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รายงานการประชมุคณะกรรมการวางแผนและประเมนิผล 
ส านักงานสาธารณสขุจงัหวดัสมุทรปราการ  

ครัง้ที ่4 / ๒๕๖2  ประจ าเดอืน พฤษภาคม  ๒๕๖2 
วนัที ่12 เดอืน มิถนุายน พ.ศ.๒๕๖2  

ณ หอ้งประชมุเจา้พระยา ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัสมทุรปราการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานการประชมุ : นายแพทย์พรณรงค์  ศรีม่วง  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ 
รายชี่อผูม้าประชมุ 
        1. นายแพทย์พรณรงค์  ศรีม่วง                นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ 
          2. นางสาวเกษมธิดา หะซะนี   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ (รอง 2) 
        3. นายประกิจ วงค์ประเสริฐ  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ (รอง 3) 
        4. นายแพทย์นิสิต ศรีสมบูรณ์                    แทน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสมุทรปราการ      

5. แพทย์หญิงธิดา สกุลพิพัฒน์ แทน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางพลี 
6. นายแพทย์วี  โรจนศิรประภา รก.ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางบ่อ 
7. นายแพทย์วันฉัตร ชินสุวาเทย์     รก.ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางจาก 
8. นายแพทย์จอมเทพ หวังสันติตระกูล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์ 
9. แพทย์หญิงภัคศรัณยธร ธนนันท์นภัส   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางเสาธง 

        10. นางอารัญยา รักษาสัตย์             แทน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ 
11. นางจริยา สร้อยน้ าทิพย์ แทน ผู้อ านวยการสถาบันราชประชาสมาสัย 

        12. นางชไมพร  มิ่งทุม                            ผู้แทน เทศบาลนครสมุทรปราการ   
13. แพทย์หญิงฐิตินันท์ นาคผู้ ผู้แทน เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย              

 14. นายเสน่ห์  จันทร์เงิน สาธารณสุขอ าเภอเมืองสมุทรปราการ 
 15. นายสมชาย  จงชาญสิทโธ สาธารณสุขอ าเภอบางบ่อ 
 16. นายจเด็จ  ปัถว ี    สาธารณสุขอ าเภอพระประแดง 
 17. นายวินิจ เกื้อกูลวงศ์ชัย   แทน สาธารณสุขอ าเภอบางเสาธง 
 18. นายธงชัย  วิเศษบุปผา     สาธารณสุขอ าเภอบางพลี 
 19. นายค ารณ  มั่งมี   สาธารณสุขอ าเภอพระสมุทรเจดีย์ 
  20. นางสุคนธ์ทิพย์  ศรีจันทร์   หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
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 21. นางจ ารัส  วงค์ประเสริฐ   หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
 22. นางเฉลิมลักขณ์  วิจิตรานนท์   หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
        23. นางจรินทร์ยา ช าปฎิ                         แทน หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข  
 24. นางศิริวรรณ  พรมรุกขชาติ หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
 25. นายรังสรรค์  วงษ์บุญหนัก หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
 26. นายสุรเชษฐ และอรุณ หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ 
 27. นางสุกัญญา  สาระถี หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
  28. นางเมตตา  สุขแก้ว                แทน หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
 29. นายต่อศักดิ์  เกษนาค หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค  
        30. นายวงศ์วีระ  ศุภมันตา                    หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
        31. นางละออ ประเทืองจิตร์ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด 
  32. นางสาวมัทนา สุขโชต ิ แทน หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
        33. นายเมธา สุ่นรันทร์                            เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย 
   รายชือ่ผู้เขา้รว่มประชมุ 
        1. นางกองเพชร  อ่ิมใจ                             โรงพยาบาลบางเสาธง 

2. นางสาวจิณณากาญจน์ นาดี   โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์ 
        3. นายส าราญ  ราษฎร์นิยม   ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองสมุทรปราการ 
        4. นายธนัญธร  สุดแก้ว    ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองสมุทรปราการ 

5. นายสุทนธ์  วงศ์ศิริ  ผอ.รพ.สต.เทพารักษ์ 
        6. นางสาวปิยาภา  เชาวลิต   งานการเงิน กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
        7. นางรัตนา ใจทัศน์กุล   กลุ่มงานควบคุมโรค 
        8. นางบุญชู แสงอรุณ                               กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด 
        9. นายวัชรพล ภูชัย                                 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด 
         10. นายมนัส  ประเทืองจิตร์   กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
        11. นางสาวนันทพร หริ่งรัตน์ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
 12. นางสาวเพ็ญพิชชา ค าพิระแปง   กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
 13. นางสาวพัชรีภรณ์  อุดแก้ว   กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
 14. นางสาวนราทิพย์  พงศ์เตรียง   กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
 15. นายเฉลิมเกียรติ  ตันษา   กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 

รายชื่อผู้ไม่มาประชมุฯ 
        1. นายแพทย์นนท์  จินดาเวช รก.นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน (รอง 1)   ติดราชการ 
        2. นายแพทย์อิศรา สพสมัย  หัวหน้าฝ่ายเวชกรรมสังคม รพ.สมุทรปราการ               ติดราชการ 
 3. นายแพทย์พิพัฒน์  พงศ์รัตนามาน ประธานชมรมโรงพยาบาลเอกชนฯ ติดภารกิจ 
        4. นายไพบูณร์ พิณเที่ยง ประธานชมรม อสม.จังหวัดสมุทรปราการ        ติดภารกิจ 
 5. ผู้แทน เทศบาลเมืองพระประแดง                 ติดราชการ 
 6. ผู้แทน เทศบาลเมืองลัดหลวง                 ติดราชการ 

7. ผู้แทน องค์การบริหารส่วนต าบลบางแก้ว ติดราชการ                     
8. ผู้แทน องค์การบริหารส่วนต าบลบางน้ าผึ้ง ติดราชการ 
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วาระกอ่นการประชมุ 
               (1) พิธีมอบรางวัล “คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.)” ต้นแบบ รางวัลอ าเภอดีเด่น
ของเขตสุขภาพที่ 6  

          ตามที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนดให้ทุกจังหวัดด าเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ(พชอ.)      
เพ่ือสนับสนุนงานระบบบริการปฐมภูมิให้มีความเข้มแข็ง เป้าหมายเพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพดี พ่ึงตนเองได้      
โดยให้ / พชอ. เป็นกลไกการขับเคลื่อนเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายประชารัฐตั้งแต่ระดับอ าเภอจนถึงครอบครัว           
และเพ่ือเป็นการเชิดชูเกียรติและเสริมสร้างขวัญก าลังใจให้เครือข่ายระดับอ าเภอในการพัฒนางานระบบบริการ
ปฐมภูมิ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จึงให้ส านักงานเขตสุขภาพคัดเลือกเครือข่ายระดับอ าเภอ เพ่ือเข้ารับ
รางวัลอ าเภอดีเด่นรางวัล  “คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.)” ในการประชุมวิชาการ            
HA National Forum ในระหว่างวันที่  12 - 15 มีนาคม 2562 ซึ่งจังหวัดสมุทรปราการได้รับการคัดเลือก              
ให้เป็นพ้ืนที่ต้นแบบ แห่งการเรียนรู้ในการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพระดับอ าเภอ รางวัลอ าเภอดีเด่น ของเขตสุขภาพที่ 6 
ได้แก่ อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ และส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพระสมุทรเจดีย์ ได้เป็นตัวแทนของเขตสุขภาพที่ 6 
รับการตรวจเยี่ยมเสริมพลังต าบลจัดการคุณภาพชีวิตชุมชนสร้างสุข สุขกาย สุขใจ สุขเงิน จากกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ ในวันที่ 24 เมษายน 2562 ณ รพ.สต.แหลมฟ้าผ่า  
ระดับเขตสุขภาพที่ 6 

