
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนประเมินผลและประชุมประจำเดือน ครั้งท่ี 11/๒๕๖4   
วันท่ี  30  พฤศจิกายน   พ.ศ. ๒๕๖๔   

ณ ห-องประชุมพุทธโสธร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 

(ประชุมผ4านระบบ VDO  Conference โปรแกรม “ZOOM Cloud Meetings”) 
คณะกรรมการผู-มาประชุม ณ ห-องประชุมพุทธโสธร  

คณะกรรมการผู-ร4วมประชุมผ4านระบบ VDO  Conference 

1) นายมณเฑียร คณาสวัสด์ิ นายแพทย�สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
2) นายกสิวัฒน� ศรีประดิษฐ� นายแพทย�เชี่ยวชาญ ด*านเวชกรรม 
3) นายชาญเลขา  กุลละวณิชย� นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ  ด*านบริการทางวิชาการ (รก.) 
4) นายสมบัติ  ท่ังทอง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
5) นางรัตนา จันทร ทันตแพทย�เชี่ยวชาญ 
6) นายมานิตย� ชุ6มชูจันทร� สาธารณสุขอำเภอบ*านโพธิ์ 
7) นางสาวนุชนารถ  อรณพ ณ อยุธยา หัวหน*ากลุ6มงานบริหารท่ัวไป 
8) นายชาตรี นันทพานิช หัวหน*ากลุ6มงานพัฒนายุทธศาสตร�สาธารณสุข 
9) นายพิเชษฐ  ไตรติลานันท� หัวหน*ากลุ6มงานประกันสุขภาพ  
10) นายสุพจน� กังใจ หัวหน*ากลุ6มงานควบคุมโรคติดต6อ  
11) นางโสภา  เวฬุตันติ หัวหน*ากลุ6มงานส6งเสริมสุขภาพ 
12) นางลาวัณย� อมรรัตน� หัวหน*ากลุ6มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ  
13) นางสาวยุพิน  หงษ�วะชิน หัวหน*ากลุ6มงานควบคุมโรคไม6ติดต6อ สุขภาพจิตฯ   
14) นายพีระพล ต6วนภูษา หัวหน*ากลุ6มงานอนามัยสิ่งแวดล*อมและอาชีวอนามัย 
15) นายเดชชัย สินเจริญ หัวหน*ากลุ6มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
16) นางสาวพรพิมล แน6นหนา หัวหน*ากลุ6มกฎหมาย  
17) นางวิภาวี  สุวรรณธร หัวหน*ากลุ6มงานการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือก 
18) นายสมชาย ห*องทองคำ หัวหน*ากลุ6มงานสื่อสารองค�กร   
19) นางรุ6งรัตน� ห*องทองคำ หัวหน*าสำนักงานเลขานุการฯ    

1) นางนาตยา มิลส� ผู*อำนวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร 
2) นางสุนันทา ชนะวรรณ� นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด*านส6งเสริมพัฒนา 
3) นางสาวสราพร มัทยาท รองผู*อำนวยการภารกิจด*านบริการทุติยภูมิ และตติยภูมิ 
  รพ.พุทธโสธร 
4) นางรุจิรัตน�  ปุณยลิขิต รองผู*อำนวยการด*านบริการปฐมภูมิ รพ.พุทธโสธร 
5) นายมานิตย� บำรุงยา รองผู*อำนวยการภารกิจด*านพัฒนาระบบบริการ 
  และสนับสนุนบริการด*านสุขภาพ รพ.พุทธโสธร 
6) นายดิเรก ภาคกุล ผู*อำนวยการโรงพยาบาลบางคล*า 



 ๒

ผู-เข-าร4วมประชุม ณ ห-องประชุมพุทธโสธร   

1) นางสมจิตร  ทองสุขดี เภสัชกรเชี่ยวชาญ 
2) นายอาณัติ ประดิษแจ*ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
3) นางสาวเพ็ญนภา ซันเฮม นักวิชาการคอมพิวเตอร�ปฏิบัติการ 
4) นางสาวภาคินี  อินรัตน� นักวิเคราะห�นโยบายและแผน 

 

ผู-เข-าร4วมประชุมผ4าน ระบบ VDO  Conference 

1) นายกิจวัตร กุลละวณิชย� นายแพทย�ชำนาญการ รพ.พุทธโสธร 
2) นายชัยชนะ จันทรคิด นายแพทย�ชำนาญการพิเศษ รพ.พุทธโสธร 

3) นางสาวศรีวรรณา มานะทิวสน นายแพทย�เชี่ยวชาญ รพ.พุทธโสธร 
 

 

 

 

 

 

 

 

7) นายสรลักษณ�   ม่ิงไทยสงค� ผู*อำนวยการโรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว 

8) นายสุธน  คุณรักษา ผู*อำนวยการโรงพยาบาลบางปะกง 
9) นายดิเรก ภาคกุล ผู*อำนวยการโรงพยาบาลบางคล*า 
  รักษาการในตำแหน6งผู*อำนวยการโรงพยาบาลบ*านโพธิ์ 
10) นางอุไร  ศิลปกิจโกศล ผู*อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม 

