
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนประเมินผลและประชุมประจ าเดือน 
ครั้งที ่11/๒๕๖๑ 

วันที่  30  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑   
ณ ห้องประชุมพุทธโสธร ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 

คณะกรรมการ ผู้มาประชุม 

1 พญ.สมบัติ ชุติมานุกูล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร 
2 นพ.กสิวัฒน์ ศรีประดิษฐ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน 
3 นางสุนันทา ชนะวรรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา(รก.) 
๔ ภก.เลิศชาย เลิศวุฒิ เภสัชกรเชี่ยวชาญ 
๕ นางสาวรุ่งทิวา ประสานทอง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
6 นายสมบัติ ทั่งทอง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
7 พญ.ระพีพร อารีย์   รองผู้อ านวยการด้าน พรส. รพ.พุทธโสธร 
8 พญ.รุจิรัตน์ ปุณยลิขิต รองผู้อ านวยการด้าน บริการปฐมภูมิ รพ.พุทธโสธร 
9 นพ.ดิเรก ภาคกุล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางคล้า 
10 พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม 
๑1 นพ.สุธน คุณรักษา ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางปะกง 
๑2 นพ.สมคิด วิระเทพสุภรณ์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสนามชัยเขต 
13 พญ.มานิตา พรรณวดี ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านโพธิ์ 
๑4 นพ.อนุชา อาภาสวัสดิ์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลราชสาส์น 
15 พญ.ทิพวรรณ ไชยประการ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแปลงยาว 
๑6 นพ.เกริกภัทร ลิมปพยอม ผู้อ านวยการโรงพยาบาลท่าตะเกียบ 
17 พญ.วิพัชรินทร์ ทรงเดชาพิพัฒน์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลคลองเขื่อน 
๑8 นายชวาล  ตัญญบุตร สาธารณสุขอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
๑9 นายสมเจตน์ สถิตสมิทธิ์ สาธารณสุขอ าเภอบางคล้า 
20 นายเทอดศักดิ์ แพทย์ประสิทธิ์   สาธารณสุขอ าเภอพนมสารคาม 
21 นายกฤษดา พรหมสุวรรณ์ สาธารณสุขอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว 
22 นายชูชีพ มีเจริญ สาธารณสุขอ าเภอบางปะกง 
๒3 นายศศิธร ศุภพิชน์ สาธารณสุขอ าเภอสนามชัยเขต 
๒4 นายชาญเลขา กุลละวณิชย์ สาธารณสุขอ าเภอบ้านโพธิ์ 

๒5 นายฉลาด บุญจันทร์ สาธารณสุขอ าเภอแปลงยาว(รก.) 

๒6 นายปราโมทย์ ตันดี สาธารณสุขอ าเภอราชสาส์น 

๒7 นายมานิตย์ ชุ่มชูจันทร์ สาธารณสุขอ าเภอท่าตะเกียบ 

28 นายบุญสืบ  จันทร์เจริญ สาธารณสุขอ าเภอคลองเขื่อน(รก.) 



 
 

๒ 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
1 นายอาณัติ ประดิษแจ้ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
๒ นางสาวนฤมล พงษ์สุวรรณ เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน 
๓ นายชาญศักดิ์ เจียมวงศากุล นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
๔ นางสาวพรพิมล ขันชูสวัสดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
5 นางสาวภาคินี อินรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
6 นางสาวดวงนภา ทองค า นักทรัพยากรบุคคล 

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการ 
 1   นพ.มณเฑียร คณาสวัสดิ์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 
 
 
 
 
 
 
 

29 นายชาตรี นันทพานิช หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข(แทน) 

30 นายพิเชษฐ์ ไตรติลานันท์ หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
31 นายสุพจน์ กังใจ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค 
๓2 นางโสภา เวฬุตันติ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
๓3 นางลาวัณย์ อมรรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
๓4 นางลลิตา พรพนาวัลย์  หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
๓5 นางรัตนา จันทร หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
36 นางยุพิน หงษ์วะชิน หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิตและยาเสพติด 
๓7 นายพีระพล ต่วนภูษา หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
๓8 นายเดชชัย สินเจริญ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
39 นางสาวพรพิมล แน่นหนา หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ 
40 นางวิภาวี สุวรรณธร หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก(แทน) 
41 นายสมชาย  ห้องทองค า หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารองค์กร 

