
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนประเมินผลและประชุมประจ าเดือน 
ครั้งที ่7/๒๕๖2 

วันที่  31  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖2   
ณ ห้องประชุมพุทธโสธร ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 

คณะกรรมการ ผู้มาประชุม 

1 นายมณเฑียร คณาสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
2 นายกสิวัฒน์ ศรีประดิษฐ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน 
3 นางสุนันทา ชนะวรรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา(รก.) 
4 นางสาวรุ่งทิวา ประสานทอง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
5 นายสมบัติ ทั่งทอง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
6 นายชวาล ตัญญบุตร นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านบริการ 
  ทางวิชาการ(รก.) 
7 นางระพีพร อารีย์ รองผู้อ านวยการด้าน พรส. รพ.พุทธโสธร 
8 นางรุจิรัตน์ ปุณยลิขิต รองผู้อ านวยการด้านบริการปฐมภูมิ รพ.พุทธโสธร 
9 นายดิเรก ภาคกุล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางคล้า 
10 นางอุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม 
11 นายจักรวาล บุญชู 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 นายเกริกภัทร ลิมปพะยอม ผู้อ านวยการโรงพยาบาลท่าตะเกียบ 
18 นางสาววิพัชรินทร์ ทรงเดชาพิพัฒน์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลคลองเขื่อน 
19 นายชาญเลขา กุลละวณิชย์  สาธารณสุขอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
20 นายศักดิ์ชัย วินิจสกุลไทย สาธารณสุขอ าเภอบางคล้า(แทน) 
21 นายสุทัศน์ เสียงไพโรจน์ สาธารณสุขอ าเภอพนมสารคาม(แทน) 
22 นายกฤษดา พรหมสุวรรณ์ สาธารณสุขอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว(รก.) 
23 นายชูชีพ มีเจริญ สาธารณสุขอ าเภอบางปะกง 
๒4 นายศศิธร  ศุภพิชน์ สาธารณสุขอ าเภอสนามชัยเขต 
   



 ๒ 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
1 นายอาณัติ ประดิษแจ้ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
2 นางสาวนฤมล พงษ์สุวรรณ เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน 
3 นายชาญศักดิ์ เจียมวงศากุล นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
4 นางสาวพรพิมล ขันชูสวัสดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
5 นางสาวภาคินี อินรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
6 นายเมธี เมฆวิชัย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 
 
 

  

   
   
   

25 นายเบญจพล สุวรรณะ สาธารณสุขอ าเภอบ้านโพธิ์(รก.) 

๒6 นายมานิตย์ ชุ่มชูจันทร์ สาธารณสุขอ าเภอแปลงยาว 

๒7 นายเสนาะ นพโสภณ สาธารณสุขอ าเภอราชสาส์น(แทน) 

๒8 นางสาวรัตน์จุดา ฉัตรไชยศิริ สาธารณสุขอ าเภอท่าตะเกียบ(รก.) 

29 นายมนตรี รุ่งแสงสี สาธารณสุขอ าเภอคลองเขื่อน 

30 นางสาวนุชนารถ อรณพ ณ อยุธยา หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

31 นายชาตรี นันทพานิช หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 

32 นายพิเชษฐ ไตรติลานันท์ หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
33 นายสุพจน์ กังใจ  หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
๓4 นางโสภา เวฬุตันติ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
๓5 นางลาวัณย์ อมรรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
๓6 นางสาวพรสวรรค์ อิมามี   หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข(แทน) 
๓7 นางรัตนา จันทร หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
38 นางสาวยุพิน หงษ์วะชิน หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิตและยาเสพติด 
39 นายพีระพล ต่วนภูษา หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
40 นายเดชชัย สินเจริญ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
41 นางสาวพรพิมล แน่นหนา หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ 
42 นางสาวสิริพันธ์ จิตตางกูร หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก(แทน) 
43 นายสมชาย ห้องทองค า หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารองค์กร 