11) นายอนุชา  อาภาสวัสด์ิ ผู*อำนวยการโรงพยาบาลราชสาส�น 
12) นายสันติ สัมฤทธิ์มโนพร ผู*อำนวยการโรงพยาบาลสนามชัยเขต (รก.) 
13) นางสาวทิพวรรณ   ไชยประการ ผู*อำนวยการโรงพยาบาลแปลงยาว 
14) นายเกริกภัทร  ลิมปพยอม ผู*อำนวยการโรงพยาบาลท6าตะเกียบ 
15) นางสาววิพัชรินทร�   ทรงเดชาพิพัฒน� ผู*อำนวยการโรงพยาบาลคลองเข่ือน 
16) นายสมเจตน� สถิตสมิทธิ์ สาธารณสุขอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
17) นายศักด์ิชัย  วินิจสกุลไทย สาธารณสุขอำเภอบางคล*า 
18) นายกฤษดา   พรหมสุวรรณ� สาธารณสุขอำเภอบางน้ำเปรี้ยว 
19) นางสาวบุษกร รำไพยะกุล สาธารณสุขอำเภอบางปะกง (รก.) 
20) นายเบญจพล สุวรรณะ สาธารณสุขอำเภอพนมสารคาม (รก.) 
21) นายสุทัศน�   เสียงไพโรจน� สาธารณสุขอำเภอราชสาส�น   
22) นายมนตรี   สมบูรณ�ทรัพย� สาธารณสุขอำเภอสนามชัยเขต (รก.) 
๒3) นางสาวจันทร  ศรีสุรักษ� สาธารณสุขอำเภอแปลงยาว 
24) นายบุญฤทธิ์ เฮงไล* สาธารณสุขอำเภอท6าตะเกียบ (รก.) 
๒5) นางศิริพร  สุขประเสริฐ สาธารณสุขอำเภอคลองเข่ือน 
26) นางลลิตา พรพนาวัลย� หัวหน*ากลุ6มงานคุ*มครองผู*บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 



 ๓
 

 

กำหนดการประชุม  
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.10 น.  นายแพทยOมณเฑียร คณาสวัสดิ์ นายแพทยOสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
เปRนประธานในการประชุม     
 

วาระก4อนการประชุม มอบโล4เกียรติคุณงานส4งเสริมสุขภาพกลุ4มผู-สูงอายุดีเด4นระดับจังหวัด 
 1. มอบรางวัลพ้ืนท่ีต*นแบบการดำเนินงาน Long Term Care จังหวัดฉะเชิงเทรา ปXงบประมาณ 

2564 จำนวน 3 สาขา 
 1) สาขาตำบลท่ีมีระบบการส6งเสริมสุขภาพดูแลผู*สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) 
ในชุมชนผ6านเกณฑ� ดีเด6นจังหวัดฉะเชิงเทรา ปXงบประมาณ 2564 ตำบลเสม็ดใต* อำเภอ 
บางคล*า จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 2) สาขาผู*จัดการการดูแลผู*สูงอายุ (Care Manager) ดีเด6นจังหวัดฉะเชิงเทรา 
ปXงบประมาณ 2564 นายประธี ทิษฐิธรรม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ*านโกรกแก*ว 
สสอ.แปลงยาว 
 3) สาขาผู*ดูแลผู*สูงอายุ (Caregiver) ดีเด6นจังหวัดฉะเชิงเทรา ปXงบประมาณ 2564  
นางขนิษฐา บริสุทธิ์ รพ.สต.สิงโตทอง สสอ.บางน้ำเปรี้ยว 

 2. มอบโล6ประกาศเกียรติคุณ งานอาชีวอนามัย กลุ6มงานอนามัยสิ่งแวดล*อมและอาชีวนามัย   
โล6ประกาศเกียรติคุณ โรงพยาบาลส6งเสริมสุขภาพตำบลท่ีผ6านการประเมิน มาตรฐานการ
จัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล*อม ระดับดีเด6น ปX 2564 ในจังหวัดฉะเชิงเทรา   
จำนวน 3 แห6ง ได*แก6  
 1) โรงพยาบาลส6งเสริมสุขภาพตำบลดอนเกาะกา  อำเภอบางน้ำเปรี้ยว 
 2) โรงพยาบาลส6งเสริมสุขภาพตำบลบ*านสว6างอารมณ�  อำเภอบางน้ำเปรี้ยว 
 3) โรงพยาบาลส6งเสริมสุขภาพตำบลโพรงอากาศ  อำเภอบางน้ำเปรี้ยว 

 3. มอบรางวัลหมู6บ*านต*นแบบปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และโรงเรียนส6งเสริมสุขบัญญัติ
แห6งชาติ ระดับเขตสุขภาพท่ี 6 ประจำปX 2563 – 2564 จำนวน 4 รางวัล 
 โล6รางวัลเชิดชูเกียรติ และเกียรติบัตร ปX 2563 
 1) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนส6งเสริมสุขบัญญัติแห6งชาติ ได*แก6 โรงเรียน
สะแกโดด ประชาสรรค� อำเภอบางน้ำเปรี้ยว    
 2) รางวัลชมเชย หมู6บ*านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ได*แก6 บ*านคลอง 19 หมู6 3 
ตำบลโยธะกา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว  
 โล6รางวัลเชิดชูเกียรติ และเกียรติบัตร ปX 2564  
 1) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 หมู6บ*านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ได*แก6  
บ*านคลองสะแก หมู6 4 ตำบลบางขนาก อำเภอบางน้ำเปรี้ยว 
 2) รางวัลชมเชย โรงเรียนส6งเสริมสุขบัญญัติแห6งชาติ ได*แก6 โรงเรียนวัดประชาบำรุง 
อำเภอบางน้ำเปรี้ยว 

 
 
 
 

 

 



 ๔

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ-งให-ท่ีประชุมทราบ 
 1. สถานการณ�โควิดในจังหวัดฯ เริ่มมีแนวโน*มลดลงอย6างต6อเนื่อง สอดคล*องกับสถานการณ�ของ

ประเทศ แต6ก็ยังคงมาตรการการป̂องกันไว*เหมือนเดิม และสิ่งท่ีต*องทำต6อและมุ6งเน*น คือระดม
ฉีดวัคซีนให*ได*มากท่ีสุดในทุกๆกลุ6ม ฝากผู*บริหารทุกแห6ง ช6วยดูแลในเรื่องนี้ด*วย  