42 นางรุ่งรัตน์ ห้องทองค า หัวหน้าส านักงานเลขานุการฯ 
๔3 นายจักรวาล บุญชู ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางน้ าเปรี้ยว(แทน) 
44 นางสาวก าไร มีเจริญ ประธานชมรม อสม.จังหวัดฉะเชิงเทรา(แทน) 



 
 

๓ 

เริ่มประชุม  
เวลา 09.00 - 12.00 น. 
 - ประชุมกลุ่มสาธารณสุขอ าเภอ 
 - ประชุมกลุ่มผู้อ านวยการโรงพยาบาล 
เวลา  13.๐๐  - 16.30 น.  
 - ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลและประชุมประจ าเดือน 
 นพ.กสิวัฒน์ ศรีประดิษฐ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน เป็นประธานในการประชุม   
 
วาระก่อนการประชุม 
 1. การลงนาม ค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 2.  มอบโล่เกียรติคุณ นวัตกรรมดีเด่นด้านดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ระดับจังหวัด ประจ าปี 2561 
"นวัตกรรม: เกมจับคู่ฝึกสมอง ประลอง ความจ า" 
 3.  มอบประกาศเกียรติคุณหน่วยงานผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA 
 4.  มอบเกียรติบัตรโครงการหมอชวนวิ่ง 
 5.  สรุปข่าวสารสาธารณสุข ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2561 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 1.1 เรื่องจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา 
  - การควบคุมวินัยจราจร การไมส่วมหมวกนิรภัย ไม่มีใบขับขี่ ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยฯ ตั้งแต่วันที่ 
29 พ.ย.– 15 ธ.ค. จะมีการจับ และเตือน ผู้ที่กระท าความผิดวินัยจราจร และหลังวันที่ 15 ธันวาคม เป็นต้นไป
จะจับและปรับ ผู้ที่กระท าผิดวินัยจราจร  และขอให้หน่วยงานราชการควบคุมวินัยจราจรของเจ้าหน้าที่โดย
เคร่งครัดซึ่งจะต้องปฏิบัติตัวเป็นตัวอย่างให้กับประชาชน    
  - สภากาแฟจังหวัด ต่อไปให้จัดเวลากลางวัน เริ่ม มกราคม 2562   
  - การเชิญ ผู้ว่าราชการจังหวัด เข้าร่วมประชุม เปิดงานต่างๆ สามารถสื่อสารทางไลน์ ได้เลย 
และเรื่องการนัดหมาย เอกสารต่างๆ เอกสารค ากล่าวเปิดงาน ฯ ให้น าส่งที่เลขาฯ หน้าห้องท่าน 
  - โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2/2562 วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียน   
บ้านคลองอุดม หมู่ที่ 4 ต าบลทุ่งพระยา อ าเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา  
  - มาตรการขยะ จะมีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมการจัดการปัญหาขยะ เนื่องจาก
รัฐบาลได้ให้ความส าคัญในเรื่องนี้ ทั้งขยะปกติ ขยะอุตสาหกรรม และขยะติดเชื้อ 
  - ธงชาติ โต๊ะหมู่บูชา ฝากทุกหน่วยงานดูแล จัดให้เหมาะสม  
  - การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ            
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561  
   >เวลา 07.oo น. มีพิธีท าบุญตักบาตร พระสงฆ์และสามเณร จ านวน 99 รูป  
   >เวลา 08.00 น. พิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม  
   
 
 



 
 

