
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนประเมินผลและประชมุประจ าเดือน 

ครั้งท่ี 1/2561 
วันที่  31  มกราคม พ.ศ. 2561  เวลา 08.30 - 16.30 น. 

ณ ห้องประชุมพุทธโสธร ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 

คณะกรรมการ ผู้มาประชุม 

1 นพ.ปรารถนา ประสงค์ดี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 

2 นพ.กสิวัฒน์ ศรีประดิษฐ์ นายแพทย์เช่ียวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน(รก.) 

3 นางละอองทิพย์ มหาศักดิ์ศิริ  นักวิชาการสาธารณสุขเช่ียวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา  

4 นายธรรมรงค์ เกรียงไกรศักดา นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 

5 นางดารณี วรชาติ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 

6 ภก.เลิศชาย  เลิศวุฒิ เภสัชกรเช่ียวชาญ 

7 พญ.ระพีพร อารีย์ รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลพุทธโสธร 

8 นพ.ดิเรก ภาคกุล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางคล้า 

9 พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม 

10 นพ.สุธน คุณรักษา (รก.)ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางปะกง 

11 นพ.สมคิด วิระเทพสุภรณ์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสนามชัยเขต 

12 นพ.กสิวัฒน์ ศรีประดิษฐ์  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านโพธ์ิ 

13 พญ.ทิพวรรณ ไชยประการ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแปลงยาว 

14 นพ.อนุชา อาภาสวัสดิ์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลราชสาส์น 

15 นพ.เกริกภัทร ลิมปพยอม ผู้อ านวยการโรงพยาบาลท่าตะเกียบ 

16 พญ.วิพัชรินทร์ ทรงเดชาพิพัฒน์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลคลองเขื่อน (รก.) 

17 นายชวาล ตัญญบุตร  สาธารณสุขอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา  

18 นายสมเจตน์ สถิตสมิทธิ์ สาธารณสุขอ าเภอบางคล้า 

19 นายกฤษดา พรหมสุวรรณ์ สาธารณสุขอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว 

20 นายเพิ่มเกียรติ ช านาญค้า สาธารณสุขอ าเภอบางปะกง 

21 นายศศิธร  ศุภพิชน์ สาธารณสุขอ าเภอสนามชัยเขต 

22 นายชาญเลขา กุลละวณิชย์  สาธารณสุขอ าเภอบ้านโพธิ์ 

23 นายชูชีพ  มีเจริญ สาธารณสุขอ าเภอแปลงยาว 

24 นายปราโมทย์ ตันดี สาธารณสุขอ าเภอราชสาส์น 

25 นายมานิตย์ ชุ่มชูจันทร์ สาธารณสุขอ าเภอท่าตะเกียบ 

26 นางร าพึง กุมภีร์ สาธารณสุขอ าเภอคลองเขื่อน 

27 นายสมบัติ ท่ังทอง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

28 นางสาวรุ่งทิวา ประสานทอง หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
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ผู้เข้าร่วมประชุม  
1 นายอาณัติ ประดิษแจ้ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

2 นางสาวนฤมล พงษ์สุวรรณ เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน 

3 นางสาวพรพิมล ขันชูสวัสดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

4 นางสาวภาคินี อินรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

5 นางสาวดวงนภา ทองค า นักทรัพยากรบุคคล 

6 นายมนัส สุนทรโชติ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

ผู้ไม่มาประชมุเน่ืองจากติดราชการ 
   1  นางสุนันทา ชนะวรรณ ์   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
   2  นายเสรี  เพ็งสารท   ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 
เริ่มประชมุเวลา  09.00 น. 
 นพ.ปรารถนา ประสงค์ดี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในที่ประชุม   
วาระก่อนการประชุม 
 1.  สรุปข่าวสารสาธารณสุข ประจ าเดือน มกราคม 2561 
 2.  มอบใบประกาศเกียรติบัตรส าหรับผู้ทีผ่่านการประเมินสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข 
 3.  มอบประกาศนียบัตร หลักสูตรการจดัการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ระบบบญัชาการเหตุการณ ์และศูนย์

