
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนประเมินผลและประชุมประจ าเดือน 
ครั้งที ่10/๒๕๖2 

วันที่  30  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖2   
ณ ห้องประชุมพุทธโสธร ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 

คณะกรรมการ ผู้มาประชุม 
1 นายมณเฑียร คณาสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
2 นายกสิวัฒน์ ศรีประดิษฐ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน 
3 นางสุนันทา ชนะวรรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา(รก.) 
4 นายเลิศชาย เลิศวุฒิ เภสัชกรเชี่ยวชาญ 
5 นายชวาล ตัญญบุตร นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านบริการทางวิชาการ(รก.) 
6 นางสาวรุ่งทิวา ประสานทอง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
7 นายสมบัติ ทั่งทอง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
8 นางระพีพร อารีย์ รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.พุทธโสธร 
9 นางรุจิรัตน์ ปุณยลิขิต รองผู้อ านวยการด้านบริการปฐมภูมิ รพ.พุทธโสธร 
10 นายดิเรก ภาคกุล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางคล้า 
11 นางอุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม 
12 นายสรลักษณ์ มิ่งไทยสงค์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางน้ าเปรี้ยว 
๑3 นายสุธน คุณรักษา ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางปะกง 
๑4 นายสันติ สัมฤทธิ์มโนพร ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสนามชัยเขต(แทน) 
15 นางสาวมานิตา พรรณวดี ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านโพธิ์ 
๑6 นายอนุชา อาภาสวัสดิ์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลราชสาส์น 
17 นางสาวทิพวรรณ ไชยประการ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแปลงยาว 
๑8 นายเกริกภัทร ลิมปพยอม ผู้อ านวยการโรงพยาบาลท่าตะเกียบ 
19 นางสาววิพัชรินทร์ ทรงเดชาพิพัฒน์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลคลองเขื่อน 
20 นายชาญเลขา กุลละวณิชย์ สาธารณสุขอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
21 นายราเชนทร์ นพเกียรติ สาธารณสุขอ าเภอบางคล้า(แทน) 
22 นายสุทัศน์ เสียงไพโรจน์  สาธารณสุขอ าเภอพนมสารคาม(แทน) 
23 นายกฤษดา พรหมสุวรรณ์ สาธารณสุขอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว 
24 นายชูชีพ มีเจริญ สาธารณสุขอ าเภอบางปะกง 
๒5 นายศศิธร ศุภพิชน์ สาธารณสุขอ าเภอสนามชัยเขต 
26 นางสาวจันทร ศรีสุรักษ์  สาธารณสุขอ าเภอบ้านโพธิ์(แทน) 

๒7 นายมานิตย์ ชุ่มชูจันทร์ สาธารณสุขอ าเภอแปลงยาว 



 ๒ 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
1 นายอาณัติ ประดิษแจ้ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
2 นายชาญศักดิ์ เจียมวงศากุล นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
3 นางสาวภาคินี อินรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการ 
1 นางสาวสมบัติ ชุติมานุกูล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร 
   

 
 
 
 
 

๒8 นายเสนาะ นพโสภณ สาธารณสุขอ าเภอราชสาส์น(รก.) 

๒9 นายศักดิ์ชัย วินิจสกุลไทย สาธารณสุขอ าเภอท่าตะเกียบ 

30 นายมนตรี รุ่งแสงสี สาธารณสุขอ าเภอคลองเขื่อน 

31 นางสาวนุชนารถ อรณพ ณ อยุธยา หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

32 นายชาตรี นันทพานิช หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 

33 นายพิเชษฐ ไตรติลานันท์  หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
34 นายสุพจน์ กังใจ  หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
๓5 นางโสภา เวฬุตันติ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
๓6 นางลาวัณย์ อมรรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
๓7 นางลลิตา พรพนาวัลย์ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
๓8 นางรัตนา จันทร หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
39 นางสาวยุพิน หงษ์วะชิน หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิตและยาเสพติด 
40 นายพีระพล ต่วนภูษา หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
41 นายเดชชัย สินเจริญ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
42 นางสาวพรพิมล แน่นหนา หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ 
43 นางวิภาวี สุวรรณธร หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
44 นายสมชาย ห้องทองค า หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารองค์กร 
45 นางรุ่งรัตน์ ห้องทองค า หัวหน้าส านักงานเลขานุการฯ 
46 นายเสรี เพ็งสารท ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองฯ 
47 นายศิริพร สุขประเสริฐ ผู้แทนผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
48 นางสาวก าไร มีเจริญ ประธานชมรม อสม.จังหวัดฉะเชิงเทรา(แทน) 



