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รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  

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

ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
  

 
 

ประธานการประชุม : นายแพทย์พรณรงค์  ศรีม่วง  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ 
รายช่ีอผู้มาประชุม 
        1. นายแพทย์พรณรงค์  ศรีม่วง                  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  
        2. นายแพทย์นนท์ จินดาเวช   รก.นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน (รอง 1) 
          3. นางสาวเกษมธิดา หะซะนี     นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านส่งเสริมพัฒนา) (รอง 2) 
        4. นายประกิจ วงค์ประเสริฐ    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ (รอง 3) 

5. แพทย์หญิงฤทัย วรรธนวินจิ   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสมุทรปราการ 
6. นายธนิต ปานรอด 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. นายแพทย์อิศรา  สพสมัย     หัวหน้าฝ่ายเวชกรรมสังคม รพ.สมุทรปราการ   

        12. นพ.จุมพล  ตันติวงษากิจ    แทน ผู้อ านวยการสถาบันราชประชาสมาสัย  
        13. พญ.นพวรรณ ศรีวงค์พานิช       ผู้อ านวยการโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์  
        14. นางชไมพร มิ่งทุม    ผู้แทน เทศบาลนครสมุทรปราการ    
        15. นายเสน่ห ์ จันทรเ์งิน    สาธารณสุขอ าเภอเมืองสมุทรปราการ 
 16. นายอนุชา  เนตรระกาศ                     แทน สาธารณสุขอ าเภอบางบ่อ 
 17. นายโสฬส  อ้นไชยะ    แทน สาธารณสุขอ าเภอพระประแดง 
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 18. นางนันทยา   พรามเจริญ          แทน สาธารณสุขอ าเภอบางเสาธง 
 19. นางเพ็ญศิริ โคตรพัฒน์ แทน สาธารณสุขอ าเภอบางพลี 
 20. นายค ารณ  มั่งมี สาธารณสุขอ าเภอพระสมุทรเจดีย์ 
  21. นางสุคนธ์ทิพย์  ศรีจันทร์ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 22. นางจ ารัส  วงค์ประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
 23. นางเฉลิมลักขณ์  วิจิตรานนท์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  
 24. นางศิริวรรณ  พรมรุกชาติ หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
 25. นายรังสรรค์  วงษ์บุญหนัก หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
 26. นายดุลพินิจ ผ้าแดง                        แทน หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ 
        27. นางสาวสุเทศน์  กุลละวณิชย์                 แทน หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
  28. นางสุภารัตน์  ถิ่นหัวเตย                  หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
        29. นายนภัทร  อยู่ดี                            แทน หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค  
 30. นายวงศ์วีระ  ศุภมันตา หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล  

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
         1. นางสาวจิณณากาญจน์  นาดี               โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์ 
         2. นางธัญญ์พิชชา  ขันเป็ง                 นักทรัพยากรบุคคล 
         3. นางสาววิลาวัลย ์ เพ็งธรรม กลุ่มงานควบคุมโรค 
         4. นางสาวประภาภรณ์  พันละหาน กลุ่มงานควบคุมโรค 
         5. นายปุณณรัตน์  เทพสงวน  ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ สสจ.สมุทรปราการ 
         6. นางสาวฐานิก์กัลป์  พจนสิทธิ์ กลุ่มงานนิติการ 
         7. นางเจนจิราภรณ์  ทานะ         กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 
         8. นางสาวปิยาภา  เชาวลิต กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
  9. นายมนัส   ประเทืองจิตร์ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
 10. นางจิราภรณ์   พรหมอินทร์ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
 12. นางสาวนุสรา  เพชรฤทธิ์ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
 13. นางสาวดารนีย์ ใจใส กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
 14. นางสาวพัชรา  สุดกังวาน กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
 15. นางสาวนราทิพย์  พงศ์เตรียง กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
  
รายช่ือผู้ไม่มาประชุมฯ 

1. นายแพทย์พิพัฒน์  พงศ์รัตนามาน   ประธานชมรมโรงพยาบาลเอกชนฯ ติดราชการ 
2. ทันตแพทยช์ัยพฤกษ์  ตั้งจิตคงพิทยา      หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข   ติดราชการ 
3. ผู้แทนเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย                 ติดราชการ 
4. ผู้แทนเทศบาลเมืองลัดหลวง   ติดราชการ 
5. ผู้แทนเทศบาลเมืองพระประแดง      ติดราชการ 
6. ผู้แทนองค์การบริหารส่วนต าบลบางแก้ว ติดราชการ         
7. ผู้แทนองค์การบริหารส่วนต าบลบางน้ าผึ้ง ติดราชการ 
8. นายไพบูณร์ พิณเท่ียง ประธานชมรม อสม.จังหวัดสมุทรปราการ        ติดภารกิจ 

เริ่มประชุม ๑๓.๐๐ น. 
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ระเบียบวาระก่อนการประชุม 

       (1) มอบใบประกาศรับรองผลประเมินทีมสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ประจ าปี 2561  
            นายนภัทร อยู่ดี กลุ่มงานควบคุมโรค แจ้งว่ากรมควบคุมโรค โดยส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบรุี 
ได้จัดให้มีการด าเนินงานประเมินทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็วประจ าปี 2561 เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้เกิดการ
ด าเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพและสามารถควบคุมโรคได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยการ
ด าเนินงานดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอมอบใบประกาศผู้ผ่านการประเมินรับรองมาตรฐาน SRRTระดับดี 
ประจ าปี 2561 จ านวน 4 แห่ง ดังนี้ ๑) อ าเภอเมืองสมุทรปราการ ๒) อ าเภอพระประแดง ๓)อ าเภอพระสมุทรเจดีย์  
๔) อ าเภอบางเสาธง และในปี ๒๕๕๙ จ านวน ๒ แห่ง ดังนี้ ๑) อ าเภอบางพลี และ ๒) อ าเภอบางบ่อ 
 
 
 
 
 
 
 

