
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนประเมินผลและประชุมประจ าเดือน 
ครั้งที ่12/๒๕๖๑ 

วันที่  27  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑   
ณ ห้องประชุมพุทธโสธร ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 

คณะกรรมการ ผู้มาประชุม 

1 นายมณเฑียร คณาสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
2 นางสุนันทา ชนะวรรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา(รก.) 
3 นายเลิศชาย เลิศวุฒิ เภสัชกรเชี่ยวชาญ 
4 นางสาวรุ่งทิวา ประสานทอง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
5 นายสมบัติ ทั่งทอง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
6 นางระพีพร อารีย์   รองผู้อ านวยการด้าน พรส. รพ.พุทธโสธร 
7 นางรุจิรัตน์ ปุณยลิขิต รองผู้อ านวยการด้าน บริการปฐมภูมิ รพ.พุทธโสธร 
8 นายดิเรก ภาคกุล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางคล้า 
9 นางอุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม 
10 นายจักรวาล บุญชู ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางน้ าเปรี้ยว(แทน) 
๑1 นายสุธน คุณรักษา ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางปะกง 
๑2 นายสมคิด วิระเทพสุภรณ์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสนามชัยเขต 
13 นางสาวมานิตา พรรณวดี ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านโพธิ์ 
๑4 นางสาวรุ่งทิพย์ มหรรณพกุล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลราชสาส์น(แทน) 
15 นางสาวทิพวรรณ ไชยประการ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแปลงยาว 
๑6 นายเกริกภัทร ลิมปพยอม ผู้อ านวยการโรงพยาบาลท่าตะเกียบ 
17 นางสาววิพัชรินทร์ ทรงเดชาพิพัฒน์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลคลองเขื่อน 
๑8 นายบุญฤทธิ์ เฮ็งไล้ สาธารณสุขอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา(แทน) 
๑9 นายสมเจตน์ สถิตสมิทธิ์ สาธารณสุขอ าเภอบางคล้า 
20 นายเทอดศักดิ์ แพทย์ประสิทธิ์   สาธารณสุขอ าเภอพนมสารคาม 
21 นายกฤษดา พรหมสุวรรณ์ สาธารณสุขอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว(รก.) 
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 นางน้ าทิพย์ ธรรมชาติ เจ้าพนักงานธุรการ 
7 นางสาวดวงนภา ทองค า นักทรัพยากรบุคคล 
8 นางฐิตาภรณ์ เรืองสวัสดิ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ รพ.พุทธโสธร 

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการ 
 1     นายกสิวัฒน์ ศรีประดิษฐ์   นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 2     นางสาวสมบัติ ชุติมานุกูล  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร 
 
 
 
 
 
 
 

29 นายชาตรี นันทพานิช หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 

30 นายพิเชษฐ์ ไตรติลานันท์ หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
31 นายสุพจน์ กังใจ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
๓2 นางโสภา เวฬุตันติ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
๓3 นางลาวัณย์ อมรรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
๓4 นางลลิตา พรพนาวัลย์  หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
๓5 นางรัตนา จันทร หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
36 นายวีระชาติ อมรรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิตและยาเสพติด(แทน) 

๓7 นายพีระพล ต่วนภูษา หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
๓8 นายเดชชัย สินเจริญ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
39 นางสาวพรพิมล แน่นหนา หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ 
40 นางวิภาวี สุวรรณธร หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
41 นายสมชาย  ห้องทองค า หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารองค์กร 

42 นางรุ่งรัตน์ ห้องทองค า หัวหน้าส านักงานเลขานุการฯ 
43 นายจ ารัส ค ารอด ประธานชมรม อสม.จังหวัดฉะเชิงเทรา 



 
 

๓ 

เริ่มประชุม  
เวลา 09.00 - 12.00 น. 
 - ประชุมกลุ่มสาธารณสุขอ าเภอ 
 - ประชุมกลุ่มผู้อ านวยการโรงพยาบาล 
เวลา  13.๐๐  - 16.30 น.  
 - ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลและประชุมประจ าเดือน 
 นายมณเฑียร คณาสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในการประชุม   
 
