
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนประเมินผลและประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 7/๒๕๖4   
วันที่  3  สิงหาคม   พ.ศ. ๒๕๖๔   

ณ หองประชุมพุทธโสธร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 

(ประชุมผานระบบ VDO  Conference โปรแกรม “ZOOM Cloud Meetings”) 
 

คณะกรรมการผูมาประชุม ณ หองประชุมพุทธโสธร  

 

 

1) นายมณเฑยีร  คณาสวัสดิ์ นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 

2) นายกสิวัฒน  ศรปีระดิษฐ นายแพทยเชี่ยวชาญ  ดานเวชกรรมปองกัน 

3) นายชาญเลขา  กุลละวณิชย นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ  ดานบริการทางวิชาการ (รก.) 

4) นายสมบัติ  ท่ังทอง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 

5) นางรตันา  จันทร ทันตแพทยเชี่ยวชาญ 

6) นายสันติ สัมฤทธิ์มโนพร ผูอำนวยการโรงพยาบาลสนามชัยเขต (รก.) 

7) นางสาวนุชนารถ  อรณพ ณ อยุธยา หัวหนากลุมงานบริหารทั่วไป 

8) นายชาตรี นันทพานิช หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 

9) นายพิเชษฐ  ไตรติลานันท หัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ  

10) นายสุพจน กังใจ หัวหนากลุมงานควบคุมโรคติดตอ  
11) นางโสภา  เวฬุตันติ หัวหนากลุมงานสงเสริมสุขภาพ 

12) นางลาวัณย อมรรัตน หัวหนากลุมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ  

13) นางสาวยุพิน  หงษวะชิน หัวหนากลุมงานควบคุมโรคไมติดตอ สุขภาพจิตฯ   

14) นางเบญจมาศ ชลอศรีทอง หัวหนากลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล(แทน) 

15) นางสาวพรพิมล แนนหนา หัวหนากลุมกฎหมาย  

16) นางวิภาวี  สุวรรณธร หัวหนากลุมงานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

17) นายสมชาย หองทองคำ หัวหนากลุมงานสื่อสารองคกร   

18) นางรุงรตัน หองทองคำ หัวหนาสำนักงานเลขานุการฯ    



 ๒

คณะกรรมการผูรวมประชุมผานระบบ VDO  Conference 
 

 

1) นางสาวสมบัติ  ชุติมานุกูล ผูอำนวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร 

2) นางสุนนัทา  ชนะวรรณ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ดานสงเสริมพัฒนา 

3) นางระพีพร  อารีย รองผูอำนวยการฝายการแพทย รพ.พุทธโสธร 

4) นางสาวสราพร มัทยาท รองผูอำนวยการดานพัฒนาระบบบริการ และสนับสนุนบริการ  

  รพ.พุทธโสธร 

5) นางรจุิรัตน  ปุณยลิขิต รองผูอำนวยการดานบริการปฐมภูมิ รพ.พุทธโสธร 

6) นายดิเรก ภาคกุล ผูอำนวยการโรงพยาบาลบางคลา 

7) นายสรลักษณ   มิ่งไทยสงค ผูอำนวยการโรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว 

8) นายสุธน  คุณรกัษา ผูอำนวยการโรงพยาบาลบางปะกง 

9) นายดิเรก ภาคกุล ผูอำนวยการโรงพยาบาลบางคลา 

  รักษาการในตำแหนงผูอำนวยการโรงพยาบาลบานโพธิ์ 

10) นางอุไร  ศิลปกิจโกศล ผูอำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม 

11) นายอนุชา  อาภาสวัสดิ์ ผูอำนวยการโรงพยาบาลราชสาสน 

12) นางสาวทิพวรรณ   ไชยประการ ผูอำนวยการโรงพยาบาลแปลงยาว 

13) นายเกริกภัทร  ลิมปพยอม ผูอำนวยการโรงพยาบาลทาตะเกียบ 

14) นางสาววิพัชรินทร   ทรงเดชาพิพัฒน ผูอำนวยการโรงพยาบาลคลองเข่ือน 

15) นายสมเจตน   สถิตสมิทธิ์ สาธารณสุขอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา  