๔ 

  - การจัดกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" คนที่ลงทะเบียน จะได้รับเสื้อพระราชทาน ทุกคน         
วันที่ 4 ธันวาคม 2561 จะมีการซ้อมปั่นเสมือนจริง และจัดกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" ในวันที่ 9 ธันวาคม 
2561 
   >วันที่ 1 ธันวาคม 2561 จะมีการรับเสื้อพระราชทาน ข้าราชการสวมชุดปกติขาว 
ประชาชนทั่วไปชุดสุภาพ  เมื่อรับเสื้อพระราชทานไปแล้ว ให้ใส่ได้ตั้งแต่ วันที่ 9 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป  
   >วันที่ 9 ธันวาคม ในส่วนของ สาธารณสุข ต้องจัดหน่วยปฐมพยาบาล รถพยาบาล 
และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จ านวน 50 คน ที่จะร่วมปั่นไปในขบวน ต้องมีธง เสื้อกั๊ก สัญลักษณ์ และจะมีรถ
มอเตอร์ไซด์ของกู้ภัยอีก จ านวน 8 คัน ขับข่ีไปตามเส้นทางปั่นจักรยาน    
   >รถ EMS จะใช้ของโรงพยาบาลพุทธโสธร บางคล้า แปลงยาว พนมสารคาม บ้านโพธิ์ 
บางน้ าเปรี้ยว และรถของกู้ภัยฉะเชิงเทรา อีก 3 คัน และขอความร่วมมือขอให้ส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข    
ที่ปั่นจักรยานอย่างน้อย โรงพยาบาลละ 5 คน ส่วนบางคล้า และพนมสารคาม 10 คน ส่วนในรายละเอียดต่างๆ 
จะชี้แจงให้ทราบในการประชุม วันที่ 3 ธันวาคม 2561  
   >ก าหนดจุดให้น้ า 3 ที่ คือ หน้าวัดโสธรวราราม , ค่ายพล 11 และห้างโรบินสัน 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
  
 1.2   เรื่องจากเขตสุขภาพที่ 6 
  รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบในวาระการประชุม   
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลและประชุมประจ าเดือน 
ครั้งที่ 10/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม ๒๕๖๑ ทั้งหมด 11 หน้า 
มติทีป่ระชุม รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว   
 ๓.1  การติดตามเร่งรัดการด าเนินงานงบลงทุนค่าเสื่อม ปี 2562 (กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
สาธารณสุข) 

มี รพ.บ้านโพธิ์ ราชสาส์น คลองเขื่อน และบางคล้า ที่ด าเนินการครบ 100 % ส่วนที่เหลืออีก 6 แห่ง ขอรีบ
ด าเนินการ ให้เรียบร้อยด้วย  
มติที่ประชุม  รับทราบ 



 
 

๕ 

 3.2  สถานการณ์การเงินการคลัง (กลุ่มงานประกันสุขภาพ) 
ระดับวิกฤติทางการเงิน ปี 2561 ( ณ วันที่ 30 กันยายน 2561) 

 
 - รพ.สนามชัยเขต (เดิมระดับ 2 ในเดือน ส.ค.) วิกฤติระดับ 3 ในเดือนกันยายน มีการตัดลูกหนี้ช าระ
เงินเองเป็นหนี้สูญ จ านวน 1.6 ล้านบาท , มีการบันทึกรับรู้ค่ารักษาพยาบาลตามจ่าย UC นอก CUP ในจังหวัด 
จ านวน 2.1 ล้านบาท , มีการบันทึกรับรู้เจ้าหนี้การค้า จ านวน 1.3 ล้านบาท และมีปรับปรุงส่วนต่างค่ารักษาท่ี
สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุนประกันสังคมไตรมาส 2-4 ปีงบประมาณ 2561 จ านวน 2 ล้านบาท 
 - รพ.บ้านโพธิ์ (เดิมระดับ 1 ในเดือน ส.ค.) วิกฤติระดับ 3 ในเดือนกันยายนมีการตัดหนี้สูญ  
ลูกหนี้สิทธิช าระเงินเอง และลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ต่างจังหวัดและในจังหวัด) ในปีเก่าและปี
ปัจจุบัน จ านวน 19 ล้านบาท ส่งผลต่อระดับวิกฤติของโรงพยาบาล 
 - รพ.บางน้ าเปรี้ยว (เดิมระดับ 2 ในเดือน ส.ค.) วิกฤติระดับ 3 ในเดือนกันยายนมีการจ่ายช าระหนี้   
ค่าตรวจ CT X-Ray จ านวน 8 แสนบาท มีการจ่ายค่าสาธารณูปโภค จ านวน 5.8 แสนบาท และมีการบันทึก 
รับรู้หนี้สินมากกว่าเดือนสิงหาคม จ านวน 21 ล้านบาท 
ระดับวิกฤติทางการเงิน ปี 2561 ( ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2561) 