วาระก่อนการประชุม 
 1. การประกาศเจตนารมณ์ การต่อต้านทุจริต "ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ไม่ทนต่อการ
ทุจริต (MOPH Zero Tolerance)" ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
 2.  การมอบโล่รางวัลต าบลดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (LTC) และผู้จัดการ การดูแลผู้สูงอายุดีเด่น (Care 
Manager) ประจ าปี 2561 
 3.  มอบประกาศนียบัตร ผู้ผ่านการอบรม ครู ก อสม. 4.0 ปีงบประมาณ 2562 
 4.  มอบอุปกรณ์ส าหรับเพิ่มประสิทธิภาพในการประชุม Web Conference 
 5.  สรุปข่าวสารสาธารณสุข ประจ าเดือน ธันวาคม 2561 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 1.1 เรื่องจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
  - เรื่องก าหนดการตรวจราชการและนิเทศงานตามแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 
ในวันที่ 7 – 9 มกราคม 2562  
  - เรื่องอุบัติเหตุ การไม่สวมหมวกนิรภัย ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย เมาแล้วขับ ขับรถฝ่าไฟแดง และ
ขับย้อนศร โดยหลังวันที่ 16 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป จะมีการจับและปรับ และขอให้หน่วยงานติดตั้งแผ่น
ป้ายรณรงค ์และปฏิบัติตามกฎจราจร อย่างเคร่งครัด    
  - รถพยาบาล ท่านปลัดห่วงใยความปลอดภัยและมีนโยบายซักซ้อมและให้ท าความเข้าใจใน
ประเด็นต่างๆ เช่น รถจะต้องมีความพร้อม ความเรียบร้อย ในการใช้งาน การให้บริการของผู้ป่วยในรถพยาบาล 
เป็นต้น ฝากแต่ละหน่วยงานก าชับ ดูแล และจะมีหนังสือแจ้งเวียน ลงไป 
  - การจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ ในสถานที่ราชการ ไม่ให้มี แอลกอฮอล์ ในงานเลี้ยง 
  - การจ่ายยา ทางไปรษณีย์ มอบ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
  
ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลและประชุมประจ าเดือน 
ครั้งที่ 11/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ทั้งหมด 12 หน้า 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 
 
 
 



 
 

๔ 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 

 3.1  สถานการณ์การเงินการคลัง (กลุ่มงานประกันสุขภาพ) 

 
  
มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

 ๔.๑  การขอรับเงินเพิ่มพิเศษส าหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ปฏิบัติงานในสถานบริการ
สาธารณสุขและไม่ท าเวชปฏิบัติส่วนตัวและหรือปฏิบัติงานโรงพยาบาลเอกชน (กลุ่มงานบริหารทั่วไป)
 แพทย์  ทันตแพทย์ และเภสัชกร แจ้งความประสงค์ขอรับเงินเพิ่มพิเศษส าหรับแพทย์ ทันตแพทย์    
และเภสัชกร ตั้งแต่ ๑ ธันวาคม  ๒๕61 จ านวน  1   ราย  ดังนี้   
 1.  นางสาวณิชา  จันทร์ประเสริฐ ต าแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ  รพ.สนามชัยเขต 
 แพทย์  ทันตแพทย์ และเภสัชกร แจ้งความประสงค์ขอรับเงินเพิ่มพิเศษส าหรับแพทย์ ทันตแพทย์    
และเภสัชกร ตั้งแต่ ๑ มกราคม  ๒๕62 จ านวน  5   ราย  ดังนี้   
 1.  นางสาวอธิตยา  บูรณะศรีศักดิ์  ต าแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ            รพ.พนมสารคาม 
 2.  นายเจริญศักดิ์  อ่ ากลิ่น  ต าแหน่งนายแพทย์ช านาญการ  รพ.พทุธโสธร 
 3.  นายโชคชัย  เนียมโภคะ  ต าแหน่งเภสัชกรช านาญการ  รพ.พุทธโสธร 
 4.  นายอภิวัฒน์  มังคละทน  ต าแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ  รพ.พุทธโสธร 
 5.  นางสาวสลลิทิพย์  กมลศิริ  ต าแหน่งเภสัชกรช านาญการ  รพ.แปลงยาว 
   