16) นายศักดิ์ชัย  วินิจสกุลไทย สาธารณสุขอำเภอบางคลา 

17) นายกฤษดา   พรหมสุวรรณ สาธารณสุขอำเภอบางน้ำเปรี้ยว 

18) นายชูชีพ มีเจริญ สาธารณสุขอำเภอบางปะกง 

19) นายมานิตย   ชุมชูจันทร สาธารณสุขอำเภอบานโพธิ์ 

20) นายเทอดศกัด์ิ แพทยประสิทธิ์ สาธารณสุขอำเภอพนมสารคาม 

21) นายสุทัศน   เสียงไพโรจน สาธารณสุขอำเภอราชสาสน   

22) นายมนตรี   สมบูรณทรัพย สาธารณสุขอำเภอสนามชัยเขต (รก.) 

๒3) นางสาวจันทร  ศรีสุรักษ สาธารณสุขอำเภอแปลงยาว 

๒4) นายบุญฤทธ์ิ เฮงไล สาธารณสุขอำเภอทาตะเกียบ  (รก.) 

๒5) นางศิรพิร  สุขประเสริฐ สาธารณสุขอำเภอคลองเขื่อน 

26) นางลลิตา พรพนาวัลย หัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข 

๒7) นายพีระพล  ตวนภูษา หัวหนากลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัย 

28) นายเสรี  เพ็งสาท ผูอำนวยการกองสาธารณสุขและสิง่แวดลอมเทศบาลเมืองฯ 

29) นายจำรัส   คำรอด ประธานชมรม อสม.จังหวัดฉะเชิงเทรา 



 ๓

ผูเขารวมประชุม ณ หองประชุมพุทธโสธร   

1) นางสมจิตร  ทองสุขดี เภสัชกรเช่ียวชาญ 

๒) นายอาณัติ ประดิษแจง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

3) นายชาญศักดิ์ เจียมวงศากุล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

4) นางสาวพรพิมล ขันชูสวัสดิ์ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ 

5) นายเมธี  เมฆวิชัย นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 

6) นางสาวนัทธมน นักเสียง นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 

7) นางสาวภาคินี  อินรัตน นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
 
 

กำหนดการประชุม  
เร่ิมประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.  นายมณเฑยีร คณาสวัสดิ์  นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
เปนประธานในการประชุม     
 

ระเบียบวาระที ่๑ เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
 1. ผูวาราชการจังหวัด ขอบคุณทีมงานสาธารณสุขทุกคน ท่ีชวยกันทำงานจัดการปญหาโรคโควิด 

และอีกประเด็นที่สำคัญคือ คนไขที่อยู Home Isolation ท่ียังตกคางอยูยังมีอีกเยอะ ในเขต
อำเภอเมือง,บางปะกง และบานโพธิ์ อยากใหทุกอำเภอชวยดูแลผูปวย ทั้ง HI และ CI โดยใหตั้ง
ทีมอำเภอ มี รพ.สต. มารวมดูแลผูปวย และใหมีการประชุมหารือจัดการให เปนระบบ    
เพราะยังมีผูปวยที่เขาไมถึงระบบการรักษา ทำใหไดรับการรักษาชา ดังนั้นใหทุกอำเภอจัดระบบทีม 
โดยให ระบุ ม าด วยว า ใครเป นหั วหน า ทีม  และให ส งมายั งกลุ ม งาน พัฒ นาคุณ ภาพ  
 และรูปแบบบริการ สสจ. ภายในวันท่ี 4 สิงหาคม 2564 ในสวน CI กำลังทยอยเปด ซึ่งมี
ท้ังหมด  67 แหง 3,500 เตียง เปดไปแลว 21 แหงประมาณ 1,300 เตียง และโรงพยาบาล
สนามบานโพธิ์ ก็ไดดำเนินการเปดแลวในวันนี้  

