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รายงานการประชมุคณะกรรมการวางแผนประเมินผลและประชุมประจําเดือน ครั้งท่ี 5/๒๕๖4   
วันที่  27  พฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕๖๔   

ณ หองประชุมพุทธโสธร สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
(ประชุมผานระบบ VDO  Conference โปรแกรม “ZOOM Cloud Meetings”) 

 
คณะกรรมการผูมาประชมุ ณ หองประชุมพุทธโสธร  

 
 

1) นายมณเฑียร  คณาสวัสดิ์ นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
2) นางสุนันทา  ชนะวรรณ นักวิชาการสาธารณสุขเช่ียวชาญ ดานสงเสริมพัฒนา 
3) นายชาญเลขา  กุลละวณิชย นักวิชาการสาธารณสุขเช่ียวชาญ  ดานบริการทางวิชาการ (รก.) 
4) นายสมบัต ิ ท่ังทอง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
5) นางรัตนา  จันทร ทันตแพทยเช่ียวชาญ 
6) นายดิเรก  ภาคกุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลบางคลา 
7) นางสาวมานิตา  พรรณวดี ผูอํานวยการโรงพยาบาลบานโพธิ์ 
8) นางสาวนุชนารถ  อรณพ ณ อยุธยา หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป 
9) นายชาตรี  นันทพานิช หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 
10) นายพิเชษฐ  ไตรติลานันท หัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ  
11) นายเจริญชัย  นวพาณิชย  หัวหนากลุมงานควบคุมโรคติดตอ (แทน) 
12) นางโสภา  เวฬตัุนต ิ หัวหนากลุมงานสงเสริมสุขภาพ 
13) นางลาวัณย อมรรัตน หัวหนากลุมงานพัฒนาคณุภาพและรูปแบบบริการ  
๑4) นางสาวพรสวรรค อิมามี หัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข (แทน) 
15) นางสาวยุพิน  หงษวะชิน หัวหนากลุมงานควบคุมโรคไมติดตอ สุขภาพจิตฯ   
16) นายพีระพล  ตวนภูษา หัวหนากลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัย  
17) นายเดชชัย  สินเจริญ หัวหนากลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
18) นางสาวพรพิมล แนนหนา หัวหนากลุมกฎหมาย  
19) นางวิภาวี  สุวรรณธร หัวหนากลุมงานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
20) นายสมชาย หองทองคํา หัวหนากลุมงานสื่อสารองคกร   
21) นางรุงรัตน หองทองคํา หัวหนาสํานักงานเลขานุการฯ    



 ๒

คณะกรรมการผูรวมประชุมผานระบบ VDO  Conference 
 

 

