
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนประเมินผลและประชุมประจ าเดือน 
ครั้งที ่๙/๒๕๖๑ 

วันที ่ ๒๘  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑  เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมพุทธโสธร ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 

คณะกรรมการ ผู้เข้าประชุม 

๑ นพ.มณเฑียร คณาสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
๒ นพ.กสิวัฒน์ ศรีประดิษฐ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน 
๓ นางละอองทิพย์ มหาศักดิ์ศิริ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา  
๔ นายธรรมรงค์ เกรียงไกรศักดา นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
๕ นางดารณี วรชาติ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
๖ นางสุนันทา ชนะวรรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
๗ นพ.สมชาย แก้วเขียว รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลพุทธโสธร 
๘ พญ.ระพีพร อารีย์   รองผู้อ านวยการด้าน พรส. โรงพยาบาลพุทธโสธร 
๙ พญ.รุจิรัตน์ ปุณยลิขิต รองผู้อ านวยการด้าน บริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลพุทธโสธร 
๑๐ นพ.ดิเรก ภาคกุล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางคล้า 
๑๑ พญ.อุไร ศิลปะกิจโกศล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม 
๑๒ นพ.สุธน คุณรักษา ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางปะกง 
๑๓ นพ.สมคิด วิระเทพสุภรณ์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสนามชัยเขต 
๑๔ นพ.อนุชา อาภาสวัสดิ์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลราชสาส์น 
๑๕ พญ.ทิพวรรณ ไชยประการ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแปลงยาว 
๑๖ นพ.เกริกภัทร ลิมปพยอม ผู้อ านวยการโรงพยาบาลท่าตะเกียบ 
๑๗ พญ.วิพัชรินทร์ ทรงเดชาพิพัฒน์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลคลองเขื่อน 
๑๘ นายชวาล  ตัญญบุตร สาธารณสุขอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
๑๙ นายสมเจตน์ สถิตสมิทธิ์ สาธารณสุขอ าเภอบางคล้า 
๒๐ นายเทอดศักดิ์ แพทย์ประสิทธิ์   สาธารณสุขอ าเภอพนมสารคาม 
๒๑ นายกฤษดา พรหมสุวรรณ์ สาธารณสุขอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว 
๒๒ นายเพิ่มเกียรติ ช านาญค้า สาธารณสุขอ าเภอบางปะกง 
๒๓ นายศศิธร ศุภพิชน์ สาธารณสุขอ าเภอสนามชัยเขต 
๒๔ นายชาญเลขา กุลละวณิชย์ สาธารณสุขอ าเภอบ้านโพธิ์ 

๒๕ นายชูชีพ มีเจริญ สาธารณสุขอ าเภอแปลงยาว 

๒๖ นายปราโมทย์ ตันดี สาธารณสุขอ าเภอราชสาส์น 

๒๗ นายมานิตย์ ชุ่มชูจันทร์ สาธารณสุขอ าเภอท่าตะเกียบ 



 
 

๒ 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
๑ นายอาณัติ ประดิษแจ้ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
๒ นางสาวนฤมล พงษ์สุวรรณ เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน 
๓ นายชาญศักดิ์ เจียมวงศากุล นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
๔ นางสาวพรพิมล ขันชูสวัสดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๕ นายพิเชษฐ์ ไตรติลานันท์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
๖ นางสาวภาคินี อินรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการ 
 ๑ พญ.สมบัติ ชุติมานุกูล  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร 
 ๒ ภก.เลิศชาย เลิศวุฒิ  เภสัชกรเชี่ยวชาญ 
 ๓ นพ.สรลักษณ์ มิ่งไทยสงค์  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางน้ าเปรี้ยว 

 
 

