
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนประเมินผลและประชุมประจ าเดือน 
ครั้งที ่9/๒๕๖2 

วันที่  30  กันยายน 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 นายชวาล ตัญญบุตร นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านบริการทางวิชาการ(รก.) 
7 นายสมบัติ ทั่งทอง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
8 นางรุจิรัตน์ ปุณยลิขิต รองผู้อ านวยการด้านบริการปฐมภูมิ รพ.พุทธโสธร 
9 นายดิเรก ภาคกุล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางคล้า 
10 นางอุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม 
11 นายสรลักษณ์ มิ่งไทยสงค์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางน้ าเปรี้ยว 
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 ลิมปพยอม ผู้อ านวยการโรงพยาบาลท่าตะเกียบ 
18 นางสาววิพัชรินทร์ ทรงเดชาพิพัฒน์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลคลองเขื่อน 
๑9 นายชาญเลขา กุลละวณิชย์ สาธารณสุขอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
20 นายสมเจตน์ สถิตสมิทธ์ สาธารณสุขอ าเภอบางคล้า 
21 นายสุทัศน์ เสียงไพโรจน์  สาธารณสุขอ าเภอพนมสารคาม(แทน) 
22 นายกฤษดา พรหมสุวรรณ์ สาธารณสุขอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว 
23 นายชูชีพ มีเจริญ สาธารณสุขอ าเภอบางปะกง 
๒4 นายศศิธร ศุภพิชน์ สาธารณสุขอ าเภอสนามชัยเขต 
25 นายเบญจพล สุวรรณะ  สาธารณสุขอ าเภอบ้านโพธิ์(รก.) 

๒6 นายมานิตย์ ชุ่มชูจันทร์ สาธารณสุขอ าเภอแปลงยาว 



 ๒ 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
1 นายอาณัติ ประดิษแจ้ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
2 นายชาญศักดิ์ เจียมวงศากุล นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
4 นางสาวภาคินี อินรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
5 นายชินกร ชาตาดี นักวิชาการสุขาภิบาลช านาญการ 
6 นางสุกัญญา ทองชัยประสิทธิ์ หัวหน้ากลุ่มงานรังสี รพ.พุทธโสธร 

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการ 
1 นางสาวรุ่งทิวา ประสานทอง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
2 นางระพีพร อารีย์ รองผู้อ านวยการด้าน พรส. รพ.พุทธโสธร 
 
 

  

 

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 
๓9 นายพีระพล ต่วนภูษา หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
40 นายเดชชัย สินเจริญ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
41 นางสาวพรพิมล แน่นหนา หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ 
42 นางวิภาวี สุวรรณธร หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
43 นายสมชาย ห้องทองค า หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารองค์กร 

44 นางรุ่งรัตน์ ห้องทองค า หัวหน้าส านักงานเลขานุการฯ 
45 นางบังอร ชาตาดี ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองฯ(แทน) 

46 นายบุญฤทธิ์ เฮ็งไล้ ผู้แทนผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
47 นายจ ารัส ค ารอด ประธานชมรม อสม.จังหวัดฉะเชิงเทรา 



 ๓ 

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) มอบรางวัล สถานบริการผ่านประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ จ านวน 11 โรงพยาบาล 
 3) มอบโล่รางวัลการน าเสนอผลงานทางวาจาดีเด่น สาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์

ทางเลือก จ านวน 1 รางวัล 
 4) มอบเกียรติบัตร มหัศจรรย์ 1,000 วัน ลูกรักพัฒนาการดีเริ่มที่นมแม่ จ านวน 1 แห่ง 
 5) มอบเกียรติบัตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลที่ผ่านการประเมินรับรองคุณภาพ รพ.สต. 