สสอ.เมืองฯ  สสอ.เมืองฯ ชี้แจงเร่ือง การถูกรองเรยีน HI นั้น สสอ.เมืองฯ ไดจัดทีมดแูลเรียบรอยแลว และอีก
ประเด็นที่ถูกรองเรียนคือ การที่ประชาชนไปตรวจ ATK ดวยตัวเองหรือตรวจจากสถานที่ตางๆ 
แลวไมทราบวิธีการเขาถึงการรักษา วาจะตองแจงไปที่ไหนอยางไร นั้น ทางสสอ. ไดจัดทำแผน
ประชาสัมพันธ พรอมเบอรโทร สายดวนตางๆ แลว โดยประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ  

มติท่ีประชุม รับทราบ  
 2. การตรวจเชิงรุก หลังจากวันนี้เปนตนไป การตรวจเชิงรุกจะใชชุดตรวจ ATK เปนหลัก และขอให

ทุกแหงรวบรวมดวยวาในแตละวันตรวจก่ีราย และผลเปนบวก จำนวนก่ีราย โดยรายงานให 
สสจ. ทราบดวย 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
 3. วัคซีน ในเดอืนนี้มียอดจองในระบบหมอพรอม ท่ีลงวันนัดชัดเจน จำนวน 80,000 ราย 

หลังจากเดือนนี้จะเปนระบบคิว และใหทุกโรงพยาบาลรีบดำเนินการฉีดกลุมเปาหมาย กลุม 
607 ของระบบหมอพรอม พอกลุมน้ีฉีดหมดแลว คอยดำเนินการฉีดกลุมเปาหมายอื่นตอไป 

มติท่ีประชุม รบัทราบ  
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ระเบียบวาระที ่๒  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลและประชุมประจำเดือน 
ครั้งท่ี 6  เม่ือวันท่ี  30 มิถุนายน ๒๕๖๔   
 รายงานการประชุมฯ จำนวน 9 หนา  รายละเอียดตามไฟลท่ีนำเสนอในที่ประชุม 
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม  
  
ระเบียบวาระที ่3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแลว 
 ไมมี 
  
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
 ไมมี 
  
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
๕.๑  รายงานการเฝาระวังทางระบาดวิทยาประจำเดือนกรกฎาคม 2564    โดย กลุมงานควบคุมโรคติดตอ     
 รายงานการเฝาระวังทางระบาดวิทยาจังหวัดฉะเชิงเทราตั้งแตวนัที่ 1 มกราคม – 31 กรกฎาคม 2564 

จากบัตรรายงานผูปวย(รง.506) จำนวนบัตรทั้งสิ้น 6,672 ฉบับ รายงานทันเวลาจำนวน 6,672 ฉบับ  
คิดเปนรอยละ 100 โดยจำแนกตามศูนยระบาดวิทยาอำเภอ ดังนี้ 

  
 รายละเอียดตามไฟลที่นำเสนอในที่ประชุม 
มติท่ีประชุม  รับทราบ  
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 อัตราปวย 10 อันดับแรกจังหวัดฉะเชิงเทราเปรียบเทียบกับอัตราปวยเขตสุขภาพที่ 6 และ อัตราปวย
ประเทศ ตั้งแตวันท่ี 1 กรกฎาคม – 31 กรกฎาคม 2564 

  
 รายละเอียดตามไฟลที่นำเสนอในที่ประชมุ 
มติท่ีประชุม  รับทราบ  
  
 สถานการณโรคไขเลือดออก   
          นับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 จังหวัดฉะเชิงเทรา มีผูปวย

