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เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมทุรปราการ  

ครั้งที่ 13 / ๒๕๖1  ประจ าเดือน พฤศจกิายน  ๒๕๖1 
วันพุธที่ 28 เดือน พฤศจกิายน  ๒๕๖1 เวลา 13.00 น. 

ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมทุรปราการ  
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 

อ ำเภอบำงพล ี

“ นิเทศงานเสริมพลัง”  
             นายแพทย์พรณรงค์ ศรีม่วง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลและสาธารณสุขอ าเภอ ร่วมลงพ้ืนที่นิเทศงานเสริมพลัง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล               
(รพ.สต.) ทั้งในด้านการบริหารจัดการบุคลากร  ด้านงบประมาณ และด้านงบลงทุน  เพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินงานและแก้ไขปัญหาของพ้ืนที ่

อ ำเภอเมือง
สมุทรปรำกำร อ ำเภอบำงเสำธง 

อ ำเภอบำงบ่อ 



๒ 
 

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  

ครั้งที่ 13 / ๒๕๖1  ประจ าเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖1 
วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน  ๒๕๖1 เวลา 13.00 น. 

ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ 

วาระ/เรื่อง 
 

ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลา
น าเสนอ 
(นาที) 

เอกสาร
ประกอบ 

การประชมุ 

ระเบียบวำระก่อนกำรประชุม  
            (1) มอบใบประกาศรับรองผลประเมินทีมสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว 
(SRRT) ประจ าปี 2561 

 
ก.ควบคุมโรค 

 
5 

 
3 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ ประธาน 10  

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมฯ 
          - รบัรองรายงานการประชุม กวป. ครั้งที่ 12/๒๕๖1              
เดือน ตุลาคม ๒๕๖1 (วันที่ 31 ตุลาคม 25๖1)  

 
ก.พัฒนายุทธศาสตร์ฯ 

 
    3 

 
 

 
4 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง    
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ    
          ๔.๑ ผู้บริหารของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ                 รอง นพ.สสจ.สป.  3 - 
          ๔.๒ ผู้บริหารโรงพยาบาลทุกแห่ง 
 
 

1) ผอ.รพ.สป 
2) ผอ.รพ.บางพลี 
3) ผอ.รพช.ทุกแห่ง 

5 
 
 

- 
- 

          ๔.๓ ผู้บริหารหน่วยงานต่างๆ ที่เข้าร่วมประชุม     1) ประธานชมรม 
    รพ.เอกชน 
2) ผอ.สถาบนัราชประชาฯ 
3) ผอ.รพ.ยุวประสาทฯ 
4)ประธานชมรม อสมฯ 
5) ผู้แทน อปท. 

5 - 

          ๔.๔ สาธารณสุขอ าเภอทุกแห่ง สสอ.ทุกแห่ง 5 - 
          ๔.๕ ผู้แทนผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ผู้แทน ผอ.รพ.สต. 5 - 

4.6 กลุ่มงานต่างๆของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ    

๔.6.๑ กลุ่มงานควบคุมโรค 
          (๑) รายงานสถานการณ์โรคทางระบาดวิทยา 
          (2) สถานการณ์โรคไข้เลือดออก 
          (3) โรคหัดและมาตรการเร่งรัดก าจัดโรคหัด ปี 2562 
          (4) สรุปผลการด าเนินงานวัณโรค 
          (5) อัตราการรักษาส าเร็จ Success Rate (PA) 

ก.ควบคุมโรค 10 20 

๔.๖.2 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล  
          (1) การย้ายภายในจังหวัด  

ก.ทรัพยากรบุคคล 5 30 



๓ 
 

วาระ/เรื่อง 
 

ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลา
น าเสนอ 
(นาที) 

เอกสาร
ประกอบ 

การประชมุ 

๔.๖.3 กลุ่มงานประกันสุขภาพ  
         (1) การเข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล   
ของพนักงานส่วนท้องถิ่นของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) 

ก.ประกันสุขภาพ 10 30 

๔.๖.4 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  
         (1) โครงการหมอชวนวิง่ 50 ปีแพทยสภา จังหวัดสมุทรปราการ  
         (2) โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพ่ือดูแลประชาชน  

ก.ส่งเสริมสุขภาพ 10 31 

๔.๖.5 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม  
         (1) การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดการขยะและ
สิ่งแวดล้อม และงบพัฒนาและแก้ไขระบบบ าบัดน้ าเสียในหน่วยบริการ
สาธารณสุข 

ก.อนามัยสิ่งแวดล้อม 5 31 

๔.๖.6 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  
         (1) การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ เขตสุขภาพที่ 6 จังหวัด
สมุทรปราการ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ก.พัฒนายุทธศาสตร์ฯ 5 35 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องพิจารณา     
5.1 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
        (1) พิจารณาข้าราชการ ขอย้าย   
        (2) พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตร ผู้บริหาร
การสาธารณสุขระดับกลาง และหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุข   
ระดับต้น 

ก.ทรัพยากรบุคคล 10 36 

5.2 กลุ่มงานประกันสุขภาพ 
        (1) ข้อตกลงในการตามจ่ายเงินผู้ป่วยนอกระหว่างหน่วยบริการ
ภายในจังหวัดสมุทรปราการ 

ก.ประกันสุขภาพ 5 36 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องแจ้งเพื่อทราบในรูปเอกสาร   

        (๑) ผลการด าเนินการตามนโยบายและตัวชี้วัดของกลุ่มงาน
คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖1 

     น าเสนอ 
 ในรูปเอกสาร 

     3 47 

        (๒) สรุปผลการด าเนินงานด้านการบ าบัดรักษา/ฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ใช้สารเสพติดและการป้องกัน        

น าเสนอในรูปเอกสาร 3 52 

ระเบียบวาระท่ี ๗ เรื่องอ่ืนๆ   53 
 
ระเบียบวาระก่อนการประชุม 

       (1) มอบใบประกาศรับรองผลประเมินทีมสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ประจ าปี 2561  
           กรมควบคุมโรค โดยส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี ได้จัดให้มีการด าเนินงานประเมินทีมสอบสวน
โรคเคลื่อนที่เร็วประจ าปี 2561 เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้เกิดการด าเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคที่มี



๔ 
 

ประสิทธิภาพและสามารถควบคุมโรคได้อย่างเป็นรูปธรรม นั้น ขณะนี้การด าเนินงานดังกล่าวได้เสร็จสิ้นลงแล้ว     
ส านักงานฯ จึงขอมอบใบประกาศผู้ผ่านการประเมินรับรองมาตรฐาน SRRT รับดับ ดี จ านวน 4 แห่ง ดังนี้ 
                1. อ าเภอเมืองสมุทรปราการ  
                2. อ าเภอบางเสาธง  
                3. อ าเภอพระประแดง 
                4. อ าเภอพระสมุทรเจดีย์  
 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
…………………………………………………………………………………………………............................................................................
............................................................................................................................. ............................................................
............................................................................................................................. ............................................................
................................................................................................................................................................................ ......... 
 
ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุม ฯ 
 
 -รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  
ครั้งที่ 12/2561 ประจ าเดือน ตุลาคม 25๖1 วันที่ 31 ตลุาคม 2561  

รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  

ครั้งที่ 12/ ๒๕๖1  ประจ าเดือน ตุลาคม  ๒๕๖1 
วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1   

ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารผู้ป่วยใน 7 ชั้น โรงพยาบาลบางบ่อ 
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ประธานการประชุม : นายแพทย์พรณรงค์  ศรีม่วง  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ 
รายช่ีอผู้มาประชุม 
        1. นายแพทย์พรณรงค์  ศรีม่วง                  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ 

2. แพทย์หญิงฤทัย วรรธนวินจิ   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสมุทรปราการ 
        3. นายแพทย์นนท์  จินดาเวช   ปฏิบัติหน้าที่นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน (รอง 1) 
          4. นางสาวเกษมธิดา  หะซะนี     นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ (รอง 2) 
        5. นายประกิจ  วงค์ประเสริฐ    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ (รอง 3) 

6. แพทย์หญิงธิดา   สกุลพิพัฒน์ แทน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางพลี 
7. นายแพทย์วี  โรจนศิรประภา รก.ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางบ่อ 
8. นายแพทย์วันฉัตร ชินสุวาเทย์     รก.ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางจาก 
9. นายแพทย์จอมเทพ  หวังสันติตระกูล   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์ 
10. แพทย์หญิงภัคศรัณยธร ธนนันท์นภัส   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางเสาธง 
11. นายแพทย์พิพัฒน์  พงศ์รัตนามาน   ประธานชมรมโรงพยาบาลเอกชนฯ   

        12. นางอารัญยา รักษาสัตย์    แทน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
 13. นายเสน่ห์  จันทร์เงิน    สาธารณสุขอ าเภอเมืองสมุทรปราการ 
 14. นายสมชาย  จงชาญสิทโธ สาธารณสุขอ าเภอบางบ่อ 
 15. นายจเด็จ  ปัถว ี    สาธารณสุขอ าเภอพระประแดง 
 16. นายพสิษฐ์ แป้นเหมือน   สาธารณสุขอ าเภอบางเสาธง 
 17. นายวุฒิพันธ์  ทานะมัย     แทน สาธารณสุขอ าเภอบางพลี 
 18. นายค ารณ  มั่งมี  สาธารณสุขอ าเภอพระสมุทรเจดีย์ 
  19. นางสุคนธ์ทิพย์  ศรีจันทร์  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 20. นางจ ารัส  วงค์ประเสริฐ  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
 21. นางเฉลิมลักขณ์  วิจิตรานนท์  หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
        22. ทันตแพทยว์รรณพงษ์ ชลนภาสถิตย์      แทน หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข  
 23. นางศิริวรรณ  พรมรุกชาติ  หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
 24. นายรังสรรค์  วงษ์บุญหนัก  หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
 25. นายสุรเชษฐ  และอรุณ  หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ 
 26. นางสุกัญญา  สาระถี   หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
  27. นางสุภารัตน์   ถิ่นหัวเตย                  หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
 28. นายต่อศักดิ์  เกษนาค   หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค  
 29. นายวงศ์วีระ  ศุภมันตา   หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล  

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางกองเพชร  อิ่มใจ                   โรงพยาบาลบางเสาธง 

         2. นางสาวจิณณากาญจน์  นาดี               โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์ 
         3. นายพรชัย   หาญต๊ะ      โรงพยาบาลบางบ่อ 

         4. นายธนัญธร  สุดแก้ว    ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมือง 

         5. นายอนุชา  เนตรระกาศ                     ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบางบ่อ 
 6. นายลภสัวัฒน์  ศุภธเนสรป์ูรดา  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบางบ่อ 



๖ 
 

         7. นางเพ็ญศิริ   โคตรพัฒน์  ผอ.รพ.สต.วัดสลุด ผู้แทน รพ.สต.อ.บางพลี 
         8. นางนันทยา   พรามเจริญ           ผอ.รพ.สต.เสาธงกลาง ผู้แทน รพ.สต.อ.บางเสาธง 
         9. นายสุทนธ์   วงศ์ศิริ   ผอ.รพ.สต.เทพารักษ์ ผู้แทน รพ.สต.อ.เมือง 
         10. นายรงค์ณชัย บุญอ่ า  ผอ.รพ.สต.คลองด่าน ม.1 ผู้แทน รพ.สต.อ.บางบ่อ 
         11. พ.จ.อ.สมัย  วงษค์ า  ผอ.รพ.สต.เปร็ง 
         12. นายสมพงษ์  สิทธิพุทธา  ผอ.รพ.สต.บางพลีน้อย ม.8 
         13. นายเทวัญ  ศรีไล้   ผอ.รพ.สต.บางบ่อ 
         14. นายเทวินทร์  เศรษฐศิโรตม์  ผอ.รพ.สต.คลองด่าน ม.13 
         15. นายจีระพันธ์  บุญปองหา  ผอ.รพ.สต.บางพลีน้อย ม.5 
         16. นางสาวเครือวัลย์  ภิรมย์พุฒ  ผอ.รพ.สต.สร่างโศก 
         17. นายประณต  เขียวหวาน  ผอ.รพ.สต.บางเพรียง 
         18. นางมยุรี  จุลเนียม   ผอ.รพ.สต.บางพลีน้อย ม.3 
         19. นางธันยพัต  พุทธ   ผอ.รพ.สต.บ้านระกาศ ม.8 
         20. นางสมศรี  คงเตี้ย   ผอ.รพ.สต.นิยมยาตรา 
         21. นางกนกวรรณ  ทองค า  ผอ.รพ.สต.บ้านระกาศ ม.3 
         22. นางรัตนา   ใจทศัน์กุล กลุ่มงานควบคุมโรค 
  2๓. นางจิราภรณ์   พรหมอินทร์ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
  24. นางสาวนุสรา   เพชรฤทธิ์ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
  25. นางสาวนราทิพย์  พงศ์เตรียง กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
  26. นายเฉลิมเกียรติ   ตันษา กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
รายช่ือผู้ไม่มาประชุมฯ 

1. ผู้อ านวยการสถาบันราชประชาสมาสัย      ติดราชการ 
2. นายแพทย์อิศรา  สพสมัย  หัวหน้าฝ่ายเวชกรรมสังคม รพ.สมุทรปราการ     ติดราชการ 
3. ผู้แทนเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย                 ติดราชการ 
4. ผู้แทนเทศบาลเมืองลัดหลวง   ติดราชการ 
5. ผู้แทนเทศบาลเมืองพระประแดง      ติดราชการ 

   6. ผู้แทนเทศบาลนครสมุทรปราการ      ติดราชการ 
7. ผู้แทนองค์การบริหารส่วนต าบลบางแก้ว ติดราชการ         
8. ผู้แทนองค์การบริหารส่วนต าบลบางน้ าผึ้ง ติดราชการ 
9. นายไพบูณร์ พิณเท่ียง ประธานชมรม อสม.จังหวัดสมุทรปราการ        ติดภารกิจ 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

(1) หัวหน้าส่วนราชการย้ายมาด ารงต าแหน่งท่ีจังหวัดสมุทรปราการ 
      จากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรปราการ แจ้งว่า หัวหน้าส่วนราชการย้ายมาด ารง
ต าแหน่งที่จังหวัดสมุทรปราการ ดังนี้ 

1.นายธฤต ส าราญเวทย์  ต าแหน่งเดิม หัวหน้าส านักงานจังหวัดพิษณุโลก ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ  
   2.นายชัยพจน์ จรูญพงศ์  ต าแหน่งเดิม หัวหน้าส านักงานจังหวัดสมุทรปราการ ได้รับการแต่งตั้ง   
ให้ด ารงต าแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ดูแลงานสาธารณสุข 