 ๓ 

ก าหนดการประชุม เวลา 09.00 - 12.00 น. 
  -  ประชุมกลุ่มผู้อ านวยการโรงพยาบาล   
  -  ประชุมกลุ่มสาธารณสุขอ าเภอ 
      เวลา  13.๐๐  - 16.30 น. 
  -  ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลและประชุมประจ าเดือน   
เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.  นายมณเฑียร คณาสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
เป็นประธานในการประชุม     
วาระก่อนการประชุม 
 1) สวดมนต์ไหว้พระ 
 2) สรุปข่าวสารสาธารณสุข ประจ าเดือนตุลาคม 2562 
 3) มอบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital ประจ าปี 2562         

ให้แก่โรงพยาบาลที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานในระดับดีมากและดีมาก Plus      
จ านวน 6 แห่ง ดังนี้ 
 - โรงพยาบาลที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานในระดับดีมาก Plus จ านวน 3 
แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลพนมสารคาม โรงพยาบาลบางคล้า และโรงพยาบาลแปลงยาว 
 - โรงพยาบาลที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานในระดับดีมาก จ านวน 3 แห่ง 
ได้แก่ โรงพยาบาลท่าตะเกียบ โรงพยาบาลบ้านโพธิ์ และโรงพยาบาลบางปะกง 

 4) มอบโล่เกียรติคุณ นวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพดีเด่น ระดับจังหวัด ประจ าปี 2562     
จากกรมอนามัย จ านวน 1 แห่ง ให้แก่ สาธารณสุขอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว 

 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1.1 เรื่องจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 1) งานนมัสการหลวงพ่อพุทธโสธร แห่ทางบก วันที่ 8  และทางน้ า วันที่ 10-11 พฤศจิกายน 

2562 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับมอบหมายให้ดูแล เตรียมความพร้อมใน
เรื่องความปลอดภัย หน่วยปฐมพยาบาล 

 2) ไข้เลือดออก ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ฝากชื่นชมมาถึงหน่วยงานสาธารณสุขทุกระดับ 
เนื่องจากสถานการณ์ไข้เลือดออกของจังหวัดฉะเชิงเทรา ดีขึ้นมาก ขอบคุณทุกความร่วมมือของ
ทุกฝ่ายของสาธารณสุข 

 3) การแก้ไขปัญหาช้างป่า ของจังหวัดฉะเชิงเทรา มี 2 อ าเภอ ที่จะได้รับผลกระทบคือ อ าเภอ
สนามชัยเขต และอ าเภอท่าตะเกียบ ทางนายอ าเภอจะเรียกประชุม และปรึกษาหารือ เกี่ยวกับ
การแก้ไขปัญหาช้างป่า ต่อไป 

 4) นโยบายการจ่ายยาที่ร้านขายยา ซึ่งเป็นนโยบายของทางรัฐบาล ร้านยาที่ผ่านมาตรฐานทั้ง
จังหวัด มี 19 ร้าน และจะเริ่ม Kick off   ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562  เบื้องต้นจะเริ่มใน
อ าเภอเมืองก่อนซึ่งได้ประสานกับโรงพยาบาลพุทธโสธรแล้ว ส่วนโรงพยาบาลอ่ืนๆ ก็ขอให้
เตรียมการ จุดประสงค์คืออ านวยความสะดวกให้คนไข้ไม่ต้องรอรับยานาน 