 2. เน*นเรื่อง VUCA ซ่ึงมาตรการต6างๆ ต*องการ�ดไม6ตก รวมถึง COVID Free Setting ด*วย  
เพ่ือป̂องกันการแพร6ระบาด และสิ่งท่ีต*องเฝ^าระวังต6อไปอีกคือการแพร6ระบาดในโรงเรียน  
ซ่ึงโรงเรียนก็เริ่มทยอยเปkดกันแล*ว  

 3. ผู*ว6าราชการจังหวัดฯ จะเน*นเรื่องผู*ด*อยโอกาสท่ีมีรายได*ต่ำกว6า หนึ่งแสนบาทต6อปX ซ่ึงกระทรวง
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย� เปlนผู*ดูแลในเรื่องนี้ ขอความร6วมมือให*ช6วยส6งเสริม
ผู*ด*อยโอกาสให*มีรายได* ดังนั้น เรื่องนี้ ฝากกลุ6มงานส6งเสริมสุขภาพ ประสาน และรายงานความ
คืบหน*าให*ทราบด*วย 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลและประชุมประจำเดือน 
ครั้งท่ี 10 เม่ือวันท่ี  28 ตุลาคม ๒๕๖๔   
 รายงานการประชุมฯ จำนวน 11 หน*า  รายละเอียดตามไฟล�ท่ีนำเสนอในท่ีประชุม 
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยไม6มีการแก*ไข 
  
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแล-ว 
 ไม6มี 
  
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
๔.๑  การขอรับเงินเพ่ิมพิเศษสำหรับแพทยO ทันตแพทยO และเภสัชกร ท่ีปฏิบัติงานในสถานบริการสาธารณสุข    
       และไม4ทำเวชปฏิบัติส4วนตัวและหรือปฏิบัติงานโรงพยาบาลเอกชน โดย กลุ4มงานบริหารท่ัวไป 
 -  มีแพทย�  ทันตแพทย� และเภสัชกร แจ*งความประสงค�ขอรับเงินเพ่ิมพิเศษสำหรับแพทย� ทันตแพทย�

และ เภสัชกร ต้ังแต6 ๑ ธันวาคม 2564 จำนวน  4   ราย  ดังนี้   
1. นางสาวพิชญา  น้ำค*างงาม  ตำแหน6ง ทันตแพทย�ชำนาญการ รพ.บ*านโพธิ์ 
2. นางสาววิพัชรินทร�  ทรงเดชาพิพัฒน� ตำแหน6ง นายแพทย�ชำนาญการ รพ.คลองเข่ือน 
3. นางสาวณัฎฐา  ศัลยกำธร  ตำแหน6ง นายแพทย�ชำนาญการ รพ.บางน้ำเปรี้ยว  
4. นางสาวอุทัยยา  เทาศิริ   ตำแหน6ง ทันตแพทย�ปฏิบัติการ รพ.พนมสารคาม 
-  มีแพทย�  ทันตแพทย� และเภสัชกร แจ*งความประสงค�ขอรับเงินเพ่ิมพิเศษสำหรับแพทย� ทันตแพทย�
และเภสัชกร ต้ังแต6 ๑ มกราคม 2565 จำนวน  9   ราย  ดังนี้   
1. นายดิเรก  ภาคกุล   ตำแหน6ง นายแพทย�เชี่ยวชาญ รพ.บางคล*า 
2. นางสโรชา  เวียรศิลปp   ตำแหน6ง นายแพทย�ชำนาญการ รพ.บางคล*า 
3. นายชุติวัต  ประดิษฐพัสตรา  ตำแหน6ง เภสัชกรปฏิบัติการ รพ.บ*านโพธิ์ 
4. นายเจริญศักด์ิ  อ่ำกลิ่น  ตำแหน6ง นายแพทย�ชำนาญการ รพ.พุทธโสธร 
5. นายโชคชัย  เนียมโภคะ  ตำแหน6ง เภสัชกรชำนาญการ รพ.พุทธโสธร 
6. นายอภิวัฒน�  มังคละทน  ตำแหน6ง เภสัชกรปฏิบัติการ รพ.พุทธโสธร 
7. นายเสฏฐวุฒิ  ทัศนภาค  ตำแหน6ง เภสัชกร  รพ.พุทธโสธร 
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8. นางสาวกนกพร  ทองเลื่อน  ตำแหน6ง เภสัชกรชำนาญการพิเศษ  รพ.แปลงยาว 
9. นางสาวสลิลทิพย�  กมลศิริ  ตำแหน6ง เภสัชกรชำนาญการ รพ.แปลงยาว 
-  มีแพทย�  ทันตแพทย� และเภสัชกร แจ*งความประสงค�ขอรับเงินเพ่ิมพิเศษสำหรับแพทย� ทันตแพทย�
และเภสัชกร ต้ังแต6 ๑ กุมภาพันธ� 2565 จำนวน  1   ราย  ดังนี้   
1. นางสาวสุวรรณี  รุ6งนภาเวทย�  ตำแหน6ง ทันตแพทย�ชำนาญการพิเศษ รพ.แปลงยาว 
-  มีแพทย�  ทันตแพทย� และเภสัชกร แจ*งความประสงค�ขอยกเลิกรับเงินเพ่ิมพิเศษสำหรับแพทย�  
ทันตแพทย�และเภสัชกร ต้ังแต6 ๑ ธันวาคม  ๒๕64 จำนวน  4   ราย  ดังนี้   
1. นางสาวขนิษฐา  กิจเจริญไชย  ตำแหน6ง ทันตแพทย�ชำนาญการพิเศษ รพ.บางคล*า 
2. นายณัชพล  ทองสวัสด์ิ   ตำแหน6ง ทันตแพทย�ชำนาญการ รพ.พนมสารคาม 
3. นายวัชพล  วนาภรณ�   ตำแหน6ง นายแพทย�ปฏิบัติการ รพ.พุทธโสธร 
4. นายจิรายุ  วิษณุรัก   ตำแหน6ง นายแพทย�ชำนาญการ รพ.พุทธโสธร 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 
  