1) นางสาวสมบัติ  ชุติมานุกูล ผูอํานวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร 
2) นายกสิวัฒน  ศรีประดิษฐ นายแพทยเช่ียวชาญ  ดานเวชกรรมปองกัน 
3) นางระพีพร  อารีย รองผูอํานวยการฝายการแพทย รพ.พุทธโสธร 
4) นางสาวสราพร มัทยาท รองผูอํานวยการดานพัฒนาระบบบริการ และสนับสนุนบริการ  
  รพ.พุทธโสธร 
5) นางรุจิรัตน  ปุณยลิขิต รองผูอํานวยการดานบริการปฐมภูมิ รพ.พุทธโสธร 
6) นายสรลักษณ   ม่ิงไทยสงค ผูอํานวยการโรงพยาบาลบางนํ้าเปรี้ยว 
7) นายสุธน  คุณรักษา ผูอํานวยการโรงพยาบาลบางปะกง 
8) นางอุไร  ศิลปกิจโกศล ผูอํานวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม 
9) นายอนุชา  อาภาสวัสดิ์ ผูอํานวยการโรงพยาบาลราชสาสน 
๑0) นายสันติ  สัมฤทธิ์มโนพร ผูอํานวยการโรงพยาบาลสนามชัยเขต (รก.) 
11) นางสาวทิพวรรณ   ไชยประการ ผูอํานวยการโรงพยาบาลแปลงยาว 
12) นายเกริกภัทร  ลิมปพยอม ผูอํานวยการโรงพยาบาลทาตะเกียบ 
13) นางสาววิพัชรินทร   ทรงเดชาพิพัฒน ผูอํานวยการโรงพยาบาลคลองเขื่อน 
14) นายสมเจตน   สถิตสมิทธิ์ สาธารณสุขอําเภอเมืองฉะเชิงเทรา  
15) นายศักดิ์ชัย  วินิจสกุลไทย สาธารณสุขอําเภอบางคลา 
16) นายกฤษดา   พรหมสุวรรณ สาธารณสุขอําเภอบางนํ้าเปรี้ยว 
17) นายชูชีพ   มีเจริญ สาธารณสุขอําเภอบางปะกง 
18) นายมานิตย   ชุมชูจันทร สาธารณสุขอําเภอบานโพธิ ์
19) นายเทอดศักดิ์ แพทยประสิทธิ ์ สาธารณสุขอําเภอพนมสารคาม 
20) นายสุทัศน   เสียงไพโรจน สาธารณสุขอําเภอราชสาสน   
21) นายมนตรี   สมบูรณทรัพย สาธารณสุขอําเภอสนามชัยเขต (รก.) 
๒2) นางสาวจันทร  ศรีสุรักษ สาธารณสุขอําเภอแปลงยาว 
๒3) นายบุญฤทธิ์ เฮงไล สาธารณสุขอําเภอทาตะเกียบ  (รก.) 
๒4) นางศิริพร  สุขประเสริฐ สาธารณสุขอําเภอคลองเข่ือน 
25) นายเสรี  เพ็งสาท ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิง่แวดลอมเทศบาลเมืองฯ 
๒6) นายจํารัส   คํารอด ประธานชมรม อสม.จังหวัดฉะเชิงเทรา 



 ๓

ผูเขารวมประชุม ณ หองประชุมพุทธโสธร   
1) นางสมจิตร  ทองสุขดี เภสัชกรเช่ียวชาญ 
๒) นายอาณัติ ประดิษแจง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
๓) นายเมธี  เมฆวิชัย นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 
๔) นางสาวนัทธมน นักเสียง นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 
๕) นางสาวภาคินี  อินรัตน นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

 
 

กําหนดการประชมุ  
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.  นายมณเฑยีร คณาสวัสด์ิ  นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
เปนประธานในการประชุม     
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
 1. วัคซีนโควิด จังหวัดฉะเชิงเทรา จะเริ่มฉีดวัคซีน แบบปูพรมในวันท่ี 7 มิถุนายน 2564  

สวนการจองผานหมอพรอมใหชะลอไวกอน ซึ่งเปาหมายการฉีดวัคซีนของจังหวัดฉะเชิงเทราคือ 
13,000 คน/วัน หนวยฉีดหลักของจังหวัด อยูท่ีรพ.พุทธโสธรและมหาวิทยาลัยราชภัฎ        
ราชนครินทรฉะเชิงเทรา 

 2. งบประมาณ จะเขาสูชวงไตรมาส 4 แลวขอใหทุกแหงเรงรัดการเบิกจายงบประมาณดวย 
มติที่ประชุม รับทราบ  
 
ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลและประชุมประจําเดือน 
ครั้งที่ 4  เม่ือวันที่  30 เมษายน  ๒๕๖๔   
 รายงานการประชุมฯ จํานวน 11 หนา  รายละเอียดตามไฟลท่ีนําเสนอในท่ีประชุม 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม  
  
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งที่แลว 
 ไมมี 
  
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
๔.๑  การขอรับเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับแพทย ทันตแพทย และเภสัชกร ที่ปฏิบัติงานในสถานบริการสาธารณสุข    
       และไมทําเวชปฏิบัติสวนตัวและหรือปฏิบัติงานโรงพยาบาลเอกชน โดย กลุมงานบริหารทั่วไป 
  -  แพทย  ทันตแพทย และเภสัชกร แจงความประสงคขอรับเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับแพทย 