๗ 
 

        หัวหน้าส่วนราชการย้ายไปรับต าแหน่งใหม่ 
   ๑.นายฐากูร ชวนะพงศ์  นายอ าเภอเมืองสมุทรปราการ ย้ายไปด ารงต าแหน่งปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา 
   ๒.นายวรณัฏฐ์  หนูรอด นายอ าเภอพระประแดง ย้ายไปด ารงต าแหน่งปลัดจังหวัดสงขลา 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 (2) การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.2562  
        ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้อนุมัติโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปี พ.ศ.2562          
ให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ รวมเป็นเงิน 7,266,100 บาท โดยลดลงจาก ปี พ.ศ.2561 เป็นเงิน 
466,000 บาท ในส่วนของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอจะจัดสรรให้เท่ากับปี 2561 อ าเภอละ 300,000 บาท 
ตามท่ีกระทรวงก าหนดโดยไม่ปรับลดงบประมาณ และจะแจ้งการจัดสรรเพื่อให้ด าเนินงานโครงการต่างๆต่อไป      
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ฯ 
           

 -รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ 
ครั้งที่ 11/2561 ประจ าเดือน กันยายน 25๖1 วันที่ 4 ตุลาคม 2561  
มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมฯ ไม่มีแก้ไข 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่อง  
  

 3.1 การประชุมบริหารจัดการงบลงทุน  
 หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ แจ้งว่า จัดประชุมบริหารจัดการงบลงทุนในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑             
โดยมีนายแพทย์นนท์ จินดาเวช รก.นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกันเป็นประธาน มีประเด็นหลัก ดังนี้              
๑) งบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยงบปี ๒๕๖๒ ขอให้หน่วยงานต่างๆด าเนินการเบิกจ่ายตามเวลาที่ก าหนด ในกรณี
ครุภัณฑ์ควรเบิกจ่ายให้เสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ ส าหรับการเสนอของบประมาณปี 2563 ได้ท าการเสนอขอ
ไปแล้ว ปี ๒๕๖๔ ให้เตรียมความพร้อมทั้งในเรื่องครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้างโดยเตรียมแบบแปลน งวดงาน งวดเงิน      
ให้พร้อมเพ่ือเสนอขอต่อไป ในการเสนอขอเรื่องระบบบ าบัดน้ าเสียที่ไม่ได้เนื่องจากไม่มีแบบแปลน ขอให้หน่วยงาน
ต่างๆเตรียมแบบแปลนให้พร้อมเพ่ือเสนอของบประมาณ  ๒)งบค่าเสี่ยม ได้แจ้งรายการต่างๆ ทั้งในส่วน งบ ๑๐% 
๒๐% และ ๗๐% ในส่วนของ ๗๐% จัดสรรให้ รพสต.ด าเนินการเอง ภายในเดือน มีนาคมควรเบิกจ่ายให้เสร็จ        
๓) งบกองทุนไฟฟ้า ที่ประชุมได้แจ้งรายการที่คาดว่าจะได้รับจัดสรร โดยเมื่อโอนเงินมาแล้วให้เบิกจ่ายให้เสร็จภายใน 
6 เดือน ถ้ายังไม่เบิกจ่ายจะต้องคืนเงิน  ๔)งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเบื้องต้นให้ของบที่องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพ้ืนที่ก่อน โดยหลักการเตรียมเอกสารแบบแปลน งวดงาน งวดเงิน spec ให้พร้อม และขอให้ทุกหน่วยงาน
ส่งทะเบียนครุภัณฑ์เพ่ือท าฐานข้อมูลครุภัณฑ์ โดยกลุ่มงานบริหารทั่วไปจะส่งแบบฟอร์มให้กรอกข้อมูล รวมทั้งในปี
ต่อไปขอให้ส่งความต้องการครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างมาให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ ภายในเดือนเมษายน               
ให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมที่จะเสนอขอในงบประมาณตามแหล่งงบประมาณต่างๆ 
และจึงแจ้งให้หน่วยงานจัดท าโครงการเพื่อเสนอของบประมาณต่อไป 
ประธาน 1)ขอให้รพสต.ที่อยู่ในเขตกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรปราการ เสนอของบจัดซื้อเครื่อง EKG และ AED 
ส าหรับรพสต.ที่ไม่ได้อยู่ในเขตกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดจะหางบประมาณสนับสนุนให้  
 2)ในช่วงเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2561 จะด าเนินการลงพ้ืนที่เยี่ยมเสริมพลัง รพสต.ทุกแห่ง ขอเชิญ
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทุกแห่งร่วมเยี่ยมเสริมพลังโดยพร้อมกัน 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 



๘ 
 

 3.2 การลงพ้ืนที่วิเคราะห์และวางแผนเงินบ ารุง Planfin 
    หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ แจ้งว่า กลุ่มงานประกันสุขภาพจัดทีมลงพ้ืนที่จัดท าแผน  Planfin        
ทุกอ าเภอ โดยได้รับแผน Planfin ครบทุกแห่ง ซึ่งทุกแห่งต้องแก้ไข ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูล  โดยตรวจสอบ    
ได้ ๓๐ แห่ง เหลืออีก ๔๓ แห่ง ภายในวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จะตรวจสอบให้เสร็จและส่งกลับไปพ้ืนที่ให้แก้ไข 
ทั้งนี้ขอให้ส่งส านักงานสาธารณสุขจังหวัดภายในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ รวมทั้งขอให้ส่งรายชื่อผู้รับผิดชอบงาน 
CFO เพ่ือจัดท าค าสั่งCFO อ าเภอต่อไป ทั้งนี้ เพ่ือการก ากับการใช้จ่ายเงิน และเฝ้าระวังสถานการณ์การเงิน สภาพ
คล่อง และแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที 
นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน ขอให้ทุกอ าเภอมีการติดตามควบคุมก ากับให้เป็นไปตามแผน  
ประธาน ให้ใช้ Planfin เป็นเครื่องมือช่วยสาธารณสุขอ าเภอในการควบคุมก ากับ การใช้จ่ายเงินบ ารุงและเป็นข้อมูล   
ในการตัดสินใจจ้างลูกจ้างท างานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลได้อย่างเหมาะสม เช่น รายได้ รายจ่าย ภาระงาน โดยการ
จ้างลูกจ้างไม่ควรจ้างเพ่ิม กรณีมีความจ าเป็นขอจ้างเพ่ิมมอบนายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน พิจารณา
แผนการเงิน ภาระงาน แล้วน าเสนอในที่ประชุมฯ  
มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

   4.1 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสมุทรปราการ 
   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสมุทรปราการ แจ้งประสานงานกับโรงพยาบาลชุมชน จากการจัดตั้งศูนย์
จัดเก็บรายได้ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ พบปัญหาในการส่งผู้ป่วยไปรับยาหรือรับอุปกรณ์ที่โรงพยาบาล เช่น 
colostomy และการ order ของแพทย์โรงพยาบาลชุมชนในการสั่งยาหรืออุปกรณ์ ซึ่งโรงพยาบาลสมุทรปราการ      
ขอแจ้งว่าการจ่ายยาหรืออุปกรณ์การแพทย์ต่างๆให้เป็นไปตามสิทธิของผู้ป่วย  
ประธาน  ให้ด าเนินการตามระเบียบ และตามสิทธิที่ผู้ป่วยได้รับ รวมทั้งให้โรงพยาบาลสมุทรปราการแจ้งรายการยา/
อุปกรณ์การแพทย์ที่ไม่มี 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 4.2 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางบ่อ 
         ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางบ่อ แจ้งขอเชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรมบางบ่อมินิมาราธอน ครั้งที่ 1 ในวันอาทิตย์   
ที่ 20 มกราคม 256๒ เวลา 05.00 น. ณ เทศบาลบางบ่อ เพ่ือจัดหารายได้ซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้โรงพยาบาลบางบ่อ         
มีระยะทางการวิ่ง 4 กิโลเมตรและ 10 กิโลเมตร ผู้สมัครจะได้รับเสื้อวิ่งที่ระลึกคนละ 1 ตัว นักวิ่งที่เข้าเส้นชัย       
ทุกประเภทจะได้รับเหรียญที่ระลึกหลังเข้าเส้นชัย และนักวิ่ง VIP จะได้รับหมวกเพ่ิมเป็นที่ระลึก รับสมัครยอดนักวิ่ง
จ านวน ๒,๐๐๐ คน ปิดรับสมัครวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 4.๓ ผู้แทนผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
         ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเทพารักษ์ หารือในประเด็น งบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพ
และผลงานบริการ (QOF) มีปัญหาผลงานต่ า และงบ P&P basic services ซึ่งได้รับงบประมาณน้อย 
ประธาน ให้น ารายละเอียดให้นายแพทย์นนท์ จินดาเวช รก.นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน  และ            
นัดประชุมฯ ในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ          
โดยเชิญผู้รับผิดชอบงานข้อมูลของโรงพยาบาลและส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ มาประชุมปรึกษาหารือร่วมกัน 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 



๙ 
 

 4.4 เรื่องแจ้งของกลุ่มงานต่างๆ ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ 
              4.4.1 กลุ่มงานควบคุมโรค 

             (๑) รายงานสถานการณ์โรคทางระบาดวิทยา  
          หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค รายงานโรคที่มีอัตราป่วยสูง ๕ อันดับแรก ระหว่างวันที่            

๑ มกราคม – 20 ตุลาคม ๒๕๖1 ดังนี้  ๑)โรคอุจจาระร่วง จ านวน 18,479 ราย อัตราป่วย 1,436.45 ต่อแสน
ประชากร อัตราป่วยสูงสุดในกลุ่มอายุ 0-4ปี, 5-9 ปี และ 65 ปีขึ้นไป อัตราป่วยเท่ากับ 5,658.32 , 2,558.04 
และ 2,525.45 ต่อแสนประชากร ตามล าดับ อัตราป่วยปี 2561 สูงกว่า อัตราป่วยจากค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง 
ร้อยละ 41.72  2)โรคปอดอักเสบ จ านวน 4,566 ราย อัตราป่วย 354.94 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 1 ราย 
อัตราป่วยตาย 0.02 อ าเภอบางเสาธง มีอัตราป่วยสูงสุด 502.36 ต่อแสนประชากร อัตราป่วยสูงสุด ในกลุ่มอายุ    
0-4 ปี, 65 ปีขึ้นไป และอายุ 55-64 ปี อัตราป่วยเท่ากับ 2,280.46 , 1,578.23 และ 567.67 ต่อแสน
ประชากร ตามล าดับ โดยไม่พบรายงานการระบาดเป็นกลุ่มก้อน อัตราป่วยในปี 2561 สูงกว่าค่ามัธยฐานย้อนหลัง   
5 ปี ร้อยละ 86.71 3)โรคไข้หวัดใหญ่ จ านวน 3,330 ราย อัตราป่วย 258.86 ต่อแสนประชากร อ าเภอบางเสาธง 
อัตราป่วยสูงที่สุด 360.87 ต่อแสนประชากร อัตราป่วยสูงสุดในกลุ่มอายุ 0-4 ปี, 5-9 ปี และ 10 - 14 ปี อัตราป่วย 
ต่อแสนประชากร เท่ากับ 1,428.96, 891.65 และ 366.04 ตามล าดับ อัตราป่วย ปี 2561 สูงกว่าค่ามัธยฐาน
ย้อนหลัง 5 ปี ร้อยละ 154.69  4)โรคมือ เท้า ปาก จ านวน 1,611 ราย อัตราป่วย 125.23 ต่อแสนประชากร 
อ าเภอบางบ่อ มีอัตราป่วยสูงที่สุด โดยมีอัตราป่วย 250.26 ต่อแสนประชากร กลุ่มอายุ  0-4 ปี, 5-9 ปี และ 10-14 ปี 
มีอัตราป่วยสูงที่สุดเท่ากับ 1,640.61, 307.07 และ 32.34 ต่อแสนประชากรตามล าดับ โดยอัตราป่วย               
ปี 2561 มากกว่า ค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี ร้อยละ 44.33  5)โรคไข้ไม่ทราบสาเหตุ จ านวน 1,307 ราย      
อัตราป่วย 101.60 ต่อแสนประชากร อ าเภอบางเสาธงอัตราป่วยสูงสุด 249.03 ต่อแสนประชากร อัตราป่วยสูงสุด
ในกลุ่มอายุ 0-4 ปี, 5-9 ปี และ 10-14 ปี อัตราป่วยเท่ากับ 426.97 , 271.09 และ 153.92 ต่อแสนประชากร 
ตามล าดับ โดยอัตราป่วยในปี 2561 สูงกว่า ค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี ร้อยละ 64.71    
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 (2) สถานการณ์โรคไข้เลือดออก 
   หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม–     
20 ตุลาคม 2561 จังหวัดสมุทรปราการ มีรายงานผู้ป่วย จ านวน 1,171 ราย อัตราป่วย 91.03 ต่อแสนประชากร 
เสียชีวิต 2 ราย (อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ wk 29 และอ าเภอบางเสาธง wk 41) อัตราป่วยตาย 0.17 อัตราป่วยสูง    
ในกลุ่มอายุ 10-14 ปี, กลุ่มอายุ 15-24 ปี และ 5-9 ปี  อัตราป่วย 338.88, 207.45 และ 200.43 ต่อแสน
ประชากร ตามล าดับ โดยอ าเภอที่มีอัตราป่วยสะสมสูงที่สุด คือ อ า เภอบางเสาธง อัตราป่วย 185.63 ต่อแสน
ประชากร และมีอัตราป่วยในช่วง 4 สัปดาห์ สูงที่สุด อัตราป่วย = 18.17 ต่อแสนประชากร อัตราป่วยโรค
ไข้เลือดออกในปี 2561 สูงกว่าค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี อยู่ร้อยละ 29.77 
ประธาน มอบนายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน และผู้อ านวยการโรงพยาบาล ในการดูแลแพทย์จบใหม่       
ในเรื่องการ refer และการให้การรักษาผู้ป่วยไม่ให้เกิดความล่าช้า 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 (3) โรคหัดและมาตรการเร่งรัดก าจัดโรคหัด ปี 2562 
        หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรครายงานข้อมูลผู้ป่วยโรคหัด ปี 2561 จังหวัดสมุทรปราการ ได้รับ
รายงานผู้ป่วยโรคหัดจ านวนทั้งสิ้น 101 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 7.76 ต่อประชากรแสนคน โดยในปี 2561      
จังหวัดสมุทรปราการ มี Out Break โรคหัด 2 เหตุการณ์ (1.สถานพินิจเด็กฯ อ าเภอบางพลี ผู้ป่วย จ านวน 35 ราย และ 
2.หน่วยทหาร อ าเภอบางบ่อ ผู้ป่วยจ านวน 4 ราย) และรายงานความครอบคลุมการได้รับวัคซีนหัด (HDC) ณ 18 ตุลาคม ๒๕61 
จงัหวัดสมุทรปราการ MMR 1 = 89.39 และ MMR 2 = 83.05 



๑๐ 
 

ร้อยละความครอบคลุมการได้รับวัคซีน MMR 1 และ MMR 2 รายอ าเภอ จ.สมุทรปราการ ปี 2561 