๔.2  การพิจารณาปรับระบบการคัดกรองตา/จอประสาทตา และการพิจารณาเพ่ิมบุคลากร/เครื่องมือ  
ใน Service Plan สาขาจักษุโดย กลุ4มงานควบคุมโรคไม4ติดต4อ สุขภาพจิตและยาเสพติด  
นำเสนอโดยนายแพทยOกิจวัตร กุลละวณิชยO รพ.พุทธโสธร 
  ตัวช้ีวัดตามระบบบริการสุขภาพ สาขาจักษุ   

1. ผู*สูงอายุ 60 ปXข้ึนไปได*รับการคัดกรองสายตา ร*อยละ 75  
2. ผู*ปrวยต*อกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ได*รับการผ6าตัดภายใน 30 วัน ร*อยละ 85   
3. ผู*ปrวยต*อกระจกชนิดสายตาเลือนราง (Low Vision Cataract) ได*รับการผ6าตัด ภายใน 90 วัน 
ร*อยละ 80  
4. ผู*ปrวยเบาหวานได*รับการคัดกรองเบาหวานเข*าจอประสาทตา ร*อยละ 60  
5. ผู*ปrวย High Risk DR ได*รับการรักษาภายใน 30 วัน ร*อยละ 100  
6. เด็กทารกแรกเกิดท่ีมีความเสี่ยงต6อภาวะ ROP ได*รับการตรวจจอตา ร*อยละ 100  
7. เด็กนักเรียน ป.1 ได*รับการคัดกรองสายตา โดยครูประจำชั้น ร*อยละ 80  
8. เด็กนักเรียน ป.1 ท่ีมีความผิดปกติได*รับการตรวจโดยจักษุแพทย� ร*อยละ 60  
9. การจัดเก็บดวงตา 5 รายต6อผู*เสียชีวิต 100 ราย  
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 สรุปแผนการดำเนินงานในป̀ 2565 
1. เพ่ิมความครอบคลุมของการคัดกรองสายตาผู*สูงอายุ  
2. เพ่ิมการเข*าถึงบริการ ด*วยการเพ่ิม Node ผ6าตัดตาท่ี รพ.พนมสารคาม ซ่ึงรับผู*ปrวยในพ้ืนท่ี 
ใกล*เคียง ได*แก6 อ.ราชสาส�น อ.ท6าตะเกียบ อ.แปลงยาว อ.บางคล*า  
3. การฟ��นฟูความรู*ในการตรวจวัดสายตาและการถ6ายภาพจอประสาทตาและการแปลผล  
4. การสุ6มตรวจสอบคุณภาพของการอ6านและแปลผลจากการถ6ายภาพจอประสาทตา 

  ข-อพิจารณา   
1. ปรับระบบการคัดกรองให*ได*ใน ไตรมาสท่ี 1-2 และกรณีคัดกรองภาวะแทรกซ*อน ผู*ปrวยเบาหวาน 
ทีมท่ีคัดกรอง (ตา ไต เท*า) ควรพิจารณาดำเนินการแบบสหสาขา โดยเฉพาะ  
รพ.บางแห6ง พยาบาลต*องเจาะเลือดเองแล*วจึงนัดผู*ปrวยมาตรวจตา และเท*าภายหลัง จากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู*ในท่ีประชุมพบว6า การดำเนินงาน แบบสหวิชาชีพจะทำให*ความครอบคลุมมากข้ึน
และสูงกว6า เช6น อ.บางคล*า อ.บางน้ำเปรี้ยว   
2. ด*านบุคลากร การส6งพยาบาลศึกษาต6อพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา ได*แก6 อ.ท6าตะเกียบ  
อ.คลองเข่ือน   
3. ด*านเครื่องมือ Fundus Camera ท่ี รพ.ราชสาส�น และ เครื่องวัดความดันลูกตา  
ท่ี รพ.ราชสาส�น และรพ.คลองเข่ือน 

 รายละเอียดตามไฟล�ท่ีนำเสนอในท่ีประชุม 
มติท่ีประชุม เห็นชอบ 
  
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
๕.๑  รายงานการเฝdาระวังทางระบาดวิทยาประจำเดือน พฤศจิกายน 2564  โดย กลุ4มงานควบคุมโรคติดต4อ     
 รายงานการเฝา̂ระวังทางระบาดวิทยาจังหวัดฉะเชิงเทราต้ังแต6วนัท่ี 1 มกราคม – 29 พฤศจิกายน 2564 

จากบัตรรายงานผู*ปrวย(รง.506) จำนวนบัตรท้ังสิ้น 9,988 ฉบับ รายงานทันเวลาจำนวน 9,988 ฉบับ  
คิดเปlนร*อยละ 100 โดยจำแนกตามศูนย�ระบาดวิทยาอำเภอ ดังตาราง 

  

 รายละเอียดตามไฟล�ท่ีนำเสนอในท่ีประชุม 
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อัตราปrวย 10 อันดับแรกจังหวัดฉะเชิงเทราเปรียบเทียบกับอัตราปrวยเขตสุขภาพท่ี 6 และ อัตราปrวย
ประเทศ ต้ังแต6วันท่ี 1 พฤศจิกายน – 29 พฤศจิกายน 2564 

  
  รายละเอียดตามไฟล�ท่ีนำเสนอในท่ีประชุม 
  
 สถานการณOโรค ไข-เลือดออกจังหวัดฉะเชิงเทรา 
   นับต้ังแต6วันท่ี 1 มกราคม 2564 ถึงวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2564 จังหวัดฉะเชิงเทรา มี