ทันตแพทยและ เภสัชกร ตั้งแต ๑ มิถุนายน 2564 จํานวน 63 ราย  ดังน้ี   
1.   นางสาวรุงวิไล  เอ่ียมนิรันดร ตําแหนง เภสัชกรปฏิบัติการ รพ.คลองเข่ือน 
2.   นายอภิศักดิ์  บุญพรอมรักษา ตําแหนง นายแพทยปฏิบัติการ รพ.สนามชัยเขต 
3.   นางสาวอิชยา  โพธิ์ศรี ตําแหนง นายแพทยปฏิบัติการ รพ.สนามชัยเขต 
4.   นางสาวสุมลมาลย  จุลสตัย ตําแหนง เภสัชกรปฏิบัติการ รพ.สนามชัยเขต 
5.   นางสาวพิชญา  หวังมีสรี ตําแหนง เภสัชกรปฏิบัติการ รพ.สนามชัยเขต 
6.   นายกองภพ  พงษนุช  ตําแหนง นายแพทยปฏิบัติการ รพ.แปลงยาว 



 ๔

7.   นางสาวศุภนิดา  เหลืองสุขเจริญ ตําแหนง นายแพทยปฏิบัติการ รพ.แปลงยาว 
8.   นางสาวกัญญวราฑ  สิริไชยธยากุล ตําแหนง ทันตแพทยชํานาญการ รพ.แปลงยาว 
9.   นางสาวเหมือนฝน  ตันเจรญิ ตําแหนง ทันตแพทยชํานาญการ รพ.แปลงยาว 
10. นางสาวนํ้าทิพย  หนูอุดม ตําแหนง นายแพทยปฏิบัติการ รพ.ทาตะเกียบ 
11. นายนภันตพุทธคุณ  นิมมานนันทน ตําแหนง เภสัชกรชํานาญการ รพ.ทาตะเกียบ 
12. นางสาวทับทิม  โสระสิงห ตําแหนง เภสัชกรปฏิบัติการ รพ.ทาตะเกียบ 
13. นางสาวขนิษฐา  กิจเจริญไชย ตําแหนง ทันตแพทยชํานาญการพิเศษ รพ.บางคลา 
14. นายกษิติ  ถาวรวุฒิชาติ ตําแหนง นายแพทยปฏิบัติการ รพ.คลองเขื่อน 
15. นายนรภัทร  ออนโพธิ์อารีย ตําแหนง นายแพทยปฏิบัติการ รพ.พุทธโสธร 
16. นายชนน  ตั้งเกษมจิตต ตําแหนง นายแพทยปฏิบัติการ รพ.พุทธโสธร 
17. นายนนทวัฒน  ฉัตรฉลวย ตําแหนง นายแพทยปฏิบัติการ รพ.พุทธโสธร 
18. นายณัชพล  ฮง  ตําแหนง นายแพทยปฏิบัติการ รพ.พุทธโสธร 
19. นางสาวณิชณกุล  รัตนสมบัติ ตําแหนง นายแพทยปฏิบัติการ รพ.พุทธโสธร 
20. นางสาวภัสธารีย  ศรีจารสิุทธิ ์ตําแหนง นายแพทยปฏิบัติการ รพ.พุทธโสธร 
21. นางสาวพิมพพิชชา  มะปูเลาะ ตําแหนง นายแพทยปฏิบัติการ รพ.พุทธโสธร 
22. นางสาวจุฑามาศ  วัฒนชัยพนา ตําแหนง นายแพทยปฏิบัติการ รพ.พุทธโสธร 
23. นายภูดิศ  พัชราธิวัฒน ตําแหนง นายแพทยปฏิบัติการ รพ.พุทธโสธร 
24. นายพนธกร  ปริยปราณ ี ตําแหนง นายแพทยปฏิบัติการ รพ.พุทธโสธร 
25. นายอาชวิน  อิงคานุวัฒน ตําแหนง นายแพทยปฏิบัติการ รพ.พุทธโสธร 
26. นางสาวเมชิตา  คงภิรมยชื่น ตําแหนง นายแพทยปฏิบัติการ รพ.พุทธโสธร 
27. นางสาวภนิตา  ปนปรีชาชัย ตําแหนง นายแพทยปฏิบัติการ รพ.พุทธโสธร 
28. นายรัชชานนท  ณีคง  ตําแหนง นายแพทยปฏิบัติการ รพ.พุทธโสธร 
29. นางสาวชนิกา  วงศพยัคฆ ตําแหนง นายแพทยปฏิบัติการ รพ.พุทธโสธร 
30. นายศุภณฐั  วิริยะไกรกุล ตําแหนง นายแพทยปฏิบัติการ รพ.พุทธโสธร 