44 นางรุ่งรัตน์ ห้องทองค า หัวหน้าส านักงานเลขานุการฯ 



 ๓ 

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการ 
1 นางสาวสมบัติ ชุติมานุกูล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร 
2 นายเลิศชาย เลิศวุฒิ เภสัชกรเชี่ยวชาญ 
3 นายจ ารัส ค ารอด ประธานชมรม อสม.จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ก าหนดการประชุม 
เวลา 09.00 - 12.00 น. 
  -  ประชุมกลุ่มสาธารณสุขอ าเภอ 
  -  ประชุมกลุ่มผู้อ านวยการโรงพยาบาล   
เวลา  13.๐๐  - 16.30 น. 
  -  ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลและประชุมประจ าเดือน 
เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.  นายมณเฑียร คณาสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
เป็นประธานในการประชุม   
วาระก่อนการประชุม 
 1) สวดมนต์ไหว้พระ 
 2) สรุปข่าวสารสาธารณสุข ประจ าเดือน กรกฎาคม 2562  
    
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1.1 เรื่องจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 1) ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการจัดงานประชุมวิชาการเขต ในระหว่างวันที่ 25 – 26 

กรกฎาคม 2562 ให้ผ่านลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อย 
 2) ไข้เลือดออก ขอความร่วมมือทุกท่านให้ดูแลควบคุมโรคไข้เลือดออก  
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลและประชุมประจ าเดือน    
ครั้งที่ 6/๒๕62  เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 
 จ านวน 13 หน้า  รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่น าเสนอในการประชุม 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยไมมี่การแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
3.1  การด าเนินงาน พชอ. (โดย สสอ.บางน้ าเปรี้ยว และสสอ.ราชสาส์น) 
 รายละเอียดตามท่ีเสนอในที่ประชุม 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
 
 
 
 
 



 ๔ 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
๔.๑  การขอรับเงินเพิ่มพิเศษส าหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ปฏิบัติงานในสถานบริการสาธารณสุข   
และไม่ท าเวชปฏิบัติส่วนตัวและหรือปฏิบัติงานโรงพยาบาลเอกชน (โดย กลุ่มงานบริหารทั่วไป) 
 - ขอรับเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกร ตั้งแต่ ๑ สิงหาคม  ๒๕62 จ านวน  

4 ราย  ดังนี้   
  1. นายสดุดี  ลาภกระจ่าง  ต าแหน่งนายแพทย์ช านาญการ โรงพยาบาลพุทธโสธร 

2. น.ส.ธรกนก  ธราวรรฐั ต าแหน่งนายแพทย์ช านาญการ  โรงพยาบาลพุทธโสธร 
3. น.ส.ณัฏฐา  ศัลยก าธร ต าแหน่งนายแพทย์ช านาญการ  โรงพยาบาลบางน้ าเปรี้ยว 
4. น.ส.อรทิพย์ วิศาลสุวรรณกร ต าแหน่งนายแพทย์ช านาญการ โรงพยาบาลบางน้ าเปรี้ยว 

 - ขอรับเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกร ตั้งแต่ ๑ กันยายน  ๒๕62 จ านวน  
3   ราย  ดังนี้   

  1. น.ส.ฤชุวี  แซ่ม่ัน  ต าแหน่งเภสัชกรช านาญการพิเศษ  โรงพยาบาลบางคล้า 
2. นางสุภารัตน์  พจนโสภณากุล ต าแหน่งเภสัชกรช านาญการ  โรงพยาบาลบางคล้า 
3. นายวีระยุทธ  นิ่มสาย ต าแหน่งเภสัชกรช านาญการ  โรงพยาบาลบางคล้า 

 - ขอยกเลิกรับเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกร ตั้งแต่ ๑ สิงหาคม ๒๕62 
จ านวน  3   ราย  ดังนี้   

  1. น.ส.พจมาน ตันติสิริสมบูรณ์ ต าแหน่งนายแพทย์ช านาญการพิเศษ โรงพยาบาลพุทธโสธร 
2. น.ส.สุทธิศรี  สุขส าราญ  ต าแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลพุทธโสธร 
3. น.ส.พิชญา  น้ าค้างงาม  ต าแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ  โรงพยาบาลบ้านโพธิ์ 

 - ขอยกเลิกรับเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกร ตั้งแต่ ๑ กันยายน  ๒๕62 
จ านวน  2   ราย  ดังนี้   