29 นางทวีพร พันคง หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 

30 นายสุพจน์  กังใจ   หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค 

31 นางโสภา เวฬุตันติ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 

32 นางลาวัณย์ อมรรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 

33 นางลลิตา พรพนาวัลย์  หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 

34 นางรัตนา จันทร หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข 

35 นางสาวยุพิน หงษ์วะชิน หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 

36 นายพีระพล ต่วนภูษา หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 

37 นายเดชชัย สินเจริญ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 

38 นางสาวพรพิมล แน่นหนา หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ 

39 นางวัฒนวรรณ วรรณไกรโรจน์ หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

40 นายสมชาย  ห้องทองค า หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารองค์กร 

41 นางรุ่งรัตน์  ห้องทองค า หัวหน้าส านักงานเลขานุการฯ 

42 นายจ ารัส  ค ารอด ประธานชมรม อสม.จังหวัดฉะเชิงเทรา 

43 นายนฤพนธ์ จินดาวัลย์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

44 พญ.ระพีพร อารีย์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร ,รองผู้อ านวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร  (แทน) 

45 พญ.กุลธิดา  สวัสดี    นายแพทย์ช านาญพิเศษ 

46 นพ.วรเชษฐ์ เวชมงคลกร ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางน้ าเปรี้ยว 

47 นายสุทัศน์ เสียงไพโรจน์ สาธารณสุขอ าเภอพนมสารคาม(แทน) 



 
 

๓ 

ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน ส าหรับผูบ้ริหารกระทรวงสาธารณสุข 
 4.  น าเสนอโครงการ " THE FUTURE HOSPITAL 4.0 " ของ บจม.ธนาคารกรุงไทย 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที ่๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 1.1  เรื่องจาก นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 
  1.1.1  จากการไปตรวจนิเทศงานมาทุกอ าเภอ และเยี่ยม รพ.สต. มหีลายสิ่งที่พัฒนาขึ้นอย่างดีมาก และ
อยากน านโยบาย   ของรัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสุข ศ. คลนิิก เกียรติคณุ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร หลักการท างาน
ของท่าน มีอยู่ 6 ข้อ ดังนี้ 
 - ความซื่อสัตย ์
 - ความสามัคคี  
 - มีความรับผดิชอบ 
 - สื่อสารองค์กร สุขศึกษาสื่อสารสาธารณสุข พัฒนาสารสนเทศ 
 - มุ่งในผลสัมฤทธ์ิของงาน  
 - กล้าหาญท าในสิ่งที่ถูกต้อง   
  1.1.2  การสอบ ผู้ช่วยสาธารณสขุอ าเภอ ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 1.2  เรื่องจากท่ีประชุมเขตสุขภาพท่ี 6 
 - รายละเอียดตาม Power point ที่น าเสนอในที่ประชุม  
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 1.3  เรื่องจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 - แนวเส้นทางโครงการรถไฟฟ้า ความเร็วสูง เช่ือมต่อ 3 สนามบิน แบบไรร้อยต่อ (ดอนเมือง-สุวรรณภูม-ิอู่ตะเภา) 