ผู*ปrวยโรคไข*เลือดออกสะสมจำนวน ท้ังสิ้น 24 ราย คิดเปlนอัตราปrวยเท6ากับ 3.33 ต6อแสนประชากร 
(ลำดับท่ี 7 ของเขต ลำดับท่ี 64 ของประเทศ, ข*อมูลจากสำนักระบาดฯ มีผู*ปrวยไข*เลือดออกท้ังหมด 
8,754 ราย อัตราปrวย 13.17 ต6อแสนประชากร เสียชีวิต 6 ราย อัตราปrวยตายเท6ากับ ร*อยละ 
0.07) กลุ6มอายุท่ีพบสูงสุดคือ กลุ6มอายุ 5-9 ปX อัตราปrวยเท6ากับ 7.04 ต6อแสนประชากร รองลงมา
คือกลุ6มอายุ 10-14 ปX และ 55-64 ปX เท6ากับ 6.19 และ 5.32 ต6อแสนประชากร ตามลำดับ 
อาชีพท่ีมีจำนวนผู*ปrวยสูงสุดคือรับจ*าง เท6ากับ 11 ราย รองลงมาคือ นักเรียน และในปกครอง เท6ากับ 
7 ราย และ 3 ราย ตามลำดับ รายละเอียดตามไฟล�ท่ีนำเสนอในท่ีประชุม 

มติท่ีประชุม  รับทราบ  
  
5.2 รายงานสถานการณOโรค Hot Issue โดย กลุ4มงานควบคุมโรคติดต4อ     
 สถานการณOโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
  สถานการณ�ในประเทศไทย นับต้ังแต6 1 เมษายน 2564 – 30 พฤศจิกายน 2564  

ยอดผู*ปrวยสะสม 2,087,009 ราย ผู*ติดเชื้อเพ่ิมวันนี้ 4,306 ราย เสียชีวิตเพ่ิม 37 ราย สำหรับ
สถานการณ� ของจังหวัดฉะเชิงเทรา ยอดผู*ปrวยสะสม 37,533 ราย ผู*ติดเชื้อเพ่ิมวันนี้  
(30 พฤศจิกายน 2564) จำนวน 35 ราย เสียชีวิตสะสม 302 ราย  
รายละเอียดตามไฟล�ท่ีนำเสนอในท่ีประชุม 

มติท่ีประชุม  รับทราบ  
  
5.3 ติดตามและรายงานความก-าวหน-าของการดำเนินงานด-านส4งเสริมสุขภาพ โดย กลุ4มงานส4งเสริมสุขภาพ 
 ไม6มี 
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5.4 ติดตามและรายงานความก-าวหน-าของการดำเนินงานด-าน Service Plan โดย กลุ4มงานพัฒนาคุณภาพ 
และรูปแบบบริการ 
5.4.1 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขามะเร็ง โดย นายแพทยOชัยชนะ จันทรคิด รพ.พุทธโสธร 
  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขามะเร็ง มีประเด็นหลัก 3 เรื่อง คือ   

1. ตัวชีว้ัดระยะเวลารอคอยการรักษาโรคมะเร็ง  
2. โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด*วย HPV DNA test  
3. โครงการคัดกรองมะเร็งลำไส*ใหญ6 ปX 2565 
 ตัวช้ีวัดระยะเวลารอคอยการรักษาโรคมะเร็ง (เปdาหมายป̀ 2565) 
1. ต*องได*รับการผ6าตัดภายใน 4 สัปดาห� >75%  
2. ต*องได*รับการฉายรังสีภายใน 6 สัปดาห� >60%  
3. ต*องได*รับยาเคมีบำบัดภายใน 6 สัปดาห� >75% 
 สรุปปjญหา  
1. HPV DNA test   
- ต*องการให*นำสิ่งส6งตรวจเข*ามาตรวจท่ี รพ.พุทธโสธร  
- ต*องการให* รพ.มะเร็งชลบุรี หรือ รพ.ในเขต ท่ีดำเนินการสำเร็จตรวจเองได* เช6น เจ*าพระยาอภัย 
ภูเบศร สระแก*ว ตราด (พระปกเกล*าผ6าน e-biding อยู6ในกระบวนการติดต้ัง) เปlนพ่ีเลี้ยงในการ 
ดำเนินงาน   
2. โครงการคัดกรองมะเร็งลำไส*ใหญ6  
- SP มะเร็งจังหวัดกาลังสำรวจยอดตกค*าง FIT บวกปX 2564 ท่ีรอคอยการ colonoscope  
- SP มะเร็ง วางแผนการ colonoscope ในปX 2565 
รายละเอียดตามไฟล�ท่ีนำเสนอในท่ีประชุม 

มติท่ีประชุม  รับทราบ  
 
5.4.2 Trauma & ECS โดย แพทยOหญิงศรีวรรณา มานะทิวสน รพ.พุทธโสธร 
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 รายละเอียดตามไฟล�ท่ีนำเสนอในท่ีประชุม 
มติท่ีประชุม  รับทราบ  
  
5.5 ติดตามและรายงานความก-าวหน-าของการดำเนินงานด-าน HR โดย กลุ4มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
 ประชาสัมพันธ�การรับสมัครคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต6งต้ังบุคคลเข*ารับราชการในตำแหน6งพยาบาล

วิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา ตำแหน6งเภสัชกรปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา และตำแหน6ง 
เจ*าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา ซ่ึงเปkดรับสมัครในระหว6างวันท่ี 26 พฤศจิกายน – 
2 ธันวาคม 2564 รายละเอียดได*แจ*งเวียนในระบบสารบรรณ และหน*าเว็บไซต�สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา แล*ว 