๒๘ นายสมบัติ ทั่งทอง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

๒๙ นางสาวรุ่งทิวา ประสานทอง หวัหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
๓๐ นางทวีพร พันคง หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
๓๑ นายสุพจน์ กังใจ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค 
๓๒ นางโสภา เวฬุตันติ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
๓๓ นางลาวัณย์ อมรรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
๓๔ นางลลิตา พรพนาวัลย์  หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
๓๕ นางรัตนา จันทร หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
๓๖ นางยุพิน หงษ์วะชิน หวัหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิตและยาเสพติด 
๓๗ นายพีระพล ต่วนภูษา หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
๓๘ นายเดชชัย สินเจริญ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
๓๙ นางสาวพรพิมล แน่นหนา หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ 
๔๐ นางวัฒนวรรณ วรรณไกรโรจน์ หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
๔๑ นายสมชาย  ห้องทองค า หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารองค์กร 
๔๒ นางรุ่งรัตน์ ห้องทองค า หัวหน้าส านักงานเลขานุการฯ 
๔๓ นางเสาวนี วรรณศิริ ผู้แทน ผอ.โรงพยาบาลสต. 
๔๔ ทตญ.ปวีณา  หงส์เกรียงไกร ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านโพธิ์(แทน) 
๔๕ นายบุญสืบ จันทร์เจริญ สาธารณสุขอ าเภอคลองเขื่อน(แทน) 
๔๖ นางสาวก าไร มีเจริญ ประธานชมรม อสม.(แทน) 



 
 

๓ 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐ น. 
 นพ.มณเฑียร คณาสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในที่ประชุม   
วาระก่อนการประชุม 
 ๑.  รับใบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ "หมออนามัย คนดี ศรีแผ่นดิน" ระดับจังหวัด ปี ๒๕๖๑ ได้แก่ 
   นายค ารณ มุทะสิน นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ ผู้อ านวยการสถานีอนามัย      
  เฉลิมพระเกียรติฯ ดอนฉิมพลี อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 ๒.  สรุปข่าวสารสาธารณสุข ประจ าเดือน กันยายน ๒๕๖๑ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 -  ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ปลัดกระทรวงสาธารณสุขคนใหม่ นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ให้ท ากิจกรรม  
จิตอาสา เราท าความดีด้วยหัวใจ และถ่ายรูปกิจกรรม ส่งในFacebook We are Moph    
 - TB การค้นหากลุ่มท่ีมีความเสี่ยงสูง คือกลุ่มที่สัมผัสผู้ป่วย ,ผู้สัมผัสร่วมบ้าน ,เรือนจ า  ,กลุ่มผู้สัมผัส
ผู้ป่วยย้อนหลัง ๓ ปี 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลและประชุมประจ าเดือน 
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ทั้งหมด ๑๓ หน้า 
มติที่ประชุม แก้ไขรายงานการประชุม หน้าที่ ๑๓ ข้อ ๕.๕ จากกรณีที่ Refer มาไม่เก็บค่าบริการ แก้ไขเป็น 
กรณีท่ีวิกฤตฉุกเฉินมาไม่เก็บค่าบริการ 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว   
 ๓.๑  สถานการณ์การเงินการคลัง  
ระดับวิกฤติทางการเงิน ปี ๒๕๖๑ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

 



 
 

๔ 

 