  1. น.ส.วาสิตา  งิ้วสระ  ต าแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลพนมสารคาม 
2. น.ส.ภัทรพร  ยืนยง ต าแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลพนมสารคาม 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ  
4.2  ผลงานตามนโยบายนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา (ผลงานเด่น) ประจ าปีงบประมาณ             
พ.ศ. 2562 เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการเลื่อนเงินเดอืนข้าราชการรอบท่ี 2 (วันที่ 1 เมษายน 2562 – วันที่ 
31 สิงหาคม 2562) ในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 (โดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล) 
 อัตราป่วยด้วยไข้เลือดออกเพ่ิมข้ึนไม่เกินร้อยละ 60 ของค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี (ปี พ.ศ.2557 -

2561) รายละเอียดตามไฟล์ที่น าเสนอในที่ประชุม 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ 
 
 
 
 
 
 



 ๕ 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  
๕.๑  รายงานการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยาประจ าเดือนกรกฎาคม ๒๕๖2 (โดย กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ) 
 รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาจังหวัดฉะเชิงเทราตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 30 กรกฎาคม 

2562 จากบัตรรายงานผู้ป่วย (รง.506) จ านวนบัตรทั้งสิ้น 23,571 ฉบับ รายงานทันเวลาจ านวน 
23,073 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 97.89 

มติที่ประชุม   รับทราบ  
5.1.1 อัตราป่วยของจังหวัดฉะเชิงเทรา  
 อัตราป่วย 10 อันดับแรกจังหวัดฉะเชิงเทราเปรียบเทียบกับอัตราป่วยภาคกลางและ 

อัตราป่วยประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 30 กรกฎาคม 2562 

  
มติที่ประชุม   รับทราบ  
5.1.2  สถานการณ์โรคไข้เลอืดออก 
 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกของประเทศไทย จากรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 ส านักระบาดวิทยา 

มีจ านวนทั้งสิ้น 53,699 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 81.29 ต่อแสนประชากร มีรายงานผู้เสียชีวิต 65 
ราย อัตราตาย เท่ากับ 0.12 ต่อแสนประชากร จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด 5 อันดับแรก คือ 
อุบลราชธานี 256.39 รองลงมา คือ ตราด 204.32 ต่อแสนประชากร บึงกาฬ 179.48 ต่อแสน
ประชากร จันทบุรี 158.59 ต่อแสนประชากร และนครราชสีมา 156.60 ต่อแสนประชากร 
เขตสุขภาพที่ 6 มีจ านวนทั้งสิ้น 6,053 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 100.53 ต่อแสนประชากร          
มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต 8 ราย อัตราตาย เท่ากับ 0.13 ต่อแสนประชากร จังหวัดที่มีอัตราป่วย
สูงสุด 3 อันดับแรก คือ ตราด 204.32 ต่อแสนประชากร จันทบุรี 158.59 ต่อแสนประชากร    
และ ระยอง 137.45 ต่อแสนประชากร 
จังหวัดฉะเชิงเทรา มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ทั้งสิ้น 713 รายคิดเป็นอัตราป่วยเท่ากับ 
100.44 ต่อแสนประชากร (ล าดับที่ 6 ของเขต ล าดับที่ 20 ของประเทศ ,ข้อมูลจากส านัก     
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ระบาดฯ) มีรายงานผู้เสียชีวิต 2 ราย อัตราตายเท่ากับ 0.28 ต่อแสนประชากร อัตราป่วยตาย
เท่ากับร้อยละ 0.28 (อัตราป่วยตาย ล าดับที่ 1 ของเขต ล าดับที่ 12 ของประเทศ, ข้อมูลจากส านัก
ระบาดฯ) กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ 10 - 14 ปี อัตราป่วยเท่ากับ 305.56 ต่อแสนประชากร
รองลงมา คือกลุ่มอายุ 5 - 9 ปี, 15 - 24 ปี อัตราป่วยเท่ากับ 246.50 และ 216.08 ต่อแสน
ประชากรตาม ล าดับ 

ประธาน แจ้งให้ทราบว่า รองผู้ว่าราชการจังหวัด รองประสงค์ คงเคารพธรรม จะลงพ้ืนที่ ที่อ าเภอสนาม      
ชัยเขต เพื่อติดตามสถานการณ์โรคไข้เลือดออก  

มติที่ประชุม   รับทราบ 
  
5.2  การติดตามงบค่าเสื่อม และงบลงทุน (โดย กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข) 
 5.2.1 การติดตามงบค่าเสื่อม  
  ปี 2561 งบค่าเสื่อมในปี 2561 ที่หน่วยบริการได้ท าการขอขยายเวลาไป ทางเขตบริการ

