ึนสูงผิดปกติจาก 11 ล*านบาท เปQน 79 ล*านบาท เพ่ิมข้ึน 
68 ล*านบาท เนื่องจากปZก6อน -6 ล*านบาท 
   2. หนีส้ินหมุนเวียนเพ่ิมข้ึนผิดปกติจาก 16.9 ล*านบาท เปQน 38 ล*านบาท เพ่ิมข้ึน 21 ล*านบาท 
เนื่องจากปZก6อน -2.8 ล*านบาท 
   3. กำไรสุทธิเพ่ิมข้ึนผิดปกติ จาก -8 ล*านบาท เปQน 68 ล*านบาท เพ่ิมข้ึน 76 ล*านบาท เนื่องจาก 
ปZก6อน -16 ล*านบาท  
ท้ังนี้อาจต*องมีการตรวจสอบการเรียกเก็บลูกหนี้รวมถึงหนี้สินหมุนเวียนในปZท่ีผ6านมา 

มติท่ีประชุม  รับทราบ  
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6.1 เรื่องจากรองนายแพทยNสาธารณสุขจังหวัด 
6.1.1 รองฯ กสิวัฒนN  
  

 
รายละเอียดตามไฟล�ท่ีนำเสนอในท่ีประชุม 

มติท่ีประชุม   รับทราบ  
  
6.1.2 รองฯ สมบัติ 
 1. สรุปการเบิกจ6ายค6าตอบแทนการฉีดวัคซีน เดือนพฤศจิกายน 2564 ในหน6วยเบิกจ6ายของ 

สสจ. ท่ีได*รับการจัดสรร 3,008,444.88 บาท เบิกจ6าย 100% ลงข*อมูลในระบบ GFMIS 
เม่ือเงินเข*าแล*วจะโอนจ6ายเข*าบัญชีรายบุคคลต6อไป ส6วนในหน6วยเบิกจ6ายของ รพ.พุทธโสธร 
ได*รับการจัดสรร 962,209.44 บาท คงเหลือท่ีไม6เบิกจ6าย 209.44 บาท เบิกจ6าย 
99.98%  

 2. แจ*งผู*บริหารท่ีอยู6รอบโรงไฟฟ+า ซ่ึงจังหวัดฉะเชิงเทรามีท้ังหมด 3 แห6ง คืออำเภอพนมสารคาม 
อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา และอำเภอบางปะกง หากโครงการได*ผ6านการพิจารณางบจากโรงไฟฟ+า
แล*ว จะมีการลงนาม MOU และเงินจะจัดสรรมาท่ี รพ.สต. เม่ือได*รับงบประมาณมาแล*ว ขอให*
รีบดำเนินการเบิกจ6ายตามระเบียบจัดซ้ือจัดจ*าง ให*แล*วเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกำหนด มิฉะนั้น
จะต*องส6งเงินคืน ซ่ึงค6อนข*างยุ6งยาก ฝากผู*บริหารช6วยเร6งรัดกำกับติดตามด*วย  

 3. จังหวัดฉะเชิงเทรา กำหนดจัดงานวันมะม6วงและของดีเมืองแปดริ้ว ครั้งท่ี 51 ในวันท่ี 1 – 10 
เมษายน 2565 ณ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 

 4. จังหวัดฉะเชิงเทรา จะมีการคัดเลือกเพ่ือบรรจุแต6งต้ังบุคคลเข*ารับข*าราชการ ตำแหน6งพยาบาล
วิชาชีพปฏิบัติการ นักเทคนิคการแพทย�ปฏิบัติการ และนักรังษีการแพทย�ปฏิบัติการ สังกัด
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา เรียนผู*บริหารทุกท6านช6วยประชาสัมพันธ� ให*น*องๆ     
ในพ้ืนท่ีมาสมัครกัน เพราะจะมีการข้ึนบัญชีไว*ด*วย ดังนั้นถ*ามีตำแหน6งว6างก็จะเรียกจากบัญชี 
ท่ีได*ทำการคัดเลือกไว* มาดำเนินการเรียกบรรจุต6อไป 