 - โรงพยาบาลพุทธโสธร วิกฤติระดับ ๑ และโรงพยาบาลสนามชัยเขต วิกฤติระดับ ๒ ต่อเนื่องจากเดือน
ก่อน (โรงพยาบาลพุทธโสธรเกิดจากการเรียกเก็บรายได้และโรงพยาบาลสนามชัยเกิดจาการจ่ายช าระเจ้าหนี้การ
ปรับปรุงบัญชีเกี่ยวกับการรับรู้เงินโอนจาก ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ) 
 - โรงพยาบาลท่าตะเกียบ วิกฤติระดับ ๒ (ค่าใช้จ่าย การปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพัก ซ่อมแซม    
โรงจอดรถ ซ่อมแซมคลังยา และปรับปรุงห้องน้ าผู้ป่วย) ต่อเนื่องจากเดือนก่อน 
 - โรงพยาบาลบางน้ าเปรี้ยว วิกฤติระดับ ๒ (มีการโอนเงินสนับสนุน โรงพยาบาลสต. มีค่าใช้จ่ายในเดือน
กรกฎาคม ที่ไม่ได้ตั้งหนี้จ่ายช าระเจ้าหนี้ต่าง ๆ ในเดือน กรกฎาคม) วิกฤติลดลงจากระดับ ๓ ในเดือนก่อน 
 - โรงพยาบาลราชสาส์น วิกฤติระดับ ๓ เนื่องจากมีการช าระหนี้ค่ารักษาตามจ่ายในจังหวัด จ่ายหนี้     
ค่าวัสดุค่าใช้สอย ค่าครุภัณฑ์ประมาณ ๗ แสนบาท มีการขึ้นค่าตอบแทนและเปิดให้บริการนอกเวลาเพิ่มข้ึน 
ท าให้เกิดรายจ่ายต่อเดือนประมาณ ๗ แสนบาท และมีการจ้างลูกจ้างเพ่ิมข้ึน ๖ คน 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
 ๔.๑  การขอรับเงินเพิ่มพิเศษส าหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ปฏิบัติงานในสถานบริการ
สาธารณสุขและไม่ท าเวชปฏิบัติส่วนตัวและหรือปฏิบัติงานโรงพยาบาลเอกชน      
 - แพทย์  ทันตแพทย์ และเภสัชกร แจ้งความประสงค์ขอรับเงินเพิ่มพิเศษส าหรับแพทย์ ทันตแพทย์ 
และเภสัชกร ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม  ๒๕๖๑ จ านวน  ๗   ราย  ดงันี้   
 ๑. นางสาวปณิตา  สิงห์แก้ว ต าแหน่งเภสัชกรช านาญการ     โรงพยาบาลพนมสารคาม 
 ๒. นายสันติ  สัมฤทธิ์มโนพร ต าแหน่งนายแพทย์ช านาญการพิเศษ  โรงพยาบาลสนามชัยเขต 
 ๓. นางสาวศิริพร  จิตรประสิทธิศิริ ต าแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ     โรงพยาบาลสนามชัยเขต  
 ๔. นายกิจวัตร  กุลละวณิชย์ ต าแหน่งนายแพทย์ช านาญการ     โรงพยาบาลพุทธโสธร 
 ๕. นางสาววิมลรัตน์  ประทีปะเสน ต าแหน่งนายแพทย์ช านาญการพิเศษ  โรงพยาบาลพุทธโสธร 
 ๖. นางจินตนา  สุนทรวิวัฒน์ ต าแหน่งเภสัชกรช านาญการพิเศษ     โรงพยาบาลพุทธโสธร 
 ๗. นางสาวธีรนาฎ ศรีฉันทะมิตร ต าแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ      โรงพยาบาลท่าตะเกียบ 
 - แพทย์  ทันตแพทย์ และเภสัชกร แจ้งความประสงค์ขอยกเลิกรับเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับแพทย์ตั้งแต่  
๑ ตุลาคม  ๒๕๖๑ จ านวน ๔  ราย  ดังนี้  
 ๑. นางสาวโสวิภา  เฟ่ืองก าลูน ต าแหน่งนายแพทย์ช านาญการ   โรงพยาบาลพนมสารคาม 
 ๒. นางสาวอธิตยา บูรณะศรีศักดิ์ ต าแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ   โรงพยาบาลพนมสารคาม 
 ๓. นายพุทธภูมิ  สุจารีกุล  ต าแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ   โรงพยาบาลพนมสารคาม 
 ๔. นางสาวรุ่งฤดี  เกศา  ต าแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ   โรงพยาบาลท่าตะเกียบ 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ 



 
 

๕ 

ระเบียบวาระท่ี ๕   เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  
 ๕.๑  รายงานการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยาประจ าเดือนกันยายน ๒๕๖๑ 
 จากบัตรรายงานผู้ป่วย (รง.๕๐๖) จ านวนบัตรทั้งสิ้น ๓๑,๑๒๒ ฉบับ รายงานทันเวลาจ านวน ๓๐,๓๘๕ 
ฉบับ คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๖๓  
 อัตราป่วยของจังหวัดฉะเชิงเทรา อัตราป่วย ๑๐ อันดับแรกจังหวัดฉะเชิงเทราเปรียบเทียบกับอัตรา
ป่วยภาคกลางและอัตราป่วยประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม – ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ รายละเอียดดังนี้  