สุขภาพได้แจ้งมาว่า อนุมัติให้ขยายเวลาได้ คือขยายไปอีก 1 ปีงบประมาณ(ปี 2563) ใน
การนี้ก็ขอให้ทุกหน่วยบริการที่ยังด าเนินการล่าช้าช่วยด าเนินการเร่งรัดด้วย 
ปี 2562 งบค่าเสื่อมในปี 2562 ขอให้หน่วยบริการที่ยังไม่ด าเนินการ ให้ช่วยด าเนินการ
ลงรายงานในระบบด้วย รายละเอียดตามท่ีไฟล์น าเสนอในที่ประชุม 

 5.2.2 การติดตามงบลงทุน  
  ปี 2562 มี รพ.สต.ต าบลท่าไข่ อ าเภอเมืองฯ และรพ.สต.เกาะไร่ อ าเภอบ้านโพธิ์            

ที่ยังด าเนินการล่าช้า ขอให้เร่งรัดติดตามด้วย  
รายละเอียดตามท่ีไฟล์น าเสนอในที่ประชุม 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
  
๕.3  สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ งบด าเนินงาน, งบอุดหนุน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา          
จากระบบ SMS (Strategic Management System) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ 10 เดือน (ตุลาคม 
2561 – กรกฎาคม 2562) (โดย กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข) 
 - รบังบประมาณ 72,471,807.00 บาท เบิกจ่าย 60,701,932.31 บาท ร้อยละ 83.76 

- งบด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2562 ขอให้เบิกจ่าย หรือก่อหนี้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 
สิงหาคม 2562  
รายละเอียดตามท่ีไฟล์น าเสนอในที่ประชุม 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
  
๕.4   สรุปการนิเทศงานเครอืข่ายบริการสุขภาพระดับอ าเภอ จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจ าปีงบประมาณ          
พ.ศ. ๒๕๖๒ (โดย กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข) 
 รายละเอียดตามท่ีไฟล์น าเสนอในที่ประชุม 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
  
 
 



 ๗ 

5.5  สถานการณ์การเงินการคลัง (โดย กลุ่มงานประกันสุขภาพ) 

  
 สรุปโรงพยาบาลที่ประสบภาวะวิกฤติ 
 - รพ.พทุธโสธร และรพ.สนามชัยเขต วิกฤติระดับ 2  (ต่อเนื่องจากเดือนก่อน) เนื่องจาก ปัญหา

การเรียกเก็บและมีการจ่ายช าระเจ้าหนี้ตามที่ได้กล่าวไว้ในเดือนก่อน ท าให้ระดับ วิกฤติยังทรง
ตัวอยู่ 

 - รพ.บางน้ าเปรี้ยว วิกฤติ ระดับ 7 (เดือนก่อนเดิมระดับ 3) เนื่องจาก คา่ใช้จ่ายใน เดือน
มิถุนายน 2562 มีดงันี้ 
 -ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (OT)  ประมาณ   1.5  ล้านบาท 
 -ค่ายา                               ประมาณ   8.5  แสนบาท       
 -ค่าใช้ฝึกอบรมและไปราชการ                ประมาณ   6.5  หมื่นบาท 
 -ค่าสาธารณปูโภค                               ประมาณ   6.5  แสนบาท       
 -ค่าตรวจ x-ray, ค่าประกนั พรบ., ค่าอาหารผู้ป่วย, ค่าโครงการคลินิกโรคหัวใจ 
และค่าจ้างเหมา ฯ                           ประมาณ   8     แสนบาท 
 -จา่ยช าระหนี้ซ่อมแซมครุภัณฑ์ และรถ   ประมาณ  1.5   แสนบาท       
 -ค่าวัสดุทางการแพทย์, ค่าวัสดุวิทย์ ,ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ,ค่าวัสดุส านักงานและ      
เวชภัณฑ์มิใช่ยา                                     ประมาณ  1.5  ล้านบาท 
 -การยืมเงินไปราชการของเจ้าหน้าที่        ประมาณ  1.08 แสนบาท 
ค่าใช้จ่ายในเดือนมิถุนายนของ รพ.บางน้ าเปรี้ยวทั้งสิ้น ประมาณ 5.6 ล้าน ส่งผลกระทบให้ขึ้น
ถึงวิกฤติระดับ 7 ซ่ึงเดือนพฤษภาคม 2562 ระดับ 3 