อ าเภอ MMR 1 MMR 2 

เมือง 87.75 79.40 

บางบ่อ 96.39 97.15 

บางพลี 88.43 80.54 

พระประแดง 90.93 89.28 

พระสมุทรเจดีย ์ 88.09 78.69 

บางเสาธง 90.76 82.27 

 มาตรการเร่งรัดการก าจัดโรคหัด ปี 2562 
1.ส ารวจเด็กอายุ 1-12 ปี ที่ได้รับวัคซีน MMR ไม่ครบตามเกณฑ์ และด าเนินการเก็บตกการให้

วัคซีนในกลุ่มดังกล่าวฯ 
2.บันทึกและตรวจสอบข้อมูลการได้รับวัคซีนของประชากรในพ้ืนที่รับผิดชอบให้ครบถ้วน และ     

เป็นปัจจุบัน สม่ าเสมอ 
  3.ส ารวจกลุ่มผู้ใหญ่ อายุ 20 – 40 ปี (กลุ่มเสี่ยงอยู่ร่วมกันเป็นจ านวนมาก ได้แก่ โรงงาน แรงงานต่างชาติ) 

    4.ให้วัคซีนกลุ่มผู้ใหญ่กลุ่มเสี่ยงในเรือนจ า/ค่ายทหาร 
         โดยมาตรการ ข้อ 3 และข้อ 4 ให้ส ารวจกลุ่มเป้าหมายเพื่อขอรับการสนับสนุนวัคซีนจากส่วนกลาง และ
ด าเนินการรณรงค์ให้วัคซีนพร้อมกันทั่วประเทศ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

 (4) โรคไข้หวัดใหญ่ 
      หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคสรุปผลการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล      
ปี 2561 จังหวัดสมุทรปราการ ราย CUP 

โรงพยาบาล กลุ่มเป้าหมาย ปชช. กลุ่มเสี่ยง บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข 
จ านวน

วัคซีนได้รับ
จัดสรร 

ผลงาน ร้อยละ วัคซีนที่
ได้รับ 

ผลงาน ร้อยละ 

โรงพยาบาลสมุทรปราการ 23,342 19,863 85.09 692 384 55.35 
โรงพยาบาลบางบ่อ 6,000 3,624 60.4 164 130 79.26 
โรงพยาบาลบางพล ี 6,000 5,244 87.4 152 144 94.73 
โรงพยาบาลบางจาก 4,500 3,508 77.95 108 91 84.25 
โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย ์ 4,000 3,892 97.3 100 105 105.00 
โรงพยาบาลบางเสาธง 3,500 2,656 75.88 100 68 68.00 
รพ.สต.เฉลมิพระเกียรติ บ้านคลองบางปิ้ง 1,500 1,439 95.93       
โรงพยาบาลเซ็นทรลัปารค์ 1,000 820 82.00       
โรงพยาบาลเมืองสมุทรปู่เจ้าสมิงพราย 4,200 4,098 97.57       

รวม 54,042 45,252 83.73 
มติที่ประชุม  รับทราบ 



๑๑ 
 

 (๕) การด าเนินงานวัณโรค 
    หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค แจ้งการด าเนินงานวัณโรค งบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ     

ปี 2562 งบการค้นหาผู้ป่วยวัณโรค (ACF) และงบก ากับการกินยา (DOT) ปีงบประมาณ 2562 โดยกลุ่มเป้าหมายงบ
ก ากับการกินยา (DOT) : เป็นบุคคลสัญชาติไทย มีเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก (UC) และเป็นผู้ป่วยวัณโรค         
ที่ลงทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และกลุ่มเป้าหมายงบการค้นหาผู้ป่วยวัณโรค (ACF) : เป็นบุคคล
สัญชาติไทย มีเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก ที่มีความเสี่ยงสูงที่จะป่วยเป็นวัณโรค  

   แนวทางการจัดสรร  
      การบริหารวงเงินแบบ Global budget ระดับเขต จัดสรรรอบเดียวตามผลงานจริงที่หน่วยบริการ      

ได้ให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 กรกฏาคม 2562 และมีการบันทึกข้อมูลการให้บริการ 
ดังกล่าวในระบบสารสนเทศวัณโรค TBCM online ภายในวันที่ 31 กรกฏาคม 2562  

    แนวทางการค้นหาผู้ป่วยวัณโรค (ACF) ปีงบประมาณ 2562 
    กรณีที่ 1 เป็นบุคคลสัญชาติไทย มีเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก ที่มีความเสี่ยงสูงมาก      
ที่จะป่วยเป็นวัณโรค ซึ่งเป็นไปตามข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้  1) ผู้สัมผัสวัณโรค ผู้สัมผัสวัณโรคร่วมบ้านหรือผู้สัมผัส    
วัณโรคดื้อยา 2) ผู้ติดเชื้อเอชไอวี 3) ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีระดับ HbA1c มากกว่าหรือเท่ากับ 7.0 4) ผู้สูงอายุ 65 ปี ขึ้นไป 
5) บุคลากรสาธารณสุข (health care workers: HCW) ยกเว้นข้าราชการ  6) ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง เช่น โรคปอดอุดกั้น
เรื้อรัง (chronic obstructive lung disease; COPD) 

  กรณีที่ 2 เป็นบุคคลสัญชาติไทยมีเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก ที่มีความเสี่ยงสูงที่จะป่วย
เป็นวัณโรค ซึ่งเป็นไปตามข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 1) ผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากฝุ่น ทราย  2) ผู้ติดสุรา 3) ผู้ป่วย     
ทุพโภชนาการ 4) ผู้ป่วยโรคที่ได้รับยากดภูมิคุ้มกันเป็นต้น 5) ประชากรกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้อาศัยในชุมชนแออัด เป็นต้น 

ตัวชี้วัดที่ส าคัญของงานวัณโรค จังหวัดสมุทรปราการ ปีงบประมาณ  ๒562   
   1.อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่(Success rate) มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 85  
   2.อัตราความครอบคลุมการค้นพบและขึ้นทะเบียนรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ า  

มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 82.5 
มติที่ประชุม รับทราบ 
    4.6.2 กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
          (1) ประชุมตรวจสอบภายในและควบคุมภายในเนื่องจากมีแนวทางการด าเนินงานเพิ่มเติมจาก 
ปีงบประมาณ 2561 
              หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป แจ้งเรื่องการประชุมตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน ในวันที่        
6 - 7 ธันวาคม 2561 ณ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ จึงขอเชิญคณะกรรมการตรวจสอบภายใน       
และคณะกรรมการควบคุมภายใน เข้าร่วมประชุมฯดังกล่าว 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
      4.6.3 กลุ่มงานนิติกร 

       (๑) ประกาศ ค าสั่ง หลักเกณฑ์ การคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล และข้อมูลผู้ป่วย  
               หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ แจ้งเรื่อง ค าสั่งการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลซึ่งหน่วยบริการ
สามารถน าไปใช้ตามแบบฟอร์มและรายละเอียดตามประกาศ ค าสั่งการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล และ
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการ การขออนุญาตและการอนุญาตตรวจดูหรือถ่ายส าเนาเอกสารประวัติผู้ป่วยหรือ            
เวชระเบียนผู้ป่วย โดยผู้ขอข้อมูลประวัติผู้ป่วยต้องกรอกรายละเอียดการขอข้อมูลฯ ตามแบบขอข้อมูลประวัติผู้ป่วย 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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 4.6.4 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
              (1) โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่ม
เสี่ยงและด้อยโอกาสเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวโรกาสมหามงคลสมัยที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ ระยะที่ 5 จังหวัดสมุทรปราการ  

   หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ แจ้งว่ามูลนิธิกาญจนบารมีร่วมกับกรมอนามัย ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ องค์การบริหารส่วนต าบลบางพลีใหญ่ และโรงพยาบาลบางพลี จัดท าโครงการ            
คัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส             
เพ่ือเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวโรกาสมหามงคลสมัยที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร       
ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ ระยะที่ 5 และเพ่ือรณรงค์ให้สตรีที่อยู่ห่างไกลและมีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิด
มะเร็งเต้านมได้รับการตรวจค้นหามะเร็งเต้านมระยะเริ่มแรกด้วยการตรวจเอ็กซเรย์มะเร็งเต้านม (Mammogram) 
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย วันที่ 7 ธันวาคม ๒๕61 ณ อบต.บางพลีใหญ่ (หลังเก่า) กลุ่มเป้าหมาย สตรีอายุ 30-70 ปี 
จ านวน 322,660 คน โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 
  ๑.สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง รณรงค์คัดกรอง ค้นหาสตรีที่มีปัจจัยเสี่ยงและด้อยโอกาส
โดยเฉพาะเคยเป็นมะเร็งเต้านมมาก่อน ญาติสายตรงที่เป็นมะเร็งเต้านมหรือผู้ที่มีความผิดปกติของเต้านม               
ทั้งในชุมชน สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในเดือนพฤศจิกายน 2561 
 ๒.สอน อสม.ให้มีความรู้และทักษะในการตรวจเต้านมด้วยตนเอง  เพ่ือไปแนะน าวิธีการตรวจหา
มะเร็งเต้านมด้วยตนเองให้กับสตรีกลุ่มเป้าหมาย  หากพบกรณีท่ีผิดปกติส่งพบเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตรวจซ้ า 
  3.สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งขึ้นทะเบียนสตรีอายุ 30-70 ปีที่ตรวจเต้านมด้วยตนเองและคล า
พบก้อน สตรีกลุ่มเสี่ยงเพื่อพบแพทย์และเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram)  

4.ส านักงานสารณสุขอ าเภอทุกแห่งรวบรวมรายชื่อสตรีกลุ่มเสี่ยง แจ้งไปยังส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดฯ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 และประสานงานและอ านวยความสะดวกแก่สตรีกลุ่มเสี่ยงที่มาขอรับ
บริการในวันที่ 7 ธันวาคม ๒๕61 
มติที่ประชุม รับทราบ 
               (2) การจัดงานโครงการหมอชวนว่ิง 50 ปีแพทยสภา จังหวัดสมุทรปราการ  
                      หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพแจ้งการเตรียมความพร้อมโครงการหมอชวนวิ่ง  รายงาน
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานของคณะท างาน และแจ้งก าหนดการจัดงาน ในวันที่ ๒๔ – ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
ดังนี้  
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วัน /เวลา กิจกรรม 

วันท่ี ๒๔ พย.๖๑ 
08.00 น  
09.30 - 10.00 น  

เตรียมนักวิ่ง,ร่วมขบวนว่ิงของ จ.ฉะเชิงเทรา/จ.ชลบรุี ณ เส้นรอยต่อ(วัดหงส์ทอง)จ.ฉะเชิงเทรา  
    - จุด Start ณ เทศบาลต าบลคลองด่านพิธีรับคฑาจาก จ.ฉะเชิงเทรา/จ.ชลบุรี เครือข่ายพร้อมขบวนนักว่ิง  
       โดยนายอ าเภอบางบ่อ,นายกเทศมนตรตี าบลคลองด่าน,ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางบ่อ, สาธารณสุข
อ าเภอบางบ่อ  
   - ปล่อยตัวนักวิ่งคฑา จ.สมุทรปราการ/พร้อมประชาชนร่วมวิ่งเชญิคฑา  

11.30น.  ถึง รร.ชุมชนวัดราษฎร์บ ารุง(ระยะทาง 8.9 กม.)  

12.00 - 13.00 น.  ถึงสถานตากอากาศบางปู (ระยะทาง 7.8 กม.) พักรับประทานอาหารกลางวัน ผู้อ านวยการสถานพักผอ่น  
กรมพลาธิการ ทหารบก/นายกเทศมนตรตี าบลบางปู  

15.00 - 16.00 น.  ถึง หอชมเมือง(ระยะทาง 9.4 กม.)  
 จุดรวมพลเดิน-วิ่งเพ่ือสุขภาพ โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการและหัวหน้าส่วนราชการทกุแห่ง 
น าขบวนเดินเพื่อสุขภาพผ่านตลาดปากน้ า(วินรถสองแถวสาย 36)  

17.00น.  ถึง จุด Finish ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ(ระยะทาง 850 ม.)  

17.00 – 19.00 น.  จัดกิจกรรมบรเิวณศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ดังนี้  
- จัดพิธีส่ง – รับมอบคฑา โดยผู้แทนจังหวัดชลบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา ส่งมอบให้ผู้ว่าราชการ

จังหวัดสมุทรปราการ/นพ.สสจ.สมุทรปราการ  
- มอบประกาศนยีบัตรแก่นักว่ิงหลัก – นักว่ิงสมทบ/มอบประกาศเกียรติคณุผู้ให้การสนับสนุน  
- นิทรรศการด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค  
- กิจกรรมออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ/กิจกรรมการแสดงของนักเรียนบนเวที  
- บริการนวดประคบ  - อาหารเลี้ยงรับรองขบวนนักวิ่ง และอาหารว่าง น้ าดื่มบริการประชาชนทั่วไป  

 
วัน/ เวลา ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ 

วันท่ี ๒๕ พย.๖๑ 
04.30 น.  
05.00 น.  
06.30 น.  
07.00 น. 
๐7.15 น.  
 
 
08.00 น.  

กลุ่มผู้บริหาร/นักวิ่งหลัก/นักวิ่งสมทบ  
เตรียมพร้อมนักวิ่งหลัก/นักว่ิงสมทบ ร่วม Warm Up ร่างกาย                   
พิธีปล่อยตัวนักว่ิงหลัก/ผู้บริหารวิง่เชิญคฑาจากศาลากลางฯเข้า ถ.ปู่เจ้าฯ  
ถึง เทศบาลปู่เจ้าสมิงพรายฯ(ระยะทาง 6.8 กม.)  
นักว่ิงหลักว่ิงเชิญคฑาถึง บริษัท ศูนย์บริการ เหล็กสยาม จ ากดั 
ปล่อยตัวนักขบวนวิ่งหลัก เชิญคฑาพร้อมวิ่งขึ้นสะพานภมูิพล 2 –ภมูิพล 1  
(จากบ.ศูนย์บริการเหล็กสยาม –ทางขึ้นสะพานภูมิพล 2 ระยะทางเท่ากับ 
2.2 กม.)  
ส่งมอบคฑาให้นักว่ิงหลักกรุงเทพฯ ณ กลางสะพานภมูิพล 1   
แล้ววิ่งไปทางลงสะพาน ถ.พระราม 3 (ระยะทาง 9.2กม.)  