รางวัลอ าเภอดีเด่น ได้แก่ อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ และส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพระสมุทรเจดีย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
มติที่ประชุม ร่วมแสดงความยินดี 

          (2) พิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ อสม. ดีเด่น ประจ าปี 2562 และหน่วยงานที่มีผลงานสุขภาพ           
ภาคประชาชนดีเด่น 
       ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้ ก าหนดให้ทุกวันที่ 20 มีนาคม ของทุกปีเป็นวัน อสม. แห่งชาติ        
และได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างขวัญ ก าลังใจ และเผยแพร่ผลงานของ อสม.ในสาขาต่างๆ จ านวน 11 สาขา  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ได้ร่วมส่ง อสม.เข้าร่วมในการคัดเลือก อสม.ดีเด่นในระดับต่างๆ        
จนได้รับรางวัลและรับโล่รางวัลในงานวัน อสม. แห่งชาติ 20 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต          
วันที่ 20 มีนาคม 2562 โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานผู้มีผลงานสุขภาพภาคประชาชนดีเด่น ดังนี้ 
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อสม.ดีเด่น   
               ระดับภาค  1 ราย 
               นางอ าภา  เชาวนทรงธรรม  ศูนย์บริการเมืองสมุทรปู่เจ้า 2 
               ระดับเขต  2 ราย 
           1. นางกรกมล  สุ่นจันทร์   โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์   
         2. นางวันเพ็ญ สุขสมบุญ   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางเมือง 
               ระดับจังหวัด  7 ราย 
     1. นายสมาน  เนตรสาลิกา  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านคู่สร้าง     
           2. นางสาวสมจิตร  ศรีจ ารัส  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแหลมฟ้าผ่า  
                    3. นางแววตา  ใจปลื้ม    โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแหลมฟ้าผ่า  
                    4. นายสุรินทร์  ค าพยัคฆ์   ศูนย์บริการสาธารณสุขเมืองปู่เจ้าสมิงพราย  
           5. นางสาวบุหลัน ปิ่นอ านาจ   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านคู่สร้าง  
           6. นางสาวนิภาพร  เชิดฉาย  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านคู่สร้าง  
           7. นางสาวสุปราณี แก้วสมบุญ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท้ายบ้านใหม่ (ติดภารกิจ  
ไม่ได้มารับรางวัล)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หนว่ยงานที่มผีลงานการด าเนนิงานสขุภาพภาคประชาชน ดเีดน่ ป ี2562 
      1. ศูนย์บริการเมืองสมุทรปู่เจ้า 2 (พงศ์แพทย์คลินิกเวชกรรม) 
      2. โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์   
               3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางเมืองใหม่ อ าเภอเมืองสมุทรปราการ 
      4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านคู่สร้าง   อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ 
      5. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแหลมฟ้าผ่า  อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ 
      6. ศูนย์บริการสาธารณสุขเมืองปู่เจ้าสมิงพราย 
      7. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท้ายบ้านใหม่ อ าเภอเมืองสมุทรปราการ (ได้รับรางวัลจากการ
สนับสนุน อสม.ดีเด่น และรางวัลประกวดการใช้แอปพลิเคชั่น อสม.ออนไลน์ รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด) 
      8. สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯบ้านคลองบางปิ้ง รางวัลประกวดการใช้แอปพลิเคชั่น อสม.
ออนไลน์ รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด 
 
 



๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มตทิีป่ระชมุ ร่วมแสดงความยินดี 

           (3) การมอบเกียรติบัตรให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขที่ให้ความร่วมมือด าเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและ     
อาชีวอนามัย ประจ าปี 2561 
                กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ             
ได้ด าเนินงานตามนโยบายส านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ให้มีการด าเนินงานการจัดบริการ            
อาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมในหน่วยบริการสาธารณสุข ระดับ รพศ./รพท.,รพช.,และรพ.สต.             
เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงบริการอย่างทั่วถึงและได้รับบริการที่ มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการด าเนินงานโครงการ      
สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข เพ่ือส่งเสริมสุขภาพวัยท างานให้มีสุขภาพดี ปลอดภัย     
จากโรคจากการประกอบอาชีพและโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานสาธารณสุข               
ในสังกัดเป็นอย่างดี  ท าให้ผลงานผ่านมาตรฐานในระดับประเทศ  (บริษัท เบทาโกรจ ากัดอาหารสัตว์                  
พระประแดง และศูนย์บริการเหล็กสยาม จ ากัด อ.พระประแดง) เพ่ือเป็นการยกย่องและประกาศเกียรติคุณ    
หน่วยบริการสาธารณสุข ดังนี้ 
1) รางวลัสดุยอดสว้ม ระดับเขต ปี 2561 ไดแ้ก ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี บ้านคลองบางปิ้ง 
 
 



๖ 
 

2) การด าเนนิงานตามโครงการสถานทีท่ างานน่าอยู ่นา่ท างาน (Healthy Workplace) 
      1. ระดับดีมาก จ านวน 2 แห่ง ได้แก่ 
 

 
 
                    โรงพยาบาลบางจาก                                       โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลส าโรง
  
      2. ระดับดี  จ านวน 11 แห่ง ได้แก่ 1) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางพ่ึง 2) โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบางจาก 3) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทรงคนอง 4) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางยอ           
5) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางกะเจ้า 6) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางน้ าผึ้ง 7) โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลบางกอบัว ม.2 8) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลส าโรงกลาง 9) โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลส าโรงใต้ 10) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลอยู่เจริญ และ 11) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบางหญ้าแพรก (มอบในเวทีระดับอ าเภอ) 
      3. ระดับพ้ืนฐาน จ านวน 4 แห่ง ได้แก่ 1) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางกอบัว 2) โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลบางกระสอบ 3) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางครุ และ 4) โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบางหัวเสือ (มอบในเวทีระดับอ าเภอ) 
3) การจัดบริการอาชวีอนามยัและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมส าหรบั รพ. 

1. สถาบันราชประชาสมาสัย ผ่านมาตรฐานระดับ ดีมาก 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 
 

2. โรงพยาบาลบางพลี ผ่านมาตรฐานระดับ ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 

    3. โรงพยาบาลบางบ่อ ผ่านมาตรฐานระดับ เริ่มต้นพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) การจัดบริการอาชวีอนามยัและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมส าหรบั รพ.สต. 
    1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านคลองเก้า ผ่านมาตรฐานระดับ ดีมาก 

   
 
 
 
 
 
 
 

 
2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านระกาศ ม.8 ผ่านมาตรฐานระดับ เริ่มต้นพัฒนา 
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5) หน่วยบริการพี่เลี้ยงโครงการสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข  
 
 
 
 
 
 
 
 
            1. โรงพยาบาลสมุทรปราการ                                         2. โรงพยาบาลบางจาก                                        
 

 
 
 
 
 
 

 
    3. โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์                              4. สถาบันราชประชาสมาสัย                                             
 

 
 
 
 
 
 

 
 5. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองสมุทรปราการ               6. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพระประแดง 
 
 

 
 
 
 
 