 จากงบการเงินเดือนมิถุนายน 2562 (ตามไฟล์น าเสนอ) สรุปไดด้ังนี้ 
 - รพ.พุทธโสธร เงินบ ารุงคงเหลือหลังจากหักหนี้สินหมุนเวียน (เจ้าหนี้ค่ายา, เจ้าหนี้ค่าเวชภัณฑ์,

เจ้าหนี้ค่าวัสดุ, เจ้าหนี้การเงินการค้าฯ ซึ่งต้องจ่ายในระยะเวลาอันใกล้) จะท าให้ -81 ล้านบาท 
 - รพ.บางน้ าเปรี้ยว เงินบ ารุงคงเหลือหลังจากหักหนี้สินหมุนเวียน (เจ้าหนี้ค่ายา, เจ้าหนี้ค่า 

เวชภัณฑ์, เจ้าหนี้ค่าวัสดุ, เจ้าหนี้การเงินการค้าฯ ซึ่งต้องจ่ายในระยะเวลาอันใกล้) จะท าให้     
-22 ล้านบาท 

 - รพ.สนามชัยเขต เงินบ ารุงคงเหลือหลังจากหักหนี้สินหมุนเวียน (เจ้าหนี้ค่ายา, เจ้าหนี้ค่า 
เวชภัณฑ์, เจ้าหนี้ค่าวัสดุ, เจ้าหนี้การเงินการค้า ฯ ซึ่งต้องจ่ายในระยะเวลาอันใกล้) จะท า 
ให้ -15 ล้านบาท 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
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5.6 ค่ารักษาพยาบาล OPD UC นอก CUP ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 2            
(เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562) (โดย กลุ่มงานประกันสุขภาพ) 

  
มติที่ประชุม   รับทราบ 
5.7  การขยายสิทธิประโยชน์/ระบบบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (โดย กลุ่มงานประกันสุขภาพ) 
 รายละเอียดตามท่ีไฟล์น าเสนอในที่ประชุม 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
  
5.8  สรุปมติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ครั้งท่ี 5/2562 วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 และครั้งที่ 
6/2562 วันที่ 5 มิถุนายน 2562  (โดย กลุ่มงานประกันสุขภาพ) 
 รายละเอียดตามท่ีไฟล์น าเสนอในที่ประชุม 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
  
5.9  สรุปมติคณะท างานก าหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของหน่วยบริการ
สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับเขต (5x5) ครั้งที่4/2562 วันที่ 3 กรกฎาคม 2562          
(โดย กลุ่มงานประกันสุขภาพ) 
 รายละเอียดตามท่ีไฟล์น าเสนอในที่ประชุม 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
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5.10 ขออนุมัติขยายเวลาด าเนินการงบค่าบริการทางการแพทย์ท่ีเบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม)       
ของหน่วยบริการภาครัฐสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2561 (โดย กลุ่มงานประกันสุขภาพ) 
 รายละเอียดตามท่ีไฟล์น าเสนอในที่ประชุม 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
  
5.11  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(ค่าเสื่อม)ของ
หน่วยบริการภาครัฐสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2561 - 2562  (โดย กลุ่มงานประกันสุขภาพ) 
 รายละเอียดตามท่ีไฟล์น าเสนอในที่ประชุม 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
  
6.1 เรื่องจากรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 
6.1.1 นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน 
 - ไข้เลือดออก ก าชับให้พื้นที่ในการรายงาน การจัดการ การวินิจฉัย ทุกอย่างให้ชัดเจน และ

รายงาน 506 ให้รายงานเป็นตัวเลขเดียวกัน ไม่ซ้ าซ้อน 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
  
6.1.2  รองสมบัติ ทั่งทอง 
 การปรับปรุงอาคาร อบจ.เก่า ได้ผู้รับจ้างแล้ว ระยะเวลาการด าเนินงานปรับปรุง 150 วัน  
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
6.1.3  รองชวาล ตัญญบุตร 
 สถานการณ์ไข้เลือดออก ดีขึ้นมาก และยังคงให้สาธารณสุขอ าเภอ และผู้ช่วย เป็นแกนน าหลักในการ