กลุ่มประชาชนทั่วไปเวลา 
05.00 - 07.00 น.  
เวลา 05.00 น  - รวมพลเดิน-
วิ่งเพื่อสุขภาพ พิธีกรน า   
Warm Up ร่างกาย  
เวลา 05.15 น. - ปล่อยตัว
ขบวนวิ่ง/เดินเพื่อสุขภาพจาก
ศาลากลางฯผ่านโรงเรียนนาย
เรือ Uturnหน้าบริษัท 
อุตสาหกรรมนมไทย จ ากดั 
กลับมายังศาลากลางจังหวัดฯ  
(ระยะทางไป - กลับ 3.8 กม.)  
และรับประทานอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  

10.30 น.  ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ/ผู้บริหารส่วนสาธารณสุข ร่วมพิธีส่งมอบคฑาให้ กทม. ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร  

15.00 น.  ผู้บริหารส่วนสาธารณสุข ไปรอเขา้ร่วมขบวนวิ่ง ณ กระทรวงสาธารณสุข  



๑๔ 
 

ทั้งนี้ โดยมีเส้นทางการวิ่งในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน 2561 ระยะทาง ๑๓.๑ กม. และการจัดแผนผังงาน       
ณ สถานตากอากาศบางปูและผังงาน ณ อุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองสมุทรปราการ รวมทั้งรูปแบบการจัดงาน      
ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ รายละเอียดผังงานตามเอกสารประกอบการประชุม 
 ส าหรับการก าหนดจุดวิ่งและจ านวนนักวิ่งหลักและนักวิ่งสมทบ มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

จุดวิ่ง ระยะทาง ผู้รับผิดชอบ 
นักวิ่งหลัก 

(คน) 
นักวิ่งสมทบ

(คน) 
ผู้รับ/ส่งคฑา 

1. รอยต่อวัดหงส์ทอง
ถึงสภ.คลองด่าน 

4 กม. 
 

สสอ.บางบ่อ 
- นายอนุชา เนตรระกาศ 

14 คน 
(ชมรมวิ่งนางนวลวิ่ง
ตลอดเส้นทาง) 

10 คน 
(รพ.บางบ่อ) 

 

2. สภ.คลองด่านถึง
เทศบาลต าบลคลอง
ด่าน 

3.2 กม. 
เวลา 

09.30 น. 

สสอ.บางบ่อ 
- นายอนุชา เนตรระกาศ 

3 คน 
(รพ.บางบ่อ) 

13 คน 
(รพ.บางบ่อ) 

ผู้รับมอบคฑา 
1. นายอ าเภอบางบ่อ 
2. ผอ.รพ.บางบ่อ 
3. นายกเทศมนตรตี าบล
คลองด่าน 
4. สสอ.บางเสาธง 

3. เทศบาลต าบล
คลองด่านถึงรร.   
สวนกุหลาบ 

6.3 กม. 
 

สสอ.บางบ่อ 
- นายอนุชา เนตรระกาศ 

4 คน 
(รพ.บางบ่อ) 

13 คน 
(รพสต.อ าเภอ

บางบ่อ) 

 

4. ถึงรร.สวนกุหลาบ
ถึงรร.ชุมชนวัดราษฎร์
บ ารุง 

2.6 กม. 
 

สสอ.บางบ่อ 
- นายอนุชา เนตรระกาศ 

4 คน 
(รพ.บางบ่อ) 

8 คน 
(รพ.บางบ่อ) 

 

5. รร.ชุมชนวัดราษฎร์
บ ารุงถึงสถานตาก
อากาศบางป ู

7.8 กม. คปสอ.บางเสาธง 
- จ่าเอกเสกสรร จันทนะ 

8 คน 
(รพ.บางเสาธง/สสอ.

บางเสาธง) 

8 คน 
(รพสต.อ าเภอ
บางเสาธง) 

 
 
 

การปล่อยตัว
ขบวนวิ่ง 
เวลา 13.00 น. 

ผู้ส่งมอบคฑา 
1. จ่าเอกเสกสรร จันทนะ 
2. นายบรรพต ยงหนู 
ผู้รับมอบคฑา 
1. ผอ.รพ.บางเสาธง 
2. ผู้แทนสสอ.เมือง 
ผู้ส่งมอบคฑา 
1. ผอ.รพ.บางเสาธง 
2. ผู้แทนสสอ.เมือง 
ผู้รับมอบคฑา 
1. ผอ.กองสถานพักผ่อน
บางป ู
2. นายกเทศมนตรตี าบล
บางป ู

6. สถานตากอากาศ
บางปูถึงเทศบาลต าบล
บางป ู

4.6 กม. 
 

สสอ.เมือง 
- นายสุทนธ์ วงศ์ศิริ 

25 คน 
ชมรมวิ่งนางนวล 

25 คน 
ชมรมวิ่ง
นางนวล 

 

7. เทศบาลต าบลบางป ู
ถึง หอชมเมือง 

7.8 กม. 
 

สสอ.เมือง 
- นายสุทนธ์ วงศ์ศิริ 

25 คน 
ชมรมวิ่งนางนวล 

25 คน 
ชมรมวิ่ง
นางนวล 

ผู้รับมอบคฑา 
1. นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัด 
2. ผอ.รพ.สมุทรปราการ 
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จุดวิ่ง ระยะทาง ผู้รับผิดชอบ 
นักวิ่งหลัก 

(คน) 
นักวิ่งสมทบ

(คน) 
ผู้รับ/ส่งคฑา 

8. หอชมเมืองถึง  
ศาลากลางจังหวัด 

850 ม. 
เวลา 

15.00 น. 

สสจ./ 
รพ.สมุทรปราการ 

  ผู้ส่งมอบคฑา 
1. นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัด 
2. ผอ.รพ.สมุทรปราการ 
ผู้รับมอบคฑา 
1. ผู้ว่าราชการจังหวัด
สมุทรปราการ 
2. รองผู้ว่าราชการจังหวัด
สมุทรปราการ 

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 
1.ศาลากลางจังหวัดฯ
ถึงบริษัทโรงนม     
ตรามะล ิ

1.9 กม. 
เวลา 

05.15 น. 

รพ.บางพล ี 6 คน 
(รพ.บางพลี) 

20 คน 
(รพ.บางพลี) 

ผู้ส่งมอบคฑา 
1. ผู้ว่าราชการจังหวัด
สมุทรปราการ 
2. นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดสมุทรปราการ 
ผู้รับมอบคฑา 
1. ผอ.รพ.บางบ่อ 
2. ทพ.สมเกยีรติ        
จริยเมธางกูร 

2. บริษัทโรงนมตรา
มะลิถึงแยกปู่เจ้า 

2.6 กม. 
 

รพ.บางพล ี 6 คน 
(รพ.บางพลี) 

20 คน 
(รพ.บางพลี) 

ผู้ส่งมอบคฑา 
1. ผอ.รพ.บางพล ี
2. ทพ.สมเกยีรติ        
จริยเมธางกูร 
ผู้รับมอบคฑา 
1. สสอ.พระประแดง 
2. สสอ.พระสมุทรเจดีย ์

3. แยกปู่เจ้าถึง
เทศบาลปู่เจ้า 

2.3 กม. 
 

รพ.บางพล ี 6 คน 
(รพ.บางพลี) 

20 คน 
(รพ.บางพลี) 

ผู้ส่งมอบคฑา 
1. ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลบางพล ี
2. ทพ.สมเกยีรติ         
จริยเมธางกูร 
ผู้รับมอบคฑา 
1. สสอ.พระประแดง 
2. สสอ.พระสมุทรเจดีย ์

4. เทศบาลปู่เจ้าถึง
บริษัทบริษัทศูนย์
เหล็กสยาม 

4.1 กม. สสอ.พระประแดง/ 
สสอ.พระสมุทรเจดีย ์

9 คน 
(สสอ.พรประแดง/
สสอ.พระสมุทร
เจดีย์) 

  

5. บริษัทศูนย์เหล็ก
สยามถึงทางขึ้น
สะพานภมูิพล 2  

9.2 กม. สสจ. 21 คน 
(ผอ.รพ.บางจาก/
รพ.สมุทรปราการ 
/ชมรมวิ่งนางนวล 

 ผู้ส่งมอบคฑา 
1. สสอ.พระประแดง 
2. สสอ.พระสมุทรเจดีย ์
ผู้รับมอบคฑา 



๑๖ 
 

จุดวิ่ง ระยะทาง ผู้รับผิดชอบ 
นักวิ่งหลัก 

(คน) 
นักวิ่งสมทบ

(คน) 
ผู้รับ/ส่งคฑา 

/ชมรมวิ่ง
สมุทรปราการ 

1. ผอ.รพ.บางจาก 
2. ทพ.ณัฏฐ์ เอีย่มสภุาษิต  
    (รพ.สมุทรปราการ) 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

        (3) โครงการวิตามินเสริมธาตุเหล็ก เด็กไทย 6 เดือน - 5 ปี เขตสุขภาพที่ 6 และแนวทางการจ่ายเงิน On top       
เพื่อแก้ปัญหาภาวะโลหิตจางของเขตสุขถาพที่ 6  
                หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ แจ้งว่า ศูนย์อนามัยที่ 6 ร่วมกับส านักงานเขตสุขภาพที่ 6 เเละ สปสช.
เขต 6 ระยอง จัดท าโครงการวิตามินเสริมธาตุเหล็ก เด็กไทย 6 เดือน-5 ปี เขตสุขภาพที่ 6 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 
2561 ณ เดอะไทด์  รีสอร์ท จ.ชลบุรี ซึ่งชี้แจงแนวทางการด าเนินงานโครงการฯ และการจ่ายเงิน On Top เเผนงาน
บริการยาน้ าเสริมธาตุเหล็ก ปีงบประมาณ 2562 ดังนี้  1) เน้นนโยบายการจ่ายยาน้ าเสริมธาตุเหล็ก อายุ 6 เดือน -   
5 ปี (งบประมาณงบเหมาจ่ายรายหัว) 2) ศูนย์อนามัยที่ 6 เขตฯ 6 และสปสช.ได้ท าโครงการฯแก้ปัญหาภาวะซีด          
ในภาพเขต จ่ายเงินงบ PPA On Top (วงเงิน 7 ล้านบาท) โดยมีระยะเวลาด าเนินงาน Service Date วันที่ 1 ตลุาคม 2561 – 
30 มิถุนายน 2562 และ Sent date วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2562 การจัดสรรงบประมาณผ่าน
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ เพ่ือให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฯบริหารจัดการและจ่ายให้โรงพยาบาล แบ่งเป็น 2 งวด      
เป็นงบ PPA on top ของเขต 6 ดังนี้ 
      งวดที่ 1  ร้อยละ 50 ของวงเงินอนุมัติตามเป้าหมาย เด็กไทยอายุ 6 เดือนถึง 2 ปี (ศูนย์อนามัยที่ 6 
ค านวณเป้าหมายให้) ประมาณเดือนธันวาคม 2561  
      งวดที่ 2 จ่ายเมื่อผลงานบริการเกินร้อยละ 50 ของวงเงินที่จัดสรรโดยจ่ายตามผลงานบริการจริง   
ผ่านส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฯโดยมีหน้าที่ก ากับติดตามข้อมูล ส่ง สปสช.โดยมีหลักในการจ่าย On Top ดังนี้ 
  1.เป้าหมายเด็กไทย มีเลข 13 หลัก อายุ 6 เดือนถึง 2 ปี 
  2.เด็ก 1 คนต้องได้รับบริการ จ านวน 4 ครั้งๆ ละ 100 บาท ต้องได้รับบริการ 2 กิจกรรมหลักคือ 
ยาน้ าเสริมธาตุเหล็ก และการให้บริการค าแนะน า ค าปรึกษา ถ้าให้บริการไม่ครบจะถูกหักเงิน 50 บาท เด็กในช่วง
อายุ 6 เดือน ถึง 12 เดือน ต้องได้รับการเจาะ Hct 1 ครั้ง ถ้าไม่ได้เจาะ Hct จะถูกหักเงิน 40 บาท 
มติที่ประชุม รับทราบ 
     4.6.5 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 

     (1) นิเทศงานเสริมพลังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) จังหวัดสมุทรปราการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
           หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข แจ้งว่าส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ก าหนดการ
นิเทศงานเสริมพลังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) จังหวัดสมุทรปราการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในวันที่           
6 พฤศจิกายน – 19 ธันวาคม 2561 โดยมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานคณะผู้นิเทศฯ โดยมี
ก าหนดการนิเทศฯ ดังนี้ 
 
 
 
 



๑๗ 
 

อ าเภอ วันที ่ รพ.สต. 

1.บางเสาธง 6 พย. 61 ภาคเช้า  
- รพ.สต.ศีรษะจรเข้ใหญ่, รพ.สต.เสาธงกลาง, รพ.สต.วัดศรีวารีน้อย, รพ.สต.ศีรษะจรเข้น้อย  
ภาคบ่าย 
- รพ.สต.กัลปพฤกษ์, ศสช.เจริญราษฎร์, รพ.สต.เมืองใหม่บางพลี 

2.บางพลี 7 พย. 61 ภาคเช้า 
- รพ.สต.บางปลา คลอง 14, รพ.สต.บางปลา หมู่ 6, รพ.สต.บางโฉลง 
ภาคบ่าย 
- รพ.สต.หนองปรือ, รพ.สต.บัวเกราะ, รพ.สต.ราชาเทวะ 

13 พย. 61 ภาคเช้า 
- รพ.สต.วัดสลุด, รพ.สต.บางแก้ว 

3.เมืองฯ 13 พย. 61 ภาคเช้า 
- ศสช.มังกรทอง 
ภาคบ่าย 
- รพ.สต.เทพารักษ์, รพ.สต.ร่มโพธ์ิ, สอน.บ้านคลองบางปิ้ง 

14 พย. 61 ภาคเช้า 
- .สอน.สาขาวัดบางปิ้ง, รพ.สต.ส าโรงเหนือ, รพ.สต.นครทอง 
ภาคบ่าย 
- รพ.สต.บางด้วน, รพ.สต.บางโปรง, รพ.สต.บางเมืองใหม่ 

20 พย. 61 ภาคเช้า 
- รพ.สต.บุญศิริ, รพ.สต.บางเมือง, รพ.สต.ท้ายบ้าน 
ภาคบ่าย 
- รพ.สต.ท้ายบ้านใหม่, รพ.สต.พุทธรักษา, รพ.สต.แพรกษา 

21 พย.61 ภาคเช้า 
- รพ.สต.บ้านคลองเก้า, รพ.สต.บางปูใหม่, รพ.สต.บางปู 

4.บางบ่อ 21 พย.61 ภาคบ่าย 
- รพ.สต.บางเพรียง, รพ.สต.สร่างโศก 

27 พย.61 ภาคเช้า 
- รพ.สต.บางบ่อ, รพ.สต.บ้านระกาศ หมู่ 8, รพ.สต.เปร็ง 
ภาคบ่าย 
- รพ.สต.คลองสวน, รพ.สต.บางพลีน้อย หมู่ 8, รพ.สต.นิยมยาตรา 

 28 พย.61 ภาคเช้า 
- รพ.สต.บางพลีน้อย หมู่ 5, รพ.สต.บางพลีน้อย หมู่ 3, รพ.สต.บ้านระกาศ หมู่ 3 
ภาคบ่าย 
- รพ.สต.คลองด่าน หมู่ 1, รพ.สต.คลองด่าน หมู่ 13 

5.พระประแดง 4 ธค.61 ภาคเช้า 
- รพ.สต.บางหญ้าแพรก, รพ.สต.ส าโรง, รพ.สต.ส าโรงกลาง 
ภาคบ่าย 
- รพ.สต.ส าโรงใต้, รพ.สต.อยู่เจริญ, รพ.สต.บางหัวเสือ 