 
         7. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพระสมุทรเจดีย์  

มตทิีป่ระชมุ ร่วมแสดงความยินดี 



๙ 
 

           (4)  มอบใบรบัรองผา่นการอบรมหลกัจรยิธรรมการวจิยัในมนุษย์ 
       ส านักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  มีบทบาทส าคัญในการพิจารณาโครงการวิจัย     

ให้ เป็นไปตามหลักสากล ทั้ งนี้ เพ่ือการปกป้องสิทธิและความเป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัครในโครงการวิจัย               
จึงจ าเป็นต้องให้ความรู้แก่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ นักวิจัย เจ้าหน้าที่ผู้สนใจจากส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดฯ โรงพยาบาล ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล เพ่ือการพัฒนา
ความรู้เพ่ิมพูนความรู้ให้ทันสมัยอยู่เสมอ     

     กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ จึงจัดอบรม     
ตามโครงการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมสุขภาพ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2562 โดยอบรม
หลักสูตรหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โดยมีผู้เข้าอบรมจ านวน 60 คน ผ่านการทดสอบความรู้ หลักจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ได้คะแนน 80 % ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์ดังกล่าว จ านวน 47 คน ดังนี้ 1) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ 
จ านวน 10 คน 2) โรงพยาบาลบางจาก จ านวน 6 คน 3) โรงพยาบาลบางบ่อจ านวน 4 คน 4) โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์ 
จ านวน 5 คน 5) โรงพยาบาลบางเสาธง จ านวน 3 คน 6) ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมือง จ านวน 7 คน          
7) ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพระประแดง จ านวน 3 คน 8) ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบางพลี จ านวน 2 คน 
9) ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จ านวน 4 คน และ 10) ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบางเสาธง  
จ านวน 3 คน โดยมอบหมายให้หัวหน้าหน่วยงานมอบใบรับรองผ่านการอบรมฯ ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมฯ และ
ผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน 
มตทิีป่ระชมุ รับทราบ 

ระเบียบวาระที ่1 เรือ่งทีป่ระธานแจง้ที่ประชมุทราบ 

(1) งบลงทุนปี 61 และปี 62 
                ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่  6 ได้ติดตามรายการคงค้างใน ปี 2561               
พบหน่วยงานที่มีงบคงค้าง ได้แก่  สสอ.บางเสาธง จ านวน 1 รายการ ขณะนี้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว               
ส่วนปีงบประมาณ ปี 62 ของแต่ละอ าเภอให้สาธารณสุขอ าเภอประสานกับโรงพยาบาลให้คีย์ข้อมูลการเบิกจ่าย 
ส าหรับในเดือนหน้าเริ่มจัดท าค าของบลงทุน ปี 64 และงบค่าเสื่อมปี 63 ให้เตรียมความพร้อมค าของบลงทุน 
(ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง) ให้แล้วเสร็จ ภายในเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม ปี 62  
มติที่ประชุม  รับทราบ 

(2)  การเข้าค่ายอบรมจิตอาสา 904 
              ในวันที่ 15 มิถุนายน ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ 
ก าหนดเข้าร่วมอบรมค่ายจิตอาสา 904 จ านวน 15 วัน จึงได้มอบหมายให้ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ 
รักษาราชการแทน 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

(3)  ประชาสัมพันธ์ชมรม TO BE  NUMBER ONE ของจังหวัดสมุทรปราการ 
              จังหวัดสมุทรปราการได้จัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ซ่ึงได้จัดจ าหน่ายเสื้อตัวใหม่แทนเสื้อตัวเก่า 
เพ่ือให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขใส่ร่วมกันทุกวันพฤหัสบดี เพ่ือการสร้างกระแสฯ การจัดจ าหน่ายเสื้อ ขนาดไซด์ 
S/M/L/XL ราคาเสื้อตัวละ 220 บาท ไซด ์2XL และ 3XL ราคาเสื้อตัวละ 240 บาท 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
 



๑๐ 
 

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ฯ 
- รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 3/2562 ประจ าเดือน มีนาคม 25๖2 

วันที่ 4 เมษายน 2562  ณ ห้องประชุมที่ว่าการอ าเภอพระสมุทรเจดีย์ ชั้น 4 อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมฯ ไม่มีแก้ไข 

ระเบียบวาระที ่3 เรือ่งสบืเนือ่ง  
       3.1 การติดตามการเบกิจา่ยงบประมาณ ฉ.11 
             รายงานความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2562 ประเภท ฉ.11 ผลการเบิกจ่ายพบว่า          
1) ฉ.11 ในส่วนของโรงพยาบาลบางพลี ได้รับการจัดสรร 5,760,060 บาท เบิกจ่าย 4,423,500 บาท         
คิดเป็นร้อยละ 76.80 2) ฉ.11 ในส่วนของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการและหน่วยงานในสังกัด 
ได้รับจัดสรร 14,366,680 บาท เบิกจ่าย 14,035,156.44 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.69 ซึ่งในภาพรวม       
ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
ประธาน ขอความร่วมมือในกรณีที่ รพ./สสอ./รพ.สต. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
จังหวัดสมุทรปราการ กรณีที่เป็นสิ่งก่อสร้าง ขอให้เตรียมแบบแปลนให้มีความพร้อมฯ กรณีที่เป็นรายการครุภัณฑ์
ที่ขอให้ใช้ราคากลางของกองบริหารการสาธารณสุข ส านักงานปลัดกระทรวงฯ หรือส านักงบประมาณ 
มตทิีป่ระชมุ  รับทราบ 
        3.2 สรปุความตอ้งการการใชเ้ครื่องพน่ยงุ 
              กลุ่มงานควบคุมโรค ได้สรุปผลการส ารวจใช้เครื่องพ่นยุง ดังนี้ 

หน่วยงาน 
หนว่ยงาน (แห่ง) เครือ่งพ่นหมอกควนั (เครือ่ง) 

เครือ่งพ่น ULV สะพายหลงั 
(เครือ่ง) 

เครือ่งพ่นไฟฟา้ (เครือ่ง) 

รพ. PCU 
รพ.
สต. 

ทั้งหมด 
ใช ้

งานได้ 
เสีย 

ต้องการ 
เพิ่ม 

ทั้งหมด 
ใช ้

งานได้ 
เสีย 

ต้องการ 
เพิ่ม 

ทั้งหมด 
ใช ้

งานได้ 
เสีย 

ต้องการ
เพิ่ม 

สสอ.เมือง 1 3 21 19 12 7 19 13 9 4 10 7 6 1 12 
สสอ.บางบ่อ 1 1 12 21 3 18 14 5 4 1 13 0 0 0 13 
สสอ.บางพลี 1 2 8 13 7 6 5 12 9 3 1 4 3 1 14 
สสอ. 
พระประแดง 

1 
 

1 
 

16 
 

18 
 

11 
 

7 
 

7 
 

14 
 

13 
 

1 
 

7 
 

0 
 

0 
 

0 
 

4 
 

สสอ. 
พระสมุทรฯ 

1 
 

1 
 

10 
 

18 
 

11 
 

7 
 

11 
 

5 
 

5 
 

0 
 

3 
 

4 
 

4 
 

0 
 

10 
 

สสอ. 
บางเสาธง 

1 
 

1 
 

7 
 

10 
 

4 
 

6 
 

7 
 

4 
 

4 
 

0 
 

2 
 

3 
 

3 
 

0 
 

1 
 

รวมทั้งหมด 6 9 74 99 48 51 63 53 44 9 36 18 16 2 54 

            

 ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแล้ว ควรจัดหาเครื่องพ่นยุง ประเภท ULV เพ่ือใช้งาน โดยมอบหมายให้กลุ่มงานควบคุมโรค
ส ารวจความต้องการเพ่ือเตรียมความพร้อมจัดท าค าของบค่าเสื่อมใน ปี 2563 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
 
 

เรื่องสืบเนื่อง 1 



๑๑ 
 

ระเบียบวาระที ่4 เรือ่งแจง้เพือ่ทราบ  
 4.1 นายแพทยเ์ชีย่วชาญดา้นเวชกรรมป้องกนั 
               (1) แนวทางการด าเนินงานโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ         
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
                    นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน ติดราชการ มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนา
ยุทธศาสตร์ฯ สรุปแนวทางการด าเนินงานโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ 
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สาระส าคัญ ดังนี้ 
                    ตามประกาศส านักพระราชวัง เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
ระหว่างวันที่ ๔ – ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยมติคณะกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ         
วันที่  18 มกราคม 2562 มอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกี ยรติ             
เนื่องในโอกาสมหามงคลราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้รับมอบหมายให้ด าเนินงานโครงการ     
จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
โดยมีพ้ืนที่ด าเนินการ 77 จังหวัดทั่วประเทศ (ทุกจังหวัดจัด 4 ครั้ง) ก าหนดเป้าหมายการจัดกิจกรรม 4 ครั้ง                  
ซ่ึงส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการได้จัดท าโครงการรองรับเรียบร้อยแล้ว  
                     โดยก าหนดเป้าหมายการจัดกิจกรรม 4 ครั้ง ดังนี้ 

     ครัง้ที่ 1 วันที่ 24 มิถุนายน 2562 ณ เทศบาลต าบลบางบ่อ (รพ.บางบ่อ / สสอ.บางบ่อ) 
     ครั้งที่ 2 วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ณ สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติเทศบาลเมืองลัดหลวง 

(รพ.บางจาก / สสอ.พระประแดง) 
     ครั้งที่ 3 วันที่ 12 ธันวาคม 2562 ณ อบต.ราชาเทวะ (รพ.บางพลี / สสอ.บางพลี) 
     ครั้งที่ 4 วันที่ 19 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัด

สมุทรปราการ (รพ.สมุทรปราการ / สสอ.เมือง) 
                     โดยกิจกรรม ประกอบด้วย 

1. กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่       
- บริการทางการแพทย์       
- บริการทันตกรรมเคลื่อนที่       
- บริการตรวจตา       
- บริการสุขภาพจิตเคลื่อนที่ 

 2. กิจกรรมรับบริจาคโลหิต       
- รับบริจาคโลหิต      
- รับบริจาคอวัยวะและดวงตา 

                            ส าหรับการจัดกิจกรรม ครั้งที่ 1 วันที่ 24 มิถุนายน 2562 จัดกิจกรรม ณ เทศบาลต าบลบางบ่อ     
โดยนายแพทย์วี โรจนศิรประภา ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางบ่อ เป็นเจ้าภาพจัดการกิจกรรมร่วมกับสสอ.บางบ่อ 
โดยมีการจัดกิจกรรม ดังนี้ 

1) จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพ่ือให้บริการทางการแพทย์ และแผนไทย  
2) จัดหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ 
3) จัดหน่วยตรวจตา เพ่ือคัดกรองโรคผิดปกติทางตาและการมองเห็น(ทีมรพ.บางบ่อ )                                          
4) จัดหน่วยสุขภาพจิต (ทีมรพ.บางบ่อ ร่วมกับรพ.ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์)  
5) หน่วยกายภาพบ าบัด และประเมินความพิการด้านการเคลื่อนไหว                   
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6) หน่วยให้ความรู้ด้านการป้องกันโรคติดต่อ (ฟ้าสีรุ้ง)  
7) บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 7 กลุ่มเสี่ยง 
8) คัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง      
9) หน่วยบริจาคโลหิตและอวัยวะ (โรงพยาบาลสมุทรปราการ) 

 การแต่งกาย 1) ประธาน : ชุดปกติขาว  2) ผู้มาร่วมพิธี : ข้าราชการ ชุดปกติขาว  เจ้าหน้าที่ สากลสุภาพ (ยกเว้นสีด า) 
หรือชุดปฏิบัติการ 3) ผู้ปฏิบัติงาน : ชุดปฏิบัติการ 4) จิตอาสาพระราชทาน : ชุดจิตอาสาพระราชทาน             
5) ประชาชน : ขอความร่วมมือแต่งการด้วยเสื้อสีเหลือง 

     โดยผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางบ่อ ขอเรียนเชิญคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลทุกท่าน 
เป็นเกียรติฯ ร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าวฯ 
มติที่ประชุม รับทราบ 

 (2) การเร่งรัดพัฒนาฐานข้อมูล HDC และฐานข้อมูล 43 แฟ้ม 
      นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  

แจ้งขอความร่วมมือ สถานบริการทุกแห่ง ตรวจสอบแฟ้ม Person ใน 2 ประเด็น ซึ่งเป็นประเด็นปัญหา ส่งผลต่อ
คุณภาพของฐานข้อมูล HDC ได้แก่ 1) ประชากรในเขตไม่สามารถเชื่อมโยงบ้านที่อยู่ในเขตได้ และ 2) ประชากร
ในเขตรับผิดชอบซ้ าซ้อน ซึ่งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศได้น าเสนอข้อมูลแบบรายอ าเภอ เพ่ือได้ติดตามตรวจสอบ 
ตามเอกสารประกอบการประชุมเรียบร้อยแล้ว  
มติที่ประชุม  รับทราบ 

 4.๒ รองนายแพทยส์าธารณสขุจงัหวดัสมุทรปราการ 
       นางสาวเกษมธิดา หะซะนี รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฯ(2) แจ้งเรื่องการบริหารจัดการโรคไม่ติดต่อ 
(เรื้อรัง) เนื่ องจากผลการด าเนินงานของโรคไม่ติดต่อ ไม่ เป็นไปตามเป้ าหมาย จึงได้ก าหนดแนวทาง                 
การด าเนินงาน 10 ประเด็น เพ่ือขับเคลื่อนงาน NCD โดยเน้น 5 กลุ่มวัย ซึ่งได้ก าหนดรูปแบบการด าเนินงาน          
มีเป้าประสงค์กระบวนการที่ชัดเจน มีมาตรฐาน มีการติดตามประเมินผล น าไปสู่ Out put สิ่งที่ต้องการคือการคัดกรอง
มากกว่า 90% ผู้ที่จะขับเคลื่อนคือทีมหมอครอบครัว การวางโครงสร้างคือสิ่งส าคัญ โดยใช้อาสาสมัครสาธารณสุข
และแกนน าสุขภาพครอบครัวที่มีอยู่ ซึ่งประมาณกลางเดือน กรกฎาคม 2562 ก าหนดจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
NCD และแผนปฏิบัติการ ปี 2563 เพ่ือเป็นกรอบทิศทางการด าเนินงาน 
ประธาน เน้นว่า ในการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2563 ให้ความส าคัญกับการพัฒนางานโรคไม่ติดต่อไม่เรื้อรัง (NCD) 
และจะมีการจัดสรรงบประมาณในการด าเนินงานเพ่ิมข้ึนให้เพียงพอ เหมาะสม และมอบกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
และเภสัชกรสาธารณสุข ด าเนินการจัดท าโครงการเพ่ือจัดซื้อ แผ่นตรวจน้ าตาล เพ่ือคัดกรองเบาหวาน ทั้งในส่วน
เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครสาธารสุข 
มตทิีป่ระชมุ รับทราบ 