ระดับ 5 ดาว จ านวน 11 แห่ง 
 6) มอบเกียรติบัตรผู้เข้าร่วมน าเสนอในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานพัฒนาคุณภาพ

ชีวิติระดับอ าเภอ (พชอ.) ระดับอ าเภอ 3 แห่ง และ ระดับต าบล 2 แห่ง 
 7) มอบใบเกียรติบัตรผลงานวิชาการดีเด่นในระดับจังหวัด ประจ าปี 2562 จ านวน 11 ผลงาน 
    
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1.1 เรื่องจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลและประชุมประจ าเดือน  
ครั้งที่ 8/๒๕62  เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 
 จ านวน 8 หน้า  รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่น าเสนอในการประชุม 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยไมมี่การแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
3.1 การส่งตรวจ CT & MAMO และ MRI (พญ.สุกัญญา ทองชัยประสิทธิ์)   
 MRI ที่จะเริ่มรอบใหม่ในเดือนตุลาคมนี้ จะให้ส่งภายในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งก าลังด าเนินการ     

e-Bidding อยู่ มี 2 แห่งคือ รพ.รวมแพทย์ และรพ.เกษมราษฎร์ ซึ่งได้ตกลงกันว่า หลังจาก  
e-Bidding จะให้ รพช. มาท าสัญญา รายละเอียดตามไฟล์ที่เสนอในที่ประชุม 
CT & MAMO  จะสิ้นสุดสัญญา 31 ตุลาคม  2562 รพ.พุทธโสธร รับจ่ายเงินค่า CT ให้ก่อน   
ดังนั้นในรอบต่อไป จะให้ รพช.ท าสัญญากับบริษัท CT  หลังวันที่ 20 ตุลาคม 2562  
รายละเอียดตามไฟล์ที่เสนอในที่ประชุม  

นพ.สรลักษณ์  การส่งตรวจ CT & MAMO และ MRI จะต้องไม่มีค่าตอบแทนให้แพทย ์จากบริษัทที่ e-Bidding  
มติที่ประชุม   รับทราบ ให้ท าใบสรุปและแนบรายละเอียดค่าใช้จ่าย ให้ รพช. ทราบ 



 ๔ 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
๔.๑  การขอรับเงินเพิ่มพิเศษส าหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ปฏิบัติงานในสถานบริการสาธารณสุข   
และไม่ท าเวชปฏิบัติส่วนตัวและหรือปฏิบัติงานโรงพยาบาลเอกชน (โดย กลุ่มงานบริหารทั่วไป) 
 - แจ้งความประสงค์ขอรับเงินเพ่ิมพิเศษ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม  ๒๕62 จ านวน 3 ราย ดังนี้   
  1. นายสันติ  สัมฤทธิ์มโนพร  ต าแหน่งนายแพทย์ช านาญการพิเศษ  รพ.สนามชัยเขต 

2. นางสาวศิริพร  จิตรประสิทธิศิริ ต าแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ  รพ.สนามชัยเขต 
3. นางจินตนา  สุนทรวิวัฒน์  ต าแหน่งเภสัชกรช านาญการพิเศษ  รพ.พุทธโสธร 

 - แจ้งความประสงค์ขอยกเลิกรับเงินเพิ่มพิเศษ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕62 จ านวน 1 ราย  ดังนี้   
  1. นายศิวคุปต์  ตันติภพณัฐกุล ต าแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ  รพ.พุทธโสธร 
 - แจ้งความประสงค์ขอยกเลิกรับเงินเพิ่มพิเศษ ตั้งแต่ ๑ พฤศจิกายน  ๒๕62 จ านวน 1 ราย  

ดังนี้   
  1. นางสาวชลลดา  ชวนประสิทธิ์กุล ต าแหน่งนายแพทย์ช านาญการ รพ.พนมสารคาม 
 - แจ้งความประสงค์ขอรับเงินเพ่ิมพิเศษ ตั้งแต่ ๑ พฤศจิกายน  ๒๕62 จ านวน  1   ราย  ดังนี้   
  1. นางสาวพริม ไม้งาม ต าแหน่งทันตแพทย์ช านาญการ รพ.บางคล้า 
 - แจ้งความประสงค์ขอรับเงินเพ่ิมพิเศษ ตั้งแต่ ๑ มกราคม  ๒๕63 จ านวน  2  ราย  ดังนี้   
  1. นายดิเรก ภาคกุล ต าแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ รพ.บางคล้า 

1. นางสาวสโรชา เธียรสรรชยั ต าแหน่งนายแพทย์ช านาญการ รพ.บางคล้า 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ  
  
4.2  โครงการอบรมหลักสูตรการรักษาทางการแพทย์แผนไทยส าหรับเจ้าหน้าที่สถานีอนามัย ปีงบประมาณ 
2563 (โดย กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก) 
 การให้บริการนวดไทย โดยผู้ช่วยแพทย์แผนไทย จ าเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่สั่งการรักษา หรือผู้ประกอบ