11 ธค.61 ภาคเช้า 
- รพ.สต.บางจาก, รพ.สต.บางครุ, รพ.สต.บางพึ่ง 
ภาคบ่าย 
- รพ.สต.ทรงคนอง, รพ.สต.บางยอ, รพ.สต.บางกระสอบ 

12 ธค.61 ภาคเช้า 
- รพ.สต.บางน้ าผึ้ง, รพ.สต.บางกอบัว 
ภาคบ่าย 
- รพ.สต.บางกอบัว หมู่ 2, รพ.สต.บางกระเจ้า 



๑๘ 
 

อ าเภอ วันที ่ รพ.สต. 
6.พระสมุทร
เจดีย์ฯ 

18 ธค.61 ภาคเช้า 
- รพ.สต.แหลมฟ้าผ่า, รพ.สต.ในคลองบางปลากด, รพ.สต.บ้านคู่สร้าง 
ภาคบ่าย 
- รพ.สต.บ้างคลองนาเกลือน้อย, รพ.สต.คลองกระออม, รพ.สต.บ้านคลองสวน 

19 ธค.61 ภาคเช้า 
- รพ.สต.บ้านขุนสมุทร, รพ.สต.บ้านขุนสมุทรไทย 
ภาคบ่าย 
- รพ.สต.นาเกลือ, รพ.สต.บ้านคลองทะเล 

 ทั้งนี้ ขอให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่งจัดเตรียมข้อมูลประกอบการน าเสนอสถานการณ์การบริหาร
จัดการและปัญหาอุปสรรคในประเด็นที่ส าคัญ ดังนี้  1) บุคลากร  2) งบประมาณทั้งในส่วนของเงินบ ารุง เงินงบประมาณ และ
งบประมาณจากแหล่งอ่ืน  ๆ(Planfin)   3) ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองแจ้งเพื่อพิจารณา  
5.1 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
      (1) พิจำรณำข้ำรำชกำร ขอย้ำย   
           1.1 ข้าราชการขอย้ายไป จ านวน 1 ราย 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง/
ระดับ 

อายุ
ตัว 
(ปี) 

อายุ 
ราชการ 

(ปี) 

ส่วนราชการ 
ปัจจุบันตาม  

จ.18 

ส่วนราชการ 
ที่ขอย้ายมา 

เหตุผล 

1. น.ส.เจนจิรา  
แดงศรี 

พยาบาล
วิชาชีพ
ปฏิบัติการ 

31  4  รพ.บางบ่อ รพ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
จังหวัดระยอง 

- เพ่ือ
ติดตาม 
คู่สมรส 

มติที่ประชุม อนุมัติ 

ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองแจ้งเพื่อทราบในรูปเอกสาร 
 

 ประกอบด้วย รายงานสรุปผลการด าเนินการตามนโยบายและตัวชี้วัดของกลุ่มง านคุ้มครองผู้บริโภคฯ 
ประจ าเดือน ตุลาคม 2561 และสรุปผลการด าเนินงานด้านการบ าบัดรักษาฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ใช้สารเสพติดและการ
รณรงค์ป้องกัน เพ่ือให้หน่วยงานต่างๆได้น าไปใช้ประโยชน์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๙ 
 

ระเบียบวาระที่ 7 เร่ืองอื่นๆ 
  

๗.๑ สาธารณสุขอ าเภอบางบ่อ หารือประเด็นการจ้างเหมารถยนต์และอัตราราคาในการจ้างเหมา 
      หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป แจ้งว่า การจ้างเหมารถยนต์ ให้ท าขออนุมัติมาเป็นรายกรณี พร้อมแนบ   

ใบเสนอราคา และ Package โดยด าเนินการตามระเบียบ 
 
 
นายประกิจ วงค์ประเสริฐ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด(รอง ๓) แจ้งว่า ส าหรับราคาการจ้าง

เหมารถยนต์ ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายด้าน เช่น จังหวัดที่จะเดินทาง จ านวนวัน การวิ่ง การจอด เป็นต้นจึงควรตกลง    
การบริการให้ชัดเจนกับบริษัทท่ีจะจ้างเหมา ซึ่งราคาก็จะแตกต่างกัน 
ปิดประชุมเวลา 16.30 น. 
 
          นางจิราภรณ์  พรหมอินทร์        
             (นางจิราภรณ์  พรหมอินทร์) 
                                                              นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
                                                                            ผู้สรุปรายงานการประชุมฯ 
 
 
            นางจ ารัส  วงค์ประเสริฐ 

                (นางจ ารัส  วงค์ประเสริฐ) 
                                                           หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
                                                                    ผู้ตรวจรายงานการประชุมฯ 
 

 
ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่อง  
 
3.1 การประชุมบริหารจัดการงบลงทุน 
............................................................................................................................. ............................................................
..................................................................................................................................................................... ....................
.................................................................................................... .................................................................................... 
3.2 การลงพื้นที่วิเคราะห์และวางแผนเงินบ ารุง (Planfin) 
............................................................................................................................. ............................................................
........................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................... ..........  
 
 
 
 
 



๒๐ 
 

 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
 

    4.1 ผู้บริหารระดับสูงของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ (รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฯ) 
............................................................................................................................. ............................................................
.......................................................................................................................................................... ............................... 
 
4.2 ผู้บริหารโรงพยาบาลทุกแห่ง (รพ.สมุทรปราการ/ รพ.บางพลี และ รพช.ทุกแห่ง) 
.........................................................................................................................................................................................
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4.6 เรื่องแจ้งของกลุ่มงานต่างๆ ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ 
      4.6.1 กลุ่มงานควบคุมโรค 

    (๑) รายงานสถานการณ์โรคทางระบาดวิทยา  
โรคที่มีอัตราป่วยสูง ๕ อันดับแรก และโรคไข้เลือดออก ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม – 17 พฤศจิกายน ๒๕๖1 ดังนี้    
 ๑) โรคอุจจาระร่วง จ านวน 19,742 ราย อัตราป่วย 1,516.10 ต่อแสนประชากร อัตราป่วยสูงสุดในกลุ่ม
อายุ 0-4ปี, 65 ปีขึ้นไป และ 5-9 ปี อัตราป่วยเท่ากับ 5,964.18 , 2,726.54 และ 2,704.51 ต่อแสนประชากร 
ตามล าดับ อัตราป่วยปี 2561 สูงกว่า อัตราป่วยจากค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง ร้อยละ 38.41  
 2) โรคปอดอักเสบ จ านวน 4,860 ราย อัตราป่วย 373.23 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 1 ราย อัตราป่วย
ตาย 0.02 อ าเภอบางเสาธง มีอัตราป่วยสูงสุด 523.13 ต่อแสนประชากร อัตราป่วยสูงสุดในกลุ่มอายุอายุ 0-4ปี/  
65 ปีขึ้นไป และอายุ 55-64 ปี อัตราป่วยเท่ากับ 2,382 , 1,716.92 และ 326.34 ต่อแสนประชากร ตามล าดับ 
โดยไม่พบรายงานการระบาดเป็นกลุ่มก้อน อัตราป่วยในปี 2561  สูงกว่า ค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี ร้อยละ 83.55 
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 3)โรคไข้หวัดใหญ่ รายผู้ป่วยจ านวน 3,491 ราย อัตราป่วย 268.09 ต่อแสนประชากร อ าเภอบางเสาธง       
มีอัตราป่วยสูงที่สุด 382.93 ต่อแสนประชากร อัตราป่วยสูงสุดในกลุ่มอายุ 0-4 ปี, 5-9 ปี และ 10 - 14 ปี อัตรา
ป่วยต่อแสนประชากร เท่ากับ 1,497.47, 918.63 และ 385.45 ตามล าดับ  อัตราป่วยปี 2561 สูงกว่าค่ามัธยฐาน
ย้อนหลัง 5 ปี ร้อยละ 141.93    
 4) โรคมือ เท้า ปาก  จ านวน 1,648 ราย อัตราป่วย 126.56 ต่อแสนประชากร อ าเภอบางบ่อ มีอัตรา
ป่วยสูงที่สุด โดยมีอัตราป่วย 256.80 ต่อแสนประชากร กลุ่มอายุ 0-4 ปี, 5-9 ปี และ 10-14 ปี มีอัตราป่วยสูง
ที่สุด เท่ากับ 1,680.98, 308.35 และ 33.63 ต่อแสนประชากรตามล าดับ  โดยอัตราป่วยปี 2561 มากกว่า 
ค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี ร้อยละ 44.66 
 5)โรคไข้ไม่ทราบสาเหตุ จ านวน 1,419 ราย อัตราป่วย 108.97 ต่อแสนประชากร อ าเภอบางเสาธง       
มีอัตราป่วยสูงสุด 273.89 ต่อแสนประชากร อัตราป่วยสูงสุดในกลุ่มอายุ 0-4 ปี, 5-9 ปี  และ 10-14 ปี อัตราป่วย
เท่ากับ 456.34 , 292.93 และ 170.73 ต่อแสนประชากร ตามล าดับ โดยอัตราป่วยในปี 2561 สูงกว่า ค่ามัธยฐาน
ย้อนหลัง 5 ปี ร้อยละ 58.61 
 6) โรคไข้เลือดออก จ านวน 1,321 ราย อัตราป่วย 101.45 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 3 ราย              
(ต.บ้านคลองสวน /ต.บางเสาธง/อ.เมือง) อัตราป่วยตาย 0.22 โดยมีอัตราป่วยสะสมอยู่ในล าดับที่ 38 ของประเทศ
และอันดับ 5 ของเขตบริการสุขภาพที่ 6 (สัปดาห์ที่ 45) อัตราป่วยสูงในกลุ่มอายุ 10-14 ปี 15-24 ปี และ 5-9 ปี 
(อัตราป่วย 378.98, 242.50 และ 213.28 ต่อแสนประชากร ตามล าดับ) อ าเภอที่มีอัตราป่วยสะสม สูงสุด คือ 
อ าเภอบางเสาธง มีอัตราป่วย 202.50 ต่อแสนประชากร อัตราป่วยสะสมน้อยที่สุด คือ อ าเภอบางพลี อัตราป่วย 
60.21 ต่อแสนประชากร อัตราป่วยปี 2561 มากกว่าค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี ร้อยละ 23.84   
          การขอความร่วมมือด าเนินการ 
 การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมก าจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย ในระหว่างวันที่ 12 – 23 ตุลาคม 2561       
ที่ผ่านมาส่งผลให้อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกมีแนวโน้มลดลงอย่างชัดเจน กระทรวงสาธารณสุขจึงเห็นควรให้ด าเนิน
กิจกรรมดังกล่าว ต่อเนื่อง โดยก าหนดระยะเวลา 2 ช่วง ได้แก่ 19 – 25 พฤศจิกายน 2561 และ 17 – 23 ธันวาคม 2561  
โดยขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมก าจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย ในพ้ืนที่ พร้อมทั้ง
รายงานผลภาพการด าเนินงาน และ ค่า HI/CI ตามช่วงเวลาดังกล่าว ในส่วน รพ. ให้ด าเนินมาตรการป้องกัน         
การเสียชีวิตในผู้ป่วยไข้เลือดออก ตามค าแนะน าของกรมควบคุมโรค โดยเฉพาะในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงสูง ได้แก่ กลุ่มอ้วน  
ผู้ป่วยมีโรคเรื้อรัง กลุ่มผู้สูงอายุ เฝ้าระวังในกลุ่มเสี่ยงสูงและส่งต่อทันทีในกรณีที่พบผู้ป่วยวิกฤติเกินศักยภาพ          
ของโรงพยาบาล  
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(2) โรคไข้เลือดออก 
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(3) โรคหัด 
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(4) สรุปผลการด าเนินงานวัณโรค 
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 (5) อัตราการรักษาส าเร็จ Success Rate (PA) 
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  4.6.2 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
          (๑) การย้ายภายในจังหวัด  

 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง/ส่วนราชการเดิม ต าแหน่ง/ส่วนราชการใหม่ 

นางสาวเกษมธิดา หะซะนี ต าแหน่งเลขท่ี 4362 
ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 
(ด้านบริการทางวิชาการ)  
ระดับช านาญการพิเศษ   
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ 

ต าแหน่งเลขท่ี 4324 
ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 
(ด้านส่งเสริมพัฒนา)  
ระดับช านาญการพิเศษ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ 
(ต าแหน่ง ผชชส.) 

 
4.6.3 กลุ่มงานประกันสุขภาพ 
         (1) การเข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น 
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) 
      ตามที่ ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติขอความร่วมมือมายังกระทรวงสาธารณสุข ให้โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลเข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น             
(อปท.) เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบาย Primary care cluster ของกระทรวงสาธารณสุขในการดูแลประชาชน                         
ใ น พ้ื นที่ ไ ด้ อ ย่ า ง มี ป ร ะสิ ท ธิ ภ าพ ทั่ ว ถึ ง แ ล ะ เ ข้ า ถึ ง บ ริ ก า รปฐมภู มิ ที่ เ ป็ นบริ ก า ร ด่ านแ รก ได้ ม า กขึ้ น 
ซึ่ งผ่ านความเห็ นชอบจากส านั กงานปลั ดกระทรวงสาธารณสุ ขแล้ วโดยโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพต าบล 
ที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงฯ ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารเครือข่ายฯ          
(CUP Board) เนื่องจากแม่ข่ายต้องเป็นพี่เลี้ยงให้แก่ลูกข่าย 

     ผลการด าเนินงาน พบว่า หน่วยบริการปฐมภูมิที่สามารถด าเนินการได้  
     1. ศูนย์บริการสาธารณสุขเมืองปู่เจ้าสมิงพราย เป็นหน่วยบริการปฐมภูมิน าร่องของ สปสช.เขต 6 ระยอง 

เครือข่ายโรงพยาบาลสมุทรปราการ  
     2. เครือข่ายโรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์ฯ สามารถด าเนินงาน ได้ 100% โดยได้รับการสนับสนุน             

จากโรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์ 
      ส าหรับ หน่วยบริการปฐมภูมิที่สมัครเข้าร่วมโครงการแล้ว ได้แก่ 
      1. ก าลังด าเนินการ : รพ.สต.บางเมืองใหม่ และ รพ.สต.บางเมือง 
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      2. ก าลังศึกษาข้ันตอนการด าเนินการ :- รพ.สต.แพรกษา, รพ.สต.บางด้วน, รพ.สต.ท้ายบ้านใหม่, รพ.สต.
นครทอง, ศสช.มังกรทอง และ รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติฯ บ้านคลองบางปิ้ง 
ผู้ประสาน เมตตา สุขแก้ว โทร. 0 2389 5980 ต่อ 108, 118 

 

4.6.4 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
          (1) โครงการหมอชวนว่ิง 50 ปีแพทยสภา จังหวัดสมุทรปราการ 
               (แจ้งในที่ประชุม) 
          (2) โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชน 
                (แจ้งในที่ประชุม) 
 4.6.5 กลุ่มงานอนามัยส่ิงแวดล้อม 
          (1) การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม และงบพัฒนาและแก้ไขระบบบ าบัด
น้ าเสียในหน่วยบริการสาธารณสุข 

