รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนประเมินผลและประชุมประจาเดือน
ครั้งที่ 3/๒๕๖2
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖2
ณ ห้องประชุมพุทธโสธร สานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
คณะกรรมการ ผู้มาประชุม
1
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๑1
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๑3
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๑5
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๑7
18
19
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21
๒2
23
๒4
๒5

นายมณเฑียร คณาสวัสดิ์
นายกสิวัฒน์ ศรีประดิษฐ์
นางสุนันทา ชนะวรรณ์
นางสาวรุ่งทิวา ประสานทอง
นายสมบัติ ทั่งทอง
นางระพีพร อารีย์
นางรุจิรัตน์ ปุณยลิขิต
นางสาวประยูร ภวังคะนันท์
นางอุไร ศิลปกิจโกศล
นายสุธน คุณรักษา
นายสันติ สัมฤทธิ์มโนพร
นางสาวมานิตา พรรณวดี
นายอนุชา อาภาสวัสดิ์
นางวรินทร ตันเจริญ
นายเกริกภัทร ลิมปพยอม
นางสาววิพัชรินทร์ ทรงเดชาพิพัฒน์
นายชวาล ตัญญบุตร
นายสมเจตน์ สถิตสมิทธิ์
นายสุทัศน์ เสียงไพโรจน์
นายกฤษดา พรหมสุวรรณ์
นายชูชีพ มีเจริญ
นายศศิธร ศุภพิชน์
นายชาญเลขา กุลละวณิชย์
นายมานิตย์ ชุ่มชูจันทร์
นายปราโมทย์ ตันดี

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา(รก.)
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
รองผู้อานวยการด้าน พรส. รพ.พุทธโสธร
รองผู้อานวยการด้านบริการปฐมภูมิ รพ.พุทธโสธร
ผู้อานวยการโรงพยาบาลบางคล้า(แทน)
ผู้อานวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ผู้อานวยการโรงพยาบาลบางปะกง
ผู้อานวยการโรงพยาบาลสนามชัยเขต(แทน)
ผู้อานวยการโรงพยาบาลบ้านโพธิ์
ผู้อานวยการโรงพยาบาลราชสาส์น
ผู้อานวยการโรงพยาบาลแปลงยาว(แทน)
ผู้อานวยการโรงพยาบาลท่าตะเกียบ
ผู้อานวยการโรงพยาบาลคลองเขื่อน
สาธารณสุขอาเภอเมืองฉะเชิงเทรา
สาธารณสุขอาเภอบางคล้า
สาธารณสุขอาเภอพนมสารคาม(แทน)
สาธารณสุขอาเภอบางน้าเปรี้ยว(รก.)
สาธารณสุขอาเภอบางปะกง
สาธารณสุขอาเภอสนามชัยเขต
สาธารณสุขอาเภอบ้านโพธิ์
สาธารณสุขอาเภอแปลงยาว
สาธารณสุขอาเภอราชสาส์น

๒
๒6 นางสาวรัตน์จุดา ฉัตรไชยศิริ
27 นายบุญสืบ จันทร์เจริญ
28 นายชาตรี นันทพานิช
29 นายพิเชษฐ์ ไตรติลานันท์
30 นายเจริญชัย นวพาณิชย์
๓1 นางโสภา เวฬุตันติ
๓2 นางลาวัณย์ อมรรัตน์
๓3 นางลลิตา พรพนาวัลย์
๓4 นางสาวกฤษณุ โกมลภิศ
35 นางสาวยุพิน หงษ์วะชิน
๓6 นายพีระพล ต่วนภูษา
๓7 นายเดชชัย สินเจริญ
38 นางสาวพรพิมล แน่นหนา
39 นางวิภาวี สุวรรณธร
40 นางอมรรัตน์ เกษมโชติพิพัฒน์
41 นางรุ่งรัตน์ ห้องทองคา
42 นางพนิดา มิ่งสมร
43 นายจารัส คารอด
ผู้เข้าร่วมประชุม
1
นางพิศมัย เมธีกุล
2
นายอาณัติ ประดิษแจ้ง
3
นางสาวนฤมล พงษ์สุวรรณ
4
นายชาญศักดิ์ เจียมวงศากุล
5
นางสาวพรพิมล ขันชูสวัสดิ์
6
นางสาวภาคินี อินรัตน์
7
นายเมธี เมฆวิชัย
ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการ
1
นางสาวสมบัติ ชุติมานุกูล
2
นายเลิศชาย เลิศวุฒิ
3
นายสรลักษณ์ มิ่งไทยสงค์