พาดผ่านพ้ืนท่ี 5 จังหวัด รวมระยะทางทั้งหมด 220 กิโลเมตร 
 - ปศุสัตว์จังหวัด รายงานสถานการณ์พิษสุนัขบ้า ปี 2560 พบสุนัขตายไม่ทราบสาเหตุ 85 ตัวอย่าง พบมีเช้ือ 42 ตัว 
ในแผนปี 2561  จะสร้างภูมิคุม้กนัฉีดวัคซีนให้ได้ ร้อยละ 80 ของประชากร สุนัขและแมว โดยต้องฉีดติดต่อกันอย่างน้อย 2 ปี 
ส่วนในเรื่องการท าหมัน ปี 2560 ท าได้ 1,000 ตัว ปี 2561 ต้องท าให้ได้ 2,000 ตัว จากประชากรราวๆ 100,000 ตัว 
และให้มกีารประชาสัมพันธ์เรื่องพิษสุนัขบ้า มีการบังคับใช้กฎหมาย ในวัด โรงเรียน ชุมชน มีการก าจัดสุนัขจรจดัที่ไมไ่ดร้ับวัคซีน 
ออกจากพ้ืนท่ีเสี่ยง และในวันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2561 จะมีการรณรงค์เรื่องพิษสุนัขบ้า  
 ในส่วน ของของสาธารณสุข ได้ท าเป็นตัวช้ีวัด ข้อตกลงร่วม มีการรายงานแก้ไขปัญหาในการประชุม กวป., สร้าง
ช่องทางในการเข้าถึงวัคซีน , แจ้งแนวทาสงในการปฏิบัติ เรื่องพิษสนุัขบ้าแก่สถานพยาบาลทุกแห่ง, ให้ติดป้ายประชาสัมพันธ์ ,
ถ่ายทอดความรู้ให้กับ อสม. และชาวบ้านให้ทราบ “สุนัขกดัต้องรีบแก้ ล้างแผล ใสย่า กักหมา หาหมอ ฉีดวัคซีนต่อให้ครบชุด”  
 - รายงานทางระบาดวิทยา โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน อัตราป่วย 217.17 ต่อประชากรแสนคน เป็นอันดับที่ 3 ของ
ประเทศ, โรควณัโรคปอด อัตราปว่ย 2.28 ต่อประชากรแสนคน เป็นอันดับที่ 16 ของประเทศ, ไข้เลือดออก อัตราป่วย 1.28 
ต่อประชากรแสนคน เป็นอันดับที ่22 ของประเทศ 
 - การจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมลูฝอย ของจังหวัดฉะเชิงเทรา มีการวางแผน 40% ของขยะ ก าจัดอย่างถูกวิธี ,    
20% ของสถานท่ี ท่ีทิ้งขยะไม่ถูกต้องจะต้องปรับปรุง แก้ไข , 30% ของขยะ ให้น ามารีไซเคิล   
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที ่2 รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 12/2560 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมพุทธโสธร 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา รายงานการประชุมมี 12 หน้า 
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีแก้ไข 
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ระเบียบวาระที ่ ๓   เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งท่ีแล้ว   
 3.1  การติดตามข้อมูลตามยุทธศาสตร์ PSPG 
  3.1.1 ตัวช้ีวัดที่ 14 อัตราการเสยีชีวิตของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ช่ัวโมงในรพ.ระดับ F2 ทั้ง ER 
และ Admit   (รายละเอียดตาม Power point ที่น าเสนอในที่ประชุม)  
  3.1.2 ตัวช้ีวัดที่ 17 ITA   
 ผลการด าเนินงาน  23 หน่วยงานมีผลการประเมินตนเอง ผ่านระดบั 3 จ านวน 20 แห่ง (86.96%) คือ ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวดั 1 แห่ง, โรงพยาบาล 8 แห่ง, ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 11 แห่ง  
สสอ. 11 แห่ง ผ่านเกณฑ์ 11 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100, รพ. 11 แห่ง ผ่านเกณฑ์ 8 แห่ง คิดเป็นรอ้ยละ 72.73 
(รายละเอียดตาม Power point ที่น าเสนอในที่ประชุม)   
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