 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 งบด าเนินงานส่วนภูมิภาค แผนงานบูรณาการ จากส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข    
เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม จ านวน 2 โครงการ ดังนี้ 

1. โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ ส าหรับสนับสนุนการบริหารจัดการ
ขยะและสิ่งแวดล้อมในสถานบริการสาธารณสุข สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแบบบูรณาการ           
จ านวน 173,920 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) 

2. โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (GREEN & CLEAN Hospital) ส าหรับสนับสนุนการพัฒนา
และแก้ไขปัญหาระบบบ าบัดน้ าเสียในโรงพยาบาล ภายใต้นโยบาย GREEN & CLEAN Hospital ในโรงพยาบาล 
สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ านวน 19,360 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน) 

ในส่วนของโรงพยาบาลสมุทรปราการ และโรงพยาบาลบางพลี ได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว
โดยตรง จึงพิจารณาจัดสรรงบประมาณท้ัง 2 โครงการให้โรงพยาบาลชุมชน 4 แห่ง ดังนี้ 

ล าดับ โรงพยาบาล 
การจัดสรรงบประมาณ ปี 2562 

หมายเหตุ  การบริหารจัดการขยะ   และ
สิ่งแวดล้อม 

    พัฒนาและแก้ไขปัญหา  
ระบบบ าบัดน้ าเสีย 

1 สมุทรปราการ 31,600 4,840 ได้รับจัดสรรโดยตรง 

2 บางพลี 31,600 4,840 ได้รับจัดสรรโดยตรง 

3 บางจาก 60,490 10,000   

4 บางบ่อ 49,150 -   

5 พระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท ์ 37,810 9,360   

6 บางเสาธง 26,470 -   

รวม 237,120 29,040   
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    4.6.6 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
      (1) การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ เขตสุขภาพที่ 6 จังหวัดสมุทรปราการ รอบที่ 1 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

            ส านักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 6 ได้แจ้งก าหนดการและรูปแบบการตรวจราชการ
และนิเทศงาน กรณีปกติ กระทรวง จังหวัดสมุทรปราการ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในระหว่างวันที่ 24 – 26 ธันวาคม 
2561 รายละเอียดก าหนดการตรวจราชการและนิเทศงานฯ ดังนี้ 

วัน/เวลา กิจกรม หมายเหตุ 
24 ธันวาคม ๒๕๖๑ 
07.00 – 08.30 น. 

 
- คณะตรวจราชการและนิเทศงานฯ เดินทางถึง สสจ.สมุทรปราการ  
ร่วมรับประทานอาหารเช้า 

 
ห้องประชุมน้ าดอกไม้, ห้องประชุม
ดาวเรือง 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
สมุทรปราการ 

09.00 – 12.00 น. - ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ น าเสนอสรุปผลการด าเนินงาน 
ตามกรอบประเด็นการตรวจราชการและนิเทศงาน  (ระยะเวลา 20 – 30 นาที) 
โดย...นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ หรือผู้แทน 
- โรงพยาบาลสมุทรปราการ น าเสนอสรุปผลการด าเนินงานตามกรอบประเด็น 
การตรวจราชการฯ และการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (ระยะเวลา 20 นาที) 
โดย...ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสมทุรปราการ หรือผู้แทน 
- โรงพยาบาลบางพลี น าเสนอสรุปผลการด าเนินงานตามกรอบประเด็น 
การตรวจราชการฯ และการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (ระยะเวลา 20 นาที) 
โดย...ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางพล ีหรือผู้แทน 
- ซักถามและให้ข้อเสนอแนะ 

ห้องประชุมเจ้าพระยา 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
สมุทรปราการ 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
สมุทรปราการ 

13.00 – 16.30 น. ทีมที่ 1 คณะตรวจราชการและนิเทศงาน ตรวจเยีย่มพื้นที่ คปสอ. 1 แห่ง 
ทีมที่ 2  คณะผู้นิเทศงาน นิเทศงานแยกรายคณะ 

 คณะที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพปอ้งกันโรค และการจัดการสุขภาพ 
            (PP & P Excellence) 
 คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Excellence) 
 คณะที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการ
สุขภาพ 
             (Governance Excellence) 

รพช. 1 แห่ง และรพ.สต. 1 แห่ง  
 
ห้องประชุมเจ้าพระยา 
 
ห้องประชุมน้ าดอกไม้/ ห้องประชุม 
รพ.สป. 
ห้องประชุมดาวเรือง,ห้องประชุมโพทะเล 
 

18.30 น. - รับประทานอาหารเย็น ณ .................................................. 

25 ธันวาคม 2561 
08.30 – 12.00 น. 

 
ทีมที่ 1 คณะผู้บริหารตรวจเยี่ยมพื้นที ่ประกอบดว้ย 
          ผู้ตรวจราชการ, สาธารณสุขนิเทศก์, ผู้ตรวจราชการกรม, ผู้บริหารสสจ.    
ทีมที่ 2 คณะผู้นิเทศงาน นิเทศงานและเก็บข้อมูล  

 
อ.พระสมุทรเจดีย์/อ.พระประแดง 
 
สสจ.สป./รพ.สมุทรปราการ 

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 – 16.30 น. ทีมที่ 1 คณะผู้บริหารตรวจเยี่ยมพื้นที ่(ต่อ)           
ทีมที่ 2 คณะผู้นิเทศงาน  จัดท ารายงานผลการตรวจราชการ และส่ง ตก.1  
          เข้าระบบตรวจราชการ ภายในเวลา ๑๖.๐๐ น. 

 
 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
สมุทรปราการ 

17.00 – 19.00 น. กิจกรรมกีฬา “สานสามัคคี พี่น้องสาธารณสุข” สนามกีฬาเทศบาลต าบลแหลมฟ้าผ่า  
อ.พระสมุทรเจดีย ์

19.00 น. รับประทานอาหารเย็น  
 

ณ ครัวบุญเลิศ 



๓๖ 
 

วัน/เวลา กิจกรม หมายเหตุ 
๑๒ มกราคม 256๑ 
08.30 – 09.00 น. 

 
- คณะตรวจราชการและนิเทศงานฯ ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนน าเสนอสรปุผลการ
ตรวจราชการ  

 
รพ.สมุทรปราการ 

09.00 – 12.00 น. - คณะตรวจราชการและนิเทศงาน น าเสนอสรุปผลการตรวจราชการ ตามประเด็นการ
ตรวจราชการ ที่มุ่งเน้นคณะที่ 1 – ๓  

12.00 – 13.00 น. - รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 16.30 น. - ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข, สาธารณสุขนิเทศก์ มอบแนวทาง  

และข้อเสนอแนะ/ข้อสั่งการในการด าเนินงาน แก่คณะกรรมการวางแผนและ                                              
และประเมินผล และผู้รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้อง  

16.30 น. - ปิดการประชุม  
 

การขอความร่วมมือ 
 1. ขอความร่วมมือทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยมพ้ืนที่ 
 2. วันที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. ขอเชิญผู้บริหารทุกท่าน ร่วมประชุมน าเสนอผล
การด าเนินงานต่อผู้ตรวจราชการและคณะผู้นิเทศงาน ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ 
 3. วันที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. ขอเชิญผู้บริหารทุกท่าน ร่วมประชุมรับฟัง  การ
สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานฯ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลสมุทรปราการ 

ผู้ประสานงาน : นางสาวนันทพร  หริ่งรัตน์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
  โทร 0 2389 5980 ต่อ 132 
 

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองแจ้งเพื่อพิจารณา  
5.1 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
      (1) พิจารณาข้าราชการ ขอย้าย   
           1.1 ข้าราชการขอย้ายไป จ านวน 1 ราย 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง/ระดับ อายุ
ตัว 
(ปี) 

อายุ 
ราชการ 

(ปี) 

ส่วนราชการ 
ปัจจุบันตาม  

จ.18 

ส่วนราชการ 
ที่ขอย้ายมา 

เหตุผล 

1.นายพรชัย   
หาญต๊ะ 

นักจัดการงาน
ทั่วไปช านาญการ 

55  33  รพ.บางบ่อ รพ.อุทัยธานี 
 

- เพ่ือความก้าวหน้า     
ในต าแหน่งหน้าที่ 

หมายเหตุ : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ประสานทาง รพ.อุทัยธานี แล้ว แจ้งว่ายังไม่มีต าแหน่งว่างรับย้าย แต่ยินดีรับไว้ปฏิบัติราชการ 
      (2) พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตร ผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง และหลักสูตร
ผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น 
          (เอกสารแจ้งในที่ประชุม) 
5.2 กลุ่มงานประกันสุขภาพ 
      (1) ข้อตกลงในการตามจ่ายเงินผู้ป่วยนอกระหว่างหน่วยบริการภายในจังหวัดสมุทรปราการ 

  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการร่วมกับผู้บริหารหน่วยบริการในจังหวัด จัดท าข้อตกลง             
ในการเรียกเก็บเงิน UC กรณี OP Refer / AE ภายในจังหวัดสมุทรปราการ ที่จะให้หน่วยบริการทุกแห่งถือปฏิบัติ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ตามแนวทางดังนี ้



๓๗ 
 

1. รพ.สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สป.สธ.) ได้แก่ รพ.สมุทรปราการ รพ.บางพลี รพ.บางบ่อ        
รพ.บางจาก รพ.พระสมุทรเจดีย์ และรพ.บางเสาธง   
          - จ่ายตามจริง ไม่เกิน 700 บาท+ค่าหัตถการ  Lab+ตรวจพิเศษ ตามรายการที่ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลส่งหนังสือ ให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  ยกเว้น  รพ.บางเสาธง  จ่ายให้ รพ.บางบ่อ และ
รพ.บางพลี แบบเหมาจ่าย 550 บาท /ครั้ง  + ค่าหัตถการ ตามรายการที่ก าหนดบัญชีของสังกัด สป. 
              2. รพ.ภาครัฐนอกสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่  ยุวประสาทฯ / สถาบันราชประชาสมาสัย  
               - จ่ายตามจริง ไม่เกิน 700 บาท + ค่าหัตถการ + Lab + ตรวจพิเศษ ตามรายการที่ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลส่งหนังสือให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ     
                   หลังจากได้มีข้อตกลงดังกล่าวข้างต้น โรงพยาบาลทั้ง 2 แห่ง  ได้ท าหนังสือไปยัง สปสช.เขต 6 ระยอง    
เพ่ือขอให้พิจารณาเป็นหน่วยบริการรับส่งต่อระดับตติยภูมิเฉพาะด้าน โดยขอให้ สปสช.กลาง จ่ายเงินแทนหน่วย
บริการต้นสังกัด ในส่วนเกิน 1,600 บาทแรก ส่วนเกิน 1,600 บาท จึงเรียกเก็บจากต้นสังกัด ตามหลักเกณฑ์          
ที่ สปสช.ก าหนด ในระบบ OP Refer นอกจังหวัด  
                สปสช.เขต 6 ระยอง ได้รับตอบกลับให้ สสจ.สมุทรปราการ ดังนี้  

1) รพ.ยุวประสาท ฯ  :  สปสช.เขต 6 ระยอง พิจารณาเบื้องต้น เห็นสมควรเป็นหน่วยบริการเฉพาะ 
ทางด้านจิตเวช โดยได้ส่งเรื่องให้ สปสช.กลางไปแล้ว รอการตอบรับจาก สปสช.กลาง 

2) สถาบันราชประชาสมาสัย ฯ ขอเป็นหน่วยรับส่งต่อเฉพาะด้าน 3 สาขา ได้แก่ ตจวิทยา จักษุ  และ
ฟ้ืนฟูสภาพ : สปสช.เขต 6 ระยอง ยังไม่สามารถพิจารณาได้ เนื่องจากตรวจสอบข้อมูลแล้ว พบว่า สถาบัน 
ราชประชาสมาสัย เป็นระดับ รพ.ทั่วไป ไม่มีหลักฐานบ่งบอกว่ามีความเฉพาะทางด้านใด จึงได้ส่งเรื่องให้
คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ เป็นผู้พิจารณา โดยขอให้ระบุเหตุผล          
ความจ าเป็นที่หน่วยบริการประจ าในจังหวัดสมุทรปราการ ไม่สามารถส่งต่อผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่ รพ.สมุทรปราการ
ได้ ซึ่งเป็นหน่วยริการรับส่งต่อระดับ A ตามระบบ Service เขตสุขภาพที่ 6 ได้ ทั้งๆ ที่ซึ่งมีศักยภาพสูงกว่าสถาบัน   
ราชประชาสมาสัย จึงขอน าเรื่องของสถาบันราชประชาสมาสัยให้ที่ประชุมพิจารณา โดยมีเหตุผลความจ าเป็น                
แต่ละด้าน เพ่ือส่งมติให้ สปสช.ด าเนินการตามข้ันตอนต่อไป  

          ด้านตจวิทยา  : รพ.สมุทรปราการ รพ.บางพลี และ รพ.ชุมชนทุกแห่ง ไม่มีแพทย์เฉพาะทางด้านผิวหนัง     
จึงขอให้สถาบันราชประชาสมาสัยเป็นหน่วยรับส่งต่อด้านผิวหนังของ จังหวัดสมุทรปราการ 

ด้านจักษุ : เนื่องจากระยะรอคอยการ การผ่าตัดตาของผู้ป่วยใน จังหวัดสมุทรปราการ เกิน 30 วัน 
ประกอบกับทาง Service Plan สาขาจักษุ ในจังหวัดฯ ได้ก าหนดแนวทางการส่งต่อให้ รพ.พระสมุทรเจดีย์ และ 
รพ.บางจาก สามารถส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถาบันราชประชาสมาสัยได้โดยไม่ต้องส่งต่อผ่าน รพ.สมุทรปราการ เพ่ือเพ่ิม 
การเข้าถึงบริการให้ผู้ป่วยมากขึ้น   
            ด้านการฟื้นฟูสภาพ  สถาบันราชประชาสมาสัย มีนักกายอุปกรณ์ นักกายภาพ ที่สามารถฟ้ืนฟูสภาพ     
ผู้ป่วย (ไม่เบิกจาก รพ.ต้นสังกัด ให้บันทึกข้อมูลเบิกจากกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ผู้พิการ ) 
              3. รพ.เอกชน – เอกชน  /  รพ.รัฐ – เอกชน  / รพ.รัฐ – รามาจักรีฯ  / รพ.เอกชน – รามาจักกรีฯ 
จ่ายตามจริงในอัตราของกรมบัญชีกลาง  
             4. รายละเอียดค่าใช้จ่ายรายการที่คิดเพิ่มเติมของโรงพยาบาลภาครัฐ ตามเอกสารหน้า 1 - 11   
 
 
 
 



๓๘ 
 

บัญชี 1  
เก็บเพิ่มสังกัด สป. 