 5) ขอขอบคุณท่ีช่วยกันรณรงค ์และติดป้าย การยกเลิกสารเคมี 3 ชนิด พาราควอต คลอร์ไพริฟอส 
และไกลโฟเซต 

มติที่ประชุม   รับทราบ  



 ๔ 

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลและประชุมประจ าเดือน  
ครั้งที่ 9/๒๕62  เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 
 จ านวน 13 หน้า  รายละเอียดตามไฟล์ที่น าเสนอในทีป่ระชุม 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยไมมี่การแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
3.1  ตัวช้ีวัดค ารับรองการปฏิบัติราชการ PA เครือข่ายสุขภาพอ าเภอ ปี 2563 (โดย กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
สาธารณสุข) 
 1) ยกเลิกตัวชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติราชการ PA ของอ าเภอที่จะใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อน

เงินเดือน 
 2) ท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จะเป็นผู้ก าหนดตัวชี้วัดที่จะใช้ประกอบการ

พิจารณาเลื่อนเงินเดือน จากตัวชี้วัด ของ กสธ. และตัวชี้วดัเชิงนโยบายที่ส าคัญ เป็นต้น 
 3) การก ากับติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของ สสจ. จะก ากับติดตามทุกตัวชี้วัดที่ส าคัญของ 

กสธ. เช่น Health KPI, HDC Service, QOF, Seamless for DMIS โดยก ากับติดตามงานทาง
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การนิเทศงาน การประชุม กวป. การเยี่ยมตรวจประเมิน เป็นต้น 

  รายละเอียดตามไฟล์ที่น าเสนอในที่ประชุม 
มติที่ประชุม   รับทราบ  
  
3.2   การจ่ายค่าตอบแทนให้กับแพทย์ รพ.พุทธโสธร (โดย ผอ.รพ.พนมสารคาม) 
พญ.อุไร สอบถามความคืบหน้า เรื่องการจ่ายค่าตอบแทนให้กับแพทย์โรงพยาบาลพุทธโสธร ที่ไปช่วยตรวจคลินิก

จิตเวช ว่าจะด าเนินการจ่ายอย่างไร 
ประธาน มอบให้ รพ.พุทธโสธร จัดท าแผน service plan สนับสนุน รพช. 2 สาขา คือสาขาจิตเวช และสาขาไต 

ส่วนเรื่องค่าใช้จ่าย สสจ. จะพิจารณาให้ และให้ยึดตามระเบียบ ฉ 5 เป็นหลัก 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
  
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
๔.๑  การขอรับเงินเพิ่มพิเศษส าหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ปฏิบัติงานในสถานบริการสาธารณสุข   
และไม่ท าเวชปฏิบัติส่วนตัวและหรือปฏิบัติงานโรงพยาบาลเอกชน (โดย กลุ่มงานบริหารทั่วไป) 
 - แจ้งความประสงค์ขอรับเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกร ตั้งแต่ ๑ 

พฤศจิกายน  ๒๕62 จ านวน  3  ราย  ดังนี้   
  1) นางสาวสมบัติ  ชุติมานุกุล ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาล  รพ.พุทธโสธร 
  2) นายศราวุธ  พิพัฒน์นราพงศ์  ต าแหน่งนายแพทย์ช านาญการพิเศษ  รพ.พุทธโสธร 
  3) นางสาวมารีนา  มูลทรัพย์  ต าแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ  รพ.บางน้ าเปรี้ยว 
 - แจ้งความประสงค์ขอรับเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกร ตั้งแต่ ๑ ธันวาคม  

๒๕62 จ านวน  1  ราย  ดังนี้   
  1) นางสาววิพัชรินทร์  ทรงเดชาพิพัฒน์  ต าแหน่งนายแพทย์ช านาญการ  รพ.คลองเขื่อน 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ และให้กลุ่มงานบริหารทั่วไป ท าหนังสือเน้นย้ าแจ้งเวียนระเบียบ การขอรับเงินเพ่ิมพิเศษฯ 
 



 ๕ 

ระเบียบวาระท่ี ๕   เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  
๕.๑  รายงานการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยาประจ าเดือนตุลาคม ๒๕๖2 (โดย กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ) 
 รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาจังหวัดฉะเชิงเทราตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 25 ตุลาคม 2562 

