
 
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนประเมินผลและประชุมประจ าเดือน 
ครั้งที ่1/๒๕๖2 

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

คณะกรรมการ ผู้มาประชุม 

1 นายมณเฑียร คณาสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
2 นางสาวสมบัติ ชุติมานุกูล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร 
3 นายกสิวัฒน์ ศรีประดิษฐ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน 
4 นางสุนันทา ชนะวรรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา(รก.) 
5 นายเลิศชาย เลิศวุฒิ เภสัชกรเชี่ยวชาญ 
6 นางสาวรุ่งทิวา ประสานทอง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
7 นายสมบัติ ทั่งทอง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
8 นางรุจิรัตน์ ปุณยลิขิต รองผู้อ านวยการด้าน บริการปฐมภูมิ รพ.พุทธโสธร 
9 นายดิเรก ภาคกุล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางคล้า 
10 นางอุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม 
11 นายกานต์ การะนันต์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางน้ าเปรี้ยว(แทน) 
๑2 นายสุธน คุณรักษา ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางปะกง 
๑3 นายสมคิด วิระเทพสุภรณ์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสนามชัยเขต 
14 นางสาวมานิตา พรรณวดี ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านโพธิ์ 
๑5 นายอนุชา อาภาสวัสดิ์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลราชสาส์น 
16 นางสาวทิพวรรณ ไชยประการ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแปลงยาว 
๑7 นางสาวจันทร์จ้าว ใยยะผลสุข ผู้อ านวยการโรงพยาบาลท่าตะเกียบ (แทน) 
18 นางสาววิพัชรินทร์ ทรงเดชาพิพัฒน์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลคลองเขื่อน 
๑9 นายชวาล ตัญญบุตร สาธารณสุขอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
20 นายสมเจตน์ สถิตสมิทธิ์ สาธารณสุขอ าเภอบางคล้า 
21 นายเทอดศักดิ์ แพทย์ประสิทธิ์   สาธารณสุขอ าเภอพนมสารคาม 
22 นายกฤษดา พรหมสุวรรณ์ สาธารณสุขอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว(รก.) 
23 นายชูชีพ มีเจริญ สาธารณสุขอ าเภอบางปะกง 
๒4 นายศศิธร ศุภพิชน์ สาธารณสุขอ าเภอสนามชัยเขต 
๒5 นายชาญเลขา กุลละวณิชย์ สาธารณสุขอ าเภอบ้านโพธิ์ 



 
 

๒ 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
1 นายอาณัติ ประดิษแจ้ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
๒ นางสาวนฤมล พงษ์สุวรรณ เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน 
๓ นายชาญศักดิ์ เจียมวงศากุล นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
๔ นางสาวพรพิมล ขันชูสวัสดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
5 นางสาวภาคินี อินรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
6 นายสมรรถชัย สวัสดี เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส  
7 นางสาวดวงนภา ทองค า นักทรัพยากรบุคคล 

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการ 
1 นางระพีพร อารีย์ รองผู้อ านวยการด้าน พรส. รพ.พุทธโสธร 

 
 
 
 

๒6 นายมานิตย์ ชุ่มชูจันทร์ สาธารณสุขอ าเภอแปลงยาว 

๒7 นายปราโมทย์ ตันดี สาธารณสุขอ าเภอราชสาส์น 

๒8 นางสาวรัตน์จุดา ฉัตรไชยศิริ สาธารณสุขอ าเภอท่าตะเกียบ(แทน) 

29 นายบุญสืบ  จันทร์เจริญ สาธารณสุขอ าเภอคลองเขื่อน(รก.) 