31. นายศุภชีพ  โสภณวิวัฒนกุล ตําแหนง นายแพทยปฏิบัติการ รพ.พุทธโสธร 
32. นางสาวสุชานันท  กี่สุขพันธ ตําแหนง นายแพทยปฏิบัติการ รพ.พุทธโสธร 
33. นางสาวนันทนัช  วาณิชยเศรษฐกุล ตําแหนง นายแพทยปฏิบัติการ รพ.พุทธโสธร 
34. นางสาววิรดา  กาญจนพันธุ ตําแหนง ทันตแพทยปฏิบัติการ รพ.พุทธโสธร 
35. นางสาวอุทัยยา  เทาศิริ ตําแหนง ทันตแพทยปฏบิัติการ รพ.พนมสารคาม 
36. นางสุพินดา  แกววิจิตร ตําแหนง เภสัชกรชํานาญการ สสจ.ฉะเชิงเทรา 
37. นายณัฐพล  รุงสงวนวงษ ตําแหนง นายแพทยปฏิบัติการ รพ.ราชสาสน 
38. นางสาวภูริชญา  ตาปนานนท ตําแหนง นายแพทยปฏิบัติการ รพ.ราชสาสน 
39. นางสาวพัฒนี  ศีตะจิตต ตําแหนง นายแพทยชํานาญการพิเศษ รพ.บางนํ้าเปรี้ยว 
40. นางสาวธนชัพร  วิจยาภรณ ตําแหนง นายแพทยปฏิบัติการ รพ.บางนํ้าเปร้ียว 
41. นางสาวศิริพร  เย็นสุข ตําแหนง ทันตแพทยชํานาญการพิเศษ รพ.บางนํ้าเปร้ียว 
42. นางสุจิรา  ศิริกุล  ตําแหนง เภสัชกรชํานาญการ รพ.บางนํ้าเปร้ียว 
43. นางสาวกุลสิชา  หนไธสง ตําแหนง เภสัชกรปฏิบัติการ รพ.บางนํ้าเปร้ียว 
44. นางสาวมนัสธิดา  ศรียาภัย ตําแหนง เภสัชกรปฏิบัติการ รพ.บางนํ้าเปร้ียว 
45. นางสาวนฤมล  พลศิร ิ ตําแหนง เภสัชกรปฏิบัติการ รพ.บางนํ้าเปร้ียว 
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46. นางสาวพชรมน  เสมอตน ตําแหนง นายแพทยปฏิบัติการ รพ.บางนํ้าเปร้ียว 
47. นางสาวกรรณิกา  พรมมา ตําแหนง เภสัชกรปฏิบัติการ รพ.ราชสาสน 
48. นายนฤรงค  เจริญบูลยวิวัฒน ตําแหนง นายแพทยปฏิบัติการ รพ.สนามชัยเขต 
49. นายณวภัทร  บํารุงยา ตําแหนง นายแพทยปฏิบัติการ รพ.สนามชัยเขต 
50. นายสุพจน  พิบูลพันธุวงศ ตําแหนง นายแพทยปฏิบัติการ รพ.สนามชัยเขต 
51. นางสาวอรกช  อมรรัตน ตําแหนง นายแพทยปฏิบัติการ รพ.สนามชัยเขต 
52. นางสาวภคพร  ศิริสื่อสุวรรณ ตําแหนง นายแพทยปฏิบัติการ รพ.สนามชัยเขต 
53. นางสาวภัทรานี  สวัสด ี ตําแหนง นายแพทยปฏิบัติการ รพ.สนามชัยเขต 
54. นางสาวพิชญสินี  ลีลาสถาพรชัย ตําแหนง นายแพทยปฏิบัติการ รพ.สนามชัยเขต 
55. นายพศวัต  ลูพรธนพัฒน ตําแหนง ทันตแพทยปฏิบัติการ รพ.สนามชัยเขต 
56. นางสาวกรรวี  เกาลวณิชย ตําแหนง นายแพทยปฏิบัติการ รพ.ทาตะเกียบ 
57. นายเอกเพชร  วงศพยัคฆ ตําแหนง นายแพทยปฏิบัติการ รพ.ทาตะเกียบ 
58. นายณัฐพงศ  เวศวงศษาทิพย ตําแหนง นายแพทยปฏิบัติการ รพ.ทาตะเกียบ 
59. นายจิตรภาณุ หลาบประสิทธิ์ ตําแหนง นายแพทยปฏิบัติการ รพ.พนมสารคาม 
60. นายลัทธพล  วงศสนสุนีย    ตําแหนง นายแพทยปฏิบัติการ รพ.พุทธโสธร 