 
บัญชีรายการยา ในกลุ่ม โรงพยาบาลสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ที่เรียกเก็บเพิ่มเติมจากอัตราค่าใช้จ่ายจริงไม่เกิน 700 บาท ต่อครั้ง 
 

รพ.สมุทรปราการ ( หนังสือ ที่ สป 0032.2/6139  ลงวันที่ 11 ตค.61 )  
รายการยา  

๑. รำยกำรยำ 
MYCOPHENOLATE  MOFETIL  ( CELLCEPT )    ๒๕๐ mg      ๖๒  บาท  /  tab 
ALEUZOSIN  ( XATRALXL )        ๑๐ mg     ๓๒  บาท  / tab 
ATORVASTATIN  ( XARATOR )        ๔๐ mg    ๔๕.๕๐  บาท  / tab 
CLEXANE           ๐.๖ ml      ๒๘๙  บาท  / dose 
MORPHINE  SR              ๑๐ mg และ ๓๐ mg   ๑๗ - ๓๐ บาท / tab 

๒. รำยกำรหัตถกำร 
Colonoscope      ๒,๕๐๐  บาท 
Echo – Transthoracic + Color + Doppler  ๒,๐๐๐  บาท 
Stress  test  electrocardioghaphy   ๑,๕๐๐  บาท 
Bronchoscopy   รวม  Fluoroscope    ๔,๐๐๐  บาท 
การตรวจเชื้อ H – pylori ทางลมหายใจ   ๒,๐๐๐  บาท 

๓. กำรตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร 
HBV  DNA  viral  load     1,3๐๐  บาท 
TB DNA       ๑,๗๐๐  บาท   
Erythropoietin Ab     ๔,๕๐๐  บาท 
HIV  DNA  PCR      ๒,๐๐๐  บาท 
Chromosome  Study     ๒,๕๐๐  บาท 
CA๑๒๕          ๖๐๐  บาท 

๔. รำยกำรส่งตรวจวินิจฉัยพิเศษ(นอกโรงพยำบำลสมุทรปรำกำร) 
MUGA       ๗,๐๐๐  บาท 
BONE  SCAN      ๔,๙๕๐  บาท 
BONE   DENSITY                  part ๑,๐๐๐   บาท 
MRA(ไม่รวมยา)      ๑๒,๐๐๐ บาท 
MRV       ๑๔,๐๐๐ - ๑๖,๐๐๐ บาท 

 
 
 
 

 



๓๙ 
 

รพ.บางบ่อ ( หนังสือ ที ่สป 0032.302.4/3833  ลงวันที่ 10 ตค.61 ) 
 

หัตถการและอุปกรณ์ผ่าตัด  
1. กลุ่ม Gastroscope   

             รายการ      ราคากรมบัญชีกลาง 
1.1  EGD            ราคา  1,300  บาท 
1.2  EGD + Biopsy     ราคา  1,500  บาท 
1.3  EGD + Ligate Esophageal varice  ราคา  1,900  บาท  ( ไม่รวมรหัส 5341 / ชุด ) 
1.4  EGD + Endo clip    ราคา  1,900  บาท  ( ไม่รวมรหัส 1033 / ตัว ) 
1.5  EGD + Injection    ราคา  1,600  บาท 
1.6  EGD + จี้ glod prob    ราคา  1,600  บาท 
 

2. กลุ่ม Colonoscopy  
            รายการ      ราคากรมบัญชีกลาง  
 2.1  Colonoscopy     ราคา  2,300   บาท 

2.2  Colonoscopy +  Biopsy             ราคา  2,300   บาท  ( ไม่รวมรหัส 1033 / ตัว ) 
2.3  Colonoscopy +  Polypectomy             ราคา   3,300  บาท  ( ไม่รวมรหัส 1033 / ตัว ) 

 
หมายเหตุ   1. ชิ้นเนื้อตัดส่งตรวจจะส่งคืนให้โรงพยาบาลต้นสังกัดส่งตรวจเอง 
  2. ค่าอุปกรณ์ที่ใช้คิดราคาจริง  
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รพ.บางพลี ( หนังสือ ที่ สป 0032.302. /6573  ลงวันที่ 12 ตค.61 ) 

1. ยาราคาแพงทั้งในบัญชียาหลักแห่งชาติ และยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ 
ล าดับ ชื่อยา หน่วย/ปริมาณ ราคา(บาท) 

1. Rabies Vaccine immunoglobulin Amp 150 
2. Keppra 500 mg. tab 43.50 
3. Depakin chrona 500 mg. tab 16 
4. Atorvastatin  40 mg. tab 17 
5. Seretide 25/125 540 
    25/250 700 
    25/50 466 
    50/250 577 
6. Insulin     
   Mixtard inj (น้ าตาล) 1000IU/10ml. 85 
   Mixtard Penfill (น้ าตาล) 300IU/3ml. 118 
  Mixtard Penfill (น้ าเงิน)   220 
  NPH inj (เขียว) 1000IU/10ml. 91 
  NPH Penfill (เขียว) 300IU/3ml. 80 
  RI ing 1000IU/10ml. 109 
7. Claxane inj 60mg/0.6ml. 289 
8. Lyrica tab 16 
9. Minirain Amp 331 

10. ยาหยอดตา Azopt 1%   456 
11. Sodium valproate 200 mg. tab 3.50 
  Sodium valproate  SR 500 mg. tab 16 
  Sodium valproate 200 mg./ml ขวด 220 
  Sodium valproate 400 mg. inj vial 414 

12. Risperidone sol 1 mg. tab 3.25 
  Risperidone sol 2 mg. tab 4.75 

  Risperidone sol 1 mg/ml. Slution ขวด 195 

หมายเหตุ  -  รับผิดชอบยาในบัญชียาหลักแห่งชาติตามราคาทุน ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ 

       อยู่นอกเหนือสิทธิประโยชน์   
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2. ตรวจพิเศษ หัตถการ  
   

ล าดับ รายการ  จ านวนเงิน  
1 MRI , MRA , CT , CTA  และการท า Scan ทุกอวัยวะ  ราคากรมบัญชีกลาง  
2 Ultrasound  ราคากรมบัญชีกลาง  
3 Wide excision of skin lesion in volving               3,000  
4 Debridment of compound fracture,phalange of hand               3,000  
5 EGD               2,000  
6 EGD + หัตถการอื่น ๆ               2,000  
7 Excision of lesion  of breast               2,500  

 
3. จ่ายเพิ่มกรณีการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ( LAB ) 

   
ล าดับ รายการ  จ านวนเงิน  

1 HBV DNA Viral Load               1,300  
2 TB DNA                 880  
3 Erythropoietin Ab                 250  
4 HIV DNA PCR               1,800  
5 Biopsy   
   5.1)           <  5 cm                 500  
   5.2)           5 - 9 cm               1,000  
   5.3)        10 - 12 cm               1,200  
   5.4)           >  20 cm               2,400  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๒ 
 

บัญชีรายการยา ในกลุ่ม โรงพยาบาลนอกสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ที่เรียกเก็บเพิ่มเติมจากอัตราค่าใช้จ่ายจริงไม่เกิน 700 บาท ต่อครั้ง 

บัญชียา 2  
เก็บเพิ่มนอกสังกัด สป  

สถาบันราชประชาสมาสัย 
( หนังสือ ที่ สธ 0406.1 /2943 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 61 ) 

 
1. รายการยา จ านวน 5 รายการ 

          1.1 Calcipotriol  30 gm. ( daivonex )                                626  บาท/หลอด 
1.2 Acitretin  25 mg. ( tigason )                                        73.5  บาท/เม็ด 
1.3  Clobetasol cr 150 gm.                                             375   บาท 
1.4 Diprsone cr. 30 gm.                                                   65     บาท   
1.4  Cosopt 5 ml.                                   356    บาท 

2. รายการหัตถการ จ านวน 6 รายการ 
2.2  ค่าตัดชิ้นเนื้อ                                                              200    บาท 
2.3  ค่าใส่เฝือก (off loading)                                            1,750  บาท 
2.4  ค่าฉีดยาเข้าน้ าวุ้นตา             2,500  บาท  
2.5  L- Peripherol Iridotomy (Laser รักษาหรือป้องกันต้อหินชนิดมุมปิดเฉียบพลัน)  

                                                                            2,500 บาท / ข้าง 
2.6  L- Yag capsulotomy (Laser รักษาภาวะถุงหุ้มเลนส์ขุ่น)                 2,000 บาท / ข้าง 
2.7  L- PRP/Focal  (Laser รักษาภาวะเบาหวานขึ้นปิดประสาทตา 

 หรือภาวะจอประสาทตา ฉีกขาด)                                     4,500 บาท / ข้าง 
     3. การวินิจฉัย จ านวน 6 รายการ 

3.1 ค่าส่งชิ้นเนื้อตรวจคิดราคาเท่ากับโรงพยาบาลบางพลี 
3.2  OCT ( Optical Coherence Tomography )                               500 บาท      

 DISC  – ดูความหนาเส้นประสาทตาในการวินิจฉัยและติดตามการรักษาต้อหิน 
3.3  CT-VF ( Computerized Visual Field )                               500  บาท 

 ตรวจลานสายตาด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อยืนยันและติดตามการรักษาต้อหิน 
3.4  CCT ( Central Corneal Thickness Measurement )                500  บาท    

ตรวจความหนากระจกตาเพ่ือประกอบกับการรักษาต้อหิน 
3.5  Non mydriatic fundus camera                                       500  บาท  

เพ่ือตรวจจอประสาทตาโดยไม่ต้องขยายม่านตา ใช้ติดตามการรักษาต้อหิน  
จอประสาทตาผิดปกติรวมทั้งตะกอนน้ าวุ้นตาเสื่อม 

3.6  B-scan Ultrasound                                                       500  บาท  
เพ่ือตรวจจอประสาทตาในกรณีท่ีกระจกตาขุ่น ต้อกระจกที่เป็นมาก  
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บัญชีรายการยา ในกลุ่ม โรงพยาบาลนอกสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ที่เรียกเก็บเพิ่มเติมจากอัตราค่าใช้จ่ายจริงไม่เกิน 700 บาท ต่อครั้ง 

บัญชียา 2  
เก็บเพิ่มนอกสังกัด สป  

โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถมัภ์ 
( หนังสือ ที่ สธ 0832.102 /1652ง วันที่ 15 พย.61 ) 

 
1. รายการยา 

No. GENERICNAME TRADENAME PRICE 
1 Sodium valproate chrono 500 mg DEPAKINE CHRONO  16 
2 Sodium valproate 200 mg/1 ml DEPAKINE solution ,EPIATE solution 260/166 
3 Risperidone 1 mg RISPERDONE GPO 1 mg, NEURIS 1 mg 3.25/3 
4 Risperidone 2 mg RISPERDONE GPO 2 mg, NEURIS 2 mg 5/3.50 
5 Risperidone soln 1 mg/ml in 

30ml,100 ml 
RISPEDAL Soln ,RISPEL Soln 1,090/21

0 
6 Methylphenidate 10 mg RITALIN 10 mg 6 
7 Sertraline 50 mg Sertra 50 mg 4.50 
8 Carbamazepine CR 200 mg Tegretol CR 200 mg 8.75 
9 Carbamazepine Syrup 100 

mg/5ml in 250 ml 
Tegretol Syrup 260 

10 Carbamazepine 200 mg CARMAPINE 2 
11 Topiramate 25 mg Topamax 25 mg,Pradox-25 19 
12 Topiramate 50 mg Topamax 50 mg,Pradox-50 31 

  
2.  รายการตรวจพิเศษ 
              รายการ                    รหัสกรม                   ชื่อ   ราคา  
                                                           บัญชีกลาง                                                ( บาท ) 
   2.1 การกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตที่ผิวสมอง     51999    (HEG) Hemoencephalography          500 
   2.2  การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง                      51114     (EEG) Electroencephalography      1800 
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3.3. หัตถการศัลยกรรมช่องปากเด็กออทิสติก 
3.1 ฟันและรากฟัน 
ล าดับ รายการหัตถการ หน่วย ราคา 

1 ถอนฟันน้ านม/ฟันแท้ ซ่ี 200 
2 ถอนฟันที่ยาก (เช่น กรอแบ่งรากฟัน) ซ่ี 350 
3 ผ่าตัดเอารากฟันที่ค้างออก ซ่ี 380 
4 ผ่าตัด soft tissue impact tooth ไม่กรอกระดูก/ฟัน ซ่ี 350 
5 ผ่าตัดฟันคุดหรือฟันฝังโดยกรอภกระดูกและฟัน partial 

bony impact/ embedded tooth 
ซ่ี 700 

6 ผ่าตัดฟันคุดหรือฟันฝังโดยกรอกระดูกและฟัน complete 
bony impact/ embedded tooth 

ซ่ี 1,000 

3.2 อวัยวะอ่ืนนอกจากฟัน 
1 Excision of pericoronal gingival ซี 350 
2 Biopsy of oral tissue (hard/soft) ต าแหน่ง 400 
3 Debridement and suturing แผลในช่องปาก ครั้ง 400 
4 Alveolectomy/Alveoloplasty เพ่ือใส่ฟัน ต าแหน่ง 500 
5 vestibuloplasty ต าแหน่ง 500 
6 แก้ไข Epulis,Fibrous Alveolar ridge ต าแหน่ง 500 
7 Torectomy, osteotomy บน Arch 860 
8 Torectomy, osteotomy ลา่ง Arch 860 
9 ผ่าตัดเลาะถุงน้ า/หนองขนาดเล็ก<1.5 cm ต าแหน่ง 600 

10 ผ่าตัดเลาะถุงน้ า/หนองขนาดใหญ่>1.5 cm ต าแหน่ง 790 
11 เจาะถุงหนองภายในช่องปาก ต าแหน่ง 340 
12 เข้าเฝือกฟัน (intra arch) เช่น subluxation ครั้ง 680 
13 Removal suspension wire ครั้ง 250 
14 Frenectomy, Frenoplasty ต าแหน่ง 400 
15 ล้างแผลในช่องปาก ครั้ง 130 
16 ใส่ยารักษา dry socket  ครั้ง 150 
17 Wound dressing with coe-pack:without splint ครั้ง 270 
18 Wound dressing with coe-pack:with splint ครั้ง 370 
19 Special procedure stop disorder bleed (gel foam) ครั้ง 340 
20 Surgical stent Arch 660 
21 Special procedure stop disorder bleed (surgical) ครั้ง 1,000 
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3.3 ทันตะบูรณะ 
ล าดับ รายการหัตถการ หน่วย ราคา 

1 อุดฟันชั่วคราว/pulp capping ซ่ี 240 
2 อุดฟันด้วยวัสดุ Amalgam ด้านเดียว ซ่ี 260 
3 อุดฟันด้วยวัสดุ Amalgam 2 ด้าน ซ่ี 360 
4 อุดฟันด้วยวัสดุ Amalgam 3 ด้านขึ้นไป  ซ่ี 500 
5 อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟันด้านเดียว ซ่ี 400 
6 อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 2 ด้าน ซ่ี 500 
7 อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 3 ด้านขึ้นไป  600 

 
 
3.4 เอนโดดอนต์บ าบัด 

1 Pulpotomy ฟันน้ านม ซ่ี 500 
2 Pulpotomy ฟันแท้ ซ่ี 1,060 
3 Pulpectomy ฟันหน้าน้ านม ซ่ี 820 
4 Pulpectomy ฟันหลังน้ านม ซ่ี 970 