โรคไขเลือดออกสะสมจำนวน ทั้งสิ้น 19 ราย คิดเปนอัตราปวยเทากับ 2.64 ตอแสนประชากร 
(ลำดับที ่6 ของเขต ลำดับที่ 59 ของประเทศ, ขอมูลจากสำนัก ระบาดฯ มีผูปวยไขเลือดออกทั้งหมด 
5,355 ราย อัตราปวย 8.05 ตอแสนประชากร เสียชีวิต 4 ราย อัตราปวยตายเทากับ รอยละ 
0.07) มีกลุมอายุ ท่ีพบสูงสุดคือ กลุมอายุ 5-9 ป  อัตราปวยเทากับ 4.70 ตอแสนประชากร 
รองลงมาคือกลุมอายุ  35-44 ป และ 55-64 ป เทากับ 4.42 และ 3.55 ตอแสนประชากร 
ตามลำดับ  อาชีพที่มีจำนวนผู ป วยสู งสุดคือรับจ าง เท ากับ  9 ราย รองลงมาคือ นักเรียน  
และในปกครอง เทากับ 5 ราย และ 2 ราย ตามลำดับ รายละเอียดตามไฟลที่นำเสนอในที่ประชุม 

มติท่ีประชุม  รับทราบ  
  
 สถานการณโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
 สถานการณในประเทศไทย นับตั้งแต 1 เมษายน 2564 ยอดผูปวยสะสม 623,322 ราย ผูติดเชื้อ

เพ่ิมวันนี้ 18,901 ราย เสียชีวิต 147 ราย รายละเอียดตามไฟลที่นำเสนอในที่ประชุม 
มติท่ีประชุม  รับทราบ  
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5.2 รายงานสถานะ การเบิกจายเงินงบประมาณ งบรายจายประจำ ปงบประมาณ 2564 ณ เดือนกรกฎาคม 
2564 โดย กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 
 รับงบประมาณ 79,785,080 บาท เบิกจาย 65,985,523.17 บาท คิดเปน 82.70 %  

สำหรับงบเสี่ยงภัย ใหทำหลักฐานการเบิกจายเตรียมรอไวไดเลย , งบแผนงานโครงการ ใหเบิกจาย
ภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2564 ไมรวมคาสาธารณปูโภค และคาจางเหมาบริการ สวนหลักฐาน 
การเบิกจายที่สงมา สสจ.จะวางฎีกาให ไมสงคืนเอกสาร เพ่ือใหเบิกจายไดรวดเร็วขึ้น รายละเอียด 
ตามไฟลท่ีนำเสนอในที่ประชุม 

มติท่ีประชุม  รับทราบ  
  
๕.๓  สถานการณการเงินการคลัง ณ เดือนมิถุนายน 2564 โดย กลุมงานประกันสุขภาพ 

  
 สรุปสถานการณการเงิน รพ.ที่ประสบภาวะวิกฤต 

-รพ.สนามชัยเขต วิกฤต ระดับ 2 ตอเนื่องจากเดือนกอน Current Ratio 1.28 เทา พบวาตกเกณฑ 
(เกณฑ 1.5 เทา) เงนิสดและรายการเทียบเทาเงนิสดลดลง (3.4 ลานบาท) โดยมีรายจายมากกวา
รายรับอยู 3.4 ลานบาท ซึ่ง Cash Ratio ในเดือนนี้เทากับ 0.59 เทา พบวาตกเกณฑ (เกณฑ 0.80 เทา) 
อีกดวย  
- รพ.ราชสาสน วิกฤต ระดับ 1 Current Ratio 1.27 เทา พบวาตกเกณฑ (เกณฑ 1.5 เทา) เงินสด
และรายการเทียบเทาเงินสดลดลง (1.5 ลานบาท) โดยมีรายจายมากกวารายรบัประมาณ 1.5 ลานบาท  