จาก บัตรรายงานผู้ป่วย (รง.506) จ านวนบัตรทั้งสิ้น 31,635 ฉบับ รายงานทันเวลาจ านวน 
31,1176 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 98.55 โดยจ าแนกตามศูนย์ระบาดวิทยาอ าเภอ ตามตาราง 

  
มติที่ประชุม   รับทราบ  
5.1.1 อัตราป่วยของจังหวัดฉะเชิงเทรา  
 อัตราป่วย 10 อันดับแรกจังหวัดฉะเชิงเทราเปรียบเทียบกับอัตราป่วยภาคกลางและ 

อัตราป่วยประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 25 ตุลาคม 2562 

  
มติที่ประชุม   รับทราบ  
5.1.2  สถานการณ์โรคไข้เลอืดออก 
 จังหวัดฉะเชิงเทรา มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จ านวนทั้งสิ้น 1,055 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 

147.55 ต่อประชากรแสนคน (อันดับที่ 7 ของเขต และอันดับ 30 ของประเทศ จากรายงาน 506 
ส านักระบาดวิทยา) อ าเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุด 3 ล าดับแรก คือ อ าเภอท่าตะเกียบ อ าเภอแปลงยาว 
และอ าเภอราชสาส์น รายละเอียดตามไฟล์ที่น าเสนอในการประชุม 

มติที่ประชุม   รับทราบ  และให้หาข้อมูลการบริหารจัดการขยะ เพ่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์กับอัตราป่วยโรค
ไข้เลือดออก 
 



 ๖ 

5.1.3  สถานการณ์โรค กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.ฉะเชิงเทรา เดือน ตุลาคม 2562 

  

  
 
ประธาน 1) เรื่องวัณโรคจะเน้นการ X-ray เป็นหลัก 

2) จังหวัดจะมีการโครงการคัดกรองวัณโรค ในกลุ่มคนขับรถโดยสารสาธารณะ และเน้นการคัดกรอง
วัณโรค การบันทึกข้อมูลวัณโรคลงใน สปสช. โดยให้กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ จัดท าหนังสือแจ้ง
รายละเอียดอย่างเป็นทางการให้ทราบต่อไป 

มติที่ประชุม   รับทราบ  
  
 
 
 



 ๗ 

5.2  แนวทางการของบองค์การบริหารส่วนจังหวัด (โดย กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข) 
 หน่วยบริการในจังหวัด ที่ประสงค์จะขอเงินอุดหนุนจาก อบจ. ปี 2564 มีแนวทางหลักๆ อยู่ 2 ข้อ 

ดังนี้ 
1) ให้จัดท าโครงการที่เก่ียวข้องกับการให้บริการประชาชน ในพื้นที่ 
2) ในโครงการนั้น หน่วยบริการต้องมีเงินสมทบด้วยส่วนหนึ่ง 
ดังนั้น ถ้าหากหน่วยบริการใด มีความประสงค์จะของบจาก อบจ. ให้ส่งโครงการมาที่กลุ่มงานพัฒนา
ยุทธศาสตร์สาธารณสุข ภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เพ่ือจะได้รวบรวมในภาพจังหวัด เสนอ
ต่อ อบจ.ต่อไป 
รายละเอียดตามไฟล์ที่น าเสนอในที่ประชุม 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
๕.3   สรุปผลโครงการ "ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์" ปี 2562 (โดย กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ) 
 ตามท่ี ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และส านักงานเขตสุขภาพท่ี 6 ได้ขอความร่วมมือให้ด าเนิน