 
 
 
3.5 ปริทันต์วิทยา 

1 ขูดหินน้ าลายทั้งปาก ทั้งปาก 280 
2 Root planning/curettage qualdant 400 
3 Crown lengthening ซ่ี 780 
4 Gingivectomy or gingivoplasty ซ่ี  400 
5 แก้ไขการสบฟันผิดปกติ – เฉพาะต าแหน่ง ครั้ง 240 
6 แก้ไขการสบฟันผิดปกติ – ทั้งปาก ครั้ง 400 

 



๔๖ 
 

4. Lab ตามร่าคากรมบัญชีกลาง 
ล าดับ รายการ หน่วย รหัสรายการ ราคา 

1 CBC (+ diff. + RBC morphology + plt 
count) by automation 

Test 30101 90 

2 Reticulocyte count Test 30103 40 

3 ESR (Erythrocyte Sedimentation Rate) Test 30105 100 
4 ABO Cell grouping  Test 30119 50 

5 PT (Prothombin Time) Test 30201 350 

6 PTT (Partial Thomboplastin Time) Test 30202 350 

7 Urine Analysis Test 31001 50 

8 Pregnancy test Test 31101 70 

9 Electrolyte (Na, K, Cl, CO2)   Test 32001 160 

10 Liver function test Test 32003 400 
11 Lipid profile (Cholesterol, HDL-chol,  

LDL-chol, TG) 
Test 32004 400 

12 BUN (Blood Urea Nitrogen) Test 32201 50 

13 Creatinine Test 32202 50 

14 Glucose Test 32203 40 

15 Uric acid Test 32205 60 

16 Thyroid hormone  - TSH (Thyroid 
Stimulating Hormone) 

Test 32608 200 

17 Thyroid hormone  - Free T4 (Free 
Thyroxine) 

Test 32610 200 

18 Thyroid hormone  - T3 (Tri - 
iodothyroxine) 

Test 32611 200 

19 Thyroid hormone  - Free T3 (Free Tri - 
iodothyroxine ) 

Test 32612 200 

20 Prolactin Test 32622 400 

21 Carbamazepine (Tegretol) Test 33101 400 

22 Phenobarbital Test 33102 400 

23 Phenytoin (Dilantin) Test 33103 400 

24 Valproic acid/Sodium valproate (Depakin) Test 33104 400 
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ล าดับ รายการ หน่วย รหัสรายการ ราคา 
25 Lithium (blood) Test 33110 400 

26 Marijuana (Cannabinoid) (urine) 
(immunoassay) 

Test 33705 120 

27 Methamphetamine (urine) 
(immunoassay) 

Test 33708 150 

28 Opiate, Screening test (eg. Morphine, 
Heroin, Codeine) ตัวละ 

Test 33713 140 

29 VDRL (RPR) Test 36003 50 

30 HIV-Ab (screening)  -  GPA, ELISA, MEIA, 
ECLIA 

Test 36351 140 

31 FANA  Test 37003 450 

32 Anti-DNA Test 37004 250 

33 Real time PCR for CYP450 2C9  Test 37523 2,000 

34 Real time PCR for CYP450 2D6 Test   2,000 

35 Real time PCR for HLA-B*1502 Test   1,000 

 
 
ระเบียบวาระที่ 6  เร่ืองแจ้งเพื่อทราบในรูปเอกสาร 

           (1) ผลการด าเนินการตามนโยบายและตัวชี้วัดของกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
เดือน พฤศจิกายน ปีงบประมาณ ๒๕๖1 
๑. รายงานอาหารปลอดภัย 

๑.๑  สถานที่ผลิตอาหาร ๕๔ ประเภท ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ท่ีก าหนด                                                                                     
-  โรงงาน GMP  จ านวนเป้าหมาย  183 โรงงาน  ผ่าน 26  โรงงาน  

1.2  สถานที่ผลิตท่ีได้มาตรฐาน Primary GMP. เป้าหมายปีงบประมาณ ๒๕61 จ านวน 15 แห่ง 
 - อยู่ในระหว่างการด าเนินการ 
๑.3 สถานการณ์ความปลอดภัยอาหารและสารปนเปื้อน  

อาหารมีความปลอดภัยจากสารปนเปื้อน ๖ ชนิด  เป้าหมาย :  5,๐๐๐ อยู่ในระหว่างการด าเนินการ 
1.4 ร้าน/แผงลอยจ าหน่ายอาหารได้มาตรฐาน  CFGT ( เป้า 3,700 ร้าน/แผง) เกณฑ์ร้อยละ 85 อยู่ในระหว่างการ

ด าเนินการ  
1.5 ตลาดประเภทที่ ๑ ได้มาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ เป้าหมาย : ๒๕ ตลาด  เกณฑ์ร้อยละ 80 อยู่ในระหว่าง

การด าเนินการ 
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2. สรุปผลการด าเนินการตามกรณีร้องเรียน พฤศจิกายน ๒๕61 
( เกณฑ์ตัวชี้วัด จ านวนเรื่องร้องเรียนที่ด าเนินการได้ตามเกณฑ์ระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ ๙๘ ) 

รวมเรื่องที่ด าเนินการ
เรื่องร้องเรียนตามพรบ. 

จ านวนเรื่อง รายอ าเภอ 
  

รวมจ านวน
เร่ืองท่ี

ด าเนินการ
ได้ตาม
เกณฑ์ 

 
คิดเป็น
ร้อยละ 

เมือง บางพลี บางบ่อ พระ
ประแดง 

พระ
สมุทร 

บางเสา
ธง 

รวม 
 

อาหาร 7 1 1 3 3 2 17 17 100 
ยา 0 0 0 1 0 2 3 3 100 

สถานพยาบาล 3 1 0 2 0 0 6 6 100 
เครื่องส าอาง 4 1 0 1 0 0 6 6 100 

เครื่องมือแพทย์ 0 0 0 0 0 0 0 0 100 
วัตถุอันตราย 0 0 0 0 0 0 0 0 100 

รวม 14 3 1 7 3 4 32 32 100 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมือง
บางพลี

บางบอ่
พระประแดง

พระสมทุร
บางเสาธง

รวมจ านวนเร่ือง
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ชื่อแสดงข้อมูลเรื่องร้องเรียน จ าแนกรายอ าเภอ ปีงบประมาณ 2561 (ข้อมูลโดย กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภค สสจ.สป. )

เมือง บางพลี บางบ่อ พระประแดง พระสมุทร บางเสาธง รวมจ านวนเรื่อง
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3.รายงานผลการด าเนินการแพทย์แผนไทย ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน 2561 
ผลการด าเนินการแพทย์แผนไทย ของหน่วยบริการรับส่งต่อ เดือน พฤศจิกายน 2561 (แบบสะสมข้อมูล) 
ผลการด าเนินการแพทย์แผนไทย ของหน่วยปฐมภูมิรายอ าเภอ เดือน พฤศจิกายน 2561 (แบบสะสมข้อมูล) 

อ าเภอ รอ้ยละผู้รับบริการ พผท ( เกณฑ์ร้อยละ 30 ) ร้อยละการใช้ยาแผนไทย ( เกณฑ์ร้อยละ 10 ) 

เมือง - - 
บางพลี - - 
บางบ่อ 17.41 1.61 
บางจาก - - 

พระสมุทร 15.76 1.40 
บางเสาธง 24.30 1.15 

รวม 17.81 1.51 
เกณฑ์ 20% เพ่ิมข้ึน 10 % 

 

 
 
 
 
 
 

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

0.00 0.00

17.41

0.00

15.76

24.30

17.81

0.00 0.00

1.61

0.00

1.40 1.15 1.51

ผลการด าเนินการแพทย์แผนไทย ของหน่วยบริการรับส่งต่อ เดือน มีนาคม ๖๑ (แบบสะสมข้อมูล)

ร้อยละผู้ รับบริการ พผท. ( เกณฑ์ร้อยละ ๒๐ ) ร้อยละการใช้ยาแผนไทย ( เกณฑ์ร้อยละ ๑๐ )
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ผลการด าเนินการแพทย์แผนไทย ของหน่วยบริการปฐมภูมิ เดือน มิถุนายน ๖๑ (แบบสะสมข้อมูล)

ร้อยละผู้รับบริการ พผท. ( เกณฑ์ร้อยละ ๓0 ) ร้อยละการใช้ยาแผนไทย ( เกณฑ์ร้อยละ 10 )

โรงพยาบาล 
 

ร้อยละผู้รับบริการ พผท.                          
( เกณฑ์ร้อยละ 10,20 ) 

ร้อยละการใช้ยาแผนไทย 
( เกณฑ์ร้อยละ 10 ) 

สมุทรปราการ 43.62 10.02 

บางพลี 36.23 19.87 

บางบ่อ 37.97 12.93 

บางจาก 41.56 6.15 

พระสมุทรฯ 44.83 8.86 

บางเสาธง 42.43 5.60 

รวม 42.11 9.76 
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ผลการด าเนินการแพทย์แผนไทย ของจังหวัดสมุทรปราการ เดือน กันยายน 60 (แบบสะสมข้อมูล) 
จังหวัดสมุทรปราการ 

 
ร้อยละผู้รับบริการ พผท. 
 ( เกณฑ์ร้อยละ ๒๐ ) 

ร้อยละการใช้ยาแผนไทย 
 ( เกณฑ์ร้อยละ ๑๐ ) 

สมุทรปราการ 36.17 6.12 
เกณฑ์ 20.0 เพ่ิมข้ึน 10 % 
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ผลการด าเนินการแพทย์แผนไทย ของหน่วยบริการปฐมภูมิ เดือน พฤษภาคม ๖๐ (แบบสะสมข้อมูล)

ร้อยละผู้ รับบริการ พผท. ( เกณฑ์ร้อยละ ๒๐ ) ร้อยละการใช้ยาแผนไทย ( เกณฑ์ร้อยละ ๑๐ )
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 (๒) สรุปผลการด าเนินงานด้านการบ าบัดรักษา/ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ใช้สารเสพติดและการรณรงค์ป้องกัน 
ประจ าเดือน  15 ตุลาคม 2561 - 15 พฤศจิกายน 2561  

ด้านการแก้ไขปัญหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ระบบสมัครใจ 
 มีผู้เข้ารับการบ าบัด รวมจ านวนทั้งสิ้น 138 คน โดยเป็นผู้เข้ารับการบ าบัดในพ้ืนที่มากที่สุดคือ อ าเภอพระ
ประแดง จ านวน 30 คน (ร้อยละ 21.74) รองลงมาอ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จ านวน 26 คน (ร้อยละ 18.84) อ าเภอ
เมือง จ านวน 22 คน (ร้อยละ 15.94) อ าเภอบางเสาธง จ านวน 21 คน (ร้อยละ 15.22) อ าเภอบางบ่อ จ านวน 
20 คน (ร้อยละ 14.49) และอ าเภอบางพลี จ านวน 19 คน (ร้อยละ 13.77) ตามล าดับ 
          เป็นเพศชายมากที่สุดจ านวน 133 คน (ร้อยละ 96.38) และเพศหญิงจ านวน 5 คน (ร้อยละ 3.62) 
ตามล าดับ   
ประเภทของสารเสพติด         
           เป็นผู้ใช้สารเสพติดประเภทยาบ้ามากที่สุด จ านวน 199 คน (ร้อยละ 86.23) รองลงมากัญชา จ านวน 15 คน 
(ร้อยละ 10.87) ไอซ์ จ านวน 4 คน (ร้อยละ 2.90) ตามล าดับ 
รูปแบบการบ าบัด  
 เข้าบ าบัดรักษาใน Matrix Program เต็มรูปแบบที่โรงพยาบาล จ านวน 135 คน (ร้อยละ 97.83) บ าบัด
ด้วยยา จ านวน 3 คน (ร้อยละ 2.17)  
ช่วงอายุของผู้เข้ารับการบ าบัด  
           ช่วงอายุที่มากที่สุดคือ อายุมากกว่า 24 ปีขึ้นไป จ านวน 92 คน (ร้อยละ 66.67) รองลงมาช่วงอายุ 
20-24 ปี จ านวน 26 คน (ร้อยละ 18.84) และช่วงอายุ 15-19 ปี จ านวน 16 คน (ร้อยละ 11.59) และ  
น้อยที่สุดช่วงอายุต่ ากว่า 15 ปี จ านวน 4 คน (ร้อยละ 2.20) ตามล าดับ 
ประเภทของผู้เข้าบ าบัด 
            เป็นผู้เสพมากที่สุด จ านวน 95 คน (ร้อยละ 68.84) และรองลงมาเป็นผู้ติดจ านวน 43 คน (ร้อยละ 31.16)  
เป็นผู้ใช้จ านวน - คน ตามล าดับ  
สรุปภาพรวมข้อมูลสมัครใจ ตั้งแต่ ตุลาคม 2561 – พฤศจิกายน 2562  
 - เป้าหมาย  จ านวน   2,975 คน  ผลงาน  จ านวน 36 คน  ร้อยละ 1.22 
ด้านการแก้ไขปัญหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ระบบบังคับบ าบัด 
ส านักงานคุมประพฤติ 
          - แบบไม่ควบคุมตัว เป้าหมาย 466 คน ด าเนินการได้ 229 คน คิดเป็นร้อยละ 49.14 
          - แบบควบคุมตัว    เป้าหมาย 153 คน ด าเนินการได้   13 คน คิดเป็นร้อยละ 8.49 
สรุปภาพรวมข้อมูลบังคับบ าบัดตั้งแต่ ตุลาคม 2561 – พฤศจิกายน 2561 
 - เป้าหมาย  จ านวน  619 คน  ผลงาน จ านวน 242 คน ร้อยละ 39.09 
ด้านการแก้ไขปัญหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ระบบต้องโทษ 
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ 

      - กลุ่มเสี่ยง จ านวน 3 คน   - กลุ่มผู้ใช ้จ านวน  -  คน   - กลุ่มผู้เสพ จ านวน 9 คน   - กลุม่ผู้ติด จ านวน 4 คน    
รวมด าเนินการทั้งสิ้น 16 คน 

ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา 
 - ไม่มีผู้รับการบ าบัด 
เรือนจ ากลางสมุทรปราการ 
 - ไม่มีผู้รับการบ าบัด 
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ด้านรณรงค์เพ่ือปลุกจิตส านึก และสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด 
      - จังหวัดสมุทรปราการ มีสมาชิก TO BE NUMBER ONE จ านวน 596,282 คน แยกเป็นสมาชิกช่วงอายุ 
6 – 24 ปี จ านวน 292,596 คน และสมาชิกทั่วไปทั้งในชุมชน,สถานศึกษา และสถานประกอบการ จ านวน 333,686 คน 
      - ชมรม TO BE NUMBER ONE และแกนน าเยาวชน จากโรงเรียนสมุทรปราการ ร่วมแสดงบนเวทีงาน
นมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์ เวลา 18.00 - 20.00 น. ณ ลานศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ 
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ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอ่ืนๆ 