                              อ าเภอเมืองสมุทรปราการ                                   อ าเภอพระประแดง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                อ าเภอพระสมุทรเจดีย ์          อ าเภอบางเสาธง  
   
 
 
 
 
 
 
 
                                 อ าเภอบางพลี           อ าเภอบางบ่อ 

 
มติที่ประชุม  ร่วมแสดงความยินดี 
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

(1) การนิเทศงานเสริมพลังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จังหวัดสมุทรปราการ 
        ทีมคณะผู้บริหารได้ลงพ้ืนที่ออกนิเทศงานเสริมพลังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ในจังหวัด
สมุทรปราการทุกอ าเภอ โดยในเดือน ธันวาคม 2561 จะลงพ้ืนที่อ าเภอพระสมุทรเจดีย์และอ าเภอพระประแดง  
ทั้งนี้ จากการลงพ้ืนที่ตรวจแผนการเงิน Planfin ท าให้ทราบแนวโน้มรายรับรายจ่าย เพ่ือการวางแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ  
มติที่ประชุม รับทราบ 
 (๒) โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่  เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวายพระบาทสมเด็จ             
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ     
ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
     การด าเนินงานโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพ่ือดูแลประชาชนอุทิศถวายพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยหน่วยแพทย์เคลื่อนที่จะมี
บริการการแพทย ์ดังนี้ บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ บริการทันตกรรม บริการตรวจตา สุขภาพจิตเคลื่อนที ่แนะน า
และฝึกอาชีพ ส าหรับบริการตรวจตา โรงพยาบาลให้ด าเนินการ ดังนี้  1)จ้างเหมาบริการบริษัทตรวจหา          
ความผิดปกติเกี่ยวกับดวงตา และสายตา ประกอบด้วย การตรวจวัดสายตา เพ่ือตรวจภาวะสายตา ตรวจคัดกรอง
โรคต้อกระจก ตรวจวัดความดันลูกตา เพ่ือตรวจคัดกรองโรคต้อหิน และตรวจจอประสาทตา เพ่ือตรวจคัดกรอง
โรคจอประสาทตาเสื่อม 2)จัดจักษุแพทย์ /พยาบาลที่มีทักษะ ความรู้เรื่องการตรวจคัดกรองสายตา และผู้ช่วย
แพทย์ เพ่ืออ่านผลการตรวจ พร้อมให้ค าแนะน าแก่ผู้รับบริการ โดยรับผิดชอบพ้ืนที่ 3)ให้บริการความรู้ สุขศึกษา 
เกี่ยวกับโรคทางตา การป้องกันถนอมดวงตา 4)จัดระบบการส่งต่อกรณีที่ต้องรับการรักษา ส าหรับกิจกรรมบริการ
การตรวจตา ให้จ้างบริษัทที่มีเครื่องมือการตรวจตามาออกหน่วยตรวจตาเคลื่อนที่ให้โดยจ้างเหมา ครั้งละ 
๑๒,๐๐๐ บาท (ใช้เงินบ ารุง) และมอบหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพเขียนโครงการฯ ทั้งนี้ ก าหนดแผนออกหน่วย
แพทย์เคลื่อนที่เพ่ือดูแลประชาชน ครั้งที่ 1 วันที่ 11 – 24 ธันวาคม 2561 และครั้งที่ 2 วันที่ 7 – 20 มกราคม 
2562 รายละเอียด ดังนี้ 
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มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

 (3) กิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” 
        การจัดกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” วันที่ 9 ธันวาคม 2561 มีการซ้อมใหญ่ ในวันที่ 2 ธันวาคม 2561    
โดยใช้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขประมาณ ๙๐๐ คน และมีการนัดประชุมเตรียมความพร้อมในวันที่ 
๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ รายละเอียดนายแพทย์นนท์ จินดาเวช รก.นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน แจ้งใน
วาระ ผชช.ว.  
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 (๔) โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขโดยการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 
จังหวัดสมุทรปราการ ปีงบประมาณ ๒๕62 
               การจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยการออก
ก าลังกายเพ่ือสุขภาพ จังหวัดสมุทรปราการ ปีงบประมาณ ๒๕62 ในวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ณ สนามกีฬา
เทศบาลต าบลแหลมฟ้าผ่า มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขมีเห็นความส าคัญ           
ในการออกก าลังกายให้เป็นสุขนิสัยและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนและส่งเสริมให้ประชาชนมีการสร้างสุขภาพ 
ด้วยการออกก าลังกาย และเพ่ือให้เกิดความสามัคคีของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในหน่วยงาน

อ าเภอ 
  

สถานที่ออกปฏิบัติงาน 
ครั้งท่ี 1 

งบประมาณ 
  

สถานที่ออก
ปฏิบัติงาน 
ครั้งท่ี 2 

งบประมาณ 
  

กิจกรรม 
  

บางพลี 
 
  
  
  

 7 ธันวาคม 2561  
อบต.บางพลีใหญ่ (อาคาร
หลังเก่า) 
 ม.7และลานรร.วดับางพลี
ใหญ่กลาง  

งบกองทุนสุขภาพต.บางพลี
ใหญ่   118,970 บ. 
งบสป.=64,000บ. 
เงินบ ารุงรพ.100,000 บ. 
 

 11 มกราคม 2562 
ลานกีฬา
เอนกประสงค์ 
 ม.8ต.ราชาเทวะ  
 

เงินบ ารุงรพ 
100,000 บ.  

 
  
  

ครบ 6 
กิจกรรม  
 
  
  

เมือง 
 
  
  

14 ธันวาคม 2561 
รพ.สต.เฉลมิพระเกียรต ิ

บ้านคลองบางปิ้ง 
 

เงินบ ารุงรพ 100,000 บ. 
 
 
  

 10 มกราคม 2562 
เทศบาลนคร  
สมุทรปราการ  

(ซอย2และซอย 10) 

เงินบ ารุงรพ  
100,000 บ.   