มติท่ีประชุม  รับทราบ  
  
5.6 ติดตามและรายงานความก-าวหน-าของงบประมาณ งบดำเนินงาน Non-UC โดย กลุ4มงานพัฒนา
ยุทธศาสตรOสาธารณสุข 
 งบประมาณประจำปX 2565 ได*รับการแจ*งจัดสรรจาก กสธ.แล*ว ขอให*หน6วยงานท่ีรับผิดชอบเร6ง

จัดทำแผน และดำเนินการเบิกจ6าย ซ่ึงในเดือนธันวาคม 2564 (ไตรมาส 1) ต*องเบิกจ6ายให*ได* 
ร*อยละ 36 รายละเอียดตามไฟล�ท่ีนำเสนอในท่ีประชุม 

มติท่ีประชุม  รับทราบ  
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5.7   ติดตามและรายงานความก-าวหน-าของงบประมาณ งบลงทุน โดย รองสมบัติ ท่ังทอง 
 สรุปข*อมูลติดตามงบลงทุน รายการสิ่งก6อสร*าง และรายการครุภัณฑ� สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ฉะเชิงเทรา 
     -งบประมาณรายจ6ายประจำปXงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ครุภัณฑ�จำนวน 9 รายการ ส6งมอบของและอยู6ระหว6างการเบิกจ6าย 8 รายการ และรอส6งมอบอีก  
1 รายการ ,สิ่งก6อสร*างจำนวน 3 รายการ เปlนไปตามแผนงาน ดำเนินการก6อสร*างตามงวดงาน 
     -งบประมาณรายจ6ายประจำปXงบประมาณ พ.ศ. 2564  
สิ่งก6อสร*างจำนวน 7 รายการ มีท่ีช*ามาก คือ การก6อสร*างบ*านพักข*าราชการของ รพ.สต.สองคลอง  
ซ่ึงอยู6ในงวดงานท่ี 2 ฝากผู*บริหารเร6งรัดติดตามด*วย 
     -งบประมาณรายจ6ายเงินกู*เพ่ือแก*ไขป�ญหา เยียวยา และฟ��นฟูเศรษฐกิจและสังคมท่ีได*รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สิ่งก6อสร*าง 3 รายการ เลยสัญญา
หมดแล*ว จะต*องเบิกจ6ายให*เสร็จสิ้น ภายในเดือนธันวาคม 2564  
ฝากผู*บริหารเร6งรัดติดตามด*วย ,ครุภัณฑ� จำนวน 4 รายการ คาดว6าจะเบิกจ6ายได*ภายในต*นเดือน
ธันวาคม 2564 จำนวน 3 รายการ และอีก 1 รายการ คือ เครื่องอบฆ6าเชื้อด*วยแก�สไฮโดรเจนเปอร�
ออกไซด�พลาสมา ของ รพ.พนมสารคาม อยู6ระหว6างคณะกรรมการฯ เสนอการพิจารณาผลการเสนอ
ราคาตาม คำวินิจฉัย คกก.พิจารณาผลอุทธรณ�ฯ  
รายละเอียดตามไฟล�ท่ีนำเสนอในท่ีประชุม 

มติท่ีประชุม  รับทราบ  
  
๕.8  รายงานสถานการณOการเงินการคลังของหน4วยบริการ ประจำเดือนตุลาคม โดย กลุ4มงานประกันสุขภาพ 

  
 หน6วยบริการไม6มีภาวะวิกฤติ หรือ ระดับวิกฤติเปlน 0 เนื่องจากเปlนช6วงต*นปXงบประมาณ 2565  

มีการบันทึกรายรับงบค6าบริการทางการแพทย� (UC) งวดท่ี 1 ส6งผลให*สถานการณ�ทางการเงินปกติ 
มติท่ีประชุม  รับทราบ  
  

 
 
 
 



 ๑๑

5.9 ติดตามและรายงานความก-าวหน-าของงบท่ีเบิกจ4ายในลักษณะงบลงทุน(ค4าเส่ือม) โดย กลุ4มงานประกันสุขภาพ 
 จัดสรรงบค6าเสื่อม ปX 2565 

  
 แจ*งความก*าวหน*าจัดสรรงบค6าเสื่อม ปX 2565  

- สปสช เขต6 ส6งหนังสือแจ*งอนุมัติสัปดาห�นี้ และ โอนเงินลงหน6วยบริการเดือนธันวาคม  
- ท6านผู*ตรวจราชการเขต 6 มีข*อสั่งการ ให*ดำเนินการจัดหาผู*รับจ*างภายใน ไตรมาส 1  
- รายงานความก*าวหน*าเข*าท่ีประชุมกรรมการเขตทุกเดือน 

  
 มติคณะทำงาน 5X5 วันท่ี 24 พฤศจิกายน 2564 ให*หน6วยบริการดำเนินการเบิกจ6ายงบค6าเสื่อม  

ปX 2562 - 2564 ให* แล*วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2564 
มติท่ีประชุม  รับทราบ  
  
5.10  การจัดสรรค4าบริการทางการแพทยOตามภาระเส่ียง 26โรคเรื้อรัง ผู-ปuวยสิทธิประกันสังคม ป̀ 2562 
โดย กลุ4มงานประกันสุขภาพ 
 สืบเนื่องจากการประชุม คณะกรรมการบริหารงานบริการผู*ประกันตนของจังหวัด ครั้งท่ี 2/2564 