สาธารณสุขอาเภอท่าตะเกียบ(แทน)
สาธารณสุขอาเภอคลองเขื่อน(รก.)
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ(แทน)
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข(แทน)
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิตและยาเสพติด
หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ
หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารองค์กร(แทน)
หัวหน้าสานักงานเลขานุการฯ
ผู้แทน รพ.สต.
ประธานชมรม อสม.จังหวัดฉะเชิงเทรา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
เจ้าพนักงานสถิติชานาญงาน
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ผู้อานวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร
เภสัชกรเชี่ยวชาญ
ผู้อานวยการโรงพยาบาลบางน้าเปรี้ยว

๓
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. นายมณเฑียร คณาสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
เป็นประธานในการประชุม
วาระก่อนการประชุม
1) สวดมนต์ไหว้พระ
2) สรุปข่าวสารสาธารณสุข ประจาเดือน มีนาคม 2562
3) มอบโล่วัดส่งเสริมสุขภาพ
4) มอบประกาศเกียรติคุณ องค์กร อสม. สร้างสุขภาพ รู้ตน ลดเสี่ยง ลดโรค ปรับพฤติกรรม
ดีเด่น ปี 2561 ระดับเขตสุขภาพที่ 6 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ชมรม อสม.
อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา
5) มอบประกาศเกียรติคุณ ทีมสนับสนุน องค์กร อสม. สร้างสุขภาพ รู้ตน ลดเสี่ยง ลดโรค
ปรับพฤติกรรมดีเด่น ปี 2561 ระดับเขตสุขภาพที่ 6 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่
อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา
6) มอบ ป้าย และประกาศเกียรติคุณ สถานประกอบการประเภทสถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิง
ที่สมัครเข้าร่วมโครงการและพัฒนาสุขาในสถานประกอบการ สามารถผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน HAS “ส้วมสะอาด ได้มาตรฐาน” ได้แก่ บริษัท สกุนต์ทองคาร์แคร์
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่องจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
1) พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10
-วันที่ 6,8,9 เมษายน 2562 มีพิธีตักน้าและปลุกเสกน้า ณ วัดปากน้าโจ้โล้ อ.บางคล้า
และวัดโสธรวรารามวรวิหาร หากจังหวัดขอความร่วมมือ ฝากทุกหน่วยงานให้ความ
ร่วมมือและเตรียมหน่วยปฐมพยาบาล ให้พร้อม
2) การอบรมจิตอาสา 904 ณ เขาหินซ้อน ในส่วนของสาธารณสุขได้รับให้จัดหน่วยปฐม
พยาบาลและแพทย์ประจาหน่วย ฝาก รพ.พุทธโสธร ช่วยสนับสนุน ดูแลด้วย
3) ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 7 วันอันตราย ในช่วงก่อนวันหยุดสงกรานต์ วันที่ 10 หรือ 11
เมษายน ท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขอาจจะแวะมาตรวจเยี่ยมฉะเชิงเทรา ฝากกลุ่มงาน
NCD และพื้นที่เตรียมการ เรื่องการรณรงค์ การบังคับใช้กฎหมายต่างๆ ทางด้านผู้ว่า
ราชการจังหวัด และรองผู้ว่าราชการจังหวัด ก็ได้เน้นย้าไปทางตารวจด้วยแล้ว
4) ขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยเตรียมงาน ในการต้อนรับคณะนายกรัฐมนตรี ที่ลงมาตรวจเยี่ยม
พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ทุกอย่างเรียบร้อย ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี
5) ไข้เลือดออกย้อนหลัง 5 ปี ในปีนี้มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น และจังหวัดฉะเชิงเทราสูงกว่าค่ามัธยฐาน
ฝากกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และขอมอบหมายให้รองนายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดทุกท่านช่วยกากับดูแลพื้นที่ ที่รับผิดชอบด้วย
6) วัณโรค ฝากทุกแห่งช่วยดูแล รวมถึงการคัดกรอง
7) บุหรี่
8) ยาน้าเสริมธาตุเหล็ก
9) ผักปลอดภัย ฝากโรงพยาบาลทุกแห่งช่วยสนับสนุนซื้อผักปลอดภัย
มติที่ประชุม รับทราบ