 
 



 
 

๕ 

 แพทย์  ทันตแพทย์ และเภสัชกร แจ้งความประสงค์ขอรับเงินเพิม่พิเศษส าหรับแพทย์ ทันตแพทย์    
และเภสัชกร ตั้งแต่ ๑ กุมภาพันธ์  ๒๕62 จ านวน  3   ราย  ดังนี้   
 1. นางสาวสิริพันธ์  จิตตางกูร ต าแหน่งเภสัชกรช านาญการ  สสจ.ฉะเชิงเทรา 
 2. นางสาวพัชราพร  วรรณศิริ ต าแหน่งเภสัชกร    รพ.พนมสารคาม 
 3. นางสาวสุณิสา  อินทรนนท์วิไล ต าแหน่งทนัตแพทย์ช านาญการ  รพ.ท่าตะเกียบ 
 แพทย์  ทันตแพทย์ และเภสัชกร แจ้งความประสงค์ขอยกเลิกรับเงินเพิ่มพิเศษส าหรับแพทย์ตั้งแต่        
๑ มกราคม  ๒๕62 จ านวน  2   ราย  ดังนี้ 
 1. นางสาวกนกวรรณ  นุชประมูล   ต าแหน่งนายแพทย์ช านาญการ  รพ.พุทธโสธร 
 2. นางสาวปันปณิธ  สุขวโรตม์วัตร  ต าแหน่งนายแพทย์ช านาญการ  รพ.พุทธโสธร 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 
 4.2  ขอปิด รพ.สต.คลองเขื่อน หมู่ 5 อ.คลองเขื่อน และขอตัดต าแหน่ง ผอ.รพ.สต.ไปเปิด 
ต าแหน่งท่ี รพ.สต.บ้านหนองขาหยั่ง อ.ท่าตะเกียบ (กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล) 
 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอคลองเข่ือน ได้แจ้งขอปิดหน่วยบริการสุขภาพ รหัส 02294                
รพ.สต.คลองเขื่อน หมู่ 5 อ.คลองเข่ือน และขอตัดต าแหน่ง ผอ.รพ.สต.ไปเปิด ต าแหน่งที่ รพ.สต.บ้านหนอง     
ขาหยั่ง อ.ท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
มติที่ประชุม เห็นชอบ 
  
 4.3  ขอมติส่งเปลี่ยนแปลงรายการค่าบริการทางการแพทย์ฯ(งบค่าเสื่อม)เพื่อให้ อปสข.พิจารณา
อนุมัติ (กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข) 
  โรงพยาบาลบางคล้า รายการตามแผนเดิม คือ รถพยาบาล (รถตู้) วงเงิน 2,000,000 บาท 
ขอเปลี่ยนแปลงรายการใหม่ จ านวน 4 รายการ คือ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถ่ีสูง จ านวน 
1,200,000 บาท  ,เครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ 650,000 บาท  ,INFUSIONPUM(เครื่องควบคุมสารละลายใน
หลอดเลือดด า) 100,000 บาท และ เครื่องวัดออกซิเจนในกระแสเลือด 50,000 บาท รวม 4 รายการ รวม
วงเงินเท่าเดิม คือ 2,000,000 บาท รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
  โรงพยาบาลสนามชัยเขต รายการตามแผนเดิม คือ ซ่อมแซมถนนทางเดิน วงเงิน 
875,869.60 บาท ขอเปลี่ยนแปลงรายการใหม่ เป็น ซ่อมแซมถนนทางเดิน จ านวนเงิน 578.869.60 บาท 
และ ซ่อมแซมหลังคาอาคารผู้ป่วย 30 เตียง จ านวนเงิน 500,000 บาท รวมวงเงินเท่าเดิม คือ 875,869.60 
บาท รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
มติที่ประชุม เห็นชอบ  
  