ควบคุมโรค และหากมีผู้ป่วยก็ขอให้รายงานให้นายอ าเภอทราบ และจากมติที่ประชุมไข้เลือดออก     
ที่ผ่านมาให้ทุกอ าเภอส่ง One page ในเรื่องการควบคุมโรคด้วย   

  
6.2  เรื่องจากโรงพยาบาล 
6.2.1  ผอ.รพ.บางคล้า 
 หารือเรื่องกัญชา ควรจะมีโรงพยาบาลที่เป็นแกนหลัก   
ประธาน ผู้ตรวจราชการอยากให้เป็นโรงพยาบาลประจ าจังหวัด 
 ดังนั้นให้แพทย์ เภสัชกร แพทย์แผนไทย ให้เตรียมความพร้อมในเรื่องนี้ด้วย 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
6.2.2  ผอ.รพ.สนามชัยเขต 
 อัตราก าลังคน ที่ให้ปรับเกลี่ยกันภายในจังหวัดก่อน และส่งข้อมูลกลับกระทรวง ภายในวันที่ 15 

กันยายน 2562  
ประธาน แนะน าให้นัดประชุมหารือกันอีกครั้ง 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
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6.2.3  ผอ.รพ.พนมสารคาม 
 MRI ณ ตอนนี้ไม่มี รพช.ไหนท าสัญญากับ รพ.บางนา ดังนั้นถ้าต้องการจะส่ง MRI ที่ รพ.บางนา จะ

ขอความอนุเคราะห์ส่งผ่าน รพ.พุทธโสธรได้หรือไม่ แล้วมาเรียกเก็บกันภายหลัง  
พญ.ระพีพร ขอรับไว้ พิจารณาในปีงบประมาณหน้า 
ประธาน  ในปีงบประมาณหน้า จะพิจารณา ในเรื่อง คุณภาพ, ราคา , ความสะดวก 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
6.3  เรื่องจากสาธารณสุขอ าเภอ 
6.3.1  สสอ.แปลงยาว 
 สอบถามเรื่องโครงการจัดหาครุภัณฑ์ ให้กับ รพ.สต.ขนาดใหญ่ คือเครื่องวัดความดันชนิดสอดแขน 

ด าเนินการขั้นไหนแล้ว 
ประธาน กระบวนการเริ่มใหม่ ทั้งหมด เพ่ือให้ได้ของที่มีคุณภาพ เนื่องจากการด าเนินการมีผิดพลาดในบาง

ขั้นตอน 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
6.3.2  สสอ.พนมสารคาม 
 เงินกองทุนประกันสังคม งวดล่าสุดที่โรงพยาบาลพุทธโสธรโอนให้คืองวด 31 ธันวาคม 2561       

ณ ตอนนี้ยังไม่มีการโอนเงินมาให้ รพ.สต. 
ประธาน ให้กลุ่มงานประกันสุขภาพ หาวันประชุมเพื่อด าเนินการในขั้นตอนต่อไป โดยครั้งต่อไปให้จัดประชุม

ทุก 3 เดือน  
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
6.4  เรื่องจากกลุ่มงานในส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
6.4.1  กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
 ในปี 2563 ทุน นักวิชาการทันตสาธารณสุข จะไม่มีแล้ว อยากทราบว่าแต่ละพ้ืนที่ยังต้องการ     

นวก.ทันตฯ หรือไม่ และบางพ้ืนที่อาจจะมีลาออก หรือย้ายไป เนื่องจากปีหน้าจะไม่มีนักเรียนทุน 
ดังนั้นหากต้องการ จะได้ประสาน ไปว่ามีที่ไหนบ้างอยากจะมาท างานที่ฉะเชิงเทรา  

นพ.สมคิด ให้ท าหนังสือส ารวจ  
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๑ 

6.4.2  ผลการด าเนินงานสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข ประจ าปีงบประมาณ 2562 
(โดย กลุ่มงานอนามัยส่ิงแวดล้อมและอาชีวอนามัย) 
 ตามท่ีส านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค ได้ก าหนดนโยบายให้จังหวัด