30 นายชาตรี นันทพานิช หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 

31 นายพิเชษฐ์ ไตรติลานันท์ หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
32 นายสุพจน์ กังใจ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
๓3 นางโสภา เวฬุตันติ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
๓4 นางลาวัณย ์อมรรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
๓5 นางลลิตา พรพนาวัลย์  หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
๓6 นางสาวกฤษณุ โกมลพิศ หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข(แทน) 
37 นางสาวยุพิน หงษ์วะชิน หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิตและยาเสพติด 
๓8 นายพีระพล ต่วนภูษา หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
๓9 นายเดชชัย สินเจริญ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
40 นางสาวพรพิมล แน่นหนา หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ 
41 นางวิภาวี สุวรรณธร หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
42 นายสมชาย  ห้องทองค า หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารองค์กร 

43 นางรุ่งรัตน์ ห้องทองค า หัวหน้าส านักงานเลขานุการฯ 
44 นางสาวกัลยา พุกมงคล ประธานชมรม อสม.จังหวัดฉะเชิงเทรา(แทน) 



 
 

๓ 

ก าหนดการประชุม  
เวลา 09.00 - 12.00 น. 
 - ประชุมกลุ่มสาธารณสุขอ าเภอ 
 - ประชุมกลุ่มผู้อ านวยการโรงพยาบาล 
เวลา  13.๐๐  - 16.30 น. 
 - ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลและประชุมประจ าเดือน 
 
 
การประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลและประชุมประจ าเดือน 
เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.  นายมณเฑียร คณาสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา  
เป็นประธานในการประชุม   
 
วาระก่อนการประชุม 
 1) มอบเกียรติบัตรพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติ ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้าน 

และการแพทย์ทางเลือก ประจ าปี 2562 
 2) มอบใบประการเกียรติคุณแก่ผู้เข้ารับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. 

2561 
 ผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเพ่ือเป็นตัวแทนเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการพล
เรือนดีเด่นฯ ของจังหวัดฉะเชิงเทรา จ านวน 3 กลุ่ม ดังนี้ 
กลุ่มที่ 1 ต าแหน่งประเภทอ านวยการ ระดับต้น และระดับสูง และต าแหน่งประเภท
วิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ 
  นายแพทย์เวทิส  ประทุมศรี ต าแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมสาขา
จิตเวช) กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลพุทธโสธร  
กลุ่มที่ 2 ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ และช านาญการพิเศษ และต าแหน่ง
ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส และระดับทักษะพิเศษ 
  นางพนิดา  มิ่งสมร ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  
(นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านต้นนา หมู่ที่ 
10 ต าบลหนองยาว สสอ.พนมสารคาม 
กลุ่มที่ 3 ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับ
ปฏิบัติงาน และระดับช านาญงาน 
 นางภมร  พ้ืนบาตร ต าแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข กลุ่มงานทันตกรรม 
โรงพยาบาลพนมสารคาม 
 
 
 
 
 
 



 
 

๔ 

 
 3) มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้บริหารสาธารณสุขดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. 2561 ดังนี้ 

 - ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมชน คือ นางสาวทิพวรรณ  ไชยประการ ต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแปลงยาว 
    - สาธารณสุขอ าเภอ คือ นายชวาล ตัญญบุตร ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอเมือง
ฉะเชิงเทรา 
    - ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหรือหัวหน้าสถานีอนามัย คือ 
นายค ารณ  มุทะสิน ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ สถานีอนามัยเฉลิม
พระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี สสอ.บางน้ าเปรี้ยว  

 4) มอบช่อดอกไม้ แพทย์ในดวงใจ 77 จังหวัด ของจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 แพทย์ในดวงใจของจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามโครงการของ
แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ คือ นายพุทธภูมิ   สุจารีกุล 
โรงพยาบาลพนมสารคาม  

 5) สรุปข่าวสารสาธารณสุข ประจ าเดือน ธันวาคม 2561 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 
1.1 เรื่องจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 1) พระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้ง ก าหนดวันที่ 24 มีนาคม 2562 เป็นวันเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ เน้นข้าราชการให้วางตัวเป็นกลาง ในการ
จัดกิจกรรม ต่างๆ ที่เป็นการชุมนุม การจัดอบรมและประชุมต่างๆ ให้จัดก่อนการเลือกตั้ง 
แต่ทั้งนี้เพ่ือให้การประชุม/สัมมนาในพ้ืนที่ จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นไปด้วยความเรียบร้อย   
มีความโปร่งใสยุติธรรมและเป็นกลางทางการเมือง จึงขอให้หน่วยงานที่จะมีการจัด
ประชุม/สัมมนา ในช่วงเวลาตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่จัดให้มีการเลือกตั้ง ส.ส. ขอความ
ร่วมมือจากส านักคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดฉะเชิงเทราส่งเจ้าหน้าที่ร่วม
สังเกตการณ์ 