วิชาชีพนวด/เวชกรรมไทย แพทย์แผนไทยหรือตามบริบทของการจัดบริการแบบเครือข่าย ตามเกณฑ์
คุณภาพด้านการแพทย์แผนไทย และเกณฑ์การประเมิน รพ.สต.ติดดาว ที่ก าหนดให้ผู้ให้บริการนวด
โดยผู้ช่วยแพทย์แผนไทยต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของเจ้าหน้าที่สั่งการรักษาเพ่ือป้องกันความ
เสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นทางคลินิก และพัฒนาการให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยให้มีคุณภาพ 
ปลอดภัย ตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ ซ่ึงมีความจ าเป็นต้องจัดอบรมหลักสูตรการรักษาทางการแพทย์
แผนไทยส าหรับเจ้าหน้าที่สถานีอนามัย ปีงบประมาณ 2563 จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาว่าจะใช้
แหล่งงบประมาณจากแหล่งใด 

ประธาน การอบรมเรื่องนี้ ขอกลับไปพิจารณา หากมีความส าคัญและจ าเป็นจะหาเงินสนับสนุนให้ 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๕   เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  
๕.๑  รายงานการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยาประจ าเดือนกันยายน ๒๕๖2 (โดย กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ) 
 รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาจังหวัดฉะเชิงเทราตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 25 กันยายน 

2562 จากบัตรรายงานผู้ป่วย (รง.506) จ านวนบัตรทั้งสิ้น 28,386 ฉบับ รายงานทันเวลา  
จ านวน 27,943 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 98.44 
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มติที่ประชุม   รับทราบ  

5.1.1 อัตราป่วยของจังหวัดฉะเชิงเทรา  
 อัตราป่วย 10 อันดับแรกจังหวัดฉะเชิงเทราเปรียบเทียบกับอัตราป่วยภาคกลางและ 

อัตราป่วยประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 25 กันยายน 2562 

  
มติที่ประชุม   รับทราบ  

5.1.2  สถานการณ์โรคไข้เลือดออก 
 จังหวัดฉะเชิงเทรา มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จ านวนทั้งสิ้น 973 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 

137.06 ต่อประชากรแสนคน (อันดับที ่7 ของเขต และอันดับ 30 ของประเทศ จากรายงาน 506 
ส านักระบาดวิทยา) มีรายงานผู้เสียชีวิต 2 ราย อัตราป่วยตาย ร้อยละ 0.21 (รายที่ 1 และรายที่ 2 
เสียชีวิต ในเดือน มี.ค.62) (เป็นอันดับที่ 2 ของเขต อันดับที่ 18 ของประเทศ) 
อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก จังหวัดฉะเชิงเทรา จ าแนกตามกลุ่มอายุ 1 มกราคม–27 กันยายน 2562 
กลุ่มอายุที่พบสูงสุด คือ กลุ่มอายุ 10–14 ปี 184 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 379.88 ต่อแสนฯ รองลงมา 
คือ กลุ่มอายุ 5 - 9 ปี 135 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 316.93 ต่อแสนฯ และกลุ่มอายุ   15 - 24 ปี  
293 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 300.06 ต่อแสนฯตามล าดับ 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
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5.1.3  โรคไข้ปวดข้อยุงลาย 

  
 ผลการเก็บตัวอย่างยุงลายตรวจหาเชื้อฯ ในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา (วันที่ 19 กันยายน 2562 

ผลออกวันที่ 24 กันยายน 2562) 
 เก็บตัวอย่างยุงลาย จากบ้านผู้ป่วย และบ้านในบริเวณโดยรอบๆ จ านวน 43 ตัว  
ตัวเมีย 27 ตัว ตัวผู้ 16 ตัว ส่งตรวจหาเชื้อไข้เลือดออก Dengue , Chikungunya และ Zika 
ผล : ไม่พบเชื้อทั้ง 3 ชนิด 
ข้อเสนอแนะ 
 ยุงที่จับได้ อาจเป็นยุงรุ่นใหม่ หลังจากท่ีพ่นสารเคมีก าจัดไปในช่วงที่พบผู้ป่วยจึงไม่พบเชื้อ 
แม้มีข้อมูลว่ายุงลายถ่ายทอดเชื้อผ่านไข่ได้ แต่เปอร์เซ็นต์น้อยมาก ดังนั้น การควบคุมก าจัดยุงตัวแก่
ทันทีหลังพบผู้ป่วย ช่วยก าจัดยุงที่มีเชื้อได้ เพื่อลดการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออกลงได้ 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
  