          
 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดฉะเชิงเทรา นับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๖ 
กันยายน ๒๕๖๑ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจ านวนทั้งสิ้น 
๑,๐๙๔ ราย คิดเป็นอัตราป่วยต่อประชากรแสนคน ๑๕๕.๓๑ (อันดับที่  ๒ ระดับเขตและอันดับที่  ๑๒ 
ระดับประเทศ) มีผู้เสียชีวิต ๓ ราย อัตราตายต่อประชากรแสนคนเท่ากับ ๐.๔๓ อัตราผู้ป่วยตายเท่ากับร้อยละ 
๐.๒๗ กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ๑๐-๑๔ ปี อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนเท่ากับ ๔๑๔.๙๘ รองลงมาคือ
กลุ่มอายุ ๑๕-๒๔ ปี และ ๕-๙ ปี อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนเท่ากับ ๓๐๒.๑๑ และ ๓๐๐.๕๐ อาชีพที่มี
จ านวนผู้ป่วยสูงสุดคือนักเรียน จ านวนผู้ป่วยเท่ากับ ๔๖๘ ราย รองลงมาคือรับจ้าง และในปกครองจ านวนผู้ป่วย
เท่ากับ ๓๕๕ ราย และ ๑๗๘ ราย    ตามล าดับ 
  อ าเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุดคืออ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนเท่ากับ ๓๖๖.๔๖ 
รองลงมา คืออ าเภอคลองเขื่อนและอ าเภอบางคล้า อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนเท่ากับ ๒๔๓.๐๙ และ 
๑๖๖.๔๒ ตามล าดับ  
 รายงานผลการส ารวจลูกน้ ายุงลายเดือนกันยายน ๒๕๖๑  
ค่า HI ของฉะเชิงเทรา ร้อยละ ๗.๑๔ สูงสุดที่ อ.บางคล้า ร้อยละ ๑๖.๑๙ ต่ าสุดที่ อ.บางปะกง ร้อยละ ๒.๘๐ 
ค่า CI ในโรงเรียน ของจังหวัด ร้อยละ ๒.๓๔ สูงสุดที่ อ.ราชสาส์น และอ.บางคล้า ร้อยละ ๑๑.๑๑ 
ค่า CI ในโรงพยาบาล เป็น ๐   
ค่า CI ในโรงแรม ร้อยละ ๑.๕๒   



 
 

๖ 

ค่า CI ในศาสนสถาน ร้อยละ ๘.๖๓ สูงสุดที่ อ.บางคล้า ร้อยละ ๒๕.๐๐ 
ค่า CI ในโรงงาน ร้อยละ ๓.๔๖ สูงสุด อ.พนมสารคาม ๒๓.๐๘ 
สรุปปัญหาที่พบจากการเยี่ยมต าบล  
๑. พบวา่ส ารวจแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายยังไม่ครบถ้วน 
๒. การก าจัดลูกน้ ายุงลาย เน้น ทรายอะเบท เป็นหลัก 
๓. การพ่นสารเคมีก าจัดตัวแก่ เน้น การพ่นหมอกควัน โดยเฉพาะนอกบา้น 
๔. ให้อสม.ก าจัดลูกน้ าเพียงล าพัง เจ้าหนา้ที่ไม่ได้ตรวจซ้ า 
๕. องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นมีการพ่นสารเคมีก าจัดยุงล่วงหน้า 
๖. แผนซื้อเครื่องพ่นสารเคมี ควรเพ่ิมเป็น ULV 
๗. คนพ่นสารเคมีก าจัดยุงเป็นคนงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และอสม. ไม่มีเจ้าหนา้ที่ดูแล 
๘. การเตรียมชุมชนก่อนพ่นสารเคมี ยังไม่ดี 
 รายงานผลการติดตามการด าเนินงานโรคไข้เลือดออก สุ่มประเมินลูกน้ ายุงลาย จังหวัดฉะเชิงเทรา 
วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ถึง วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑  

 
  
 การด าเนินงานวัณโรค ผลการรักษาผู้ป่วยวัณโรค All Form ที่ข้ึนทะเบียนรักษา ปี๒๕๖๑ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา มีทั้งหมด ๗๗๒ ราย รักษาครบแล้ว ๒๖๘ ราย คิดเป็น ๓๖.๐๒% ,ก าลังรักษา ๓๘๗ ราย คิดเป็น 
๕๒.๐๒% ,เสียชีวิต ๔๑ ราย คิดเป็น ๕.๕๑% และขาดยา ๒.๑๕% 
คาดหมาย Success รักษาหาย/ครบ+ก าลังรักษา ๘๘.๘๐%  
การคัดกรองผู้สัมผัสร่วมบ้าน/ใกล้ชิด ให้คัดกรองย้อนหลัง ๓ ปี คือตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ และผู้สัมผัสราย
ใหม่ ปี ๒๕๖๑ และให้เอ็กซเรย์ ปีละ ๑ ครั้ง  



 
 