 
 

ครบ 6 
กิจกรรม 
 
  

พระประแดง 
 
  

20 ธันวาคม 2561 
ตลาดคุ้งบางกระเจา้ 

 

เงินบ ารุงรพ 100,000 บ 
. 
  

 17 มกราคม 2562 
วัดบางหัวเสือ  

 

เงินบ ารุงรพ 
100,000 บ. 

  

ครบ 6 
กิจกรรม 
  

พระสมุทร
เจดีย ์
  

18-ธันวาคม 2561 
รพ.สต.นาเกลือ 

 

เงินบ ารุงรพ 100,000 บ 
. 
  

 18 มกราคม 2562 
รพสต.บา้นคู่สร้าง 

 

เงินบ ารุงรพ 
100,000 บ. 

  

ครบ 6 
กิจกรรม 
  

บางบ่อ 
 
 
  

 20 ธันวาคม 2561  
วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม 
(วัดสีล้ง) 
 

เงินบ ารุงรพ 100,000 บ 
 
. 
  

 9 มกราคม 2562 
 วัดมงคลโคธาวาส 

 
 

เงินบ ารุงรพ 
100,000 บ. 

 
  

ครบ 6 
กิจกรรม 
 
  

บางเสาธง 
 
 
  

 21 ธันวาคม 2561  
วัดบัวโรย ม.12  

ต.บางเสาธง 
 

เงินบ ารุงรพ 100,000 บ. 
 
 
  

 18 มกราคม 2562 
ศสช.เจรญิราษฎร์  

ม.16  
ต.บางเสาธง 

เงินบ ารุงรพ 
100,000 บ. 

 
  

ครบ 6 
กิจกรรม 
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สาธารณสุขทุกระดับ ส าหรับประเภทกีฬาที่จัดให้มีการแข่งขัน ได้แก่ ฟุตบอล บาสเก็ตบอล วอลเล่ย์บอล แชร์บอล 
แบดมินตัน เปตอง และกรีฑา ขอเชิญทุกหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการฯดังกล่าว 
มติที่ประชุม   รับทราบ 

 (๕) การด าเนินงานงบค่าเสื่อม งบลงทุน งบด าเนินการ      
  ให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในงบค่าเสื่อมให้เสร็จทุกรายการภายในวันที่             

๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ส่วนงบลงทุน งบด าเนินการ ให้เร่งด าเนินการ  
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ฯ 
          -รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
สมุทรปราการ ครั้งที่ 12/2561 ประจ าเดือนพฤศจิกายน 25๖1 วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน 2561  
มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมฯ ไม่มีแก้ไข 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่อง  
 3.1 โครงการหมอชวนว่ิง 50 ปีแพทยสภา จังหวัดสมุทรปราการ   
             ประธานแจ้งขอบคุณทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือในการด าเนินงานโครงการหมอชวนวิ่ง 50 ปี  
แพทยสภา  จงัหวัดสมุทรปราการ   
มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
 4.1 นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน    
    นายแพทย์นนท์ จินดาเวช รก.นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน แจ้งการด าเนินงานกิจกรรม 
“Bike อุ่นไอรัก” วันที่  9 ธันวาคม 2561 ด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร     
เสด็จทรงปั่นจักรยานจากพระลานพระราชวังดุสิต-สวนสุขภาพลัดโพธิ์ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ภายใต้ชื่องาน        
ปั่นจักรยานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ าแห่งรัตนโกสินทร์ โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 
    กิจกรรมที่ 1 จังหวัดด าเนินการเอง เส้นทางจากศาลากลาง จังหวัดสมุทรปราการ – สถานตากอากาศบางปู 
(ไป-กลับ 29 กม.) โดยมีแผนผังเส้นทางกิจกรรม“Bike อุ่นไอรัก”ดังนี้ 
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  -  ส าหรับผู้ประสานงานทั่วไปในภาพรวมของ Bike อุ่นไอรัก คือ คุณนิชดา พงษ์แย้มโทร 086 - 522 - 9770 
และคุณอรุณรุ่ง ปิ่นมีทรัพย์  โทร 089 – 020 - 6665  
  - แผนปฏิบัติการด้านการแพทย์ ประกอบด้วย ALS รพ.ภาครัฐและเอกชนใน 8 ทีม FR รัฐและเอกชน         
ใน 5 ทีม หน่วยปฐมพยาบาล 1 ทีม หน่วยรับส่งต่อ ตั้งรับใน รพ. 4 ทีม  
  - ช่องทางการสื่อสารและการจัดเก็บรายงาน Bike อุ่นไอรัก จ.สมุทรปราการ 
   1. ใช้วิทยุคลื่นความถี่ช่อง 5 กระทรวง VHF 154975 MzH  
   2. ระบบรายงาน ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด โดยส่งรายงาน 3  รอบ  
    รอบท่ี 1 ตัดยอดเวลา 8.00–14.00 น. ส่งภายในเวลา 14.30 น.(ส่ง กสธ.เวลา15.00) 
     รอบที่ 2 ตัดยอดเวลา 14.00–21.00 น. ส่งภายในเวลา 21.30 น.(ส่ง กสธ.เวลา 22.00) 
     รอบท่ี 3 ตัดยอดเวลา 21.00–24.00 น. ส่งภายในเวลา 6.30 น.(ส่ง กสธ.เวลา07.00)  

 - ก าหนดจุดหน่วยปฐมพยาบาล และหน่วยบริการที่รับผิดชอบรวมทั้งชื่อผู้ประสานงานหลัก    
พร้อมเบอรโ์ทรศัพท ์ในแต่ละจุดหน่วยปฐมพยาบาล โดยรวมมี ALS 9 ทีม FR 5 ทีม หน่วยปฐมพยาบาล 1 ทีม  
  กิจกรรมที่ 2 ร่วมกับส่วนกลาง เส้นทางจากพระราชวังดุสิต – สวนสุขภาพลัดโพธิ์(ไป กลับ 39 กม.)  
รวม 9 โซน โดยจังหวัดสมุทรปราการ รับผิดชอบ โซน 9 (จากพระประแดงอาเขต-สวนสุขภาพลัดโพธิ์)   