 
 - รพ.สนามชัยเขต (เดิม ระดับ 3 ต่อเนื่อง) วิกฤติระดับ 3 ในเดือนตุลาคม โอนเงินให้ รพ.สต.  
งวด 4/2561 จ านวน 1.55 ล้านบาท โอนเงินค่าลูกจ้าง (รพ.สต.) ปีงบประมาณ 2562 ประมาณ 9 แสนบาท 
ในเดือนนี้มีการตั้งเจ้าหนี้การค้า ประมาณ 6.2 ล้านบาท (เนื่องจากเดือนที่แล้วไม่ได้ซื้อยา เดือนนี้จึงมียอดซื้อ
เฉพาะค่ายาประมาณ 3 ล้านบาท) และในเดือนนี้มีการจ่ายช าระหนี้การค้าจากเงินบ ารุง ประมาณ 5 แสนบาท 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 



 
 

๖ 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
 ๔.๑  การขอรับเงินเพิ่มพิเศษส าหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ปฏิบัติงานในสถานบริการ
สาธารณสุขและไม่ท าเวชปฏิบัติส่วนตัวและหรือปฏิบัติงานโรงพยาบาลเอกชน (กลุ่มงานบริหารทั่วไป)
  แพทย์  ทันตแพทย์ และเภสัชกร แจ้งความประสงค์ขอรับเงินเพิ่มพิเศษส าหรับแพทย์ ทันต
แพทย์และเภสัชกร ตั้งแต่ ๑ ธันวาคม  ๒๕6๑ จ านวน  3   ราย  ดังนี้   
 1.  นางรุจิรัตน์  ปุณยลิขิต  ต าแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ                       รพ.พุทธโสธร 
 2.  นางสาวอรอนงค์  ตั้งตรงจิตต์ ต าแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ                       รพ.พุทธโสธร 
 3.  นางสาวละออง  น้อยจินดา ต าแหน่งทันตแพทย์ช านาญการ             รพ.พุทธโสธร 
  แพทย์  ทันตแพทย์ และเภสัชกร แจ้งความประสงค์ขอรับเงินเพิ่มพิเศษส าหรับแพทย์ ทันต
แพทย์และเภสัชกร ตั้งแต่ ๑ มกราคม  ๒๕62 จ านวน  1   ราย  ดังนี้   
 1.  นางสาวกนกพร  ทองเลื่อน ต าแหน่งเภสัชกรช านาญการพิเศษ          รพ.แปลงยาว 
  แพทย์  ทันตแพทย์ และเภสัชกร แจ้งความประสงค์ขอยกเลิกรับเงินเพิ่มพิเศษส าหรับแพทย์
ตั้งแต่ ๑ พฤศจิกายน  ๒๕6๑ จ านวน  1   ราย  ดังนี้  
 1. นางสาวปาณิตา  สิงห์แก้ว ต าแหน่งเภสัชกรช านาญการ         รพ.พนมสารคาม 
  แพทย์  ทันตแพทย์ และเภสัชกร แจ้งความประสงค์ขอยกเลิกรับเงินเพิ่มพิเศษส าหรับแพทย์
ตั้งแต่ ๑ ธันวาคม  ๒๕6๑ จ านวน  1   ราย  ดังนี้  
 1. นางสาวฉัตรชฎา  ทองภูสวรรค์ ต าแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ          รพ.พุทธโสธร 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 
 4.2  การจัดสรรการผ่าตัดตาต้อกระจก จังหวัดฉะเชิงเทรา (กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
สุขภาพจิตและยาเสพติด) 
 การจัดสรรการผ่าตัดตาต้อกระจก ของประชาชนในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา ทั้งหมด 1,001 ตา โดย
จัดสรรให้โรงพยาบาลพุทธโสธร จ านวน 500 ตา และโรงพยาบาลชุมชน 5 แห่งรวมกัน จ านวน 501 ตา 
มติที่ประชุม เห็นชอบ 
  