๗ 

ส าหรับเรื่องผลงานที่ท ามาในรอบ เดือนกุมภาพันธ์ – สิงหาคม ๒๕๖๑ ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้
โอนเงินมาแล้ว จ านวน ๖๖๐,๐๐๐ บาทและก าลังด าเนินการจัดสรรงบประมาณ  
รายละเอียดทั้งหมดตาม Power Point ที่น าเสนอในที่ประชุม   
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 ๕.๒   ตัวช้ีวัด PA เครือข่ายสุขภาพอ าเภอ ปี ๒๕๖๒ 
 PP&P E.S. ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ 
- ร้อยละ ๒๐ เด็กท่ีคัดกรองพัฒนาการพบสงสัยล่าช้า(ร้อยละ ๒๐)   
- ร้อยละของเด็กอายุ ๐-๕ ปี สูงดีสมส่วน 
- ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ Green & Clean Hospital  
  (ระดับดี เป็น ดีมาก, ระดบัดีมาก เป็น ดีมาก Plus) 
 Service E.S. บริการเป็นเลิศ 
- ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้ 
- ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) 
- อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ 
 People E.S บุคลากรเป็นเลิศ 
- ร้อยละของอ าเภอที่มีบุคลากรสาธารณสุขเพียงพอ 
 Governance E.S. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล 
- ร้อยละของ โรงพยาบาลสต.ผ่านเกณฑ์ โรงพยาบาลสต.ติดดาว (๓ ดาว ๑๐๐%, ๕ ดาว ๖๐%) 
- ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของส่วนราชการในสังกัดส านักงาน    
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
- ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 ๕.๓ ค่ารักษาพยาบาล OPD UC นอก CUP ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ปีงบประมาณ ๒๕๖๑            
ไตรมาส ๓ (เดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑) 
 ขอให้โรงพยาบาลทุกแห่งด าเนินการตัดบัญชีหนี้สิน และช าระหนี้ค่าบริการผู้ป่วยนอกระหว่าง 
สถานพยาบาล ในจังหวัด ของปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไตรมาส ๓ (เดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑) 
รายละเอียดตามหนังสือที่ได้แจ้งเวียนให้ทราบ เลขที่ ฉช ๐๐๓๒/ว ๑๒๐๐ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 ๕.๔  เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมหมอแปดริ้วชวนว่ิง 
 ครบรอบ ๕๐ ปี แพทย์สภา  
- การวิ่ง แต่ละสายจะเริ่มต้นที่จังหวัดต้นทาง วิ่งถือคฑาสัญลักษณ์ ส่งต่อกันแต่ละจังหวัด จนถึงกระทรวง
สาธารณสุข โดยแต่ละจังหวัดจะจัดให้มีการเดิน-วิ่ง ระยะทาง ๕ กม. ภายในจังหวัด 
- นักวิ่งแต่ละคนวิ่ง ๓.๕ กม. เพื่อเป็นตัวอย่างในการวิ่งเพ่ือสุขภาพแก่ประชาชนทั้งประเทศ  



 
 

๘ 

เส้นทางสายตะวันออก ๑ (E๑) : พ้ืนที่จังหวัดฉะเชิงเทรา  
ปราจีนบุรี – ฉะเชิงเทรา – สมุทรปราการ 
เส้นทางสายตะวันออก ๒ (E๒) : คลองใหญ่ - สมุทรปราการ 
วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ วิ่งผ่าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 
รายละเอียดทั้งหมดตาม Power Point ที่น าเสนอในที่ประชุม 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 ๕.๕  การสนับสนุนทุนการศกึษา นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ สถาบันพระบรมราชชนก 
หลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต จ านวน ๖๒ ราย 
 ให้แต่ละอ าเภอตรวจสอบข้อมูล และให้แต่ละอ าเภอสนับสนุนทุนการศึกษา แล้วแจ้งกลับมาท่ีกลุ่มงาน
บริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ เพ่ือด าเนินการจัดท าสัญญาผูกพันกับนักศึกษา  
รายละเอียดตามท่ีน าเสนอในที่ประชุม  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 ๕.๖  โครงการสาธารณสุข ๑๐๐ ปี 
การรายงานผลการด าเนินงาน ให้จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมภาพถ่ายส่ง ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
และ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด โดยขอให้รายงานผลให้ตรงเวลา  
 โครงการ กิจกรรม การด าเนนิงาน  
๑. เยี่ยมบ้านเชิงรุก/รณรงค์สิ่งแวดล้อม ศาสนสถาน/โรงเรียน 
 กิจกรรม การด าเนินงาน - มาตรการ ๓ เก็บ ๓ โรค 
   - ไข้เลือดออกฯ ขยะ ๓ R (กรณีท่ี๑ ออกเชิงรุกครั้งละ ๒ คน x ๑๒๐ x ๔๒  วัน)   
ออกทุกวัน เริ่มวันที่ ๘ ตุลาคม - ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
๒. ส่งเสริมออกก าลังกาย 
กิจกรรม การด าเนินงาน – ออกก าลังกาย ๓ วัน/สัปดาห์ ๑๘ วัน (๙ ตุลาคม - ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑) 
   - รณรงค์พร้อมกัน วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
๓. สร้างท่ีพักขยะติดเชื้อ 
กิจกรรม การด าเนินงาน - สร้างที่พักขยะติดเชื้อ วงเงิน ๓๕,๐๐๐ บาท  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 ๕.๗  จิตอาสา 
โครงการจิตอาสา เน้นย้ าว่า รายงาน One Page ที่ส่งมาขอให้สัมพันธ์กับรายงานที่ส่ง ขอให้ส่งทุกเดือน และ  
ขอย้อนหลัง ๓ เดือน มีเพียงบางอ าเภอที่ส่งมา ดังนั้นขอให้ทุกอ าเภอส่งรายงานมาด้วย รายงานตัดยอด ทุกวันที่ 
๓๐/๓๑ ของทุกเดือน ส่ง ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ ภายในวันที่ ๓ ของทุกเดือน  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 