 4.4  การดูแลผู้ป่วยภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิต Sepsis/Septic Shock จังหวัดฉะเชิงเทรา   
(กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ) 
 การพัฒนา Service Plan Community Sepsis-Septic Shock สาขาอายุรกรรม ที่ในปีนี้จะมุ่งเน้น
การใช้ lab:blood lactate ในการช่วยประเมินความรุนแรงและติดตามการรักษาผู้ป่วยในเครือข่าย แนวทาง
ปฏิบัติคือ จะเจาะครั้งแรกในการวินิจฉัย และอีกครั้งเพ่ือติดตามหลังการรักษา โดยจะใช้ lab strip ที่มีต้นทุน 
(ซื้อร่วมทั้งจังหวัดในราคาต่อรอง) อยู่ที่ราคา Strip ละ 90 บาท   
มติที่ประชุม ให้รอน าเข้าวาระ Service Plan และน ามาเข้าวาระ การชุม กวป. ในครั้งต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี ๕   เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  
 ๕.๑  รายงานการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยาประจ าเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ (กลุ่มงานควบคุม
โรคติดต่อ) 
 รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาจังหวัดฉะเชิงเทราตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 25 ธนัวาคม 2561 
จากบัตรรายงานผู้ป่วย(รง.506) จ านวนบัตรทั้งสิ้น 40,824 ฉบับ รายงานทันเวลาจ านวน 39,957 ฉบับ    
คิดเป็นร้อยละ 97.88  
 5.1.1 อัตราป่วยของจังหวัดฉะเชิงเทรา อัตราป่วย 10 อันดับแรกจังหวัดฉะเชิงเทราเปรียบเทียบกับ      
อัตราป่วย ภาคกลางและอัตราป่วยประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 25 ธันวาคม 2561 รายละเอียดดังนี้  

  
 5.1.2 สถานการณ์โรคไข้เลอืดออก จังหวัดฉะเชิงเทรา นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 25 ธันวาคม 
2561 สสจ.ฉะเชิงเทรา ไดร้ับรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจ านวนทั้งสิ้น 1,575 ราย คิดเป็นอัตราป่วยต่อ
ประชากรแสนคน 233.70 (อันดับที่ 2ระดับเขตและอันดับที่ 10 ระดับประเทศ) มีผู้เสียชีวิต 3ราย อัตราตาย
ต่อประชากรแสนคนเท่ากับ 0.45 อัตราผู้ป่วยตายเท่ากับร้อยละ 0.19 กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ 10-
14 ปี อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนเท่ากับ 623.50 รองลงมาคือกลุ่มอายุ 15-24 ปี และ 5-9 ปี อัตราป่วย
ต่อประชากรแสนคนเท่ากับ 430.12 และ 430.79 อาชพีที่มีจ านวนผู้ป่วยสูงสุดคือนักเรียน      จ านวนผู้ป่วย
เท่ากับ 696 ราย รองลงมาคือรับจ้างและในปกครองจ านวนผู้ป่วยเท่ากับ 446 ราย และ 310 ราย ตามล าดับ 
อ าเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุด คืออ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนเท่ากับ 497.41 รองลงมา
คืออ าเภอคลองเขื่อน และอ าเภอพนมสารคาม อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนเท่ากับ 436.02 และ 293.67
  