โครงการ “ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์” เพ่ือส่งเสริมสุขภาวะพระสงฆ์ท่ัวประเทศให้มีสุขภาพดี โดย
โรงพยาบาลทุกระดับ (รพศ. รพท. รพช. และ รพ.สต.) คัดเลือกจับคู่วัด 2 วัด และด าเนินการคัดกรอง
สุขภาพพระสงฆ์/สามเณร เรียบร้อยแล้ว และส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับสนับสนุน
สื่อ “สงฆ์ไทยไกลโรค” จากส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ านวน 258 ชุด ได้จัดส่งให้แก่ รพ./
รพ.สต. ทุกแห่ง และวัด 1 แห่ง ต่อ รพ./รพ.สต. เพื่อใช้ในการถวายความรู้แก่พระสงฆ์แล้ว และเห็น
ควรให้ รพ./รพ.สต. น าผลการคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์ สามเณรของวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบ ไปแจ้งให้
เจ้าอาวาสทราบ พร้อมทั้ง จัดถวายความรู้แก่พระสงฆ์สามเณร ให้ตระหนักรู้และปรับพฤติกรรม
สุขภาพต่อไป ทั้งนี้ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้สรุปผลการด าเนินงานแจ้ง ส านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดฯ , เจ้าคณะจังหวัดฯ,กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ, กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ 
สุขภาพจิตและยาเสพติด และกลุ่มงานทันตสาธารณสุข ให้ทราบแล้ว รายละเอียดตามไฟล์ที่น าเสนอใน
ที่ประชุม 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
  
5.4  สถานการณ์การเงินการคลัง  (โดย กลุ่มงานประกันสุขภาพ) 

          



 ๘ 

 สรุปโรงพยาบาลที่ประสบภาวะวิกฤติ 
 รพ.สนามชัยเขต 
 1) รพ.สนามชัยเขต วิกฤติระดับ 3 (เดือนก่อนเดิมระดับ 3) จ่ายช าระหนี้การค้าด้วยเงิน 

บ ารุง ประมาณ 1.35 ล้านบาท (ส่งผลต่อสภาพคล่อง เนื่องจากมีการจ่ายเงินสดออกไป 
ท าให้ด้านตัวตั้งสินทรัพย์หมุนเวียนลดลงในส่วนของสภาพคล่อง), ตั้งเจ้าหนี้การค้าด้วย 
เงินบ ารุง ประมาณ 4.52 ล้านบาท (ส่งผลด้านตัวหารของสภาพคล่องและด้านค่าใช้จ่าย 
เนื่องจาก มีเจ้าหนี้ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ Lab , เจ้าหนี้ค่าจ้างเหมาบริการและ 
เจ้าหนี้ค่าซ่อมแซม)และจ่ายเบี้ยเลี้ยงฉบับ 11 ค้างจ่าย 7 เดือน(ธค.61 - มิย.62) ประมาณ 
4.6 ล้านบาท และปรับปรุงลูกหนี้ที่เรียกเก็บไม่ได้ประมาณ 4.7 ล้านบาท 

 2) ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลที่ยังไม่เรียกเก็บ เกิน 3 เดือน คือ ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP 
(ในจังหวัดสังกัด สธ.) , ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย 

 3) เจ้าหนี้ที่ค้างจ่ายเกิน 3 เดือน คือเจ้าหนี้ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ (Lab) , เจ้าหนี้ค่าตรวจ
เอกซเรย์ X-ray 

 รพ.ราชสาส์น 
 1) รพ.ราชสาส์น วิกฤติระดับ 4 (เดิมเดือนก่อนวิกฤติระดับ 7)ได้รับเงินคงค้างจาก สปสช. 

เงินกองทุนย่อยเฉพาะด้านต่าง ๆ รวมทั้งสิ้นจ านวนเงิน 2.88 ล้านบาท เพิ่มทางด้านสินทรัพย์ 
หมุนเวียนและรายได้ส่งผลต่อระดับวิกฤติทางการเงินในเดือนกันยายน 2562 ที่เพ่ิมข้ึน - 
ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลข้อมูลการดึงลูกหนี้ยังไม่ครบถ้วนไม่มีการท าทะเบียนคุมรายตัวและ 
ลูกหนี้ที่ยังไม่เรียกเก็บ เกิน 3 เดือน คือ ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล UC IP นอก CUP (ในจังหวัด 
สังกัด สธ. , ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง และลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล 
เบิกจ่ายตรง อปท. IP) 