 2) วินัยจราจร ให้ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และเข้มงวด โดยเฉพาะข้าราชการ ให้ปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่อง ถ้าหากถูกจับ จะถูกด าเนินการสอบสวนทางวินัย   

 3)   วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ จะจัดอบรมฟ้ืนฟูความรู้ 
เกี่ยวกับเรื่องวัณโรค ที่โรงพยาบาลพุทธโสธร โดย นพ.เจรญิ ชูโชติถาวร วิทยากร        
ขอเชิญหน่วยงานในสังกัด เข้าร่วมรับฟังการบรรยายนี้ด้วย   

 4) Long Term Care  ยังมีท้องถิ่นที่ยังไม่ได้เข้าร่วมกองทุน LTC ประมาณ 1 ใน 3  
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ได้สั่งการขอความร่วมมือให้ทุกแห่งเข้าร่วมฯ 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลและประชุมประจ าเดือน 
ครั้งที่ 12/๒๕๖๑  เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม ๒๕๖๑  
 จ านวน 11 หน้า  รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่น าเสนอในการประชุม 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 



 
 

๕ 

 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
 
3.1  การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ (โดย กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข) 
3.1.1 การติดตามการด าเนินงานงบลงทุน ปี 2562 
 รับงบประมาณรายการก่อสร้าง จ านวน 17 รายการ วงเงินรวม 43,373,400 บาท 

รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่น าเสนอในการประชุม 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
  
3.1.2 สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ งบด าเนินงาน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จากระบบ 
SMS (Strategic Management System) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ 4 เดือน (ตุลาคม 2561 – 
มกราคม 2562) 
 รับงบประมาณ งบด าเนินงาน จ านวน  29,993,417.00 บาท เบิกจ่าย 19,057,585.33 

บาท ร้อยละ 63.54   รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่น าเสนอในการประชุม 
มติที่ประชุม   รับทราบ 

  
3.2  สถานการณ์การเงินการคลัง  (โดย กลุ่มงานประกันสุขภาพ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

๖ 

สรุปโรงพยาบาลที่ประสบภาวะวิกฤติ 
 - โรงพยาบาลบางน้ าเปรี้ยว วิกฤติระดับ 2 (เดิมระดับ 1 เดือน พฤศจิกายน) เนื่องจากมี

การตัดหนี้สูญลูกหนี้ช าระเงินเอง ประมาณ 7.1 ล้านบาท จ่ายช าระเจ้าหนี้ต่าง ๆ 
ประมาณ 9.7 ล้านบาท (ค่ารักษาพยาบาลตามจ่าย , ค่า OT , ค่าตอบแทนเงินไม่ท า 
เวชฯ , ค่าตอบแทนฉบับ 11 , ค่าซ่อมแซม, ค่าจ้างเหมา , ค่ายา และวัสดุการแพทย์) 

 - รพ.สนามชัยเขต วิกฤติระดับ 2 (เดิมระดับ 1 เดือน พฤศจิกายน) เนื่องจากจ่าย
ค่าตอบแทนฉบับ 11 ประมาณ 2.4 ล้านบาท , จ่ายช าระเจ้าหนี้การค้า 5.8 ล้านบาท ,
ตั้งเจ้าหนี้การค้า จ านวน 4.5 ล้านบาท , ปรับปรุงส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงใน
การจ่ายDRG-กองทุน UC-IP 9 แสนบาท และปรับปรุงส่วนต่าง   ค่ารักษาที่สูงกว่า
ข้อตกลงตามหลักเกณฑ์การจ่าย OP IP ประกันสังคมในเครือข่าย 7.3 แสนบาท 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
 
๔.๑  การขอรับเงินเพิ่มพิเศษส าหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ปฏิบัติงานในสถานบริการ
สาธารณสุขและไม่ท าเวชปฏิบัติส่วนตัวและหรือปฏิบัติงานโรงพยาบาลเอกชน (โดย กลุ่มงานบริหารทั่วไป)
  