 5.1.3 รายงานการสอบสวนโรคฺ Brucellosis เมื่อเดือน พฤศจิกายน 2561 ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับรายงานจากโรงพยาบาลพุทธโสธรพบผู้ป่วยยีนยันโรค Brucellosis เพศหญิง อายุ 52 
ปี อาชีพเลี้ยงสัตว์ (แพะเนื้อ) ที่อยู่ขณะป่วย หมู่ 11 ต าบลท่ากระดาน อ าเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 ส านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ร่วมกับทีมสอบสวนควบคุมโรคในพ้ืนที่ เบื้องต้นเข้าด าเนินการ
ค้นหาผู้สัมผัสและผู้ป่วยรายใหม่ ในกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ ในหมู่ 11 และ หมู่ 18 ต าบลท่ากระดาน อ าเภอ
สนามชัยเขต จากการสอบสวนพบว่า ผู้ป่วยมีการท าคลอดแพะที่แท้งโดยไม่สวมถุงมือ และพบผู้สัมผัสจ านวน 
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15 ราย มีประวัติท างานในคอกแพะสัมผัสสารคัดหลั่งของสัตว์ และกินรกแพะที่แท้งแบบสุกๆดิบๆ ได้เจาะเลือด
ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ พบผู้ติดเชื้อเพ่ิมขึ้น 5 ราย (ติดตามดูแลรักษาให้ยาปฏิชีวนะแล้ว) ซึ่งได้ด าเนินการ
ป้องกันควบคุมโรคแล้วดังนี้  
  1. ให้สุขศึกษาการป้องกันโรคบรูเซลโลซิสแก่ประชานในพ้ืนที่ โดย อบต.ท่ากระดาน ร่วมกับ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฯและปศุสัตว์จังหวัดฯ จัดอบรม “โครงการดูแลกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติใน
พ้ืนที ่โรคบรูเซลโลซิส (Brucllosis) ปีงบฯ 2562” กลุ่มเป้าหมาย แกนน าชุมชน อสม. กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยง
แพะ และประชาชนทั่วไป จ านวน 60 คน ในวันที่ 20 ธันวาคม 2561 
  2. ด าเนินการส ารวจค้นหาผู้สัมผัสและผู้ป่วยรายใหม่เพ่ิม โดยการสัมภาษณ์ใช้แบบคัดกรอง
กลุ่มเสี่ยง ขณะนี้พบผู้สัมผัสเพ่ิมจ านวน 14 ราย ได้เจาะตรวจเลือดวิเคราะห์ พบผู้ติดเชื้อ 1 ราย (รวมพบผู้ป่วย 
7 ราย) และมีก าหนดการลงพ้ืนที่ เพื่อส ารวจค้นหาผู้สัมผัสฯเพิ่มอีก ในวันที่ 27 – 28 ธันวาคม 2561 
  3. วางแผนจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ เรื่อง การป้องกันโรค Brucellosis ติดตั้งตามสถานที่
ส าคัญในพื้นที่ ได้แก่ วัด โรงเรียน รพ.สต. เป็นต้น โดย อบต.ท่ากระดาน ซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงด าเนินการ 
  4. เฝ้าระวังการเกิดโรคบรูเซลโลซิสกับประชาชนในพื้นท่ี โดยหน่วยสถานบริการสาธารณสุข   
ในพ้ืนที่ รพ.สต. ตรวจคัดกรองประชาชน ที่มีอาการเข้าได้กับโรคและมีประวัติสัมผัสสัตว์สงสัย พร้อมประสาน
รพ.สนามชัยเขต ส่งต่อผู้ป่วย เพ่ือได้รับการวินิจฉัยและดูแลรักษาต่อไป และประสานทีมเครือข่าย รพ.เขาฉกรรจ์
จังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นเขตพ้ืนที่รอยต่อ เพื่อการเฝ้าระวังโรคให้กับประชาชนในพื้นท่ีที่ไปรับบริการ อย่างน้อย 6 
เดือน (ระยะฟักตัว) 
   5. แจ้งประสานส านักงานปศุสัตว์จังหวัด เพื่อการป้องกันควบคุมโรคในสัตว์ต่อไป ขณะนี้
ทางด้านปศุสัตว์ ได้ประกาศเป็นเขตพ้ืนที่โรคระบาดสัตว์ชั่วคราวแล้ว และได้ท าการเจาะตรวจเลือดแพะในคอก   
ที่ผู้ป่วยรายแรกสัมผัสแล้ว จ านวน 30 ตัว พบติดเชื้อ 3 ตัว ได้ท าการท าลายแล้ว และมีแผนก าหนดการส ารวจ
และเจาะตรวจเลือดแพะในพ้ืนที่จ านวนกว่า 20 ครัวเรือน แพะประมาณ 300 ตัว ซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วง
ด าเนินการ 
  6. รวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงาน และผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการทั้งในคนและสัตว์    
เพ่ือวางแผนการด าเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคในพ้ืนที่ต่อไป 
 5.1.4 วัณโรค    
ผลส าเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรค All From จังหวัดฉะเชิงเทราปี 2561 
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 ความครอบคลุมการค้นหาและขึ้นทะเบียนรักษา (เทียบกับค่าประมาณการ) 
 ปี 2561 จังหวัดฉะเชิงเทรา มีจ านวนผู้ป่วยขึ้นทะเบียนรักษาวัณโรคน ามาประเมิน 11 อ าเภอ ทั้งหมด 
766 ราย อัตราเสียชีวิตน้อยกว่า 5% อยู่ที่ อ.ท่าตะเกียบ อ.บางปะกง อ.แปลงยาว และเสียชีวิตสูงสุดที่ อ.ราช
สาส์น อัตราขาดยา ไม่พบผู้ป่วยขาดยาเลย อยู่ที่ อ.คลองเขื่อน อ.บางน้ าเปรี้ยว อ.บางปะกง อ.บ้านโพธิ์ และ
ขาดยาสูงสุดที่ อ.บางคล้า 
 การค้นพบTB จากการ Active Case Finding ทุกกลุ่มเสี่ยง ปี2562 
 เมื่อแยกตามกลุ่มเสี่ยงการค้นหา พบ TB มากในกลุ่ม ผู้สัมผัสใกล้ชิด 9 ราย  ผู้สัมผัสรว่มบ้าน 3 ราย 
ผู้มีประวัติเป็นวัณโรค 3 ราย จากทั้งหมด 29 ราย 
 ความครอบคลุมในการข้ึนทะเบียนรักษา 156/แสนประชากร  