5.2  การติดตามงบค่าเสื่อม และงบลงทุน (โดย กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข) 
5.2.1 การติดตามงบค่าเสื่อม  
 ปี 2561 ที่ยังด าเนินการเบิกจ่ายไม่เรียบร้อยคือ รพ.พุทธโสธร  รพ.ท่าตะเกียบ และรพ.แปลงยาว 

ให้ทุกแห่งเร่งรัดติดตาม รายละเอียดตามท่ีไฟล์น าเสนอในที่ประชุม 
 ปี 2562 มีหลายแห่งที่ยังด าเนินการล่าช้า ให้เร่งรัดติดตามด้วย 

รายละเอียดตามท่ีไฟล์น าเสนอในที่ประชุม 
5.2.2 การติดตามงบลงทุน  
 รายการก่อสร้างยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ 5  รายการ 

1. ก่อสร้าง รพ.สต. ท่าไข่    
2. ก่อสร้างบ้านพัก รพ.สต.ท่าไข่   
3. ก่อสร้างบ้านพัก รพ.สต. เกาะไร่ 
4. ก่อสร้างบ้านพัก รพ.สต.เสม็ดใต้ 
5. อาคารพักคนงาน รพ. พนมสารคาม  
เหลือวงเงินที่ยังไม่เบิกจ่าย 14.716 ล้านบาท (จากวงเงินทั้งหมด 44.829 ล้านบาท)           
เบิกจ่ายไปร้อยละ 67.17   

มติที่ประชุม   รับทราบ 
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๕.3  สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ งบด าเนินงาน, งบอุดหนุน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา         
จากระบบ SMS (Strategic Management System) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ 12 เดือน           
(ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562)  (โดย กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข) 
 สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ งบด าเนินงาน ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา         

ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 30 กันยายน 2562  เวลา  10.45 น.  ได้รับงบเงินประมาณรวม 
73,752,364.13 บาท  ก่อหนี้และเบิกจ่ายแล้ว 73,694,301.80 บาท ร้อยละ 99.92  
คงเหลือ  58,062.33 บาท ร้อยละ 0.08  (รอกระทรวงฯดึงงบประมาณกลับ 57,000 บาท)   
ผลการบริหารงบประมาณ ของ สสจ.ฉะเชิงเทรา ปีนี้มีประสิทธิภาพสูงมาก   

ประธาน ขอขอบคุณโรงพยาบาล  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ และกลุ่มงานต่างๆ ที่ให้ความร่วมมือในการ
ด าเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
  
5.4  การติดตามผลการด าเนินงานตามนโยบายและตัวชี้วัดที่ส าคัญ (โดย กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
สาธารณสุข) 
 สรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติราชการ (PA)  ของส านักงานสาธารณสุข

จังหวัดฉะเชิงเทรา ไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม 2561 – สิงหาคม 2562)  จ านวน 21 ตวัชี้วดั            
ยังไม่ผ่านเกณฑ์เป้าหมายที่ก าหนด จ านวน 5 ตัวชีว้ัด  (ร้อยละ 23.81)   ดังนี้ 
1. ระดับความส าเร็จของพัฒนาการเด็กตามเกณฑ์มาตรฐาน 
2. อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และระยะเวลาที่ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสม 
3. ความครอบคลุมการข้ึนทะเบียนรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ และกลับเป็นซ้ า (TB Treatment 
Coverage) 
4. อัตราตายของผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรง ชนิด community- acquired 
5. อัตราเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉิน (triagel level 1) ภายใน 24 ชม. ในโรงพยาบาล  
A, S, M1 

นพ.ชช.ว. ข้อมูลล่าสุด ฉะเชิงเทรา TB success rate ผ่านแล้ว ได้ 86.2% 
ประธาน ขอขอบคุณผู้บริหารและผู้รับผิดชอบงานทุกระดับที่ช่วยกันขับเคลื่อนการด าเนินงานให้ผ่านตัวชี้วัด

ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวงสาธารณสุข  แต่ส าหรับตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์          
ทีก่ าหนด ขอให้ช่วยกันด าเนินการให้ส าเร็จต่อไป 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
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5.5  สถานการณ์การเงินการคลัง  (โดย กลุ่มงานประกันสุขภาพ) 

  
 สรุปโรงพยาบาลที่ประสบภาวะวิกฤติ 
 - รพ.พุทธโสธร วิกฤติระดับ 2 (ต่อเนื่องจากเดือนก่อน) เนื่องจากก าไรสุทธิ -109 ล้าน 

บาท สาเหตุเพราะมีการขาดทุนสะสมต่อเนื่อง ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล UC-OPD ใน CUP 
(เหมาหัว) มีค่าใช้จ่ายจริงเฉลี่ยต่อเดือน ประมาณ 10 ล้านบาท ได้รับจริงเฉลี่ยต่อเดือน 
ประมาณ 3 ล้านบาท ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล UC-IPD มีค่าใช้จ่ายจริงเฉลี่ยต่อเดือน   
ประมาณ 30 ล้านบาท ได้รับจริงจาก RW เฉลี่ยต่อเดือน ประมาณ 22 ล้านบาท 
และลูกหนี้ประกันสังคม ค่าใช้จ่ายจริงเฉลี่ยต่อเดือน 13 ล้านบาท ได้รับจริงเฉลี่ยต่อเดือน
ประมาณ 6 ล้านบาท ท าให้เกิดผลขาดทุนสะสมต่อเนื่อง ปัญหาการเรียกเก็บจาก
กรมบัญชีกลางได้มีการทยอยได้รับเงินคืนบ้างแล้ว และมีการปรับปรุงบัญชีแรงงานต่างด้าว 
จ านวน 15 ล้านบาท เรียบรอ้ยแล้ว 

 - รพ.บางน้ าเปรี้ยว วิกฤติระดับ 3 (เดือนก่อนเดิมระดับ 4) ได้มีการแก้ไขปรับปรุงบัญชี 
เรียบร้อยแล้ว 

 - รพ.สนามชัยเขต วิกฤติ ระดับ 3 (เดือนก่อนเดิมระดับ 2) มีการตั้งเจ้าหนี้จากเดิมต่อเดือน 
เฉลี่ย ประมาณ 2 ล้านบาท ตั้งเจ้าหนี้เป็น 5 ล้านบาท ในเดือนสิงหาคม เนื่องจากเดือน 
กันยายน จะไม่ตั้งเจ้าหนี้เพ่ิมจะก่อหนี้ให้เสร็จสิ้นเดือนสิงหาคม 2562 

 - รพ.ราชสาส์น วิกฤติระดับ 7 (เดิมเดือนก่อนวิกฤติระดับ 3) เนื่องจากรายรับในเดือนสิงหาคม 
2562 ประมาณ 4 แสนบาท (รายรับเดือนท่ีผ่านมาเฉลี่ยต่อเดือนประมาณ 1 ล้านบาท)      
มีค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้นในเดือนสิงหาคม 2562 คือ 
 1. ช าระเงินค่ารักษาพยาบาลตามจ่ายในจังหวัด ประมาณ 3 แสนบาท 
 2. ช าระหนี้ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง (งบค่าเสื่อม) ประมาณ 5 แสนบาท 
 3. ตั้งเจ้าหนี้ค่ายา ประมาณ 4.2 แสนบาท (ค่ายาโดยเฉลี่ยต่อเดือนปกติ 2 แสนบาท)
ค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมข้ึนและรายได้ที่น้อยลงส่งผลให้รพ.ราชสาส์น ประสบภาวะวิกฤติระดับ 7 
จากการวิเคราะห์monthly cost (ค่าตอบแทน ค่าจ้าง ส่งเงินกองทุน ค่าจ้างเหมา 
ค่าสาธารณูปโภค ค่าเชื้อเพลิง และวัสดุบริโภค) เป็นจ านวนเงิน 1,022,670.65 บาท  
เงินฝากธนาคาร มีจ านวน 6,443,867.72 บาท ความสามารถในการจ่าย monthly cost 
ประมาณ 6 เดือน 
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แนวทางการแก้ไข 
 1. ประสานงานจัดเก็บรายได้และจัดประชุมวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาแนวทางแก้ไข 
 2. ตรวจเช็คสิทธิผู้ป่วยและคีย์ข้อมูลการท าหัตถการเพ่ือให้สามารถเรียกเก็บได้ 
 3. ลดรายจ่ายของโรงพยาบาลโดยชะลอการจัดซื้อ จัดจ้างทุกชนิด 
 4. ประหยัดพลังงานค่าสาธารณูปโภค 
 5. ลดการเบิกใช้วัสดุส านักงานที่ไม่จ าเป็น 
แนวทางการบริหาร รพ.ที่ประสบภาวะวิกฤติระดับ 7 
1. ชะลอจ่ายหนี้ก้อนใหญ่ 
2. เรียกเก็บหนี้ให้เร็ว 
3. ไม่ก่อหนี้โดยไม่จ าเป็น 
4. ประหยัดค่าสาธารณูปโภค 
5. เงินตามจ่ายระหว่าง CUP ต้องไม่เกินไตรมาสถัดไป 
รักษาระดับ Current Ratio และ Quick Ratio 