 4.๓ ผูอ้ านวยการสถาบนัราชประชาสมาสยั 
       นางจริยา สร้อยน้ าทิพย์ แทน ผู้อ านวยการสถาบันราชประชาสมาสัย แจ้งว่า สถาบันราชประชาสมาสัย       
มีการตรวจสุขภาพและด าเนินการเชิงรุกในกลุ่มเด็กออทิสติก และยินดีรับตรวจสุขภาพฯ 
มตทิีป่ระชมุ รับทราบ 
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 4.๔ สาธารณสขุอ าเภอเมือง 
      สาธารณสุขอ าเภอเมือง แจ้งประชาสัมพันธ์  ในขณะนี้สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา       
นวมินทราชินี  บ้านคลองบางปิ้ ง จัดกิจกรรม “Walk-Run For Health 2019” @บ้านคลองบางปิ้ ง ในวันอาทิตย์               
ที่ 4 สิงหาคม 2562 ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง เพ่ือสุขภาพกับสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ     
บ้านคลองบางปิ้ง ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ระยะทาง 5 กิโลเมตร มีค่าลงทะเบียนพร้อมเสื้อ      
ราคา 300 บาท และเหรียญเป็นรางวัล 
มตทิีป่ระชมุ  รับทราบ  
        4.5 สาธารณสุขอ าเภอบางบอ่ 
              สาธารณสุขอ าเภอบางบ่อ แจ้งว่า ชมรมสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดท านโยบายในการพัฒนา         
รพ.สต.ทุกอ าเภอ เพ่ือเข้าเป็นตัวแทนของจังหวัดสมุทรปราการ เพ่ือส่งประกวดในระดับเขต  คณะกรรมการฯ
ก าหนดลงพ้ืนที่ประเมิน ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม ถึง วันที่ 7 มิถุนายน 2562 ผลประกาศออกเป็นทางการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลที่ได้เป็นตัวแทนของจังหวัดสมุทรปราการ คือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล              
บางพลีน้อย หมู่ที่ 5 อ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ เพ่ือส่งเข้าประกวดในระดับเขตต่อไป 
มติที่ประชุม ร่วมแสดงความยินดี 

4.๕ เรื่องแจ้งของกลุม่งานต่างๆ ของส านกังานสาธารณสขุจงัหวัดสมทุรปราการ 
      4.๕.1 กลุม่งานควบคมุโรค 

     (๑) รายงานสถานการณ์โรคทางระบาดวิทยา  
                     หั วหน้ากลุ่ มงานควบคุมโรค รายงานสถานการณ์ โรคที่มี อัตราป่วยสูง ๕ อันดับแรก             
และโรคไข้เลือดออก ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม – 25 พฤษภาคม ๒๕๖2 ดังนี้ ๑) โรคอุจจาระร่วง จ านวน 5,668 ราย   
อัตราป่วย 505.59 ต่อแสนประชากร อัตราป่วยสูงสุดในกลุ่มอายุ 0-4ปี, 5-9 ปี และ 15-24 ปี อัตราป่วย
เท่ากับ 2,289.14 , 838.92 และ 652.54 ต่อแสนประชากร ตามล าดับ อัตราป่วยปี 2562 น้อยกว่า     
อัตราป่วยจากค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง ร้อยละ 2.89 2) โรคไข้หวัดใหญ่ รายผู้ป่วยจ านวน 4,124 ราย      
อัตราป่วย 312.69 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 1 ราย อัตราป่วยตาย 0.02 อัตราป่วยสูงสุดในกลุ่มอายุ 5-9 ปี, 
0-4 ปี และ 10 - 14 ปี อัตราป่วยต่อแสนประชากร เท่ากับ 1,497.24, 1,468.69 และ 748.09 ตามล าดับ  
อัตราป่วยปี 2562 สูงกว่าค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี 4.85 เท่า 3) โรคปอดอักเสบ จ านวน 1,630 ราย      
อัตราป่วย 123.59 ต่อแสนประชากร อัตราป่วยสูงสุด ในกลุ่มอายุอายุ 0-4ปี, 65 ปีขึ้นไป และอายุ 55-64 ปี 
อัตราป่วยเท่ากับ 654.04 , 455.46 และ 125.03 ต่อแสนประชากร ตามล าดับ โดยไม่พบรายงานการระบาด
เป็นกลุ่มก้อน อัตราป่วยในปี 2562 สูงกว่า ค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี ร้อยละ 38.67 4) โรคไข้ไม่ทราบสาเหตุ 
จ านวน 856 ราย อัตราป่วย 64.90 ต่อแสนประชากร อ าเภอบางเสาธง มีอัตราป่วยสูงสุด 173.25 ต่อแสนประชากร 
อัตราป่วยสูงสุดในกลุ่มอายุ 0 -4 ปี, 5-9 ปี และ 10-14 ปี อัตราป่วยเท่ากับ 344.38 , 183.15 และ 
109.04 ต่อแสนประชากร ตามล าดับ โดยอัตราป่วยในปี 2562 สูงกว่า ค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี ร้อยละ 
203.07 5) โรคสุกใส จ านวน 464 ราย อัตราป่วย 35.18 ต่อแสนประชากร กลุ่มอายุ 5-9 ปี, 0-4 ปี         
และ 10-14 ปี มีอัตราป่วยสูงที่สุด เท่ากับ 201.08, 141.08 และ 100.17 ต่อแสนประชากรตามล าดับ     
โดยอัตราป่วยปี 2562 น้อยกว่า ค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี ร้อยละ 28.89 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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       (2) โรคไข้เลอืดออก 
    หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค รายงานข้อมูลโรคไข้เลือดออก จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่าง    
วันที่ 1 มกราคม– 31 พฤษภาคม 2562 จ.สมุทรปราการ มีรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออก จ านวน 362 ราย   
อัตราป่วย 27.45 ต่อแสนประชากร ผู้ป่วยเสียชีวิต  1 ตาย (อ.เมือง สัปดาห์ที่ 21) อัตราป่วยตาย 0.27      
อัตราป่วยสูงในกลุ่มอายุ 10-14 ปี, กลุ่มอายุ 5-9 ปี และ 15-24 ปี  อัตราป่วย 87.49/ 67.88 และ 49.14 
ต่อแสนประชากร โดยอ าเภอที่มีอัตราป่วยสะสมสูงที่สุด คือ อ าเภอบางเสาธง อัตราป่วย 75.72 ต่อแสนประชากร 
น้อยที่สุดที่ อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ อัตราป่วย 14.98/ประชากรแสนคน อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกในปี 2562  
สูงกว่าค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี อยู่ร้อยละ 20.59 แต่น้อยกว่าปี 2561 เมื่อเทียบในช่วงเดียวกันโดยในเดือนพฤษภาคม 
มีแนวโน้มจ านวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้น ปัจจัยจากปริมาณน้ าฝน ตามธรรมชาติท าให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงเพ่ิมข้ึน 
 

ตารางแสดง พื้นที่ระบาดโรคไข้เลอืดออกท่ีมีการระบาดต่อเนื่อง (>28 วัน)  จ.สมุทรปราการ ปี 2562 

อ าเภอ 
 

ต าบลที่มีการระบาดต่อเนื่อง 
 

สถานะการ
ด าเนินงาน 

เมือง 
( 5 ต / 13 ต.  = 38.46 %) 

 

(บางเมือง / ปากน้ า / ท้ายบ้าน / ต.ท้ายบ้านใหม่ / ต.ส าโรงเหนือ / ต.
เทพารักษ์ / ต.แพรกษา / ต.บางโปรง) 

บางเมือง / ปากน้ า / ท้ายบ้าน / แพรกษาใหม่ / เทพารักษ์ 

Active EOC 
 

บางบ่อ 
( - ต./ 8 ต.) 