61. นางสาวหทัยกานต  เมืองแกว  ตําแหนง นายแพทยปฏิบัติการ   รพ.บานโพธิ์ 
62. นายณัฐพล  ตันเจริญ    ตําแหนง นายแพทยปฏิบัติการ  รพ.บางปะกง 
63. นางสาวภคพร  เวฬตุนัติ   ตําแหนง นายแพทยปฏิบัติการ   รพ.บางปะกง 
 - แพทย  ทันตแพทย และเภสัชกร แจงความประสงคขอรับเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับแพทย  
ทันตแพทยและเภสัชกร ตั้งแต ๑ กรกฎาคม 2564 จํานวน  17   ราย  ดังน้ี   
1.   นายณภัทร  พงษพันธ ตําแหนง เภสัชกร  สสจ.ฉะเชิงเทรา  
2.   นางสาวบิสมีร  ซิมะ  ตําแหนง เภสัชกรปฏิบัติการ รพ.บางคลา  
3.   นางสาวนิรมล  ศรีสุข ตําแหนง เภสัชกรชํานาญการ รพ.บางคลา 
4.   นางสาวธิดารัตน  ทองชูศักดิ์ ตําแหนง เภสัชกรปฏิบัติการ รพ.บางคลา 
5.   นายกฤษฎา  เจริญรุงเรือง ตําแหนง นายแพทยชํานาญการ รพ.บางคลา 
6.   นางสาวศิรินทิพย  ขันคํา ตําแหนง เภสัชกรปฏิบัติการ รพ.แปลงยาว 
7.   นางสาวศิริลักษณ  ผองจิตสิร ิตําแหนง นายแพทยเช่ียวชาญ รพ.พุทธโสธร 
8.   นายชัยชนะ  จันทรคิด ตําแหนง นายแพทยชํานาญการพิเศษ รพ.พุทธโสธร 
9.   นางสาวณัฎฐา  เลี่ยวชวลิต ตําแหนง นายแพทยชํานาญการ รพ.พุทธโสธร 
10. นางสาวอรุณรัตน  พิรุณสาร ตําแหนง นายแพทยชํานาญการ รพ.พุทธโสธร 
11. นายศิวดล  ทัศนะเมธ ี ตําแหนง นายแพทยชํานาญการ รพ.พุทธโสธร 
12. นางสาวทิภาพร  ทับทอง ตําแหนง นายแพทยชํานาญการ รพ.พุทธโสธร 
13. นางสาวปณมพร  สิริพัฒนดิลก ตําแหนง นายแพทยชํานาญการ รพ.พุทธโสธร 
14. นางสาวปภาว ี แสงวัฒนากุล ตําแหนง นายแพทยปฏิบัติการ รพ.พุทธโสธร 
15. นายจิรายุ  วิษณุรัก  ตําแหนง นายแพทยชํานาญการ รพ.พุทธโสธร 
16. นางสาวเพชรดา  ทองภูธรณ ตําแหนง เภสัชกร (พนักงานราชการ) รพ.ราชสาสน 
17. นางสาวชลลดา เรืองปน ตําแหนง นายแพทยชํานาญการ รพ.พนมสารคาม 
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 -  มแีพทย  ทันตแพทย และเภสัชกร แจงความประสงคขอยกเลิกรับเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับ
แพทย  ทันตแพทยและเภสัชกร ตั้งแต ๑ มิถุนายน  ๒๕64 จํานวน  4   ราย  ดังน้ี   
1.  นางสาวอังคณา  พรธารักษเจริญ ตําแหนง ทันตแพทยชํานาญการ รพ.พุทธโสธร 
2.  นายจิรเมธ  พจนจริยพร ตําแหนง นายแพทยปฏิบัติการ รพ.ทาตะเกียบ 
3.  นายอธิษฐาน  โยธินศิริกุล ตําแหนง นายแพทยปฏิบัติการ รพ.ทาตะเกียบ 
4.  นางสาวปฐมาภรณ  วิภาสชัยนนท ตําแหนง นายแพทยปฏิบัติการ  รพ.ทาตะเกียบ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  
  