วันท่ี 1 กันยายน 2564 รพ.พุทธโสธร ขอแก*ไขการจัดสรรค6าบริการทางการแพทย�ตามภาระเสี่ยง 
26 โรคเรื้อรังปX 2562 เนื่องจากมีความซับซ*อนในการคำนวณ แยกตามรหัสหน6วยบริการ แยกตาม
รหัสโรค และแยกตามน้ำหนักคะแนนรายโรค ทำให*คำนวณผิดพลาด ซ่ึงมติท่ีประชุม ท6านประธาน 
แจ*งว6าให*จัดประชุมตรวจสอบข*อมูลก6อนจัดสรร เนื่องจากมีหลายโรงพยาบาลท่ียอดจัดสรรลดลง  
กลุ6มงานประกันสุขภาพ ได*จัดประชุมดังกล6าวแล*วเม่ือวันท่ี 20 ตุลาคม 2564 



 ๑๒

  
มติท่ีประชุม  รับทราบ  
  
6.1 เรื่องจากรองนายแพทยOสาธารณสุขจังหวัด 
6.1.1 รองฯ สมบัติ 
 1. ผู*ว6าราชการจังหวัดได*รับรางวัล ผู*ว6าราชการจังหวัดสำเภาทอง ประจำปX 2564 จากหอการค*า 
 2. ศูนย�การศึกษาพัฒนาเขาหินซ*อน กำหนดจัดงานวันดินโลก ในวันท่ี 5 – 7 ธันวาคม 2564 
 3. สำนักงานคลังจังหวัดแจ*งการเบิกจ6ายงบประมาณปX 2564 ภาพรวมจังหวัดฉะเชิงเทรา เบิกจ6าย

ได* 28% เปlนลำดับท่ี 48 ของประเทศ แยกเปlนประเภทรายจ6ายประจำ เบิกได* 45% เปlน
ลำดับท่ี 66 ของประเทศ ประเภทงบลงทุน เบิกได* 19% เปlนลำดับท่ี 29 ของประเทศ และ
หน6วยงาน 3 ลำดับสุดท*ายท่ีเบิกจ6ายได*น*อยกว6า 10% คือ สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
สำนักงานพัฒนาชุมชน และ กอ.รมน. 

 4. มาตรการ การก6อสร*างพ้ืนท่ีเมืองเก6าของจังหวัดฉะเชิงเทรา ถ*าหน6วยงานราชการไหนท่ีอยู6ใน
พ้ืนท่ีเมืองเก6า การขออนุญาตสิ่งปลูกสร*างจะต*องขออนุญาตต6อคณะกรรมการท่ีมีผู*ว6าราชการ
จังหวัดเปlนประธาน 

 5. การจัดกระเช*าของขวัญปXใหม6 ผู*ว6าราชการจังหวัดเน*นให*เปlน สินค*า OTOP และมีมูลค6าไม6เกิน 
สามพันบาท ตามมติ ครม. 

 6. การสวมใส6ผ*าไทย จังหวัดฉะเชิงเทรากำหนดแต6งกายผ*าไทย ในวันอังคาร และวันพฤหัสบดี 
 7. การรับบริจาคโลหิต 

วันท่ี 1 ธันวาคม 2564 ณ หอประชุมท่ีว6าการอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
วันท่ี 2 ธันวาคม 2564 ณ โรงพยาบาลวัดสมานฯ 
วันท่ี 3 ธันวาคม 2564 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเทพราช อ.บ*านโพธิ์ 
วันท่ี 9 ธันวาคม 2564 ณ โรงเรียนบางคล*าพิทยาคม อ.บางคล*า  
วันท่ี 15 ธันวาคม 2564 ณ หอประชุมท่ีว6าการอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
วันท่ี 17 ธันวาคม 2564 ณ นิคมอุตสาหกรรมเกตุเวย� อ.แปลงยาว 
วันท่ี 20 ธันวาคม 2564 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลพนมสารคาม อ.พนมสารคาม 
วันท่ี 23 ธันวาคม 2564 ณ หอประชุมท่ีว6าการอำเภอบางปะกง 

มติท่ีประชุม   รับทราบ  
  



 ๑๓

6.1.2 ทพญ.รัตนา  
 1. การเปkดหน6วยทันตกรรม ซ่ึงเริ่มเปkดมาต้ังแต6 วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 แล*ว เรื่องการใช* ATK 

นั้นก็ให*ประเมินเปlนรายๆไป และให*ใช*มาตรการคัดกรอง ในการเข*ารับบริการ  
 2. ขอเชิญเข*าร6วมอบรมพัฒนาศักยภาพทันตบุคลากรด*านวิจัยวิชาการ และการเข*าสู6ตำแหน6งท่ี

สูงข้ึน ในวันท่ี 23 – 24 ธันวาคม 2564 โดยถ6ายทอดผ6าน Video Conference ระบบ 
Zoom Meeting  

 3. โครงการพัฒนาศักยภาพ รพ.สต. ยุคโควิด รพ.สต.ท่ีมีการปรับปรุงระบบอากาศ และไม6มีการ
ปรับปรุง จะทำเปlน Dental gold จะมีรางวัลให* อำเภอละ 1 แห6ง สำหรับ รพ.สต.ท่ีเข*าร6วม
โครงการ ซ่ึงรางวัลคือด*ามกรอฟ�น ราคา 15,000 บาท  

 4. การออกหน6วย พอ.สว.เรือนจำ กำหนดจัดข้ึน กลางเดือนมกราคม 2565 ขอความร6วมมือ 
ส6งบุคลากรเข*าร6วมปฏิบัติงานกิจกรรมรถทันตกรรมเคลื่อนท่ี พอ.สว. ณ เรือนจำกลาง
ฉะเชิงเทรา  

มติท่ีประชุม   รับทราบ  
  
6.2 เรื่องจากโรงพยาบาล 
6.2.1 ผอ. รพ.พุทธโสธร 
 1. สืบเนื่องจาก กรมควบคุมโรค ส6งหนังสือเรื่อง แจ*งยกเลิกแนวปฏิบัติในการขอรับค6าใช*จ6ายการ