 4.3  การคัดเลือกหมอพื้นบ้านดีเด่นระดับจังหวัด และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานแพทย์แผนไทยดีเด่น
ระดับจังหวัด (กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก) 
 ตามท่ีกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้แจ้งหนังสือเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการ
คัดเลือกหมอพื้นบ้านดีเด่นระดับจังหวัด หมอไทยดีเด่นระดับจังหวัด และเจา้หน้าที่ผู้ปฏิบัติงานแพทย์แผนไทย
ดีเด่นระดับจังหวัด ประเภทละ 1 คน เพื่อเสนอรายชื่อเป็นตัวแทนระดับจังหวัด เข้ารับการคัดเลือกตามเกณฑ์ 
เพ่ือเป็นตัวแทนและมีผู้สนใจสมัคร มา จ านวน 2 คน ดังนี้  
  - หมอพ้ืนบ้านดีเด่นระดับจังหวัด คือ นายทองอินทร์ มาลี  
  - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานแพทย์แผนไทยดีเด่นระดับจังหวัด คือ นางสาวนวลฉวี สิทธิโสม 
ซึ่งทางกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ ได้ตรวจสมคุณสมบัติแล้ว เหมาะสมทั้ง 2 คน รายละเอียดตามไฟล์แนบ
ตามวาระการประชุม  
มติที่ประชุม เห็นชอบ และในครั้งต่อไปให้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติ   
 
 



 
 

๗ 

 
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕   เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  
 ๕.๑  รายงานการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยาประจ าเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑(กลุ่มงานควบคุม
โรคติดต่อ) 
 รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาจังหวัดฉะเชิงเทราตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 28 พฤศจิกายน 
2561 จากบัตรรายงานผู้ป่วย (รง.506) จ านวนบัตรทั้งสิ้น 3,019 ฉบับ รายงานทันเวลาจ านวน 3,004 ฉบับ 
คิดเป็นร้อยละ 99.50 รายงานทันเวลา 100% ทั้งหมด 9 อ าเภอ 
ประธาน : ครั้งต่อไป หากอ าเภอไหน รายงานความทันเวลาไม่ 100% ให้รายงานเหตุผลประกอบด้วย 
 5.1.1 อัตราป่วยของจังหวัดฉะเชิงเทรา อัตราป่วย 10 อันดับแรกจังหวัดฉะเชิงเทราเปรียบเทียบกับ      
อัตราป่วย ภาคกลางและอัตราป่วยประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 28 พฤศจิกายน 2561 รายละเอียดดังนี้  

 
 5.1.2 สถานการณ์โรคไข้เลอืดออก จังหวัดฉะเชิงเทรา นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 
28 พฤศจิกายน 2561 สสจ.ฉะเชิงเทรา ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจ านวนทั้งสิ้น 1,395 ราย คิดเป็น
อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน 198.04 (อันดับที่ 2 ระดับเขต และอันดับที่ 11 ระดับประเทศ) มีผู้เสียชีวิต    
3 ราย อัตราตายต่อประชากรแสนคนเท่ากับ 0.43 อัตราผู้ป่วยตายเท่ากับร้อยละ 0.22 กลุ่มอายุที่พบสูงสุด 
คือกลุ่มอายุ10 - 14 ปี อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนเท่ากับ 542.98 รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 15 - 24 ปี    
และ 5 - 9 ปี อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนเท่ากับ 381.98 และ 377.97 อาชีพท่ีมีจ านวนผู้ป่วยสูงสุดคือ
นักเรียน จ านวนผู้ป่วยเท่ากับ 619 ราย รองลงมาคือ รับจ้างและในปกครอง จ านวนผู้ป่วยเท่ากับ 405 ราย 
และ 265 ราย ตามล าดับ อ าเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุดคือ อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน
เท่ากับ 440.26 รองลงมาคือ อ าเภอคลองเขื่อนและ อ าเภอพนมสารคาม อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน



 
 