 - แพทย์  ทันตแพทย์ และเภสัชกร แจ้งความประสงค์ขอรับเงินเพิ่มพิเศษส าหรับแพทย์ 

ทันตแพทย์และเภสัชกร ตั้งแต่ ๑ มกราคม  ๒๕62 จ านวน  1   ราย  ดังนี้   
  1) นายชุติวัต  ประดิษฐพัสตรา ต าแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ รพ.บ้านโพธิ์ 
   
 - แพทย์  ทันตแพทย์ และเภสัชกร แจ้งความประสงค์ขอรับเงินเพิ่มพิเศษส าหรับแพทย์ 

ทันตแพทย์และเภสัชกร ตั้งแต่ ๑ กุมภาพันธ์  ๒๕62 จ านวน  2   ราย  ดังนี้   
  1) นางสาวสุวรรณี  รุ่งนภาเวทย์ ต าแหน่งทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ รพ.แปลงยาว 
  ๒) นางสาวอรวรรณ  สุวรรณสิงห์ ต าแหน่งทันตแพทย์เชี่ยวชาญ รพ.บางปะกง 
   
 - แพทย์  ทันตแพทย์ และเภสัชกร แจ้งความประสงค์ขอยกเลิกรับเงินเพิ่มพิเศษส าหรับ

แพทย์  ทันตแพทย์และเภสัชกร ตั้งแต่ ๑ กุมภาพันธ์  ๒๕62 จ านวน  2   ราย  ดังนี้   
  1) นางสาวลาวัณย์  แจ่มจ ารัส  ต าแหน่งนายแพทย์ช านาญการ รพ.พุทธโสธร 
  2) นางสาวอมิตวรรณ  มณีนุตร์  ต าแหน่งนายแพทย์ช านาญการ  รพ.พุทธโสธร 
   
 - แพทย์  แจ้งความประสงค์ขอรับเงินเพิ่มพิเศษส าหรับแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกร 

ตั้งแต่ ๑ พฤศจิกายน  ๒๕61 จ านวน  1   ราย  ดังนี้   
  1) นางสาววิพัชรินทร์  ทรงเดชาพิพัฒน์ ต าแหน่งนายแพทย์ช านาญการ รพ.คลองเขื่อน 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ 

 
 

 



 
 

๗ 

ระเบียบวาระท่ี ๕   เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  
 
๕.๑  รายงานการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยาประจ าเดือนมกราคม ๒๕๖2 (โดย กลุ่มงานควบคุม
โรคติดต่อ) 
 รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาจังหวัดฉะเชิงเทราตั้งแต่วันที่ 1 - 28 มกราคม 2562 

จากบัตรรายงานผู้ป่วย (รง.506) จ านวนบัตรทั้งสิ้น 2,511 ฉบับ รายงานทันเวลาจ านวน 
2,511 ฉบับ  คิดเป็นร้อยละ 100 

มติที่ประชุม   รับทราบ  
 
5.1.1 อัตราป่วยของจังหวัดฉะเชิงเทรา  
 อัตราป่วย 10 อันดับแรกจังหวัดฉะเชิงเทราเปรียบเทียบกับอัตราป่วยภาคกลางและอัตรา

ป่วยประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1-28 มกราคม 2562 รายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม   รับทราบ  
 

5.1.2 สถานการณ์โรคไข้เลอืดออก จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 28 มกราคม 2562 สสจ.ฉะเชิงเทรา ได้รับ

รายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจ านวนทั้งสิ้น 75 ราย คิดเป็นอัตราป่วยต่อประชากรแสนคน
เท่ากับ 10.57 (อันดับที่ 2 ของระดับเขตและอันดับที่ 19 ของระดับประเทศ)      กลุ่มอายุ
ที่พบสูงสุดคือ กลุ่มอายุ 10 - 14 ปีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนเท่ากับ 35.10 รองลงมา
คือกลุ่มอายุ    5 - 9 ปี และ 15 - 24 ปี อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนเท่ากับ 30.52 
และ 22.53 ตามล าดับ อาชีพที่มีจ านวนผู้ป่วยสูงสุด คือ นักเรียน จ านวนผู้ป่วยเท่ากับ 37 
ราย รองลงมา คือในปกครอง และอาชีพรับจ้าง   จ านวนผู้ป่วยเท่ากับ 21 รายและ 12 ราย 
ตามล าดับ อ าเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ อ าเภอคลองเขื่อน อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน
เท่ากับ 22.96 รองลงมา คืออ าเภอสนามชัยเขต และอ าเภอพนมสารคาม อัตราป่วยต่อ
ประชากรแสนคนเท่ากับ 20.10 และ 18.21 ตามล าดับ 