 2) ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลข้อมูลการดึงลูกหนี้ยังไม่ครบถ้วนไม่มีการท าทะเบียนคุมรายตัวและ 
ลูกหนี้ที่ยังไม่เรียกเก็บ เกิน 3 เดือน คือ ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล UC IP นอก CUP (ในจังหวัด 
สังกัด สธ., ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง และลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล 
เบิกจ่ายตรง อปท. IP) 

 3) เจ้าหนี้ทุกประเภทมีการบันทึกบัญชีถูกต้อง ซึ่งพบว่าเจ้าหนี้ค่าจ้างเหมาทุกประเภทมีผลต่อ 
ระดับวิกฤติเนื่องจากในการตรวจสอบงบการเงินในเดือนสิงหาคม 2562 พบว่า ค่าจ้างเหมา
ทุก ประเภท 5.5 แสนบาท ท าให้ ฝั่งหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นท าให้ตัวหารของสภาพคล่อง
เพ่ิมข้ึน แต่ฝั่งด้านตัวตั้งไม่เพ่ิมซึ่งจะเพ่ิมในหมวดค่าใช้จ่ายส่งผลต่อก าไรสุทธิติดลบ และเจ้าหนี้
ที่ค้างจ่ายเกิน 3 เดือน คือ เจ้าหนี้ค่าจ้างหมาตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab) , เจ้าหนี้ค่าจ้าง
เหมาตรวจ X-ray และเจ้าหนี้ค่ารักษาพยาบาลตามจ่าย UC นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.) 

 4) เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าบริหารจัดการ/ค่าใช้จ่ายสูง/PP จ านวน 3.5 แสนบาท 
ยังไม่มีการด าเนินการ (เงินหมวด ๒ หนี้สิน) 

  
 
 
 
 



 ๙ 

สรุปค่าใช่จ่ายที่ส่งผลต่อระดับวิกฤติของ รพ.ราชสาส์น 
 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากรอ่ืน ปีงบประมาณ 2562 เพ่ิมจาก 2561 30.38% เป็นเงิน 1.02 ล้าน

บาท  
 2) ค่าวัสดุค่าซ่อมแซม ปีงบประมาณ 2562 เพ่ิมจาก 2561 20.65% เป็นเงิน 4.71 แสน

บาท 
 3) ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอ่ืน ปี งบประมาณ 2562 เพ่ิมจาก 2561 29.74% เป็นเงิน 

9.46 แสนบาท 
 4) ค่าตอบแทน ปี งบประมาณ 2562 เพ่ิมจาก2561 17.84% เป็นเงิน 8.23 แสนบาท 
 5) ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ปีงบประมาณ 2562 เพ่ิมจาก 2561 72.79% เป็นเงิน 

5.39 แสนบาท 
 6) ค่าสาธารณูปโภค ปี งบประมาณ 2562 เพ่ิมจาก 2561 68.59% เป็นเงิน 2.74 แสนบาท 
 7) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ปี งบประมาณ 2562 เพ่ิมจาก 2561 61.46% เป็นเงิน 

1.46 แสนบาท 
 8) ค่าจ้างชั่วคราว ปี งบประมาณ 2562 เพ่ิมจาก 2561 5.64% เป็นเงิน 1.98 แสนบาท 
 9) โอที+บ่ายดึกพยาบาล ปี งบประมาณ 2562 เพ่ิมจาก 2561 14.91% เป็นเงิน 2.68    

แสนบาท 
 10) ค่าตอบแทนฉบับ 11 ปี งบประมาณ 2562 เพ่ิมจาก 2561 8.95% เป็นเงิน 2.15      

แสนบาท รายละเอียดตามไฟล์ที่น าเสนอในที่ประชุม 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
๕.5  แผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายใน ลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม)  (โดย กลุ่มงานประกันสุขภาพ) 
 ติดตามเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบ ลงทุน (ค่าเสื่อม) ปี 2561 แผนงบลงทุน  