๘ 

เท่ากับ 379.82 และ205.46 ตามล าดับ  
  
 5.1.3 แผนเครื่องพ่นสารเคมีส าหรับการควบคุมโรค จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 
ข้อเสนอ :  
    1. เสนอจัดซื้อเครื่องพ่นชนิดละอองฝอยสารเคมี (ULV) พร้อมใช้งาน 
จัดซื้อทดแทนเครื่องพ่นหมอกควันที่หมดอายุ ใหแ้ก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล แห่งละ 1 เครือ่ง (5 
หมู่บ้าน ต่อ 1 เครื่อง) 
    2. เสนอให้มีเครื่องพ่นชนิดละอองฝอยสารเคมี (ULV) ติดรถยนต์ จ านวน 1 เครื่อง ต่อ 2 อ าเภอ 
    3. เสนอให้มีการส ารองสเปรย์กระป๋องเพียงพอ ส าหรับต้นปีที่ระบาด 
    4. ถ่ายโอนภารกิจให้องค์การปกครองท้องถิ่นชัดเจนเหมือนโรคพิษสุนัขบ้า 
 5.1.4 วัณโรค  มีจ านวนผู้ป่วยวัณโรคที่ข้ึนทะเบียนในปี 2561 จ านวน 767 ราย เสียชีวิต 50 ราย 
คิดเป็น 6.52%  
 ความครอบคลุมในการข้ึนทะเบียนรักษา 156/แสนประชากร  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๙ 

 
 ผลการรักษาผู้ป่วยวัณโรค ที่ข้ึนทะเบียนปี 2562 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 ๕.๒   การจัดสรรเงินค่าบริการทางการแพทย์ OP/PP/IP ส าหรับหน่วยบริการสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 (กลุ่มงานประกันสุขภาพ) 
 รายละเอียดตามท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบและตามไฟล์ที่แนบตามวาระการประชุม 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
  
 ๕.๓  การจัดท าแผนทางการเงิน (Planfin) ปีงบประมาณ 2562 (กลุ่มงานประกันสุขภาพ) 
 - แนวทางการจัดท าแผนทางการเงิน Planfin 2562 จะมีการปรับปรุงการจัดท าแผนประมาณเดือน 
เมษายน 2562 ซึ่งในแต่ละปี จะมีการด าเนินการปรับปรุงปีละ 2 ครั้ง  
 - การวิเคราะห์ Planfin Analysis ปี 2562 พบว่า Planfin Type 2 มีจ านวน 2 โรงพยาบาลคือ 
โรงพยาบาลบางน้ าเปรี้ยว และโรงพยาบาลสนามชัยเขต  
 - การติดตามประเมินผล Planfin ปี 2562 จะด าเนินการเป็นรายไตรมาส  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
  
 5.4  การติดตามการจัดสรรงบสนับสนุน รพ.สต./สอ.เฉลิมพระเกียรติฯ ปีงบประมาณ 2561    
(กลุ่มงานประกันสุขภาพ) 
 1. การสนับสนุนงบ Fixed cost ตามขนาด S M L ตามเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุขก าหนด 
 2. ควรสนับสนุน งบ OP/PP ยกเว้นงบค่าเสื่อม , ค่าใช้จ่ายอ่ืน ซึ่งหลักการในการจัดสรรเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ และตามผลงานการด าเนินงาน 
 3. ควรสนับสนุนงบ ฉ.11 ให้แก่ รพ.สต. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของการสนับสนุนในปีที่ผ่านมา 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
  
  



 
 

๑๐ 

 ๕.๕  นโยบายมหัศจรรย์ 1,000 วัน (กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ) 
 การประชุมสรุปผลงานและการพัฒนางานอนามัยแม่และเด็ก (MCH Board)เขตสุขภาพที่ 6 ในวันที่ 
28 พฤษภาคม 2561 โดยมีนายแพทย์อภิชาติ รอดสม สาธารณสุขนิเทศก์ เขต 6 เป็นประธานในการประชุม 
ไดแ้จ้งให้จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นจังหวัดโมเดลน าร่องในการด าเนินงานนโยบายมหัศจรรย์ 1,000 วัน ใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จึงขอให้ทุก คปสอ.คัดเลือกอ าเภอละ ๑ ต าบลน าร่องในการด าเนินการ โดยส่งรายชื่อมา
เพ่ือท า MOU กัน ในวันที่ 17 มกราคม 2562 โดนมีนายแพทย์อภิชาติ รอดสม สาธารณสุขนิเทศก์ เขต 6 เป็น
ประธาน ในการท า MOU   
มติที่ประชุม  รับทราบ 
  