๔
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลและประชุมประจาเดือน
ครั้งที่ 2/๒๕62 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
จานวน 14 หน้า รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่นาเสนอในการประชุม
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
3.1 ติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงาน "โครงการวิตามินเสริมธาตุเหล็กเด็กไทย อายุ 6 เดือน - 5 ปี
เขตสุขภาพที่ 6" (โดย กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ)
ดาเนินโครงการฯ ในกลุ่มเป้าหมายเด็กอายุ 6 เดือน – 2 ปี 3+ กิจกรรม ได้แก่
1) จ่ายวิตามินเสริมธาตุเหล็ก
2) ให้คาแนะนา
3) เจาะ Hematocrit
+) ภาวะโลหิตจางฯ
สรุปผลการดาเนินงานโครงการวิตามินเสริมธาตุเหล็กเด็กไทย อายุ 6 เดือน – 5 ปี
จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ วันที่ 26 มีนาคม 2562
การจ่ายยาน้าเสริมธาตุเหล็ก ในภาพรวม เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับรอบวันที่ 12 มี.ค. จาก 92%
เป็น 94% ผลงานอาเภอ เพิ่มขึ้น 4 แห่ง ,เท่าเดิม 4 แห่ง และลดลง 2 แห่ง ผลงาน 100%
1 แห่ง คืออาเภอคลองเขื่อน ผลงานต่าสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ อ.บ้านโพธิ์ 85% , แปลงยาว
91% และ อ.บางปะกง 92%
การเจาะฮีมาโตคริต(Hct.): ในภาพรวมเพิ่มขึ้น จาก 40% เป็น 53% ชื่นชมทุกอาเภอที่ร่วม
เร่งรัดผลการดาเนินงานหลังจากรับนโยบายจากท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผลการ
ดาเนินงานเพิ่มขึ้นทุกอาเภอ อัตราเพิ่มสูงขึ้นที่อาเภอเมือง จาก 22% เป็น 50% อาเภอที่มผี ล
การดาเนินงานต่าสุด 3 อาเภอ ได้แก่ อ.บางคล้า 21% ,พนมสารคาม 37% และ อ.ท่า
ตะเกียบ 43%
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
๔.๑ การขอรับเงินเพิ่มพิเศษสาหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ปฏิบัติงานในสถานบริการ
สาธารณสุขและไม่ทาเวชปฏิบัติส่วนตัวและหรือปฏิบัติงานโรงพยาบาลเอกชน (โดย กลุ่มงานบริหารทั่วไป)
- มีแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร แจ้งความประสงค์ขอรับเงินเพิ่มพิเศษสาหรับแพทย์
ทันตแพทย์และเภสัชกร ตั้งแต่ ๑ เมษายน ๒๕62 จานวน 3 ราย ดังนี้
1) นายวันชัย ศรีพกุ ตาแหน่งนายแพทย์ชานาญการ รพ.ท่าตะเกียบ
2) นางสาวชนัญญา เอื้อพูนวิริยะ ตาแหน่งทันตแพทย์ชานาญการ รพ.พนมสารคาม
3) นางสาวณิชากร ตู้จินดา ตาแหน่งนายแพทย์ รพ.พุทธโสธร
- มีแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร แจ้งความประสงค์ขอรับเงินเพิ่มพิเศษสาหรับแพทย์
ทันตแพทย์และเภสัชกร ตั้งแต่ ๑ พฤษภาคม ๒๕62 จานวน 1 ราย ดังนี้
1) นางสาวหิรัญญา เย็นสบาย ตาแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ รพ.ราชสาส์น
- มีแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร แจ้งความประสงค์ขอยกเลิกรับเงินเพิ่มพิเศษสาหรับ