สนับสนุนการด าเนินงานสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้สถานประกอบการและวิสาหกิจชุมชน มีการพัฒนาสถานประกอบการของตนให้มี
สภาพแวดล้อมในการท างานที่เอ้ือต่อการมีสุขภาพดี ปลอดภัยจากการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดล้อมจากการท างาน รวมถึงการส่งเสริมสุขภาพให้แก่พนักงานในสถานประกอบการให้มี       
สุขภาวะที่สมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ 
 ส าหรับในปีงบประมาณ 2562 มีสถานประกอบการที่สมัครเข้าร่วมโครงการสถาน
ประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข จ านวน 2 แห่ง ประกอบด้วย บริษัท โตโยต้า 
มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากัด (โรงงานบ้านโพธิ์) และบริษัท โตโยต้า โบโชคุ จ ากัด (นิคมอุตสาหกรรม
เกตุเวย์ ซิตี้) ซึ่งผลจากการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน เมื่อเดือน มิถุนายน 2562 โดย
ส านักงานควบคุมโรคท่ี 6 ชลบุรี ร่วมกับ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา โรงพยาบาลชุมชน
และส านักงานสาธารณสุขอ าเภอในพ้ืนที่ ผลปรากฏว่า สถานประกอบทั้ง 2 แห่งดังกล่าว สามารถ
ผ่านการประเมินระดับ “ดีมาก” ในระดับจังหวัด ซึ่งส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้แจ้ง
ผลการประเมินให้แก่ส านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค เพ่ือจัดส่ง
คณะเจ้าหน้าที่เข้าท าการตรวจประเมินซ้ าอีกครั้งหนึ่ง โดยในวันที่ 8 สิงหาคม 2562 จะเข้าท าการ
ตรวจประเมินที่  บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากัด (โรงงานบ้านโพธิ์) และวันที่ 20 
สิงหาคม 2562 จะเข้าท าการตรวจประเมินที่  บริษัทโตโยต้า โบโชคุ จ ากัด (นิคมอุตสาหกรรม      
เกตุเวย์ ซิตี้) ซึ่งหากผ่านตามเกณฑ์การประเมินที่ก าหนด กรมควบคุมโรค จะเชิญผู้บริหารสถาน
ประกอบการเข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจากท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคในข่วงปลายปี
งบประมาณ 2562 ต่อไป 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
  
6.4.3  ผลการด าเนินงานตรวจประเมินรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยส่ิงแวดล้อมองค์กรปกครอง         
ส่วนท้องถิ่น (EHA) ประจ าปีงบประมาณ 2562 (โดยกลุ่มงานอนามัยส่ิงแวดล้อมและอาชีวอนามัย) 
 ตามท่ีกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 

กระทรวงมหาดไทย และกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดท า
บันทึกความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(EHA) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) เพ่ือให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะในระดับเทศบาล มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน ที่ได้ท าการถ่ายโอนภารกิจไป 
 ส าหรับในปีงบประมาณ 2562 คณะผู้ประเมินการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัย
สิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทราและส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอในพ้ืนที่ ได้เข้าท าการตรวจประเมินเทศบาลที่สมัครเข้าร่วมการด าเนินงาน          
ผลปรากฎว่า มีเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพระบบ
บริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) ในระดับเกียรติบัตร โดยมีคะแนน LPA        
ในปีงบประมาณ 2561 มากกว่าร้อยละ 80 และได้รับคะแนน EHA ในปีงบประมาณ 2562 



 ๑๒ 

มากกว่าร้อยละ 80 จ านวน 3 แห่ง ซึ่งกรมอนามัยจะจัดพิธีมอบประกาศเกียรติบัตรให้แก่เทศบาล   
ที่ผ่านเกณฑ์ในช่วงเดือน พฤศจิกายน 2562 ประกอบด้วย 
 1. เทศบาลต าบลนครเนื่องเขต อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
 2. เทศบาลต าบลท่าข้าม อ าเภอบางปะกง 
 3. เทศบาลหัวส าโรง อ าเภอแปลงยาว 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
  
เลิกประชุมเวลา ๑6.30 น. 
         ลงชื่อ  ภาคินี  อินรัตน์                                  ลงชื่อ      ชาตรี นันทพานิช 
        (นางสาวภาคินี  อินรัตน์)                                                        (นายชาตรี นันทพานิช)                                                                    
      นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                                     หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
         ผู้จดรายงานการประชุม                                               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