ตรวจวิเคราะห�ทางห*องปฏิบัติการด*วยวิธี RT-PCR กรณีการตรวจคัดกรองเพ่ือยืนยันโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับคนต6างด*าวท่ีไม6มีสิทธิการรักษาพยาบาล ต้ังแต6 1 พฤศจิกายน 
2564 และจะงดเบิกจ6ายค6าตรวจวิเคราะห�ทางห*องปฏิบัติการท่ีเกิดข้ึนในปXงบประมาณ 2565 
ทุกกรณี ดังนั้นขอความร6วมมือหน6วยบริการทุกแห6งตรวจสอบสิทธิ และส6งให*โรงพยาบาล 
พุทธโสธร ภายในวันท่ี 2 ธันวาคม 2564 เพ่ือโรงพยาบาลพุทธโสธรจะได*ส6งให*กรมควบคุมโรค 
ต6อไป 

 2. การออกใบรับรองวัคซีนพาสปอร�ต เนื่องด*วยกรมควบคุมโรคให*เฉพาะ นพ.สสจ. และ ผอ.รพ.
พุทธโสธร เปlนผู*ลงนามในสมุดวัคซีนพาสปอร�ต นั้น ทางกรมควบคุมโรคแจ*งว6า สามารถเพ่ิมชื่อ 
ผู*ท่ีจะลงนามรับรองในวัคซีนพาสปอร�ตได* โดยส6งชื่อให*กับกรมควบคุมโรค ดังนั้นขอความร6วมมือ
โรงพยาบาลทุกแห6งให*ส6งชื่อด*วยเพ่ือท่ีจะได*ช6วยกันลงนามในการออกใบรับรองดังกล6าว 

มติท่ีประชุม   รับทราบ  
  
6.2.2 ผอ. รพ.บางคล-า 
 การอ6าน อวช. ของคณะกรรมการต6างๆ โดยเฉพาะคณะกรรมการสาขาเทคนิคการแพทย� สาขา

กายภาพ ซ่ึงท่ีผ6านมา มีเจ*าหน*าท่ีทำแล*วผ6านยากมาก อยากขอความอนุเคราะห�จากคณะกรรมการ
อ6าน อวช.ให*มีความยืดหยุ6น และมีการแก*ไข อวช.ตามความเหมาะสม 

มติท่ีประชุม   รับทราบ  
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6.2.3 ผอ. รพ.พนมสารคาม 
 สอบถามเรื่องการตรวจคัดกรองเพ่ือยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) สำหรับคน

ต6างด*าวท่ีไม6มีสิทธิการรักษาพยาบาล ปXงบประมาณ 2565 กรมควบคุมโรคยกเลิกแนวปฏิบัติในการ
ขอรับค6าใช*จ6ายการตรวจวิเคราะห�ทางห*องปฏิบัติการ กรณีการตรวจคัดกรองฯ ดังกล6าว จะดำเนิน
อย6างไร 

นายพิเชษฐ ได*สอบถามไปยังกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ ในกรณีแรงงานต6างด*าวเปlนผู*ปrวยใน 
การเบิกค6ารักษาพยาบาล เดิมแรงงานต6างด*าวไร*สิทธิการรักษาหรือสิทธิการรักษาเปlนบัตรประกัน
สุขภาพ ให*เบิกจ6ายจากกองเศรษฐกิจสุขภาพฯ แต6ในปX 2565 นี้กำลังดำเนินการบรรจุโรคโควิดเข*า
ไปในบัตรประกันสุขภาพให*คุ*มครองด*วย เพราะเดิมโควิดไม6ได*อยู6ในบัตรประกันสุขภาพ แต6ถ*ากรณี
การตรวจคัดกรองแรงงานต6างด*าวไม6มีสิทธิอย6างถูกกฎหมาย ให*เก็บเงินจากนายจ*าง หรือผู*ปrวยเอง 

มติท่ีประชุม   รับทราบ  
  
6.2.4 ผอ. รพ.ราชสาสOน 
 แจ*งรายการยาสมุนไพรทดแทนยาแผนป�จจุบัน 

  
 รายการยาสมุนไพรทดแทนยาแผนป�จจุบัน จังหวัดฉะเชิงเทรา 

  
 ขอความร6วมมือให* หน6วยบริการท่ีมียาสมุนไพรทดแทน ยังไม6ครบ ช6วยนำเข*าให*อยู6ในบัญชียาด*วย 

และขอความร6วมมือหน6วยบริการทุกแห6งให*ช6วยจ6ายยาสมุนไพรทดแทนนี้ด*วย 
รายละเอียดตามไฟล�ท่ีนำเสนอในท่ีประชุม 

มติท่ีประชุม   รับทราบ  



 ๑๕

6.3 เรื่องจากสาธารณสุขอำเภอ 
 -ไม6มี- 
  
6.๔ เรื่องจากกลุ4มงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา          
 -ไม6มี- 
  
6.5 เรื่องจากผู-แทนผู-อำนวยการโรงพยาบาลส4งเสริมสุขภาพตำบล 
 -ไม6มี- 
  
6.6 เรื่องจากกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล-อม เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 
 -ไม6มี- 
  
6.7 เรื่องจากประธานอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 -ไม6มี- 
  
เลิกประชุมเวลา ๑5.3๐ น. 

 
ลงชื่อ                  ภาคินี อินรัตน� 

(นางสาวภาคินี อินรัตน�) 
นักวิเคราะห�นโยบายและแผน 

ผู*สรุปรายงานการประชุม 

ลงชื่อ               ชาตรี นันทพานิช 
 (นายชาตรี นันทพานิช) 

หัวหน*ากลุ6มงานพัฒนายุทธศาสตร�สาธารณสุข 
ผู*ตรวจรายงานการประชุม 

 