๕

มติที่ประชุม

แพทย์ตั้งแต่ ๑ เมษายน ๒๕62 จานวน 2 ราย ดังนี้
1) นางสาววรินทิพย์ มหาพสุธานนท์ ตาแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.พนมสารคาม
2) นางสาวสุนทรี ชัยโชติรานันท์ ตาแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.พนมสารคาม
เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
๕.๑ รายงานการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยาประจาเดือนมีนาคม ๒๕๖2 (โดย กลุ่มงานควบคุม
โรคติดต่อ)
รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาจังหวัดฉะเชิงเทราตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 28 มีนาคม
2562 จากบัตรรายงานผู้ป่วย (รง.506) จานวนบัตรทั้งสิ้น 10,169 ฉบับ รายงานทันเวลา
จานวน 10,122 ฉบับ คิดเป็น ร้อยละ 99.54
มติที่ประชุม รับทราบ
5.1.1 อัตราป่วยของจังหวัดฉะเชิงเทรา
อัตราป่วย 10 อันดับแรกจังหวัดฉะเชิงเทราเปรียบเทียบกับอัตราป่วยภาคกลางและอัตราป่วย
ประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 - 28 มีนาคม 2562 รายละเอียดดังนี้

มติที่ประชุม

รับทราบ

5.1.2 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 28 มีนาคม 2562 สสจ.ฉะเชิงเทรา ได้รับรายงาน
ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจานวนทั้งสิ้น 236 ราย คิดเป็นอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนเท่ากับ
33.24 (อันดับที่ 3 ของระดับเขตและอันดับที่ 10 ของระดับประเทศ) มีรายงานผู้เสียชีวิต 1
ราย อัตราตายต่อประชากรแสนคนเท่ากับ 0.14 อัตราป่วยตายเท่ากับ 0.42 กลุ่มอายุที่พบ
สูงสุดคือกลุ่มอายุ 10 - 14 ปีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนเท่ากับ 109.42 รองลงมาคือ
กลุ่มอายุ 5 - 9 ปี และ 15 - 24 ปีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนเท่ากับ 100.95 และ
58.37 อาชีพที่มีจานวนผู้ป่วยสูงสุดคือนักเรียน จานวนผู้ป่วยเท่ากับ 115 ราย รองลงมาคือ

๖

มติที่ประชุม

ในปกครองและอาชีพรับจ้าง จานวนผู้ป่วยเท่ากับ 70 รายและ 36 ราย ตามลาดับ อาเภอที่มี
อัตราป่วยสูงสุดคืออาเภอแปลงยาว อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนเท่ากับ 78.29 รองลงมาคือ
อาเภอพนมสารคาม และอาเภอคลองเขื่อน อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนเท่ากับ 54.62 และ
53.38 ตามลาดับ
รับทราบ

5.2 การติดตามการบริหารสัญญา งบลงทุน รายการก่อสร้างปีงบประมาณ 2562 (โดย กลุ่มงานพัฒนา
ยุทธศาสตร์สาธารณสุข)
5.2.1 ติดตามงบลงทุน