 
 

๙ 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืนๆ 
 
 ๖.๑ สอบถามเรื่อง MRI และ CT Scan 
 - MRI ปกติจะส่งที่ โรงพยาบาลชลบุรี และจุฬารัตน์ ๓  แต่ที ่โรงพยาบาลชุมชนตกลงกันให้ส่งที่ 
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ยกเว้น โรงพยาบาลบางปะกง ขอส่งที่ โรงพยาบาลชลบุรี  
 - CT Scan โรงพยาบาลชุมชนตกลงกันส่งที่ โรงพยาบาลพนมสารคาม  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 ๖.๒  ติดตามการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
นายชาญเลขา : ขอติดตามการเลื่อนขั้นเงินเดือนของผู้ที่ได้รับบ าเหน็จความดีความชอบพิเศษโควต้ายาเสพติด 
ตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๕๕๗  
นายเดชชัย :  ชี้แจงว่า ในส่วนของยาเสพติด ปี ๒๕๕๗ และ ๒๕๕๘ หนังสือแจ้งส่งมาเมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม 
๒๕๕๙ ในส่วนของปี ๒๕๕๘ ค าสั่งความดีความชอบพิเศษดังกล่าว ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ลงนามเรียบร้อยแล้ว 
แต่ในส่วนของปี ๒๕๕๗ มีเหลือจ านวน ๕ คน ผู้ปฏิบัติงานก าลังด าเนินการท าค าสั่งย้อนหลัง และในส่วนของ    
ปี ๒๕๕๙ หนังสือแจ้งมา เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ในส่วนนี้มีผู้ได้รับขั้น
พิเศษ จ านวน ๗ คน ขั้นตอนอยู่ในระหว่างการร่างบัญชีค าสั่ง 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
  
 ๖.๓  จ้างเหมาเอกชนให้บริการฟอกเลือด 
น.ส.พรพิมล(นิติกร): ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แจ้งว่า ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ขอให้
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการจ้างเหมาเอกชนให้บริการฟอกเลือดของ
โรงพยาบาลในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ความสรุปว่าส านักตรวจสอบการด าเนินงานที่ ๒  ได้
ตรวจสอบเรื่องการจ้างเหมาเอกชนให้ด าเนินการฟอกเลือดของโรงพยาบาลในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข     จากการตรวจสอบสัญญาจ้าง/บันทึกข้อตกลงจ้างเหมาเอกชนให้บริการฟอกเลือด ตั้งแต่ปี 
๒๕๕๔ ถึงปัจจุบัน    ผลการตรวจสอบมีข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะที่ส าคัญ ดังนี้ 

  ๑) การท าสัญญา/บันทึกข้อตกลงจ้างเหมาเอกชนให้บริการฟอกเลือดโดยก าหนดเงื่อนไขให้เอกชนเป็น
ผู้จัดหาและสต๊อกยา เป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่ก าหนด 

  ๒) การให้เอกชนเข้าใช้พ้ืนที่ให้บริการฟอกเลือดซึ่งเป็นที่ราชพัสดุโดยมิได้ด าเนินการให้เป็นไปตาม
กฎกระทรวงที่ก าหนด 
   ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน จึงมีข้อเสนอแนะให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