มติที่ประชุม   รับทราบ  
 



 
 

๘ 

5.1.3 วัณโรค   
 รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่น าเสนอในการประชุม 
มติที่ประชุม   รับทราบ  
  
5.1.4 รายงานการสอบสวนโรคอีสุกอีใส 
 ในเดือน มกราคม 2562 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับรายงานจาก

โรงพยาบาลพุทธโสธร พบผู้ป่วยเสียชีวิตด้วยอาการไข้ ตุ่มใส จ านวน 2 ราย     โดยรายแรก
ได้รับแจ้งในวันที่ 14 มกราคม 2562 ได้รับการวินิจฉัยการติดเชื้อ Varicella และรายที่สอง
ได้รับแจ้งในวันที่ 24 มกราคม 2562 ได้รับการวินิจฉัย Varicella และ Disseminated 
herpes Infection รายละเอียดตามเอกสารที่แนบในการประชุม 

มติที่ประชุม   รับทราบ  
  
5.1.5 Application EPI 
 น าเสนอ Application “My Baby & Vaccine”  โดย นายวุฒิชัย  ไทเศรษฐวัฒน์กุล 
มติที่ประชุม   รับทราบ ให้ทดลองใช้ที่ อ าเภอบางปะกง และประเมินผลก่อนน าไปใช้จริง 
  
๕.๒   สรุปผลการประเมินระบบการประชุมผ่าน Web Conference ชี้แจงเกณฑ์การประเมินพัฒนา
คุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ปี 2562  (โดย กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข) 
 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ร่วมกับ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ ได้

จัดประชุมชี้แจงเกณฑ์การประเมินพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.
ติดดาว) ปี ๒๕๖๒ ผ่าน Web Conference เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ - 
๑๖.๐๐ น. และได้ให้ผู้เข้าร่วมประชุมประเมินผลการประชุมลงใน Google Form โดยมีผู้
ประเมิน จ านวน 21 คน ทั้งนี้ เป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จ านวน ๑๔ 
คน (66.7%) ความพึงพอใจร้อยละ 79.00 โดยการประชุมผ่าน Web Conference จะจัด
ประชุมทุกวันพุธ ที่ 1 และ 3 ช่วงเวลา 13.00-15.00 น.ของทุกๆ เดือน รายละเอียดตาม
ไฟล์เอกสารที่น าเสนอในการประชุม 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
  
๕.๓  สรุปผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดค ารับรองการปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุข (Performance 
Agreement : PA) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ 3 เดือน 
(ตุลาคม - ธันวาคม 2561)  (โดย กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข) 
 จ านวน 21 ตัวชีว้ัด // ผ่านเกณฑ์ 10 ตัวชี้วัด ร้อยละ 47.6 // ตกเกณฑ์เล็กน้อย, N/A 10 

ตัวชี้วัด ร้อยละ 47.6 // ตกเกณฑ์มาก 1 ตัวชี้วัด ร้อยละ 4.8  ขอความร่วมมือให้หน่วยงาน   
ทุกแห่ง ช่วยตรวจสอบข้อมูล และเร่งรัดด าเนินการขับเคลื่อนตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการของกระทรวงสาธารณสุข   รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่น าเสนอในการประชุม 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
  
 



 
 

๙ 

5.4  การจัดสรรเงิน IP เดือนตุลาคม 2561 - พฤศจิกายน 2561 (โดย กลุ่มงานประกันสุขภาพ) 
 รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่น าเสนอในการประชุม 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
  