นพ.สรลักษณ์ เสนอให้กลุ่มงานประกันสุขภาพ สามารถเป็นพ่ีเลี้ยงให้กับนักบัญชีของหน่วยบริการ ในการลงบัญชีให้
ครบถ้วน ถูกต้อง รวมถึงการติดตามควบคุมก ากับการด าเนินงานทั้งรายได้และค่าใช้จ่ายของหน่วย
บริการ 

นายพิเชษฐ ปี 2563 กลุ่มงานประกันสุขภาพ มีแผนที่จะจัดอบรมนักบัญชี การเงินการคลัง ของทุกหน่วยบริการ 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
6.1 เรื่องจากรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 
6.1.1 นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน 
 การปรับปรุงอาคารแพทย์แผนไทยและทันตกรรม สสจ.ฉะเชิงเทรา ผู้รับจ้างเริ่มเข้ามาปรับปรุง

อาคารแล้ว  
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
6.2  เรื่องจากโรงพยาบาล 
6.2.1  ผอ.รพ.พนมสารคาม 
 การจ้างแพทย์(จิตเวช) จากโรงพยาบาลพุทธโสธรไปตรวจ รพช. เดิมท าเป็นโครงการ และทางสสจ.   

ให้ท าเป็นจัดซื้อจัดจ้าง ขอความชัดเจนในเรื่องนี้ว่าจะท าอย่างไรต่อไป  
นพ.ดิเรก ให้ไปดูระเบียบ (ฉ 5) ซึ่งสามารถท าได้ ซึ่งท าเป็นจ่ายค่าตอบแทนต่างสถานบริการ 
นพ.สรลักษณ์ ฝากดรูะเบียบให้ชัดเจน เรื่อง รัฐมารัฐ และ เอกชนมารัฐ จะเบิกจ่ายอย่างไร  
นพ.ชช.ว. รับไปประสานกับกลุ่มงานบริหารทั่วไป 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
  
6.3  เรื่องจากสาธารณสุขอ าเภอ 
 -ไม่มี- 
 
 



 ๑๐ 

6.4  เรื่องจากกลุ่มงานในส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
6.4.1  แผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพจังหวัดฉะเชิงเทรา ฉบับทบทวน ปี 2563 (โดย กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
สาธารณสุข) 
 สสจ.ฉะเชิงเทรา ได้จัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพจังหวัดฉะเชิงเทรา ฉบับทบทวน ปี 2563 

เสร็จแล้ว รอปรับเพิ่มเติมจาก กระทรวงสาธารณสุข แล้วจะอัพโหลดไว้ที่หน้าเว็บ สสจ.ฉช.
รายละเอียดตามท่ีไฟล์น าเสนอในที่ประชุม  

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
6.4.2  แผนปฏิบัติการ สสจ.ฉะเชิงเทรา ปี 2563 งบด าเนินงาน (โดย กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข) 
 สรุปแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2563 งบด าเนินงาน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 

อบรม 17 เรื่อง วงเงิน 607,520 บาท หรือ 26.25% ของวงเงินรวม มีโครงการฝึกอบรมน้อยกว่า 
ปี 2562 
รายละเอียดตามท่ีไฟล์น าเสนอในที่ประชุม 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
  
6.4.3 ตัวช้ีวัดค ารับรองการปฏิบัติราชการ PA เครือข่ายสุขภาพอ าเภอ ปี 2563 (โดย กลุ่มงานพัฒนา
ยุทธศาสตร์สาธารณสุข) 
 นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