(บางเพรียง / คลองด่าน) 
ไม่พบการระบาดต่อเนื่อง 

พื้นที่เฝ้าระวัง 
 

บางพลี 
( 2 ต./ 6 ต. =  33.33%) 

(บางพลีใหญ่ / บางปลา /บางโฉลง) 
บางโฉลง / บางพลีใหญ ่

Active EOC 

พระประแดง 
(1 ต. / 15 ต. =  6.66%) 

(ส าโรงกลาง / บางหญ้าแพรก / บางจาก) 
บางจาก 

พื้นที่เฝ้าระวัง 
 

บางเสาธง 
( 1 ต./ 3 ต. = 33%) 

(บางเสาธง) 
บางเสาธง 

Active EOC 

พระสมุทรเจดีย ์
(  1 ต./ 5 ต. = 20% ) 

ในคลองบางปลากด พื้นที่เฝ้าระวัง 
 

จ.สมุทรปราการ 10 ต าบล / 50 ต าบล = 20 % 
 

                      นายแพทย์นิสิต ศรีสมบูรณ์ รองผู้อ านวยการโรงพยาบาลสมุทรปราการ แจ้งว่า โรงพยาบาล
สมุทรปราการ ได้มีการพัฒนานวัตกรรมการปรับปรุงระบบบริการผู้ป่วยไข้เลือดออกที่นอนโรงพยาบาล เฝ้าระวัง
โดยการเจาะเลือด (CBT) ผู้ป่วยที่เป็นไข้วันที่ 3 ทุกราย และเจาะซ้ าจนกว่าไข้ลด มีจัดท าสติ๊กเกอร์ติดที่ Chart 
ผู้ป่วย เพื่อให้สะดวกในการบริหารจัดการ โดยเฉพาะในช่วงเวรกลางคืน 

มติที่ประชุม  รับทราบ และมอบหมายกลุ่มงานควบคุมโรค ประสานตัวอย่างสติ๊กเกอร์ เพ่ือเป็นแบบอย่าง       
ให้แก่โรงพยาบาลอื่นๆ ต่อไป 
 (3) โรคไข้หวัดใหญ่ 
                         หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคแจ้งว่าใน ปี 2562 พบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่จ านวนทั้งสิ้น 4,124 ราย  
อัตราป่วย 312.69 ต่อประชากรแสนคน อัตราป่วยปัจจุบันมากว่าค่ามัยธยฐานย้อนหลัง 5 ปี 4.85 เท่า        
กลุ่มอายุ 0 - 14 เป็นกลุ่มที่มีอัตราป่วยสูงที่สุด โดยในปี 2562 รณรงค์ให้วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ระหว่าง   
วันที่ 1 มิ.ย. – 31 ส.ค. 62 ในกลุ่มเป้าหมายที่ส่วนกลางก าหนดให้ครอบคลุม 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

เรื่องสืบเนื่อง 3 



๑๕ 
 

 (๔) วัณโรค (TB) 
         หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคแจ้งว่า ผลส าเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปี 2561 ภาพรวม
จังหวัดสมุทรปราการ จ านวนผู้ป่วยที่ขึ้นทะเบียนทั้งสิ้นจ านวน 1,894 ราย รักษาส าเร็จ 78.51 ราย         
ก าลังรักษา 6.28 % เสียชีวิต 3.27 % ขาดยา 7.50 % ล้มเหลว 0.16 % และโอนออก 2.27 % ส าหรับ      
ในปีงบประมาณ 2562 คาดประมาณผู้ป่วยวัณโรค จ านวน 2,045 ราย ขึ้นทะเบียนรักษา 1 ,195 ราย        
ความครอบคลุมการขึ้นทะเบียนรักษาร้อยละ 58.44 สูงสุด อ าเภอบางบ่อ ร้อยละ 78.57 น้อยที่สุด          
อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ ร้อยละ 22.69 (ข้อมูล ณ วันที่ 7 มิ.ย. 62) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประธาน  ได้เสนอให้น างานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด บูรณาการร่วมกับงาน NCD ภายใต้      
การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน 
มติที่ประชุม รับทราบ 

 4.๕.2 กลุม่งานบริหารทัว่ไป  
               (1) รายงานความก้าวหน้างบลงทุน 

1) รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง งบค่าเสื่อมปีงบประมาณ 2562        
ในส่วนทีส่ านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการด าเนินการให้จ านวน 2 รายการได ้
                       - กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล 7 เครื่อง ด าเนินการส่งมอบเรียบร้อย ส าหรับในกรณี       
ที่เกินความต้องการใช้งานก็ให้ สสอ.บริหารจัดการเพ่ือให้มีการใช้งานอย่างคุ้มค่า 
                         - ครุภัณฑ์ยานพาหนะ จ านวน 3 รายการ ได้จัดท าสัญญาและส่งมอบของเรียบร้อยแล้ว    
และแจ้งไปรพช.ทุกแห่ง เพ่ือด าเนินการ เบิก-จ่าย เน้นให้กับผู้ขายหากด าเนินการเรียบร้อยแล้ว ขอให้แจ้ง 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ ทราบด้วย 
                       2) งบกลาง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2561 และรายการเป็นส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉิน 
หรือจ าเป็นเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพและบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
รายเร่งด่วน ปี 2562 ส่วนใหญ่ด าเนินการเบิกจ่ายแล้ว มีเฉพาะบางรายรอการส่งมอบ ซึ่งสามารถด าเนินการ 
เบิก-จ่าย ได้ทัน ตามก าหนด 