 ๑.)ตรวจสอบข้อเท็จจริง หากพบการกระท าผิดให้ด าเนินการกับผู้กระท าผิดและผู้ที่เกี่ยวข้องตามควร
แก่กรณี ในกรณีดังต่อไปนี้ 
  ๑.๑) การท าสัญญา/บันทึกข้อตกลงจ้างเหมาเอกชนให้บริการฟอกเลือดโดยก าหนดเงื่อนไขให้



 
 

๑๐ 

เอกชนเป็นผู้จัดหาและสต๊อกยา เป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่ก าหนด ท าให้อาจเกิดความเสียหายต่อรัฐ 
  ๑.๒) การให้เอกชนเข้าใช้พ้ืนที่ให้บริการฟอกเลือดซึ่งเป็นที่ราชพัสดุโดยมิได้ด าเนินการให้
เป็นไปตามกฎกระทรวงที่ก าหนด ท าให้รัฐสูญเสียรายได้ค่าเช่าที่ราชพัสดุ 

 ๒) ตรวจสอบโรงพยาบาลทั้งหมดในสังกัดว่ามีการจ้างเหมาเอกชนให้บริการฟอกเลือดโดยก าหนด
เงื่อนไขให้เอกชนเป็นผู้จัดการและสต๊อกยาไว้ในสัญญา/บันทึกข้อตกลงหรือไม่ และกรณีดังกล่าวมีการให้เอกชน
เข้าใช้พ้ืนที่ซึ่งเป็นที่ราชพัสดุโดยไม่ได้ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงที่ก าหนดหรือไม่ ถ้ามีให้ด าเนินการ
เช่นเดียวกับข้อ ๑ 
   หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๗.๑๑/๑๕๙๕ ลงวันที่  ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑        
แจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติส าหรับการจัดบริการศูนย์ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข  ให้หน่วยบริการทุกแห่งได้ถือปฏิบัติ โดยการบริการสามารถด าเนินการได้ ๔ รูปแบบ คือ 
  (๑) โรงพยาบาลจัดซื้ออุปกรณ์มาด าเนินการให้บริการศูนย์ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในโรงพยาบาล 
   (๒) โรงพยาบาลเช่าอุปกรณ์มาด าเนินการให้บริการศูนย์ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในโรงพยาบาล 
   (๓) โรงพยาบาลจ้างเหมาบริการเอกชนมาด าเนินการให้บริการศูนย์ฟอกเลือดด้วยเครื่อง ไตเทียมใน
โรงพยาบาล 
 (๔) โรงพยาบาลให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุน (PPP)  ในการจัดบริการศูนย์ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมใน
โรงพยาบาล 
   โดยในรูปแบบ (๑)-(๓) โรงพยาบาลจะด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และส าหรับรูปแบบที่ (๔) โรงพยาบาลจะด าเนินการตามพระราชบัญญัติการให้
เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๖ 

การด าเนินการในรูปแบบ (๒)-(๔) ให้ใช้รูปแบบสัญญาตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
    การด าเนินการในรูปแบบ (๓)-(๔) เอกชนจะต้องท าสัญญาเช่าที่ราชพัสดุกับกรมธนารักษ์ หรือธ
นารักษ์พ้ืนที่ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ และกฎกระทรวง ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม 

  แนวทางการบริหารจัดการยาในการดูแลผู้ป่วย ยา Erythropoiesis stimulating agents 
(ESA) ต้องจัดซื้อผ่านโรงพยาบาลตามระเบียบพัสดุ  

   ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ตรวจสอบข้อมูลโรงพยาบาลทุกแห่งในสังกัด
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า โรงพยาบาลที่จัดบริการศูนย์ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม   มี ๔ 
แห่ง คือ โรงพยาบาลพุทธโสธร โรงพยาบาลพนมสารคาม โรงพยาบาลบางคล้า และโรงพยาบาลบางน้ าเปรี้ยว  
โดยโรงพยาบาลพุทธโสธร และโรงพยาบาลพนมสารคาม ด าเนินการในรูปแบบที่ (๑) คือโรงพยาบาลจัดซื้อ
อุปกรณ์มาด าเนินการให้บริการศูนย์ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในโรงพยาบาล    ส่วนโรงพยาบาลบางคล้า 
ด าเนินการในรูปแบบที่ (๒)  คือเช่าอุปกรณ์มาด าเนินการให้บริการศูนย์ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมใน
โรงพยาบาล และโรงพยาบาลบ้านโพธิ์ ด าเนินการในรูปแบบที่ (๓) คือจ้างเหมาบริการเอกชนมาด าเนินการ  