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
๕.๑  รายงานการเฝาระวังทางระบาดวิทยาประจําเดือนพฤษภาคม 2564    โดย กลุมงานควบคุมโรคติดตอ     
 รายงานการเฝาระวังทางระบาดวิทยาจังหวัดฉะเชิงเทราต้ังแตวนัที่ 1 มกราคม – 26 พฤษภาคม 2564 

จากบัตรรายงานผูปวย(รง.506) จํานวนบัตรท้ังสิ้น 5,502 ฉบบั รายงานทันเวลาจํานวน 5,502 ฉบับ  
คิดเปนรอยละ 100 โดยจาํแนกตามศูนยระบาดวิทยาอําเภอ ดังนี ้

  
 รายละเอียดตามไฟลท่ีนําเสนอในท่ีประชุม 
มติที่ประชุม  รับทราบ  
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อัตราปวย 10 อันดับแรกจังหวัดฉะเชิงเทราเปรียบเทียบกับอัตราปวยเขตสุขภาพท่ี 6 และ อัตราปวย
ประเทศ ตั้งแตวันท่ี 1 พฤษภาคม – 26 พฤษภาคม 2564 

  
 รายละเอียดตามไฟลท่ีนําเสนอในท่ีประชุม 
มติที่ประชุม  รับทราบ  
  
 สถานการณโรคไขเลือดออก   
          นับตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2564 ถึงวันท่ี 21 พฤษภาคม 2564 จังหวัดฉะเชิงเทรา มีผูปวย

โรคไขเลือดออกสะสมจํานวน ท้ังสิ้น 13 ราย คิดเปนอัตราปวยเทากับ 1.81 ตอแสนประชากร 
(ลําดับท่ี 5 ของเขต ลําดับท่ี 47 ของประเทศ, ขอมูลจากสํานัก ระบาดฯ มีผูปวยไขเลือดออกท้ังหมด 
2,887 ราย อัตราปวย 4.34 ตอแสนประชากร เสียชีวิต 2 ราย อัตราปวยตายเทากับ รอยละ 
0.07) มีกลุมอายุท่ีพบสูงสุดคือ กลุมอายุ 5-9 ป อัตราปวยเทากับ 4.70 ตอแสนประชากร 
รองลงมาคือกลุมอายุ 25-34 ป และ 35-44 ป เทากับ 2.74 และ 2.65 ตอแสนประชากร 
ตามลําดับ อาชีพท่ีมีจํานวนผูปวยสูงสุดคือรับจาง เทากับ 6 ราย รองลงมาคือ นักเรียน และใน
ปกครอง เทากับ 4 ราย และ 1 ราย ตามลําดับ รายละเอียดตามไฟลท่ีนําเสนอในท่ีประชุม 