 
 ผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา RR/MDR-TB Pre-XDR XDR ปี 2561-2562 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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 ๕.๒   การส ารวจครุภัณฑ์ ประจ าปี ของหน่วยบริการ (กลุ่มงานประกันสุขภาพ) 
 ขอให้ทุกหน่วยบริการ ด าเนินการส ารวจครุภัณฑ์ และการคิดค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์ ประจ าปี    
ของหน่วยบริการทุกแห่ง    
มติที่ประชุม  รับทราบ 
  
 ๕.๓  เงินคงเหลือของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปี 2561                 
(กลุ่มงานประกันสุขภาพ) 

  
 รายละเอียดย่อยตามไฟล์ที่น าเสนอในที่ประชุม 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
  
 5.4  การเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ ผู้ป่วยนอก ภายในจังหวัด ณ ไตรมาส 4/2561    
(กลุ่มงานประกันสุขภาพ) 

 
รพ.คอลัมนในแนวตั้ง ตองช าระยอดคางช าระระหวาง รพ. ตามคอลัมนในแนวนอน  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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 ๕.๕  การพัฒนาระบบส่งต่อข้อมูลการดูแลต่อเนื่องที่บ้านด้วยโปรแกรม Smart COC ฉะเชิงเทรา 
(กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ) 
  สรุปผลการพัฒนาระบบส่งต่อข้อมูลการดูแลต่อเนื่องที่บ้านด้วยโปรแกรม Smart COC  
 - ข้อมูลจาก รพศ/รพช ถึง รพ.สต.ช้ากว่า 14 วัน 
 - ลายมือไม่ชัดเจน 
 - สิ้นเปลืองกระดาษ / และค่าจัดส่งเอกสาร 
 - การตอบกลับ < 30 % 
 - การประมวลผลยุ่งยาก 
 - ผู้บริหารไม่สามารถดูข้อมูล แบบ Real Time 
  ประโยชน์ที่ได้รับ 
 - สามารถจัดการข้อมูลผู้ป่วยอย่างเป็นรูปธรรม รวดเร็ว 
 - ระบุพิกัดบ้านในเชิงระบาดวิทยาได้ 
 - ลดภาวะแทรกซ้อน และ Re admit 
 - Paperless ลดค่าจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ 
 - ผู้บริหารสามารถติตามข้อมูลแบบ Real Time 
 - ข้อมูลสามารถเปรียบเทียบกับจังหวัดอ่ืนได้ 
 - พัฒนา CPG ในการดูแลต่อเนื่องลงในโปรแกรมได้ 
 - Line group เชื่อมต่อระหว่าง Admin+ User 
รายละเอียดตาม Power Point ที่น าเสนอในที่ประชุม น าเสนอโดย นางฐิตาภรณ์ เรืองสวัสดิ์ รพ.พุทธโสธร 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืนๆ 
 6.1 เรื่องจากรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 
  6.1.1 การพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิโครงการสาธารณสุข 100 ปี 
 การพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิโครงการสาธารณสุข 100 ปี  หมออนามัยห่วงใยประชาชนสร้างชุมชน
ปลอดขยะ ร่วมขจัดภัยไข้เลือดออก ของจังหวัดฉะเชิงเทรา ด าเนินการท าเรื่องเบิกจ่ายตามโครงการเสร็จสิ้นทุก
โครงการ มีโครงการสร้างที่พักขยะ อยู่ระหว่างการแกไ้ขเอกสารกับกรมบัญชีกลาง  2  แห่ง 
  6.1.2 การโอน รพ.สต. ไปอยู่กับท้องถิ่น 
  การโอน รพ.สต. ไปอยู่กับท้องถิ่น ขณะนี้มี รพ.สต โอนไปอยู่กับท้องถิ่นแล้ว 50 แห่ง  ส าหรับท้องถิ่น
ที่มีความพร้อมรับโอน รพ.สต ที่แจ้งเรื่องไปกระทรวงสาธารณสุข จ านวน 130 แห่ง ของจังหวัดฉะเชิงเทรา      
มี 2 แห่ง ได้แก่ อบต.เสม็ดใต้ และ อบต.บึงน้ ารักษ์ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 6.2  เรื่องจากโรงพยาบาล 
 - ไม่มี- 
  