 
 

๑๑ 

  เพ่ือให้การจัดบริการศูนย์ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในโรงพยาบาลสังกัดส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทราทุกแห่ง  เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ในเบื้องต้นส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ฯ จึง
ขอให้โรงพยาบาลทุกแห่ง ด าเนินการให้เป็นไปตามท่ีส านักงานตรวจเงินแผ่นดินมีข้อเสนอแนะ     
มติที่ประชุม  รับทราบ 

 
 ๖.๔  ส านักทันตกรรม กรมอนามัย มีการจัดประกวด เครือข่ายเด็กไทย ฟันดี ส่ง โรงพยาบาลคลอง
เขื่อนได้เข้าร่วมประกวด ผลการประกวด ได้ระดับยอดเยี่ยม ระดับประเทศ  
มติที่ประชุม  รับทราบ 

 
 ๖.๕  แพทย์ประจ าบ้าน คัดเลือกแพทย์โรคผิวหนัง  

ปีนี้เป็นปีแรก เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนหมอโรคผิวหนัง เป็นโครงการทั่วทั้งประเทศ สถาบันโรค
ผิวหนัง เซ็นMOU กับส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้โควตาทั้ง ๑๒ เขต จ านวน ๑๐ คน เป็นการเรียน
ต่อยอด โดยให้หมออายุรกรรมหรือหมอเด็ก ให้เขตคัดเลือกเขตละ ๒ คน และส่งให้สถาบันโรคผิวหนังสัมภาษณ์ 
โดยจะให้ปีละ ๑ คน เริ่มเรียนในปี ๒๕๖๒ เรียน ๒ ปี  
มติที่ประชุม  รับทราบ 

 
 ๖.๖  ประกาศ ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ฉบับใหม่  

เนื่องจากในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เปลี่ยนเรื่องประกาศ 
ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ฉบับใหม่ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ขอให้แต่ละพ้ืนที่
ศึกษาประกาศฉบับใหม่นี้ด้วย  
มติที่ประชุม  รับทราบ 

 
 ๖.๗  หัวหน้าบริหารโรงพยาบาลท่าตะเกียบมีมาบรรจุใหม่ ๑ คนและย้ายมาจาก โรงพยาบาลบาง
ปะกง ๑ คน  
มติที่ประชุม  รับทราบ 

 
 ๖.๘  ระบบ Refer  

ต้องมีการปรับเพ่ือให้เรื่องของระบบส่งต่อดียิ่งขึ้นเพ่ือให้ผู้ป่วยได้ประโยชน์สูงสุดจะมี อยู่ ๒ ประเด็น คือ  
 - โรงพยาบาลชุมชน Refer โรงพยาบาลพุทธโสธร -> ผู้ปว่ยถ้าไม่เกินศักยภาพ ต้องรับทุกราย แพทย์ 
หน้างานจะปฏิเสธไม่ได้  
 - โรงพยาบาลพุทธโสธร Refer โรงพยาบาลชุมชน -> โรงพยาบาลพุทธโสธร อยากให้ โรงพยาบาล
ชุมชนรับผู้ป่วยที่หมดภาวะวิกฤติ อาการดีข้ึนแล้ว รับผู้ป่วยกลับไปที่ โรงพยาบาลชุมชน  
มติที่ประชุม  รับทราบ 



 
 

๑๒ 

 ๖.๙  การส ารวจข้อมูลคนไข้ ๒๖ โรคเรื้อรังสิทธิประกันสังคม 
เรื่องจากการประชุมประกันสังคม การส ารวจข้อมูลคนไข้ ๒๖ โรคเรื้อรัง และบันทึกข้อมูลลงในระบบ 

ฝากผู้รับผิดชอบหากไม่เข้าใจ ให้ประสานมายังผู้รับผิดชอบของงานประกันโรงพยาบาลพุทธโสธร  
มติที่ประชุม  รับทราบ 

 
 ๖.๑๐  รางวัล GCC (Government Contact Center)  

ศูนย์ราชการ สะดวก หลักๆคือ สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย ในการประเมินจะมี ๖๐ ค าถาม ที่ท ากันอยู่
แล้ว เช่น การเปิดคลินิกนอกเวลา , Call Center , การประเมินความพึงพอใจ เป็นต้น    
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.  
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