๑๖ 
 

                         ส าหรับการ เบิก-จ่าย งบลงทุน ปีงบประมาณ 2562 ของ รพ.บางพลี จ านวน 2 รายการ
ได้แก่ อาคารบริการและจอดรถ 9 ชั้น วงเงิน 41,712,300 บาท ได้ลงนามในสัญญาแล้ว และอยู่ระหว่าง
ด าเนินการ ส าหรับอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง วงเงิน 15,746,800 บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผล     
การประเมินผล EIA ซึ่งคาดว่าจะได้ทราบผลประมาณเดือน ตุลาคม 2562  
ประธาน  ขอความร่วมมือ รพ./รพ.สต.ทุกแห่ง กรอกข้อมูลลงในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เนื่องจากจะมีการก ากับติดตาม 
มตทิีป่ระชมุ  รับทราบ 
 4.6.3 กลุม่งานประกนัสขุภาพ 
                    (1) กรอบระยะเวลาด าเนินงานขึ้นทะเบียนหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
ปีงบประมาณ 2563 
                         ผู้แทนหัวหน้ากลุ่มงานประกัน แจ้งว่า กรอบระยะเวลาด าเนินงานขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ   
ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2563 ขอให้หน่วยงานที่อยู่ในระบบหลักประกันสุขภาพ
แห่ งชาติด าเนินการคีย์ข้อมูล  แก้ ไขคะแนน ในกรณีที่ หน่วยบริการท าเรื่องแจ้งขอแก้ไข ให้แล้วเสร็จ              
ภายใน เวลา 24.00 น. ของวันที่ 31 กค. 62 ผ่านโปรแกรมข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ Contracting Provider 
Profile : CPP ระบบประเมินหน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2563 ของส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
                    (2) สถิติการบาดเจ็บและเสียชีวิตช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562  
                         ผู้แทนหัวหน้ากลุ่มงานประกัน แจ้งว่า สถิติการบาดเจ็บและเสียชีวิตช่วงเทศกาลสงกรานต์     
ปี 2562 วันที่ 11 - 17 เมษายน 2562 มีผู้บาดเจ็บทั้งหมด 464 ราย มีผู้ป่วยนอก 307 คน มีผู้ป่วยใน 157 คน      
ที่สูงสุดอยู่ที่อ าเภอเมือง 204 ราย ส าหรับผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 10 ราย 
มตทิีป่ระชมุ  รับทราบ 
           4.6.4 กลุม่งานสง่เสรมิสุขภาพ 
                    (1) ข้อสรปุจากการนเิทศงานสาธารณสขุผสมผสาน 
                          หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ แจ้งว่า ได้จัดท าข้อสรุปจากการนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน     
จ าแนก ตามกลุ่มวัยต่างๆ ได้แก่ 1) กลุ่มแม่และเด็ก 0 - 5 ปี 2) กลุ่มวัยเรียน/วัยรุ่น 3) กลุ่มวัยท างาน            
4) กลุ่มวัยผู้สูงอายุ โดยได้จัดท าข้อสรุป ข้อค้นพบและแนวทางในการแก้ไขเพ่ือเป็นกรอบทิศทางให้หน่วยงานต่างๆ    
น าไปพัฒนางาน (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) โดยเน้นเรื่องการจ่ายยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กในหญิงตั้งครรภ์ 
ซึ่งผลการด าเนินงานยังต่ ากว่าเป้าหมาย ปัญหาแม่ซีด และการตกเลือดหลังคลอดยังเป็นสาเหตุของการตายในแม่ 
การบันทึกรายงานต่างๆ ยังต่ ากว่าเป้าหมาย ขอให้ทุกแห่งให้ความส าคัญ ฝากเน้นย้ าในเรื่องของการคัดกรอง
พัฒนาการเด็ก ในกลุ่มของเด็กวัยรุ่นมีการตั้งครรภ์และพบโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มากขึ้น  เช่น ซิฟิลิส           
ติดเชื้อเอดส์ ซ่ึงควรให้ความส าคัญในเรื่องการให้ความรู้ทางเพศศึกษามากข้ึน 
มตทิีป่ระชมุ  รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 
 

 ๔.๖.5 กลุม่งานควบคุมโรคไมต่ิดต่อ สขุภาพจติ และยาเสพติด 
                    (1) การจดัตัง้สถานพยาบาลตามประกาศ พรบ. ยาเสพตดิใหโ้ทษ ป ี2522 
                          หั วหน้ ากลุ่ มงานควบคุมโรคไม่ติ ดต่อ  สุขภาพจิต  และยาเสพติด  แจ้ งว่า ตามที่
คณะอนุกรรมการตรวจสถานพยาบาลได้พิจารณา เสนอรายชื่อสถานพยาบาลที่ขอจัดตั้งสถานพยาบาล          
ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.๒๕๒๒ สถานพยาบาลในความรับผิดชอบของท่านได้รับการประกาศ  
ในราชกิจจานุเบกษาตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลฯ นั้น โดยให้เพ่ิมสถานพยาบาล       
โรงพยาบาลบางเสาธง เป็นสถานพยาบาลตามประกาศ พรบ. ยาเสพติดให้โทษ ปี 2522 
มตทิีป่ระชมุ รับทราบ 
           (2) เตรยีมพร้อมรับการประเมนิฝา่ยปรบัเปลีย่นพฤติกรรม 
                         หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด แจ้งว่า ตามที่กระทรวงสาธารณสุข
ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม และกระทรวงมหาดไทย    
ได้พัฒนามาตรฐานศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ส าหรับกลุ่มผู้เสพยาเสพติด เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติให้เป็นไป
ตามมาตรฐานศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและใช้เป็นเกณฑ์ให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ในการประเมินตนเองและตรวจสอบการด าเนินงานให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  
เพ่ือยกระดับการบ าบัดฟ้ืนฟูให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
                    (๓)  สรปุผลความกา้วหนา้ NCD 
                           หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด แจ้งว่า ในทุกตัวชี้วัด
ค่อนข้างต่ า สรุปภาพรวมในทุกตัวชี้วัด 1) ร้อยละประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไปที่ได้รับการคัดกรองเบาหวาน ผลงานที่ต่ า     
อยู่ในอ าเภอบางพลี อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ และอ าเภอพระประแดง 2) การตรวจน้ าตาลซ้ า ผลงานที่ต่ าอยู่ในอ าเภอบางบ่อ
และอ าเภอบางพลี 3) ผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยง ผลงานที่ต่ าอยู่ในอ าเภอบางเสาธงและอ าเภอพระประแดง     
4) การควบคุมน้ าตาลได้ดี ที่ผลงานที่ต่ าอยู่ในอ าเภอบางพลี อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ และอ าเภอบางเสาธง             
5) ร้อยละประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป ที่ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูง ผลงานที่ต่ าอยู่ในอ าเภอบางพลีและ        
อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ 6) กลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน      
ผลงานต่ าอยู่ที่อ าเภอเมือง อ าเภอบางพลี และอ าเภอบางบ่อ 7) ร้อยละผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่คุมความดันโลหิต    
ได้ดี ผลงานต่ าอยู่ที่อ าเภอบางบ่อและอ าเภอบางพลี 8) ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ได้ขึ้น
ทะเบียนได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) ผลงานต่ าอยู่ที่อ าเภอบางพลี 9) KPI CKD 1.1      
ร้อยละของผู้ป่วย DM และ/หรือ HT ที่ ได้รับการค้นหาและคัดกรองโรคไตเรื้อรัง ปี  2562 ผลงานต่ า               
อยู่ที่อ าเภอพระประแดง อ าเภอบางพลี และอ าเภอบางบ่อต่ า และ 10) ร้อยละผู้ป่วยเบาหวาน และ/หรือ ความดันโลหิตสูง     
ที่เป็น CKD 3-4 ชะลอการลดลงของ eGFR เป้าหมายยังต่ าในทุกอ าเภอ จึงขอความร่วมมือทุกหน่วยงานเร่งรัด
ด าเนินการ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 
 

          4.6.6 กลุม่งานบรหิารทรัพยากรบคุคล 
         (1) สถานที่ใช้ทุน ปี 2 จ านวน 3 ราย 
              หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล แจ้งว่า สถานที่ใช้ทุน ปี 2 จ านวน 3 ราย  คือ                    

1) นายนิธิ สุขแสง โรงพยาบาลบางบ่อ 2) นายสุรพัศ ศิวาวุธ โรงพยาบาลบางเสาธง และ 3) นายธนาธิป วิรุฬห์ชาตะพันธ์ 
โรงพยาบาลบางเสาธง 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจ้งเพื่อพิจารณา  

    5.1 กลุม่งานทรพัยากรบคุคล 
                1.1 ขา้ราชการขอย้ายมา จ านวน 4 ราย    

ชื่อ-สกลุ ต าแหนง่/ระดบั อายุ
ตวั 
(ปี) 