ฝากทุกหน่วยงานเร่งรัดดาเนินการเบิกจ่ายให้ทัน 30 กันยายน 2562
5.2.2 งบค่าเสื่อม
- เบิก – จ่าย งบลงทุน 2562 รายการก่อสร้าง 17 รายการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 2 รายการ คือ
รั้วตาข่ายถัก (ตอกเข็ม คอร.) ความยาว 114 เมตร ของ รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติฯ และระบบระบายน้าพร้อม
บ่อพักน้าและรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาว 765 เมตร ของ รพ.แปลงยาว อาเภอแปลงยาว
ในส่วนที่เหลืออีก 15 รายการ ฝากผู้บริหารทุกท่าน ช่วยเร่งรัดการเบิกจ่ายด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.3 สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ งบรายจ่ายประจา สานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จากระบบ
SMS (Strategic Management System) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2561 –
มีนาคม 2562) (โดย กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข)
ข้อมูลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 20 มีนาคม 2562 คิดเป็น 31% เป็นอันดับสุดท้ายของเขต 6
ดังนั้นขอความร่วมมือทุกแห่งรีบดาเนินการเร่งรัดเบิกจ่ายให้ทันสิ้นเดือนนี้เพื่อให้ยอดการ
เบิกจ่ายเพิ่มขึ้นจากเดิม ให้ได้ตามเป้าหมาย 57%
มติที่ประชุม รับทราบ

๗
5.4 สถานการณ์การเงินการคลัง (โดย กลุ่มงานประกันสุขภาพ)

มติที่ประชุม

สรุปโรงพยาบาลที่ประสภาวะวิกฤติ
- รพ.พุทธโสธร วิกฤติระดับ 2 (ต่อเนื่องจากเดือนก่อน) เนื่องจากรายได้กองทุน UC-OP
แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิรับโอนเงินครบ 100% ซึ่งนารายได้ดังกล่าวมาลดยอดลูกหนี้
ค่ารักษาพยาบาล OPD-UC ทั้งหมดที่ให้การรักษาพยาบาล ส่งผลให้รายได้ลดลงจากเดือนก่อน
(เป็นการปรับปรุงทางบัญชี) ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายประเภทค่าเวชภัณฑ์มิใช่
ยา ใช้ไป , ค่าจ้างเหมา , ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ส่งผลให้กาไรสุทธิติดลบเพิ่มขึ้น
จาก เดือนก่อน ประมาณ 27 ล้านบาท
- รพ.สนามชัยเขต วิกฤติระดับ 1 (เดือนก่อนเดิมระดับ 0) มีการกันเงินรับฝากกองทุน UC
ส่วนที่เป็นยา เวชภัณฑ์และเงิน Fixed Cost งวดที่ ๒ ที่สนับสนุนให้รพ.สต.เครือข่าย ประมาณ
5.3 ล้านบาท ส่งผลให้ในงบด้านเจ้าหนี้เพิ่มทาให้ Current Ratio ตกเกณฑ์น้อยกว่า 1.5 เท่า
และมีการจ่ายชาระหนี้เจ้าหนี้การค้าต่าง ๆ ประมาณ 3.4 ล้านบาท
รับทราบ

5.5 ประมาณการ IP_ปี 2562 จากผลดาเนินงาน 5 เดือน (โดย กลุ่มงานประกันสุขภาพ)
รายละเอียดตามที่นาเสนอในการประชุม
มติที่ประชุม รับทราบ
5.6 การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2562 (โดย กลุ่มงานประกัน
สุขภาพ)
รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบวาระการประชุม
มติที่ประชุม รับทราบ

๘
5.7 ค่าตอบแทนกาลังคน สธ.ปี 2562 งวดที่ 2 (โดย กลุ่มงานประกันสุขภาพ)
ค่าตอบแทนกาลังคน สธ.ปี 2562 งวดที่ 2 ได้ทาหนังสือแจ้งออกไปแล้ว
1) ปรับเกลี่ย ตามวงเงิน 16,717,050 บาท
2) พิจารณาจัด สรรให้ รพ.สต. ร้อยละ 50 ในงวดที่ 2
3) ที่เหลือปรับเกลี่ย ให้กับโรงพยาบาลชุมชน ทุกแห่ง