       - ก าหนดพ้ืนที่ปฏิบัติการ/เส้นทางปั่นจักรยาน แบ่งเป็น ๙ โซน มีพ้ืนที่จุดลงทะเบียน (Check in) 
จ านวน ๙ จุด  
         - Commander ด้านการแพทย์ ใน Zone 9 จังหวัดสมุทรปราการ คือ นพ.นนท์ จินดาเวช         
โทร 08 1947 8550 และผู้ช่วยฯ นางมยุรี เหมือนเดช โทร 08 6977 0090 ส าหรับผู้ประสานงานทั่วไป    
ในภาพรวมของ Zone คือ นายโสฬส อ้นไชยะ โทร 09 3579 7661 และคุณสุภารัตน์ ถิ่นหัวเตย โทร 08 5980 4198  
การสื่อสารใช้วิทยุคลื่นความถี่ VHF 153.875 MzH  
         - แผนปฏิบัติการด้านการแพทย์ ประกอบด้วย ALS รัฐและเอกชน 20 ทีม BLS รัฐและเอกชน 27 ทีม     
ทีมเดินเท้ารัฐ-เอกชน–จิตอาสา 14 ทีม โรงพยาบาลสนาม 6 จุด และหน่วยรับส่งต่อตั้งรับในรพ. 15 แห่ง   

ส าหรับจุดบริการทางการแพทย์ พ้ืนที่โซน 9  จากโรงพยาบาลในจังหวัดสมุทรปราการ ดังนี้ 
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- การจัดเก็บรายงาน Bike อุ่นไอรักสวนสุขภาพลัดโพธิ์ : ระบบรายงาน ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด  
ส่งรายงาน 3 รอบ เช่นเดียวกับกิจกรรมที่ ๑ (เส้นทางจากศาลากลางจังหวัด-สถานตากอากาศบางปู) 
ประธาน  มอบนายแพทย์วี โรจนศิรประภา รก.ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางบ่อ เป็น commander ด้านการแพทย์         
ในเส้นทางจากศาลากลาง จังหวัดสมุทรปราการ – สถานตากอากาศบางปู  
มติที่ประชุม รับทราบ 
   4.๒ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสมุทรปราการ 
  (๑) การจัดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ  
                       โรงพยาบาลสมุทรปราการก าหนดเปิดคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลา ในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
ตั้งแต่เวลา16.๐๐–๒๐.๐๐ น. เพ่ือเพ่ิมทางเลือกให้กับผู้มารับบริการ ได้มีโอกาสพบแพทย์เฉพาะทางนอกเวลา    
ลดระยะเวลาการรอคอยของผู้ป่วยที่มารอการรักษาในเวลาราชการ ค่าบริการ ๔๕๐ บาท ค่าใช้จ่ายตามสิทธิและ
ตามระเบียบราชการ ส าหรับการเก็บค่าบริการทางการแพทย์ผู้ป่วยด้วยโรคไม่ฉุกเฉินนอกเวลาราชการ โรงพยาบาล
สมุทรปราการ เก็บค่าบริการ 110 บาท/ครั้ง เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 28561 เป็นต้นไป 
   (๒) IT : Pilot project เขตฯ 6 จังหวัดสมุทรปราการ  
            ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสมุทรปราการ แจ้งเรื่อง IT : Pilot project เขตฯ 6 สมทุรปราการ   
ในเรื่อง Blockchain และ E-Office  ดังนี้ 
              1) Blockchain  
        Outcome : ผู้รับบริการตระหนักรู้ในสภาวะสุขภาพด้วยตนเอง (PHR; Personel Health Record)  
             Out put : ผู้รับบริการได้ทุกท่ีด้วยข้อมูลเดียวกัน ( EMR; Electronic Medical Record)  
   How : - มีการด าเนินการเชื่อมโยงระบบทุก CUP; Hos xp  และเชื่อมโยงระบบกับปฐมภูมิ
โดยพี่เลี้ยง คือ CUP มีการด าเนินงานน าร่องในโครงการ Pharmasafe  โครงการ Al : screening / CXR (รพ.สป.) 
และ Applicacion ของ รพ.สต.บางด้วน   
         ๒) E-Office ระบบการบริหารงบประมาณ : กบรส. (Next Gov.) โดยโรงพยาบาลสมุทรปราการ   
จ้างบริษัท Max Saving ด าเนินงาน ในเรื่อง HR สารบรรณ พัสดุ(บริษัท) ส าหรับเรื่อง Logistics นพ.อนุวรรต ได้ขอทุนวิจัย
แห่งชาติด าเนินการในเรื่อง : ผู้ป่วย เครื่องมือ เปล (R-R นพ.อนุวรรต)  รวมทั้ง มีการด าเนินงานโครงการต่างๆ ได้แก่ 
โครงการน าร่องเขตสุขภาพที่ 6 เรื่อง Big Data ระบบบริหารงบประมาณกับบริษัทNEXTGOV โครงการน า Al 
ระบบ Chest X-ray กับบริษัท NEXTGOV  โครงการLesson & Learn ร่วมกับบริษัท Class win โครงการพัฒนา
ระบบ Full PACs ร่วมกับบริษัท 10 Bit Development  โครงการทุนวิจัยระบบRFID-Tracking  โครงการ       
E-Office กับบริษัท Max Saving  โครงการทุนวิจัย Big Data ระบบ CDSsกับมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี 
โครงการน าร่อง เรื่อง Block Chain กับบริษัท NETWORK  โครงการวิจัย Big Data – AI/ Chatbot ในการ      
ซักประวัติอัตโนมัติกับบริษัท Carolines รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 4.๓ ผู้แทนผู้อ านวยการสถาบันราชประชาสมาสัย 
       นายแพทย์จุมพล ตันติวงษากิจ ขอเชิญร่วมพิธีสงฆ์และเปิดอาคาร ในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒        
ณ สถาบันราชประชาสมาสัย โดยจะมีหนังสือเชิญให้หน่วยงานต่างๆ ต่อไป  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 4.4 สาธารณสุขอ าเภอเมืองสมุทรปราการ 
       สาธารณสุขอ าเภอเมืองสมุทรปราการ แจ้งหารือเรื่อง การจัดซื้อคอมพิวเตอร์ในงบค่าเสื่อม ในงบ ๗๐% 
ประธาน แจ้งว่าให้ทุกอ าเภอส่งรายการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพ่ือขออนุมัติคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ก่อนวันที่ 16 ธันวาคม 2561 เพ่ือเข้าที่ประชุม 
พิจารณาฯ ก่อน 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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4.๕ เรื่องแจ้งของกลุ่มงานต่างๆ ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ 
      4.๕.1 กลุ่มงานควบคุมโรค 