มติที่ประชุม  รับทราบ  
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สถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
 

 
รายละเอียดตามไฟลท่ีนําเสนอในท่ีประชุม 

มติที่ประชุม  รับทราบ  
  
5.2  รายงานสถานะ การเบิกจายเงินงบประมาณ งบรายจายประจํา ปงบประมาณ 2564 ณ เดือนพฤษภาคม 
2564 โดย กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 
 รับงบประมาณ 63,133,652 บาท เบิกจาย 54,021,704.34 บาท คิดเปน 85.57%  

ฝากผูบริหารทุกแหง เรงรัดติดตามรายการท่ียังมีการเบิกจายลาชาดวย 
รายละเอียดตามไฟลท่ีนําเสนอในท่ีประชุม 

มติที่ประชุม  รับทราบ  
  
๕.๓  สถานการณการเงินการคลัง ณ เดือนเมษายน 2564 โดย กลุมงานประกันสุขภาพ 
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 สรุปสถานการณการเงิน รพ.สนามชัยเขต 
รพ.สนามชัยเขต วิกฤต ระดับ 2 Current Ratio 1.39 เทา พบวาตกเกณฑ (เกณฑ 1.5 เทา)  
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลง (5.84 ลานบาท) โดยมีรายจายเชน การจายชําระหน้ีการคา 
5.8 ลานเศษ และยังสงผลให Cash Ratio 0.71 พบวาตกเกณฑ (เกณฑ 0.80 เทา) อีกดวย สําหรับ
เงินบํารุงคงเหลือติดลบ เน่ืองจากมีหน้ีสินหมุนเวียนสูงกวาเงินบํารุงคงเหลือ 16.67 ลานบาท 

มติที่ประชุม  รับทราบ  
  
5.4  งบคาบริการทางการแพทยที่เบิกจายในลักษณะงบลงทุน (คาเส่ือม) โดย กลุมงานประกันสุขภาพ 
 สถานการณดําเนินงานงบคาเสื่อม ระดับเขต ป 2564 จังหวัดฉะเชิงเทรามีรอยละเบิกจายเงินแลว

สูงสุด คือ 68%  
สถานการณดําเนินงานงบคาเสื่อม ระดับโรงพยาบาล  
 มีโรงพยาบาลคลองเข่ือน ท่ีมีการเบิกจายเงินแลว 100%  พุทธโสธร 11.11% ทาตะเกียบ 
16.67% บางคลา 12.50% และโรงพยาบาลราชสาสน 20% 
สถานการณดําเนินการแยกตามรายอําเภอ (รพ.สต)  
 รพ.สต.ในเขตอําเภอท่ีมีเบิกจายเงินแลว 100% คือ ทาตะเกียบ บางนํ้าเปรี้ยว บางปะกง 
บานโพธิ์ ราชสาสน และคลองเข่ือน รายละเอียดตามไฟลท่ีนําเสนอในท่ีประชุม 

มติที่ประชุม  รับทราบ  
  
5.5  รายงานผลการดําเนินงานโครงการเด็กไทยสายตาดี ปงบประมาณ 2564  โดย กลุมงานสงเสริมสุขภาพ 

       
 จังหวัดฉะเชิงเทรามีนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ท้ังหมด จํานวน 8,771 คน ไดรับการทดสอบ