 ๕.6  การด าเนินงานตามตัวช้ีวัดที่ 43 จ านวนหน่วยงานที่เป็นองค์กรแห่งความสุข (Happy 
Organization) (กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล) 
 การด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 43 จ านวนหน่วยงานที่เป็นองค์กรแห่งความสุข (Happy Organization)
แบ่งเป็น 4 ไตรมาส  
 - ไตรมาสที่ 1 การประเมินความสุขบุคลากร (Happinometer)และสุขภาวะองค์กร (Happy Public 
Organization Index:HPI) 
 -ไตรมาสที่ 2 การวิเคราะห์และแปลผลการประเมินความสุขบุคลากร (Happinometer) และสุขภาวะ
องค์กร (HPI) 
 - ไตรมาสที่ 3 การจัดท าแผนขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขและด าเนินงานตามแผนฯ 
 - ไตรมาสที่ 4 มี Success Story หรือ Bright Spot จากการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข อย่างน้อย
หน่วยงานละ 1 เรื่อง 

ร้อยละของหน่วยงานที่ได้ด าเนินการตอบแบบประเมิน Happinometer 
 ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 

  
   



 
 

๑๑ 

ร้อยละของหน่วยงานที่ได้ด าเนินการตอบแบบประเมิน HPI  

                                                                                                        
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืนๆ 
 6.1 เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชน 
 ไม่มี  
  
 6.2  เรื่องจากสาธารณสุขอ าเภอ 
  6.2.1 ให้จัดตั้งกรุ๊ปไลน์ โดยส่งเฉพาะข่าว One Page  
มติที่ประชุม  รับทราบ    
  
 6.3  เรื่องจากกลุ่มงานในส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ 
  6.3.1 สรุปผลการวิเคราะห์ระยะเวลาการอนุมัติโครงการฝึกอบรม/จัดงาน ประจ าปี
งบประมาณ 2561 (กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข)   
   1.  จ านวนโครงการฝึกอบรม/จัดงาน ของ รพ./สสอ. ที่เสนอ นพ.สสจ.อนุมัติ จ านวน 
428 โครงการ   
   2.  กรณีไม่มีการส่งแก้ไข จ านวน 286 โครงการ ร้อยละ 66.82 มีค่าเฉลี่ยจ านวน
วันอนุมัติ 5.48 วันท าการ  
   3.  กรณีส่งแก้ไข จ านวน 142 โครงการ ร้อยละ 33.18 มีค่าเฉลี่ยจ านวนวันอนุมัติ 
15.51 วันท าการ 
รายละเอียดตามท่ีเสนอในที่ประชุม 
มติที่ประชุม  รับทราบ  
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  6.3.2  การสมัครจิตอาสาทางการแพทย์และสาธารณสุข (กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและ
รูปแบบบริการ) 
ผู้ที่สนใจสามารถสมัครในระบบจิตอาสาทางการแพทย์และสาธารณสุข รายละเอียดตามหนังสือที่ได้แจ้งเวียนใน
ระบบสารบรรณ   
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   
  6.3.3  การออกหน่วย พอ.สว. (กลุ่มงานทันตสาธารณสุข) 
ขอขอบคุณทุกหน่วยงาน ที่ให้ความร่วมมือ ในการส่งเจ้าหน้าที่ มาร่วมออกหน่วย พอ.สว. ณ เรือนจ ากลาง
ฉะเชิงเทรา 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   
  6.3.4 หนี้องค์การเภสัช (กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข)  
ขอให้ทุกโรงพยาบาลเร่งช าระหนี้องค์การเภสัช ภายในเวลาที่ก าหนด 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๖.3๐ น.  
         ลงชื่อ  ภาคินี  อินรัตน์                                  ลงชื่อ         ชาตรี นันทพานิช 
        (นางสาวภาคินี  อินรัตน์)                                                           (นายชาตรี นันทพานิช)                                                                    
      นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                                              นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
         ผู้จดรายงานการประชุม                                                    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