    (๑) รายงานสถานการณ์โรคทางระบาดวิทยา  
               นายนภัทร อยู่ดี กลุ่มงานควบคุมโรค รายงานโรคที่มีอัตราป่วยสูง ๕ อันดับแรก และโรคไข้เลือดออก 

ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม – 17 พฤศจิกายน ๒๕๖1 ดังนี้ ๑) โรคอุจจาระร่วง จ านวน 19,742 ราย อัตราป่วย 
1,516.10 ต่อแสนประชากร อัตราป่วยสูงสุดในกลุ่มอายุ 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 อัตราป่วย
จากค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง ร้อยละ 38.41 2) โรคปอดอักเสบ จ านวน 4,860 ราย อัตราป่วย 373.23       
ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 1 ราย อัตราป่วยตาย 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 3)โรคไข้หวัดใหญ่ รายผู้ป่วยจ านวน 3,491 ราย อัตราป่วย 
268.09 ต่อแสนประชากร อ าเภอบางเสาธง มีอัตราป่วยสูงที่สุด 382.93 ต่อแสนประชากร อัตราป่วยสูงสุด   
ในกลุ่มอายุ 0-4 ปี, 5-9 ปี และ 10 - 14 ปี อัตราป่วยต่อแสนประชากร เท่ากับ 1,497.47, 918.63 และ 
385.45 ตามล าดับ  อัตราป่วยปี 2561 สูงกว่าค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี ร้อยละ 141.93 4) โรคมือ เท้า ปาก 
จ านวน 1,648 ราย อัตราป่วย 126.56 ต่อแสนประชากร อ าเภอบางบ่อ มีอัตราป่วยสูงที่สุด โดยมีอัตราป่วย 
256.80 ต่อแสนประชากร กลุ่มอายุ 0-4 ปี, 5-9 ปี และ 10-14 ปี มีอัตราป่วยสูงที่สุด 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 ปีและ 10-14 ปี อัตราป่วย
เท่ากับ 456.34 , 292.93 และ 170.73 ต่อแสนประชากร ตามล าดับ โดยอัตราป่วยในปี 2561 สูงกว่าค่ามัธยฐาน
ย้อนหลัง 5 ปี ร้อยละ 58.61  
มติที่ประชุม รับทราบ  
 

(๑) โรคไข้เลือดออก 
นายนภัทร อยู่ดี กลุ่มงานควบคุมโรค รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม –     

20 พฤศจิกายน 2561 จังหวัดสมุทรปราการ มีรายงานผู้ป่วย จ านวน 1,321 ราย อัตราป่วย 101.45          
ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 3 ราย (ต.บ้านคลองสวน /ต.บางเสาธง/อ.เมือง) อัตราป่วยตาย 0.22 โดยมีอัตราป่วย
สะสมอยู่ในล าดับที่ 38 ของประเทศและอันดับ 5 ของเขตบริการสุขภาพที่ 6 (สัปดาห์ที่ 45) อัตราป่วยสูง             
ในกลุ่มอายุ 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 มากกว่า
ค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี ร้อยละ 23.84   
มติที่ประชุม รับทราบ  

(๓)โรคหัด 
     นายนภัทร อยู่ดี กลุ่มงานควบคุมโรค รายงานข้อมูลผู้ป่วยโรคหัด ปี 2561 จังหวัดสมุทรปราการ 

ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคหัดจ านวนทั้งสิ้น 101 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 7.76 ต่อประชากรแสนคน โดยในปี 2561      
จังหวัดสมุทรปราการ มี Out Break โรคหัด ๓ เหตุการณ์ (1.สถานพินิจเด็กฯ อ าเภอบางพลี ผู้ป่วย จ านวน 35 ราย และ 
2.หน่วยทหาร อ าเภอบางบ่อ ผู้ป่วยจ านวน 4 ราย ๓.บริษัทนิคมบางปู อ.เมือง ๒๘ ราย) และรายงานความ
ครอบคลุมการได้รับวัคซีนหัด (HDC) ณ 1๖ พฤศจิกายน ๒๕61 จังหวัดสมุทรปราการ MMR 1 = 89.3๓ และ 



๑๐ 
 

 

MMR 2 = 8๒.๓๐ โดยมีร้อยละความครอบคลุมการได้รับวัคซีน MMR 1 และ MMR 2 รายอ าเภอ  จังหวัดสมุทรปราการ 
ปี 2561 ดังนี้ 

 
อ าเภอ MMR 1 (ร้อยละ) MMR 2 (ร้อยละ) 