  



 
 

๑๑ 

 6.3  เรื่องจากสาธารณสุขอ าเภอ 
  6.3.1  งบค่าเสื่อม 20% ปี 2562 ขอให้โรงพยาบาล สนับสนุนให้ รพ.สต.ติดดาวตามบัญชีที่
ตกลงกันไว้ด้วย  
  6.3.2  งบค่าเสื่อม 70% ในส่วนของหน่วยบริการของ คปสอ.สนามชัยเขต และคปสอ.      
บางคล้า ได้จัดท าเอกสารเปลี่ยนแปลงรายการเรียบร้อยแล้ว ในวงเงินเท่าเดิม รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 
  6.3.3  ผลการประกวด อสม. มีการเรียงล าดับผิด แต่คะแนนถูกต้อง 
มติที่ประชุม  รับทราบ    
  
 6.4  เรื่องจากกลุ่มงานในส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ 
  6.4.1 การส ารวจผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก (กลุ่มงานทันตสาธารณสุข)   
 สืบเนื่องจากมูลนิธิทันตะนวัตกรรม ขอให้ส ารวจผู้ป่วยมะเร็งช่องปากที่มีปัญหา การกลืน การเค้ียว จะมี
การแจกเจลอาหาร และน้ าลายเทียม ซึ่งแจกฟรีให้กับผู้ป่วย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ข้อมูลส่วนหนึ่ง ให้ใช้ข้อมูลจาก
โรงพยาบาลพุทธโสธร  
มติที่ประชุม  รับทราบ  
     
  6.4.2  การจ่ายค่าป่วยการ (กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ) 
 การจ่ายค่าป่วยการของ อสม. มีการจ่ายผ่านระบบโอนเข้าบัญชีธนาคารแล้ว  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   
  6.3.3 ก าหนดการตรวจราชการ (กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข)  
 ก าหนดการตรวจราชการและนิเทศงานตามแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ 7 – 9 
มกราคม 2562 รายละเอียดตามท่ีได้แจ้งเวียน ให้ทราบทาง สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ แล้ว 
โดย การแต่งกาย วันที่ 7 มกราคม 2562 แต่งกายชุดข้าราชการสีกากี  
  วันที่ 8 มกราคม 2562 แต่งกายชุดผ้าไทยของหน่วยงาน 
  วันที่ 9 มกราคม 2562 แต่งกายชุดฟ้าสาธารณสุข 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๖.3๐ น.  
         ลงชื่อ  ภาคินี  อินรัตน์                                  ลงชื่อ        ชาตรี นันทพานิช 
        (นางสาวภาคินี  อินรัตน์)                                                          (นายชาตรี นันทพานิช)                                                                    
      นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                                     หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
         ผู้จดรายงานการประชุม                                                ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