สายตาโดยครู/บุคลากรสาธารณสุข จํานวน 8,737 คน พบวา นักเรียนมี สายตาปกติ จํานวน 
8,506 คน และมีสายตาผิดปกติ จํานวน 223 คน  
1) นักเรียนท่ีมีสายตาผิดปกติ ไดรับการตรวจจากทีมจักษุแพทยโรงพยาบาลพุทธโสธร จํานวน 142 
คน (63.68%) ซึ่งนักเรียนมีแวนตาแลวและยังใชได จํานวน 5 คน  
สมควรไดรับแวนสายตา จํานวน 61 คน ,สงตอเพ่ือการรักษา จํานวน 6 คน  
2) ผูปกครองพานักเรียนไปตรวจรักษาเอง จํานวน 81 คน (36.32%) พบนักเรียนมีสายตาผิดปกติ
และตัดแวนเอง จํานวน 30 คน  



 ๑๐

สรุป นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 (ปการศึกษา 2563) มีสายตาผิดปกติและไดรับแวนสายตา 
จํานวน 91 คน (รพ.พุทธโสธร 61 คน ผูปกครองตัดแวนเอง 30 คน) 
รายละเอียดตามไฟลท่ีนําเสนอในท่ีประชุม 

มติที่ประชุม   รับทราบ  
  
5.6  รายงานผลการดําเนินงานการตรวจคัดกรองการไดยินในทารกแรกเกิด โดย กลุมงานสงเสริมสุขภาพ 

      

        
 รายละเอียดตามไฟลท่ีนําเสนอในท่ีประชุม 
มติที่ประชุม   รับทราบ  
  
6.1 เรื่องจากรองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด 
๖.๑.๑  รองฯ สมบัติ    
 1. แจงผลการคัดเลือกลูกหลวงพอโสธรพันธุแท ประจําเดือนพฤษภาคม คือ  

- คุณเต็มศรี โคมเดือน ครู โรงเรียนดอนทอง 
- คุณพรพิชา เฉลิมสุขศรี นักวิชาการศึกษา สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด 
- คุณวรากร เกรียงไกรศักดา นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ รพ.พุทธโสธร 

 2. จังหวัดเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ งบลงทุน ซึ่งยังดําเนินการเบิกจายลาชา ฝากผูบริหาร 
ทุกแหงเรงรัดติดตามการเบิกจายงบประมาณดวย 

 3. แจงติดตามหนวยบริการท่ีใชพ้ืนท่ีของปา ใหดําเนินการขออนุญาต ภายในวันท่ี 7 กันยายน  
ณ ปาไมจังหวัด ซึ่งในสวนของสํานักงานสาธารณสุข ไดสํารวจแลวมีอยู 2 แหง คือ รพ.สต. 
รมโพธิ์ทอง และ รพ.สต.ทาตะเกียบ หมู 4 ดังน้ันขอใหท้ัง 2 แหง รีบดําเนินการ 

 4. จังหวัดฉะเชิงเทราขอเชิญชวนสวมใสเสื้อสัญลักษณของจังหวัดฉะเชิงเทรา รายละเอียดจะมี
หนังสือแจงใหทราบตอไป 

มติที่ประชุม   รับทราบ  
  

 
 



 ๑๑

6.2  เรื่องจากโรงพยาบาล 
 -ไมม-ี 
  
6.3 เรื่องจากสาธารณสุขอําเภอ 
 -ไมม-ี 
  
6.๔  เรื่องจากกลุมงานในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 -ไมม-ี 
  
6.5 เรือ่งจากผูแทนผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 
 -ไมม-ี 
  
6.6 เรื่องจากกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 
 -ไมม-ี 
  
6.7 เรื่องจากประธานอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 -ไมม-ี 
  
เลิกประชุมเวลา ๑5.2๐ น. 
  

 
ลงช่ือ                  ภาคินี อินรัตน 

(นางสาวภาคินี อินรัตน) 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

ผูสรุปรายงานการประชุม 

ลงช่ือ               ชาตรี   นันทพานิช 
(นายชาตรี   นันทพานิช) 

หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 
ผูตรวจรายงานการประชุม 

 
 
 
 
 