เมือง 87 7๗.๓๔ 

บางบ่อ 96.๒๑ 97.15 

บางพลี 88.๕๑ 80.๒๕ 

พระประแดง 90.๗๘ 89.๕๘ 

พระสมุทรเจดีย ์ ๙๓.๗๐ ๘๓.๒๓ 

บางเสาธง ๘๗.๔๒ ๗๙.๔๖ 

 
มติที่ประชุม รับทราบ  

(1) สรุปผลการด าเนินงานวัณโรค 
              นายนภัทร  อยู่ดี กลุ่มงานควบคุมโรค รายงานข้อมูลคาดประมาณผู้ป่วยวัณโรค จ านวน 2,031 ราย 
ขึ้นทะเบียนรักษา 151 ราย ความครอบคลุมการขึ้นทะเบียนรักษา ร้อยละ 7.43 สูงสุด อ าเภอบางบ่อ ร้อยละ 
12.57 น้อยที่สุด อ าเภอพระประแดง ร้อยละ 4.56 ผลส าเร็จของการรักษาวัณโรค ปี 2561 ในภาพรวม    
จังหวัดสมุทรปราการ จ านวนผู้ป่วยที่ขึ้นทะเบียนทั้งสิ้น 1,862 ราย รักษาส าเร็จ 44.09% ก าลังรักษา  45.22% 
เสียชีวิต 2.47% ขาดยา 3.38% ล้มเหลว 0.16% และโอนออก 3.06% ผลส าเร็จของการรักษาวัณโรค 
ปี 2561 ในภาพรวมของรพ.รัฐ จ านวนผู้ป่วยที่ขึ้นทะเบียนทั้งสิ้น 876 ราย รักษาส าเร็จ 52.97%  ก าลังรักษา 
37.33% เสียชีวิต  2.97% ขาดยา 2.05% ล้มเหลว 0.23% และโอนออก 2.74% ผลส าเร็จของการรักษา  
วัณโรค ปี 2561 ในภาพรวมของรพ.เอกชน 16 แห่ง จ านวนผู้ป่วยที่ขึ้นทะเบียนทั้งสิ้น 986 ราย รักษาส าเร็จ  
36.21% ก าลังรักษา 52.23% เสียชีวิต 2.03% ขาดยา  4.56% ล้มเหลว 0.10%  และโอนออก 3.35%   
มติที่ประชุม รับทราบ  
 (5) อัตราการรักษาส าเร็จ Success Rate (PA) 
                นายนภัทร อยู่ดี กลุ่มงานควบคุมโรค รายงานข้อมูลผลการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่          
ไตรมาส 1/2561 และไตรมาส 1/2562 ดังนี้  

 
ข้อมูลผลการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ไตรมาส 1/2561 (PA)  ณ วันที่ 23 พ.ย. 2561  

หน่วยบริการ 
 

รักษาส าเร็จ 
(ราย) 

ร้อยละ 
 

ก าลังรักษา 
(ราย) 

ร้อยละ 
 

เสียชีวติ 
(ราย) 

ร้อยละ 
 

ล้มเหลว 
(ราย) 

ร้อยละ 
 

ขาดยา 
(ราย) 

ร้อยละ 
 

รวม 
(ราย) 

 โรงพยาบาลสมุทรปราการ 51 92.7 2 3.6 0 0 0 0 2 4.9 55 

 โรงพยาบาลบางบ่อ 66 95.7 0 0.0 1 0 0 0 2 3.8 69 

 โรงพยาบาลบางพลี 41 91.1 0 0.0 2 4.9 0 0 2 4.9 45 

 โรงพยาบาลบางจาก 22 81.5 2 7.4 3 14.3 0 0 0 0 27 

 โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์ 13 86.7 0 0.0 1 7.1 1 7.1 0 0 15 

รวม 193 91.5 4 1.9 7 3.6 1 0.6 6 3.6 211 
 



๑๑ 
 

 

 

ข้อมูลผลการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ไตรมาส 1/2562 (PA)  ณ วันที่ 23 พ.ย. 2561  

หน่วยบริการ 

รักษา
ส าเร็จ 
(ราย) 

ร้อยละ 
 

ก าลังรักษา 
(ราย) 

ร้อยละ 
 

เสียชีวิต 
(ราย) 

ร้อยละ 
 

ล้มเหลว 
(ราย) 

ร้อยละ 
 

ขาดยา 
(ราย) 

ร้อยละ 
 

รวม 
(ราย) 

  โรงพยาบาลสมุทรปราการ 0 0.0 44 97.8 1 2.2 0 0.0 0 0.0 45 

  โรงพยาบาลบางบ่อ 0 0.0 20 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 20 

  โรงพยาบาลบางพลี 0 0.0 13 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 13 

  โรงพยาบาลบางจาก 0 0.0 9 90.0 1 10.0 0 0.0 0 0.0 10 

  โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย ์ 0 0.0 11 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 11 

รวม 0 0.0 97 98.0 2 2.0 0 0.0 0 0.0 99 
 
มติที่ประชุม รับทราบ  

4.๕.2 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
          (๑) การย้ายภายในจังหวัด 
                หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล แจ้งเรื่องการย้ายภายในจังหวัด จ านวน ๑ ราย คือ   
นางสาวเกษมธิดา หะซะนี ต าแหน่งเลขท่ี 4362 ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ) ระดับ
ช านาญการพิเศษ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ย้ายไป
ด ารงต าแหน่งเลขที่ 4324 ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ด้านส่งเสริมพัฒนา) ระดับช านาญการพิเศษ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ (ต าแหน่ง ผชช.ส.) 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.๕.3 กลุ่มงานประกันสุขภาพ 
         (1) การเข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น 
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) 
      ตามที่ ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติขอความร่วมมือมายังกระทรวงสาธารณสุข  
ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น 
(อปท.) เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบาย Primary care cluster ของกระทรวงสาธารณสุขในการดูแลประชาชนใน
พ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงและเข้าถึงบริการปฐมภูมิที่เป็นบริการด่านแรกได้มากขึ้น ซึ่งผ่านความเห็นชอบ
จากส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแล้วโดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการ
เบิกจ่ายตรงฯ ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารเครือข่ายฯ (CUP Board) เนื่องจากแม่ข่ายต้องเป็น
พ่ีเลี้ยงให้แก่ลูกข่าย 

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

ระยอง เครือข่ายโรงพยาบาลสมุทรปราการ  
     2. เครือข่ายโรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์ฯ สามารถด าเนินงานได้ 100% โดยได้รับการสนับสนุน             

จากโรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์ 
       



๑๒ 
 

 

ส าหรับ หน่วยบริการปฐมภูมิที่สมัครเข้าร่วมโครงการแล้ว ได้แก่ 
      1. ก าลังด าเนินการ : รพ.สต.บางเมืองใหม่ และ รพ.สต.บางเมือง 
      2. ก าลังศึกษาขั้นตอนการด าเนินการ :- รพ.สต.แพรกษา รพ.สต.บางด้วน รพ.สต.ท้ายบ้านใหม่      

รพ.สต.นครทอง ศสช.มังกรทอง และ สอน.บ้านคลองบางปิ้ง 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.๕.๕ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
      (1) การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ เขตสุขภาพที่ 6 จังหวัดสมุทรปราการ รอบที่ 1 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

           หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข แจ้งก 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. 