มติที่ประชุม

ขอให้ดาเนินการ ดังนี้
1) สนับสนุนให้รพ.สต. เดือน มกราคม 2562 – กุมภาพันธ์ 2562
2) สนับสนุนให้ รพช. งวดที่ 2 และเงินคงเหลือของ รพ.สต.
3) รพช.สนับสนุนให้กับ รพ.สต. ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2562– กันยายน 2562 จนครบ 100%
(ตามจานวนเงินที่เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ)
รับทราบ

5.8 ค่ารักษาพยาบาล OPD UC นอก CUP ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 1 (เดือน
ตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561) (โดย กลุ่มงานประกันสุขภาพ)
ได้มีหนังสือแจ้งให้ทราบแล้ว ตามหนังสือสานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
ที่ ฉช ๐๐๓๒/ว๓๕๒ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ รายละเอียดตามตาราง

รพ.คอลัมนในแนวตั้ง ตองชาระยอดคางชาระ ระหวาง รพ. ตามคอลัมนในแนวนอน

๙
มติที่ประชุม รับทราบ
5.9 การเพิ่ม/ขยายสิทธิประโยชน์/ระบบบริการ ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (โดย กลุ่มงาน
ประกันสุขภาพ)
รายละเอียดตามที่นาเสนอในการประชุม
มติที่ประชุม รับทราบ
5.10 สรุปมติคณะกรรมการกาหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (โดย กลุ่ม
งานประกันสุขภาพ)
รายละเอียดตามที่นาเสนอในการประชุม
มติที่ประชุม รับทราบ
5.11 การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(ค่าเสื่อม)
(โดย กลุ่มงานประกันสุขภาพ)

๑๐

มติที่ประชุม

รายละเอียดตามที่นาเสนอในการประชุม
รับทราบ

5.12 ความก้าวหน้าการดาเนินการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (โดย กลุ่ม
งานประกันสุขภาพ)
รายละเอียดตามที่นาเสนอในการประชุม
มติที่ประชุม รับทราบ
5.13 ผลงานตามนโยบายนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา (ผลงานเด่น) ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการรอบที่ 2 (วันที่ 1 เมษายน 2562 –
วันที่ 31 สิงหาคม 2562) ในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 จานวน 5 ตัวชี้วัด (โดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากร
บุคคล)
1) อัตราความสาเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ มากกว่าร้อยละ ๘๕
2) อัตราป่วยด้วยไข้เลือดออกลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ15 ของค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี
(ปี พ.ศ.2557-2561)
3) ผลสาเร็จการดาเนินโครงการวิตามินเสริมธาตุเหล็กเด็กไทยอายุ 6 เดือนถึง 5 ปี
4) การดาเนินงานโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน
5) มีการใช้ Application สาหรับ PCC ในหน่วยบริการปฐมภูมิ (ตัวชี้วัดพิเศษ)
มติที่ประชุม รับทราบ