1. พัฒนางานสาธารณสุขตามแนวพระราชด าริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ 
2. ให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง ทั้งทางกาย ทางใจและมีความมั่นคงทางสุขภาพ 
3. ให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ลดเหลื่อมล้ า ลดความแออัด ลดรอคอย 
และลดภาระค่าใช้จ่าย 
4. ผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข 
5. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
นโยบายเร่งรัดของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ 256๓ 
1. พัฒนาสุขภาพทุกกลุ่มวัย 
2. การควบคุมป้องกันวัณโรค 
3. การจัดการภัยคุกคามความม่ันคงทางสุขภาพ 
4. พัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ  
5. ลดแออัด ลดการรอคอย ในโรงพยาบาล 
6. Fast track 
7. การเข้าถึงกัญชาทางการแพทย์ 
8. นวัตกรรมทางการแพทย์เพ่ือเศรษฐกิจ 
9. การพฒันาองค์กรคุณภาพ 
10. นวัตกรรมการบริหารจัดการของเขตสุขภาพ 
PA เครือข่ายสุขภาพอ าเภอ ปี 2563  สสจ.ฉช. คัดเลือกไว้เบื้องต้น จ านวน 20 ตัวชี้วดั ซึ่งมีจ านวน
มากเกิน ควรคัดเลือกให้เหลือ 10 – 15 ตัวชี้วัด รายละเอียดตามที่ไฟล์น าเสนอในที่ประชุม 

มติที่ประชุม   รับทราบ นพ.ชช.ว. จะพิจารณาคัดเลือกตัวชี้วัดอีกครั้ง และจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบต่อไป 



 ๑๑ 

6.4.4  สิทธิของผู้เสียหายและจ าเลยในคดีอาญา (โดย กลุ่มงานนิติการ) 
 สืบเนื่องจาก พรบ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา  

พ.ศ. 2544 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 ก าหนดให้มีคณะอนุกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา ประจ าจังหวัด 
ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด, รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธาน
อนุกรรมการ, อัยการคุ้มครองสิทธิ, ปลัดจังหวัด, ต ารวจภูธร, นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด,
ประธานสภาทนายความ,พัฒนาสังคม เป็นอนุกรรมการ และยุติธรรมจังหวัด เป็นอนุกรรมการและ
เลขานุการ รายละเอียดตามที่ไฟล์น าเสนอในที่ประชุม 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
  
6.4.5  เตรียมบุคลากรเพื่อพัฒนาผลงานบุคลากรดีเด่น ด้านสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ 2563          
อย่างน้อยหน่วยงานละ 1 คน (โดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล) 
 ขอความร่วมมือในการเตรียมบุคลากรเพ่ือพัฒนาผลงานบุคลากรดีเด่น ด้านสาธารณสุข ประจ าปี

งบประมาณ 2563 อย่างน้อยหน่วยงานละ 1 คน โดยขอให้จัดส่งผลงานเพ่ือพิจารณาคัดเลือกต่อไป 
ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 
 1. ข้าราชการพลเรือนดีเด่น  
 2. คนดีศรีสาธารณสุข  
  2.1 ประเภทข้าราชการ  
  2.2 พนักงานราชการ/ลูกจ้างประจ า/พนักงานกระทรวงสาธารณสุข/ลูกจ้าง
ชั่วคราว  
 3. เรื่องเล่าคุณธรรม จริยธรรม 
 4. นักบริหารสาธารณสุขดีเด่น 
  4.1 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมชน  
  4.2 สาธารณสุขอ าเภอ  
  4.3 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหรือหัวหน้าสถานีอนามัย 
 5. รางวัลชัยนาทนเรนทร  
  5.1 นักการสาธารณสุขดีเด่น ประเภทบริหาร 
  5.2 นักการสาธารณสุขดีเด่น ประเภทวิชาการ 
  5.3 นักการสาธารณสุขดีเด่น ประเภทบริการ 
  5.4 นักการสาธารณสุขดีเด่น ประเภทผู้น าชุมชน 
  5.5 นักการสาธารณสุขดีเด่น ประเภทประชาชน 
 6. แพทย์ชนบทดีเด่น (ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมชน) 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
 
 
 
 