 
 
สสจ.สมุทรปราการ 



๑๓ 
 

 

วัน/เวลา กิจกรม หมายเหตุ 
17.00 – 19.00 น. กิจกรรมกีฬา “สานสามัคคี พี่น้องสาธารณสุข” สนามกีฬาเทศบาลต าบลแหลมฟ้าผ่า  

อ.พระสมุทรเจดีย ์
19.00 น. รับประทานอาหารเย็น  ณ ครัวบุญเลิศ 

๑๒ มกราคม 256๑ 
08.30 – 09.00 น. 

 
- คณะตรวจราชการและนิเทศงานฯ ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนน าเสนอ
สรุปผลการตรวจราชการ  

 
รพ.สมุทรปราการ 

09.00 – 12.00 น. - คณะตรวจราชการและนิเทศงาน น าเสนอสรุปผลการตรวจราชการ ตาม
ประเด็นการตรวจราชการ ที่มุ่งเน้นคณะที่ 1 – ๓  

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

และข้อเสนอแนะ/ข้อสั่งการในการด าเนินงานแก่คณะกรรมการวางแผนและ                                              
ประเมินผล และผู้รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้อง  

16.30 น. - ปิดการประชุม  
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองแจ้งเพื่อพิจารณา  
5.1 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
      (1) พิจารณาข้าราชการ ขอย้าย   
           1.1 ข้าราชการขอย้ายไป จ านวน 1 ราย 
ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง/ระดับ อายุตัว 

(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 
      

มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 
  (2) พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตร ผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง และ
หลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น 
           หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล แจ้งเรื่องข้าราชการสมัครเข้ารับการคัดเลือกอบรมหลักสูตร
ผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ ๒๙ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จ านวน ๗ คน และหลักสูตรผู้บริหาร   
การสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ ๓๓ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จ านวน ๔ คน ดังนี้  

๑) ข้าราชการสมัครเข้ารับการคัดเลือกอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ ๒๙  
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ดังนี้ 
    1.นายประณต เขียวหวาน ต าแหน่ง จพง.สาธารณสุขช านาญงาน รพ.สต.บางเพรียง อ.บางบ่อ 

   2.นางลักขนา ภู่แจ้ง ต าแหน่ง นวก.สาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.นาเกลือ อ.พระสมุทรเจดีย์ 
   3.นางศรินดา เขียวพันธ์ ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต.ท้ายบ้าน อ.เมือง 
   4.น.ส.ชุติกาญจน์ งามนัก ต าแหน่ง นวก.สาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.พุทธรักษา อ.เมือง 
   5.น.ส.กันยา กันจันวงศ์ ต าแหน่ง จพง.สาธารณสุขช านาญงาน  รพ.สต.ร่มโพธิ์ อ.เมือง 



๑๔ 
 

 

   6.นายพีระ อมตะกตัญญู ต าแหน่ง จพง.สาธารณสุขช านาญงาน  รพ.สต.บุญศิริ อ.เมือง 
   7.นายธนัญธร สุดแก้ว ต าแหน่ง จพง.สาธารณสุขปฏิบัติงาน  สสอ.เมืองสมุทรปราการ 

  ๒) ข้าราชการสมัครเข้ารับการคัดเลือกอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ ๓๓ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

   1.นายโสฬส อ้นไชยะ ต าแหน่ง นวก.สาธารณสุขช านาญการ  สสอ.พระประแดง 
   2.นางนันทยา พรามเจริญ ต าแหน่ง นวก.สาธารณสุขช านาญการ  สสอ.บางเสาธง 
   3.นางชมภู่ ศรีอุดมขจร ต าแหน่ง นวก.สาธารณสุขช านาญการ  สสจ.สมุทรปราการ 
   4.นางพราวพิราษ ควรด ารงธรรม ต าแหน่ง นวก.สาธารณสุขช านาญการ  รพ.สต.บางแก้ว อ.บางพลี 

มติที่ประชุม  อนุมัติ 
5.2 กลุ่มงานประกันสุขภาพ 
      (1) ข้อตกลงในการตามจ่ายเงินผู้ป่วยนอกระหว่างหน่วยบริการภายในจังหวัดสมุทรปราการ 

  หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ แจ้งว่า ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการร่วมกับผู้บริหาร
หน่วยบริการในจังหวัด จัดท าข้อตกลงในการเรียกเก็บเงิน UC กรณี OP Refer/AEภายในจังหวัดสมุทรปราการ     
ที่จะให้หน่วยบริการทุกแห่งถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ตามแนวทางดังนี้ 