ด าเนินการไม่แล้วเสร็จ 3 เครือข่าย พุทธโสธร , ท่าตะเกียบ, แปลงยาว ต้องขอขยายเวลา และ  
ด าเนินการให้แล้วเสร็จปีงบประมาณ 2563 รายละเอียดตามไฟล์ที่น าเสนอในที่ประชุม 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
  
๕.6 รายงานสรุปยอดเงิน งบประมาณสุทธิรายกองทุน จ าแนกตามปีงบประมาณ (โดย กลุ่มงานประกันสุขภาพ) 

             
                    รายละเอียดตามไฟล์ที่น าเสนอในที่ประชุม   
มติที่ประชุม   รับทราบ 
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5.7  การจัดสรรงบประมาณตามเกณฑ์คุณภาพบริการ (QOF) ปีงบประมาณ 2562 (โดยกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
และรูปแบบบริการ) 
 นางลาวัณย์ อมรรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ น าเสนอผลการจัดสรร

งบประมาณตามเกณฑ์คุณภาพบริการ (QOF) ปีงบประมาณ 2562 จาก สปสช.      
รายละเอียดตามไฟล์ที่น าเสนอในที่ประชุม   

มติที่ประชุม   รับทราบ  และให้ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง  
  
๕.8 ระบบข้อมูลกับการจัดสรรงบประมาณจาก สปสช.  (โดย น.ส.รุ่งทิวา ประสานทอง) 
 ระบบข้อมูลกับการจัดสรรงบประมาณจาก สปสช. ปี 2562-63  

ค่าใช้จ่าย สปสช. 2563 มีทั้งหมด 7 หมวด 
๑. เหมาจ่ายรายหัว 3,600 ต่อประชากร ประมาณ 173,750.4 ล้าน บาท   
๒. ผู้ติดเชื้อ HIV และผู้ป่วยเอดส์ 3,596.8 ล้านบาท   
๓. ผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง 9,405.4 ล้านบาท   
๔. ควบคุมป้องกันโรคเรื้อรัง 1,037.6 ล้านบาท   
๕. ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงที่มีภาวะพ่ึงพิง 1,025.6 ล้านบาท   
๖. บริการระดับปฐมภูมิที่มีแพทย์ประจ าครอบครัว 268.64 ล้านบาท   
๗. ยาวัคซีน เวชภัณฑ์ อวัยวะเทียม และอุปกรณ์ทางการแพทย์  27.01 ล้านบาท 
รายละเอียดตามไฟล์ที่น าเสนอในที่ประชุม 

นพ.สรลักษณ์ เสนอให้จังหวัดชี้แจงการบันทึกข้อมูลผลการด าเนินงาน ของ สปสช. เพื่อให้ได้รับเงินจัดสรรมาก     
ตามผลงาน 

มติที่ประชุม   รับทราบ  
 
6.1 เรื่องจากรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 
6.1.1 รองสมบัติ ทั่งทอง 
 จะมีการยกมอบอาคารโรงพยาบาลวัดสมาน ในวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ซึ่งจะมี รัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในการรับมอบ และในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ท่าน สธน. เรียก
ประชุมคณะกรรมการวัดสมานเตรียมความพร้อม 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
6.2  เรื่องจากโรงพยาบาล 
6.2.1  ผอ.รพ.พนมสารคาม 
พญ.อุไร แจ้งสรุปการประชุมกลุ่มผู้อ านวยการโรงพยาบาล เรื่องการส่งตรวจ CT และ MRI 
 1) CT รพ.พุทธโสธร E-Bidding ได้บริษัท อุดรเมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด 
 2) MRI รพ.พุทธโสธร E-Bidding ได้ บริษัท โสธรเวชกิจ จ ากัด (รพ.เกษมราษฎร์) 
 3) งบประมาณปี 2563 ให้แต่ละ รพช. ท า MOU กับท้ัง 2 บริษัท เพ่ือเรียกเก็บท่ี รพช.ในอัตรา