๕.๕  ค่าตอบแทนก าลังคนด้านสาธารณสุข (ฉ.11) ปี 2562 งวดที่ 1 (โดย กลุ่มงานประกันสุขภาพ) 
 รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่น าเสนอในการประชุม 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
  
5.6  การด าเนินการ RDU จังหวัดฉะเชิงเทรา (โดย กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข) 
 ผลการด าเนินงาน RDU จังหวัดฉะเชิงเทรา ไตรมาสที่ 1/2562 

จังหวัดฉะเชิงเทรา มีโรงพยาบาล 11 แห่ง 
 RDU ขั้น1 = 11 แห่ง (100 %) 
 RDU ขั้น2 = 3 แห่ง (27.27%) 
 RDU ขั้น3 = 3 แห่ง (27.27%) 
โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ RDU ขั้นที่ 2 ไตรมาส 1/2562 ผ่าน 3 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 
27.27 (นับซ้ าจากการผ่านขั้น 3) เป้าหมาย : ขั้นที่ 2 ≥ ร้อยละ 20  
โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ RDU ขั้นที่ 3 ไตรมาส 1/2562 ผ่านขั้นที่ 3 ทั้งหมด 3 แห่ง คิดเป็น 
ร้อยละ 27.27 
รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่น าเสนอในการประชุม 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
  
5.7  มาตรฐานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย (โดย กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข) 
 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ด าเนินการ ดังนี้  
 - ส่งเสริม สนับสนุน ให้ค าแนะน า 
 - ก ากับติดตามความก้าวหน้า และประเมินผล 
 - ตรวจสอบคุณภาพประจ าปี ตรวจสอบเฝ้าระวังร่วมกับโรงพยาบาลในจังหวัด 
 - สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อเขตบริการสุขภาพ 
 โรงพยาบาล ด าเนินการ ดังนี้ 
 - ก าหนดเมนูอาหารล่วงหน้าอย่างน้อย 2 เดือนให้สอดคล้องกับวัตถุดิบและตามฤดูกาลที่

มีในพ้ืนที่ 
 - จัดระบบจัดซื้อจัดจ้างที่เอ้ือต่อการด าเนินการที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสอดคล้องกับ

ระเบียบและวิธีปฏิบัติ 
 - ตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบก่อนน ามาประกอบอาหาร 
 - ตรวจสอบคุณภาพประจ าปี ตรวจสอบเฝ้าระวังร่วมกับโรงพยาบาลในจังหวัด 
 - จัดหาให้มีพื้นที่การจ าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ หรือที่ได้รับรองตามมาตรฐานอ่ืนๆ ให้

เข้าถึงได้ง่ายและสนับสนุนเกษตรกรในพ้ืนที่ 
  
 



 
 

๑๐ 

 ขั้นตอนการด าเนินงานมาตรฐานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย 
 1) โรงพยาบาลมีการก าหนดนโยบาย 
 2) แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง 
 3)) การประกาศ นโยบายให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและ

มาตรการและจัดท าแผน 
 4) ด าเนินการตามแผนงานหรือโครงการ โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ 
 5) ควบคุมการก าหนดเมนูอาหารล่วงหน้าอย่างน้อย 2 เดือน 
 6) ควบคุมก ากับระบบการจัดซื้อจัดจ้างที่เอ้ือต่อการด าเนินการที่โปร่งใส 
 7) ควบคุมการตรวจสอบคุณภาพการตรวจรับวัตถุดิบตามเกณฑ์ฯ 
 8) มีการตรวจสอบคุณภาพประจ าปีโดยตรวจเฝ้าระวังร่วมกับส านักงานสาธารณสุขจังหวัด

ฉะเชิงเทรา 
 9) ควบคุมการตรวจสถานที่ประกอบอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาลตามแบบประเมิน

มาตรฐานฯ 
 10) โรงพยาบาลมีการจัดพ้ืนที่ในการจ าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ หรือ สินค้าท่ีได้รับรอง

มาตรฐานเกษตรปลอดภัยสูงจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 แผนการด าเนินงานการใช้ผักในโรงพยาบาล 
 - สนับสนุนให้โรงพยาบาลทุกแห่งน าผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรที่อยู่ในพ้ืนที่       