มติท่ีประชุม   รับทราบ  
  



 ๑๐
6.2 เรื่องจากโรงพยาบาล 
6.2.1 รพ.พนมสารคาม 
 การวางแผนการล*างไตของผู*ปWวยโควิด ควรวางแผนระยะยาวของ Outsource ในส6วนของรัฐบาล

และอยากให*ครอบคลุมไปถึงเอกชนด*วย เพราะท่ีผ6านมาเจอผู*ปWวยท่ีไปล*างไตท่ีเอกชน แต6พอตรวจ 
ATK แล*วพบว6าเปQนโควิด เอกชนไม6รับแล*วต*องกลับมารับบริการท่ีรัฐบาล  

ประธาน หากผู*ปWวยไม6มีอาการก็อาจจะทำเปQนลำดับสุดท*าย ให*จัดเปQนโซนๆ ในระยะสั้นไปก6อน แต6ในระยะ
ยาวอาจจะต*องทำเปQนห*องๆ แยกเฉพาะโรค 

มติท่ีประชุม   รับทราบ  
  
พญ.สราพร แจ*งแผนการล*างไตของผู*ปWวยโควิด ตามตาราง ซ่ึงโรงพยาบาลพุทธโสธรมีจำนวนผู*ปWวยมารับบริการ 

ล*างไตเพ่ิมข้ึน 

 
มติท่ีประชุม   รับทราบ  
  
6.3 เรื่องจากสาธารณสุขอำเภอ 
6.3.1 สสอ.บ2านโพธิ์  
 ปรึกษา เรื่องการจัดซ้ือจัดจ*าง ท่ีเกินอำนาจของสาธารณสุขอำเภอ ซ่ึงจะต*องส6งให*นายอำเภอ

พิจารณาลงนาม  
ประธาน ขอปรึกษากับสำนักงานจังหวัดก6อน และจะแจ*งให*ทราบต6อไป 
มติท่ีประชุม   รับทราบ  
  
6.๔ เรื่องจากกลุ9มงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา          
6.4.1 กลุ9มกฎหมาย 
 เนื่องจาก ระบบ ITA ในไตรมาสท่ี 2 จะสิ้นสุดในวันท่ี 31 มีนาคม 2565 ฝากผู*บริหารทุกท6าน

กำกับติดตาม ผู*รับผิดชอบให*เร6งรัดดำเนินการ เนื่องจากหากระบบป�ดแล*วจะไม6สามารถดำเนินการ
ใดๆ ได*  

มติท่ีประชุม   รับทราบ  
  

 
 



 ๑๑
6.4.2 กลุ9มงานพัฒนาระบบคุณภาพและรูปแบบบริการ 
 หารือเรื่องการขอรับการสนับสนุนพยาบาลจากพ้ืนท่ี มาปฏิบัติงานในหน6วยบริการฉีดวัคซีนโรบินสันฯ 

วันละ 4 ราย  
ประธาน มอบ รองฯ ชาญเลขา หารือกับพ้ืนท่ี และจะแจ*งให*ทราบต6อไป  
มติท่ีประชุม   รับทราบ  
  
6.5 เรื่องจากผู2แทนผู2อำนวยการโรงพยาบาลส9งเสริมสุขภาพตำบล 
 -ไม6มี- 
  
6.6 เรื่องจากกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล2อม เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 
 -ไม6มี- 
  
6.7 เรื่องจากประธานอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 -ไม6มี- 
  
เลิกประชุมเวลา ๑6.45 น. 

 
ลงชื่อ                  ภาคินี อินรัตน� 

(นางสาวภาคินี อินรัตน�) 
นักวิเคราะห�นโยบายและแผน 

ผู*สรุปรายงานการประชุม 

ลงชื่อ                ชาตรี นันทพานิช 
 (นายชาตรี นันทพานิช) 

หัวหน*ากลุ6มงานพัฒนายุทธศาสตร�สาธารณสุข 
ผู*ตรวจรายงานการประชุม 

 