1.1  รพ.สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สป.สธ.) ได้แก่ รพ.สมุทรปราการ รพ.บางพลี   
รพ.บางบ่อ รพ.บางจาก รพ.พระสมุทรเจดีย์ และรพ.บางเสาธง   
             - จ่ายตามจริง ไม่เกิน 700 บาท+ค่าหัตถการLab+ตรวจพิเศษ ตามรายการที่ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลส่งหนังสือให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ยกเว้น รพ.บางเสาธง จ่ายให้ รพ.บางบ่อ และ
รพ.บางพลี แบบเหมาจ่าย 550 บาท/ครั้ง+ค่าหัตถการ ตามรายการที่ก าหนดบัญชีของสังกัดสป. 
                1.2 รพ.ภาครัฐนอกสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ ยุวประสารทฯ และ      
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 จ่ายเงินแทน
หน่วยบริการต้นสังกัด ในส่วน 1,600 บาทแรก ส่วนเกิน 1,600 บาท จึงเรียกเก็บจากต้นสังกัด ตามหลักเกณฑ์ที่ 
สปสช.ก าหนดในระบบ OP Refer นอกจังหวัด  
            สปสช.เขต 6 ระยอง  ได้รับตอบกลับให้ สสจ.สมุทรปราการ  ดังนี้  

       ๑) รพ.ยุวประสาท ฯ : สปสช.เขต 6 ระยอง พิจารณาเบื้องต้นเห็นสมควรเป็นหน่วยบริการเฉพาะ
ทางด้านจิตเวช โดยได้ส่งเรื่องให้สปสช.กลางไปแล้ว รอการตอบรับจาก สปสช.กลาง 
                 ๒) สถาบันราชประชาสมาสัยฯ ขอเป็นหน่วยรับส่งต่อเฉพาะด้าน 3 สาขา ได้แก่ ตจวิทยา จักษุ   
และฟ้ืนฟูสภาพ : สปสช.เขต 6 ระยอง ยังไม่สามารถพิจารณาได้ เนื่องจากตรวจสอบข้อมูลแล้ว พบว่า สถาบัน  
ราชประชาสมาสัยเป็นระดับ รพ.ทั่วไป ไม่มีหลักฐานบ่งบอกว่ามีความเฉพาะทางด้านใดจึงได้ส่งเรื่องให้
คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ เป็นผู้พิจารณา โดยขอให้ระบุเหตุผลความ
จ าเป็นที่หน่วยบริการประจ าในจังหวัดสมุทรปราการ ไม่สามารถส่งต่อผู้ป่วยเข้ารับการรักษาทีร่พ.สมุทรปราการได้ 
ซึ่งเป็นหน่วยริการรับส่งต่อระดับ A ตามระบบ Service เขตสุขภาพท่ี 6 ได้ ทั้งๆที่ซึ่งมีศักยภาพสูงกว่าสถาบันราช
ประชาสมาสัย จึงขอน าเรื่องของสถาบันราชประชาสมาสัยให้ที่ประชุมพิจารณา โดยมีเหตุผลความจ าเป็นแต่ละ
ด้านเพื่อส่งมติให้ สปสช.ด าเนินการตามข้ันตอนต่อไป  

           



๑๕ 
 

 

ด้านตจวิทยา : รพ.สมุทรปราการ รพ.บางพลี และ รพ.ชุมชนทุกแห่ง  ไม่มีแพทย์เฉพาะทางด้าน 
ผิวหนัง จึงขอให้สถาบันราชประชาสมาสัยเป็นหน่วยรับส่งต่อด้านผิวหนังของจังหวัดสมุทรปราการ 

ด้านจักษุ : เนื่องจากระยะรอคอยการ การผ่าตัดตาของผู้ป่วยใน จ.สมุทรปราการ เกิน 30 วัน
ประกอบกับทาง Service Plan สาขาจักษุในจังหวัดฯ ได้ก าหนดแนวทางการส่งต่อให้ รพ.พระสมุทรเจดีย์ และ   
รพ.บางจาก สามารถส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถาบันราชประชาสมาสัยได้โดยไม่ต้องส่งต่อผ่านรพ.สมุทรปราการ           
เพ่ือเพ่ิมการเข้าถึงบริการให้ผู้ป่วยมากขึ้น   
           ด้านการฟื้นฟูสภาพ  สถาบันราชประชาสมาสัย มีนักกายอุปกรณ์ นักกายภาพ ที่สามารถฟ้ืนฟู
สภาพผู้ป่วย (ไม่เบิกจากรพ.ต้นสังกัด ให้บันทึกข้อมูลเบิกจากกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ผู้พิการ )      
               1.3 รพ.เอกชน – เอกชน/รพ.รัฐ – เอกชน /รพ.รัฐ – สถาบันจักรีนฤบดินทร์/รพ.เอกชน – 
สถาบันจักรีนฤบดินทร์ 
                      จ่ายตามจริงในอัตราของกรมบัญชีกลาง  
               1.4 รายละเอียดค่าใช้จ่ายรายการที่คิดเพิ่มเติมของโรงพยาบาลภาครัฐ  

          ส าหรับบัญชีรายการยาในกลุ่มโรงพยาบาลสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข              
ที่เรียกเก็บเพิ่มเติมจากอัตราค่าใช้จ่ายจริงไม่เกิน 700 บาทต่อครั้ง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมฯ 
ทั้งนี้ กลุ่มงานประกันสุขภาพ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ จะส่งหนังสือราชการพร้อมรายละเอียดแจ้ง
โรงพยาบาลทุกแห่งต่อไป 
มติที่ประชุม  อนุมัติ 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องแจ้งเพื่อทราบในรูปเอกสาร 
        ประกอบด้วย รายงานสรุปผลการด าเนินการตามนโยบายและตัวชี้วัดของกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 
ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2561 และสรุปผลการด าเนินงานด้านการบ าบัดรักษาฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ใช้สารเสพติด
และการรณรงค์ป้องกัน เพ่ือให้หน่วยงานต่างๆได้น าไปใช้ประโยชน์ 

ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอ่ืนๆ 
- ไม่มี 

ปิดประชุมเวลา 1๕.๓0 น. 
 
 

          
                             (นางจิราภรณ์  พรหมอินทร์) 

                                                                นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
                                                                             ผู้สรุปรายงานการประชุมฯ 
 
 
 
                

                (นางจ ารัส  วงค์ประเสริฐ) 
                                                        หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
                                                                  ผู้ตรวจรายงานการประชุมฯ 
 