มาประกอบอาหารในโรงพยาบาล 
 - ประชาสัมพันธ์การจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตรให้ประชาชนทั่วไปทราบ 
 - สนับสนุนชุดทดสอบหาสารเคมีตกค้างเบื้องต้น ชุด เอ็มเจพีเค (MJPK) เพ่ือตรวจหา

สารเคมีตกค้าง  ให้โรงพยาบาลทุกแห่ง (สสจ.สนับสนุน) 
  รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่น าเสนอในการประชุม 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
  
5.8  ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จังหวัดฉะเชิงเทรา (โดย 
กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก) 
 รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่น าเสนอในการประชุม 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
  
ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืนๆ 
6.1 เรื่องจากรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 
6.1.1 เดิน ว่ิง ป่ัน ป้องกันอัมพาต ปีที่ 4 (โดย รองฯ กสิวัฒน์ ศรีประดิษฐ์) 
 การจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บริเวณหน้าศาลาจัตุรมุข           

โดยมียอดผู้สมัคร เดิน วิ่งประมาณ 1,470 คน  ปั่น 150 คน 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
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6.1.2  แนวทางการประเมิน ส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของ
จังหวัดประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (โดย รองฯ เลิศชาย เลิศวุฒิ) 
 เน้นการบริหารจัดการ ลดและคัดแยกขยะมูลฝอย รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่น าเสนอ    

ในการประชุม 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
  
6.2  เรื่องจากโรงพยาบาล 
6.2.1  แผน EEC (โดย ผอ.รพ.พุทธโสธร) 
 ส านักงานเขตสุขภาพท่ี 6 เสนอในแผน EEC ให้จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็น Excellent         

เรื่องเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ และจะน าเสนอต่อคณะกรรมการ ระดับประเทศต่อไป   
มติที่ประชุม   รับทราบ 
  
6.2.2  โควตาแพทย์ประจ าบ้าน (โดย ผอ.รพ.สนามชัยเขต) 
 โควตาแพทย์ประจ าบ้าน รอบพิเศษ  มี 2 สาขา  คืออายุรศาสตร์ และศัลยศาสตร์ เรียนที่ 

โรงพยาบาลชลบุรี  กับ วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี ซึ่งได้โควตา ดังนี้ 
สาขาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลพนมสารคาม และโรงพยาบาลบ้านโพธิ์  
สาขาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลบางปะกง 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
  
6.3  เรื่องจากสาธารณสุขอ าเภอ 
6.3.1  อสม. ดีเด่น ภาคกลาง (โดย สสอ.บางคล้า) 
 คณะกรรมการระดับประเทศ จะมาเยี่ยมประเมิน อสม.ดีเด่น สาขาคุ้มครองผู้บริโภค  

ทีต่ าบลหัวไทร อ าเภอบางคล้า ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ขอเรียนเชิญคณะกรรมการ
วางแผนและประเมินผลเข้าร่วมต้อนรับ 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
  
6.3.2  ปรับเปลี่ยน คณะกรรมการสาธารณสุขอ าเภอ (โดย สสอ.คลองเขื่อน) 
 สสอ.แจ้งปรับเปลี่ยน คณะกรรมการสาธารณสุขอ าเภอ ดังนี้ 
  - นายชูชีพ มีเจริญ  ประธานฯ 
 - นายบุญสืบ จันทร์เจริญ  เลขานุการ 
 - นายชาญเลขา กุลละวณิชย์  เหรัญญิก 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
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6.4  เรื่องจากกลุ่มงานในส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ 
6.4.1 แลกเปลี่ยนเรื่อง EEC (โดย กลุ่มงานประกันสุขภาพ)   
 หากสถานบริการรัฐบาลรองรับการให้บริการ ไม่ครอบคลุม EEC จะมีการให้เอกชนร่วม

ให้บริการ แต่ทั้งนี้ บทเรียนในอดีตของจังหวัดฉะเชิงเทรา โรงพยาบาลเอกชนที่เคยร่วม
ให้บริการ 2 แห่ง  ไม่สามารถด าเนินการได้ต้องขอถอนตัว 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
  
 
เลิกประชุมเวลา ๑๖.0๐ น.  
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