เดียวกับ รพ.พุทธโสธร 
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 4) การส่งผู้ป่วยตรวจ CT, MRI 
 กรณี MRI ให้ส่งกลับ รพช. เพื่อออกใบส่งตัวเองทุกราย เพราะไม่มีภาวะเร่งด่วน 
 กรณี CT ให้ส่งกลับ รพช. เพื่อออกใบส่งตัวเองในรายที่ไม่เร่งด่วน   
หากเร่งด่วน เช่น รพช. Refer มาแล้ว รพ.พุทธโสธร Refer ต่อไป รพ.ที่มีศักยภาพสูงกว่า     
ให้ รพ.พุทธโสธร ออกใบ request ได้เลย  โดยโทรหรือไลน์แจ้งในกลุ่ม เพ่ือ รพช.รับรองสิทธิ 

 5) Case ที่ส่งกลับมาให้ รพช. ส่งตรวจ CT หรือ MRI ควรเป็น Case ที่มีการตรวจที่  
รพ.พุทธโสธร (ไม่ใช่คลินิก)  และมีลายเซ็นของ Staff  รพ.พุทธโสธร โดย รพช.จะใช้ 
ใบ request เดิม แต่เพ่ิมตราปั๊มรพช. และมีลายเซ็นของแพทย์ รพช.ด้วย เพื่อใช้เป็นเอกสาร
ประกอบการเรียกเก็บ 

 6) มีการหารือ Case CA บางชนิด  ต้องท า CT หลายครั้งเพ่ือประกอบการพิจารณาวิธีรักษาของ
แพทย์ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นแต่มีค่าใช้จ่ายสูง ควรจะมีเงินกันที่ สสจ. ประมาณ 2 % ของเงิน UC 
ที่แต่ละ รพ.ได้รับ (ประมาณ 14 ล้านบาท) เพ่ือบริหารจัดการในส่วนโรคมะเร็ง  ระหว่างนี้ให้ 
รพ.พุทธโสธร รวบรวมข้อมูลเพื่อดูแนวโน้ม สัก 3 เดือน เสนอ ว.กสิวัฒน์ ศรีประดิษฐ์ และน าข้อ
หารือ แจ้งในที่ประชุม กวป. เพ่ือหาแนวทางท่ีจัดการให้ถูกต้องตามระเบียบ 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
  
6.2.2  ผอ.รพ.บางคล้า 
นพ.ดิเรก เสนอให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ ติดต่อสอบถาม ประสานรายละเอียดไปที่ส านักงานพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์ ในเรื่องการที่จะให้คนพิการเข้ามาท างาน 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
  
6.2.3 ผอ.รพ.บางน้ าเปรี้ยว 
นพ.สรลักษณ์ เสนอว่า การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มีความส าคัญมาก แต่ว่าได้รับการสนับสนุนน้อย 

ไม่ค่อยเห็นความส าคัญ ดังนั้นเราต้องช่วยกันผลักดันด้วยเพ่ือความก้าวหน้า  
มติที่ประชุม   รับทราบ 
  
6.3  เรื่องจากสาธารณสุขอ าเภอ 
6.3.1 สสอ.บางปะกง 
นายชูชีพ 1) แจ้งว่า การแก้ไขปัญหาช้างป่า ในเขตอ าเภอท่าตะเกียบ และสนามชัยเขต สถานบริการทั้ง 2 

อ าเภอได้เข้าแผนด าเนินการก่อสร้างรั้วสถานบริการ ในแผนปี 2563  
 2) แจ้งประชาสัมพันธ์ จากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จะจัดประชุมใหญ่

สามัญ ประจ าปี 2562 ในวันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น. 
ณ โรงแรมซันไรส์ ลากูน โฮเทล แอนด์ กอล์ฟ      

มติที่ประชุม   รับทราบ 
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6.4  เรื่องจากกลุ่มงานในส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
    -ไม่มี- 
 
เลิกประชุมเวลา ๑6.3๐ น. 
         ลงชื่อ  ภาคินี  อินรัตน์                               ลงชื่อ       ชาตรี  นันทพานิช 
        (นางสาวภาคินี  อินรัตน์)                                                       (นายชาตรี นันทพานิช)                                                                    
      นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                                     หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
         ผู้จดรายงานการประชุม                                                ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