 ๑๒ 

6.4.6  ค่ารักษาพยาบาล OPD UC นอก CUP ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 3   (เดือน
เมษายน 2562 ถึงเดือนมิถุนายน 2562)  (โดย กลุ่มงานประกันสุขภาพ) 

  
 รพ.คอลัมน์ในแนวตั้ง ตองช าระยอดค้างช าระ ระหว่าง รพ. ตามคอลัมน์ในแนวนอน  

รายละเอียด ตามหนังสือส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ ฉช ๐๐๓๒/ว๑๒๒๑ ลงวันที่  
๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ที่ได้แจ้งเวียนให้ทราบแล้ว 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
  
6.4.7  การติดตามการจัดท าแผนทางการเงิน (Planfin) ปี 2562 (โดย กลุ่มงานประกันสุขภาพ) 
 ตามแผนทางการเงิน (Planfin) ปี 2562 ของหน่วยบริการ ซ่ึงทางส านักงานสาธารณสุขจังหวัด

ฉะเชิงเทรา ได้ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนทางการเงิน (ณ สิงหาคม 2562) เปรียบเทียบกับ
แผนทางการเงิน พบว่า ร้อยละรายได้และค่าใช้จ่ายบางรายการ สูงกว่า/ต่ ากว่า แผนทางการเงิน   
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทางหน่วยบริการน าไปวางแผนในการจัดท าแผนทางการเงิน (Planfin)  
ปี 2563 ต่อไป  รายละเอียดตามท่ีไฟล์น าเสนอในที่ประชุม 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
6.4.8  การอนุมัติแผนด าเนินการค่าบริการทางการแพทย์ท่ีเบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(ค่าเสื่อม) ปี 2563    
(โดย กลุ่มงานประกันสุขภาพ) 
 ตามท่ี ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 6 ระยอง แจ้งให้แต่ละหน่วยบริการจัดท าแผน

ด าเนินการค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) ปี 2563 นั้น 
บัดนี้  แผนด าเนินการค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) ปี 2563  
ได้เสนอผ่านคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพ เขต 6 ระยอง (อปสข) และมีมติอนุมัติแผน
ด าเนินการค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) ปี 2563 
รายละเอียดตามท่ีไฟล์น าเสนอในที่ประชุม 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
 
 



 ๑๓ 

6.4.9  นโยบายในการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจ า ปี 2563 ของนายแพทย์อภิชาติ 
รอดสม สาธารณสุขนิเทศ (โดย กลุ่มงานอนามัยส่ิงแวดล้อมและอาชีวอนามัย) 
 จากการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและ       

ท าแผนพัฒนางานอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ 
ณ โรงแรม เจ ปาร์ค อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี นายแพทย์อภิชาติ รอดสม สาธารณสุขนิเทศ  
ในฐานะประธานในที่ประชุม ได้ให้แนวทางในการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
ประจ าปี ๒๕๖๓ และจะท าการติดตามผลการด าเนินงานด้วยตนเอง มีประเด็นที่ส าคัญ รายละเอียด
ตามไฟล์ที่น าเสนอในที่ประชุม 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
  
6.4.10  การเลือกประธานชมรม อสม. ประจ าหมู่บ้าน (โดย กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ) 
 การเลือกประธานชมรม อสม. ประจ าหมู่บ้าน จะหมดวาระพร้อมกันใน วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

ดังนั้น ขอความร่วมมือให้แจ้งผู้รับผิดชอบด าเนินการ สนับสนุน อ านวยความสะดวกในการได้มาซึ่ง
ประธานชมรม อสม.ประจ าหมู่บ้าน ระดับหมู่บ้านหรือชุมชน/ระดับต าบล/ระดับอ าเภอ และให้
บันทึกข้อมูลประธานชมรม อสม.ระดับต่างๆในฐานข้อมูลด้วย รายละเอียด ตามหนังสือที่ได้แจ้งให้
ทราบไปก่อนหน้านี้แล้ว 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
  
เลิกประชุมเวลา ๑6.3๐ น. 
         ลงชื่อ  ภาคินี  อินรัตน์                               ลงชื่อ       ชาตรี  นันทพานิช 
        (นางสาวภาคินี  อินรัตน์)                                                       (นายชาตรี นันทพานิช)                                                                    
      นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                                     หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
         ผู้จดรายงานการประชุม                                                ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