๑๑
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
6.1 เรื่องจากรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
6.1.1 ขอบคุณที่ร่วมกันออกตรวจราชการนิเทศงาน (โดย นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน)
ขอขอบคุณทุกท่านทีใ่ ห้ความร่วมมือกันออกตรวจราชการนิเทศงาน ในแต่ละอาเภอ สาหรับที่
ผ่านมาตัวชี้วัดตัวหลักๆ ก็ผ่านเกณฑ์
มติที่ประชุม รับทราบ
6.2 เรื่องจากโรงพยาบาล
6.2.1 การอบรมจิตอาสา 904 (โดย ผอ.รพ.พนมสารคาม)
การอบรมจิตอาสา 904 ที่เขาหินซ้อนและกระบกเตี้ย จานวน 2 รุ่น รุ่นละ 4 วัน ในการจัด
หน่วยปฐมพยาบาล การจัดแพทย์ และพยาบาล ไปประจาดูแลนี้ เสนอว่าควรจะจัดเป็น
ภาพรวมทั้งจังหวัด สลับหมุนเวียนกัน
ประธาน
ให้นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน ช่วยดาเนินการในเรื่องนี้
มติที่ประชุม รับทราบ
6.3 เรื่องจากกลุ่มงานในสานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
6.3.1 ผลงานตามตัวชี้วัด ITA (โดย กลุ่มงานนิติการ)
- ร้อยละของหน่วยงานในสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA
ซึ่งค่าเป้าหมายในไตรมาสที่ 2 หลักฐานเชิงประจักษ์ EB1 - EB26 ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80
หน่วยประเมิน 23 หน่วย ได้แก่ สสจ. สสอ.และ รพ.ทุกแห่ง ผลงาน ณ วันที่ 29 มีนาคม
2562 เวลา 11.00 น.
-ผ่านเกณฑ์ 80% จานวน 4 แห่ง ได้แก่ สสจ.ฉะเชิงเทรา ,สสอ.บ้านโพธิ์ ,สสอ.พนมสารคาม
และ รพ.บางคล้า
-ไม่ส่งรายงาน 4 แห่ง ได้แก่ รพ.สนามชัยเขต ,สสอ.เมือง, สสอ.สนามชัยเขต และ
สสอ.ท่าตะเกียบ
มติที่ประชุม รับทราบ
6.3.2 ระบบส่งต่อผู้ป่วยทันตกรรม (โดย กลุ่มงานทันตสาธารณสุข)
สืบเนื่องจาก บางงาน เช่นงานโรคเหงือก มีทันตแพทย์ลาออก ดังนั้นระบบการส่งต่อผู้ป่วย
ทันตกรรม อาจจะเป็นการส่งต่อจาก รพ.ใหญ่ ไปส่ง รพ.เล็ก เช่น รพ.พนมสารคาม ส่งต่อไป
รพ.บางคล้า สามารถทาได้หรือไม่
มติที่ประชุม ให้เสนอคณะกรรมการส่งต่อพิจารณา

๑๒
6.3.3 การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ด้านความพร้อม
รับผิด (โดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล)
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้มีกาหนดมาตรการการวางระบบในการบริหารผล
การปฏิบัติงานและการดาเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่า โดยมีประกาศ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ด้านความพร้อมรับผิด (กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ) เพื่อเป็นแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดาเนินการกับผู้มีผลการ
ปฏิบัติงานที่ไม่ถึงเกณฑ์ ระบบการรายงาน การกากับติดตามอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ได้แจ้งเวียน
ทางระบบสารบรรณแล้ว
มติที่ประชุม รับทราบ
6.3.4 โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน (โดย กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
สุขภาพจิตและยาเสพติด)
รายละเอียดตามที่เสนอในที่ประชุม
มติที่ประชุม รับทราบ
6.3.5 กิจกรรมจิตอาสา (โดย กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ)
การจัดกิจกรรมรวมพลังจิตอาสา เราทาความดีด้วยหัวใจ เทิดไท้องค์ราชัน เนื่องในโอกาสมหา
มงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ขอให้ทุกหน่วยงานดาเนินการตามแนวทางการจัดกิจกรรม
ดังกล่าว รายละเอียดตามหนังสือที่ได้แจ้งเวียน และให้ทุกพื้นที่สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม
เป็น One page ส่งด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา ๑5.5๐ น.
ลงชื่อ ภาคินี อินรัตน์
(นางสาวภาคินี อินรัตน์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้จดรายงานการประชุม

ลงชื่อ

ชาตรี นันทพานิช
(นายชาตรี นันทพานิช)
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