อาย ุ
ราชการ 

(ปี) 

สว่นราชการ 
ปจัจบุนัตาม  

จ.18 

สว่นราชการ 
ที่ขอยา้ยมา 

เหตผุล 

1.นางภัทราภรณ ์
จิระอานนท์ 

 

นักวิชาการ
สาธารณสุข 
ปฏิบัติการ 

  สสจ.อุบลราชธาน ี กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
สสจ.สมุทรปราการ 

ติดตามคู่สมรส 

หมายเหตุ ย้ายตัดโอน หรือ ปฏิบัติราชการ  
2.นางลักขณา  
วงศ์เสาร ์

 

เภสัชกร 
ช านาญการ 

  กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 
สสจ.สระบุรี  

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บรโิภค
และเภสัชสาธารณสุข 
สสจ.สมุทรปราการ 

เพื่อดูแลบุตร 

หมายเหตุ ย้ายตัดโอน  
3.นางสาวจรุีมาศ 
 ธรรมปัต  

พยาบาลวิชาชีพ 
ช านาญการ 

  งานการพยาบาล 
ผู้ป่วยนอก กลุ่มงาน 
การพยาบาล 
รพช.สีชมพู  
สสจ.ขอนแก่น 

รพ.สต.ต าบลบางแก้ว  
สสอ.บางพลี  
จ.สมุทรปราการ 

ติดตามคู่สมรส 

หมายเหตุ ย้ายตัดโอน หรือ ปฏิบัติราชการ  
4.นางพัสตราภรณ ์
หาญบาง 

 
 

พยาบาลวิชาชีพ 
ช านาญการ 

  กลุ่มงานเวชปฏิบัติ
ครอบครัว 
รพ.สต.ต าบลหาดทรายรี  
สสอ.เมืองชุมพร  
จ.ชุมพร 

กลุ่มงานส่งเสริมป้องกัน
ควบคุมโรค 
รพ.สต.ต าบลส าโรงเหนือ  
หมู่ที่ 3 
สสอ.เมืองสมุทรปราการ 

ติดตามคู่สมรส 

หมายเหตุ ย้ายตัดโอน หรือ ปฏิบัติราชการ  

มตทิีป่ระชมุ อนุมัต ิ
 
 
 
 
 
 



๑๙ 
 

                1.2 ขา้ราชการขอโอนมา จ านวน 1 ราย    

ชื่อ-สกลุ ต าแหนง่/ระดบั อายุ
ตวั 
(ปี) 

อาย ุ
ราชการ 

(ปี) 

สว่นราชการ 
ปจัจบุนัตาม  

จ.18 

สว่นราชการ 
ที่ขอยา้ยมา 

เหตผุล 

1.น.ส.จิราภรณ ์
นกหงษ ์

 

นักวิชาการ
สาธารณสุข 
ปฏิบัติการ 

  สนง.คณะกรรมการ
ควบคุมเครื่องดืม่
แอลกอฮอล ์
กรมควบคุมโรค 

สสอ.พระสมุทรเจดีย ์ เพื่อความ 
ก้าวหน้า และ 
หาประสบการณ ์

หมายเหตุ โอนมาต าแหน่งว่างเลขท่ี 4952 (เดิมต าแหน่งนายปรีชา สุวรรณทอง)  
 
มตทิีป่ระชมุ อนุมัต ิ
 

                  1.3 ขา้ราชการขอย้ายไป จ านวน 2 ราย 
ชื่อ-สกลุ ต าแหนง่/ระดบั อายุ

ตวั 
(ปี) 

อาย ุ
ราชการ 

(ปี) 

สว่นราชการ 
ปจัจบุนัตาม  

จ.18 

สว่นราชการ 
ที่ขอยา้ยไป 

เหตผุล 

1.นางสาววาทินี 
เพ็ชรวิเศษ 

พยาบาลวิชาชีพ 
ช านาญการ 

45 22 งานการพยาบาลผู้ป่วยใน 
กลุ่มงานการพยาบาล 
รพ.บางบ่อ  
สสจ.สมุทรปราการ 

รพ.เลย 
สสจ.เลย 

เพื่อดูแลมารดาทีสู่งอาย ุ
และมโีรคประจ า  
และอยากกลับภูมลิ าเนา 

หมายเหตุ ตัดต าแหน่ง 
2.น.ส.อภิรญาณ ์
องคเรียน 

จพ.สาธารณสุข 
ปฏิบัติงาน 

39 4 รพ.สต.บา้นคู่สร้าง 
สสอ.พระสมุทรเจดีย ์
จ.สมุทรปราการ 

รพ.สต.ศาลากลาง 
ต.ศาลากลาง 
อ.บางกรวย 
จ.นนทบุร ี

เพื่อกลับภูมลิ าเนา  
ดูแลบุตรชาย อายุ 1 ป ี

หมายเหตุ : ปฏิบัติราชการ 
 
มตทิีป่ระชมุ ล าดับที่ 1 อนุมัติ ล าดับที่ ๒ ให้ไปช่วยปฏิบัติราชการ 
         5.2 กลุม่งานควบคมุโรคไมต่ดิตอ่ สุขภาพจติ และยาเสพติด 
                (1) ตั้งกลุ่มงานสุขภาพจิต รพ.บางบ่อแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการจัดตั้งกลุ่มงานจิตเวช  และยาเสพติด   
ในโรงพยาบาลชุมชน เขตสุขภาพที่ 6 
                     หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด แจ้งว่า เขตสุขภาพที่ 6 ได้มีการ
ประสานงานเชิญผู้เกี่ยวข้องรับทราบแนวทางการจัดตั้งกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติดในโรงพยาบาลชุมชน        
จากการประชุมคณะกรรมการเขต 6 ที่ชลบุรี  ในส่วนของจังหวัดสมุทรปราการมีโรงพยาบาล 1 แห่ง                
คือ โรงพยาบาลบางบ่อ ที่ผ่านการประเมินสามารถจัดตั้งกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติดในโรงพยาบาล ซึ่งในส่วน       
ของโรงพยาบาลบางบ่อ ได้มีการประเมินตนเองเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจ าเป็นต้องใช้มติ ของที่ประชุมคณะกรรมการวางแผน        
และประเมินผล ในการพิจารณา เพ่ืออนุมัติจัดตั้งกลุ่มงานฯ เพ่ือน าเสนอเขตสุขภาพที่ 6 เพ่ือรับการประเมินจากเขตฯ ต่อไป 
มตทิีป่ระชมุ อนุมัติ 
 
 



๒๐ 
 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องแจ้งเพื่อทราบในรูปเอกสาร 
        ประกอบด้วย รายงานสรุปผลการด าเนินการตามนโยบายและตัวชี้วัดของกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 
ประจ าเดือน พฤษภาคม 2562 และสรุปผลการด าเนินงานด้านการบ าบัดรักษาฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ใช้สารเสพติด
และการรณรงค์ป้องกัน เพ่ือให้หน่วยงานต่างๆ ได้น าไปใช้ประโยชน์ 

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ 

                    -  ไม่มี 
ปิดประชุมเวลา 16.30 น. 
 
              
             (นางสาวนราทิพย์ พงศ์เตรียง) 
                                                                     นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
                                                                                 ผู้สรุปรายงานการประชุมฯ 
 
 
 

                  (นางจ ารัส  วงค์ประเสริฐ) 
                                                           หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
                                                                     ผู้ตรวจรายงานการประชุมฯ 
 
 
 
 
 
 
 
  