มติท่ีประชุม  รับทราบ  
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5.4 รายการเรียกเก็บคาบริการผูป วยนอกระหวางสถานพยาบาลในจังหวัด ป งบประมาณ  2564  
เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2564 (ไตรมาส 2) โดย กลุมงานประกันสุขภาพ 

      
 รพ.คอลัมนในแนวตั้ง ตองชําระยอดคางชําระ ระหวาง รพ. ตามคอลัมนในแนวนอน 
มติท่ีประชุม  รับทราบ  
  
6.1 เรื่องจากรองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด 
๖.๑.๑  รองฯ สมบัติ    
 1. สำนักงานพัฒนาชุมชน แจงจะมีการเก็บขอมูล จปฐ.ภายในเดือนกันยายน โดยเก็บในรูป Smart 

Phone  
 2. ผูวาราชการจังหวัดฯ เชิญชวนซื้อเสื้อของจังหวัด เรียนเชิญใหทุกสวนราชการใชผาดังกลาวเพ่ือ

เปนตนแบบของประชาชน สวนรูปแบบกำลังปรับแกไข 
 3. ผูวาราชการจังหวัดฯ เนนย้ำการบริหารจัดการขยะของ HI CI  ใหสาธารณสุขประสานกับ

ทองถ่ิน ใหบริหารจัดการใหเรียบรอย  
 4. การติดตามงบลงทุน ป 2564 มี 2 สวน คือ สิ่งกอสราง บานพักเลยสัญญาแลว ยังไมสงมอบงาน , 

ครุภัณฑ เบิกจายแลว 94% ในสวนท่ีเหลือก็ใหเรงรัดการเบิกจาย  
สวนงบโควิด สิง่กอสราง ในการปรับปรุงหองเพ่ือรองรับผูปวย มีการเบิกจายแลวไปบางแลว  
ครุภัณฑ ยังไมมีการเบิกจาย และ สตง.ขอดูหลักฐาน กระบวนการจัดซื้อจัดจางท้ังหมดดวย  

มติท่ีประชุม   รับทราบ  
  
6.2 เรื่องจากโรงพยาบาล 
 -ไมมี- 
  
 
 
 
 



 ๘

6.3 เรื่องจากสาธารณสุขอำเภอ 
๖.3.๑  สสอ.สนามชัยเขต 
 หารือเรื่องเบิกคาตอบแทน สำหรับบุคลากร ที่ไปปฏิบัตงิาน ที่ CI มรีะเบียบใหเบิกจาย หรือเบิกจาก

แหลงงบประมาณไหน 
รองสมบัติ สำหรับหลักเกณฑการเบิกจายของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน CI กลุมคลังกระทรวงสาธารณสุขกำลังราง

หลักเกณฑ ดังนั้นใหรอกระทรวงแจงมา  
มติท่ีประชุม   รับทราบ  
  
6.๔ เรื่องจากกลุมงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา          
๖.4.๑  กลุมงานประกันสุขภาพ 
 ในวันที่ 4 สิงหาคม 2564 สปสช.ขอเชิญหนวยบริการท่ัวประเทศเขารวมฟงการชี้แจงแนวทางการ

กระจายชุดตรวจโควิด Antigen test kit (ATK) ใหแกประชาชน ผานระบบ Facebook live  
มติท่ีประชุม   รับทราบ  
  
6.5 เรื่องจากผูแทนผูอำนวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล 
 -ไมมี- 
  
6.6 เรื่องจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 
 -ไมมี- 
  
6.7 เรื่องจากประธานอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 -ไมมี- 
  
เลิกประชุมเวลา ๑5.0๐ น. 
  

 
ลงชื่อ                  ภาคินี อินรัตน 

(นางสาวภาคินี อินรัตน) 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

ผูสรุปรายงานการประชุม 

ลงชื่อ               ชาตรี นันทพานิช 
 (นายชาตรี นันทพานิช) 

หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 
ผูตรวจรายงานการประชุม 

 
 