3.2   การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 
งบค่าเสื่อม ปี 2559 ,2560 , 2561 (รายละเอยีดตามที่น าเสนอในที่ประชุม) 
ผลการเบิกจ่ายงบด าเนินงานภมูิภาค (GFMIS)  ณ วันท่ี 23 มกราคม 2561 
สสจ.ฉะเชิงเทรา เบิกจา่ยอยู่ในกลุม่ C คือ อยู่ในระหว่างร้อยละ 40 – 49 ซึ่ง สสจ.ฉะเชิงเทรา เบิกจา่ยได้ 43.89%  

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
3.3  สถานการณ์การเงนิการคลงั 
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สรุปโรงพยาบาลที่ประสบภาวะวิกฤติ คือ โรงพยาบาลสนามชัยเขต วิกฤติระดับ 3 ต่อเนื่องจากเดือนพฤศจิกายน 2560 
ตรวจสอบแล้ว ในเดือน ธันวาคม 2560 พบว่า ช าระหนี้เจ้าหนี้การค้าประมาณ 5 ล้านบาท มีการปรบัปรุงส่วนต่างที่ขาดทุน
จากการรักษาประมาณ 3.4 ล้าน ออกจากลูกหนี้ซึ่งมีผลในการค านวณ Current Ratio และ Quick Ratio และตั้งค้างจ่าย   
(ค่าสาธารณูปโภค, ค่าเบี้ยเลี้ยง ฉบับ 11, ค่า OT ) ต่อเดือนประมาณ 3 ล้านบาท 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
 4.1  การขอรับเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ปฏิบัติงานในสถานบริการสาธารณสุขและ
ไม่ท าเวชปฏิบัติส่วนตัวและหรือปฏิบัติงานโรงพยาบาลเอกชน      
 แพทย์  ทันตแพทย์ และเภสัชกร แจ้งความประสงค์ขอรับเงินเพิ่มพเิศษส าหรับแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกร ตั้งแต่ 
๑ กุมภาพันธ์  ๒๕6๑ จ านวน  4  ราย  ดังนี้  
 1. นางสาววรัญญา  ทิมทอง   ต าแหน่งนายแพทย์ปฏิบตัิการ    โรงพยาบาลพนมสารคาม 
 2. นางสาวพัชราพร  วรรณศริ ิ ต าแหน่งเภสัชกร   โรงพยาบาลพนมสารคาม 
 3. นางสาวอรวรรณ  สุวรรณสิงห ์ ต าแหน่งทันตแพทย์ช านาญการพเิศษ  โรงพยาบาลบางปะกง 
 4. นางสาวสิริพันธ์  จิตตางกูร  ต าแหน่งเภสัชกรช านาญการ           สสจ.ฉะเชิงเทรา 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 
 4.2  การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพส่วนราชการ 
จากการประชุมการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรบัปรุงประสิทธิภาพในการปฏบิัติราชการ มปีระเด็นที่ส าคญั 4 ข้อดังนี ้
 - การลดพลังงาน (ไฟฟ้า และน้ ามนั)  ฝากลงข้อมูลให้ครบถ้วน ซึ่งจะมีการประเมินผลทุกวันท่ี 30 ของทุกเดือน  
 - การลดกระดาษ  
 - การประหยดังบประมาณ  
 - การประชุมด้วย ระบบ Video Conference   
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 4.3  โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหร่ีทั่วไทย 
โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน : ๑ ในโครงการร่วมเพื่อน้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคณุ              
ของ พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช มีผู้สมัครใจเลิกสูบบุหรี่ ของจังหวัดฉะเชิงเทรา แยกรายอ าเภอ           
ณ เดือน มกราคม 2561  ยอดรวม 2,503 ราย แยกเป็นรายอ าเภอ ดังนี้ อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 138 ราย (5.51%) 
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อ าเภอบ้านโพธ์ิ 767 ราย (30.64%) ,อ าเภอบางปะกง 555 ราย (22.17%) ,อ าเภอราชสาส์น 17 ราย (0.88%) ,อ าเภอ
แปลงยาว 55 ราย (2.20%), อ าเภอบางคล้า 67 ราย (2.68%), อ าเภอพนมสารคาม 150 ราย (5.51%) ,อ าเภอสนามชัย
เขต 155 ราย (6.19%), อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว 217 ราย (8.67%), อ าเภอท่าตะเกยีบ 382 ราย (15.26%) 
มติท่ีประชุม  รับทราบ  
ระเบียบวาระที่ ๕   เรื่องเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ  
 5.1) การน าเสนอ Service Plan 
น าเสนอ SMART COC ระบบการดูแลต่อเนื่อง Continuity Of Care  
รายละเอียดตาม Power point ที่น าเสนอในท่าประชุม 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 5.2  รายงานการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยาประจ าเดือน  มกราคม  2561 
 รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาจังหวัดฉะเชิงเทราตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม ถึง 30  มกราคม  2561             
จากบัตรรายงานผู้ป่วย  (รง.506) จ านวนท้ังสิ้น 3,680  ฉบับ รายงานทันเวลาจ านวน  3,680  ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 
100.00  มีความทันเวลาทั้งหมดทุกแห่ง 
 อัตราป่วย  3  อันดับแรกจังหวัดฉะเชิงเทรา  
  อันดับที่ 1 ได้แก่โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน อัตราป่วย 350.80 ต่อประชากรแสนคน เป็นอันดับที่ 3 ของ
ประเทศ   
  อันดับที่ 2 ได้แก่โรคปอดอักเสบ อัตราป่วย 41.88  ต่อประชากรแสนคน เป็นอันดับที่ 16 ของประเทศ   
  อันดับที่ 3 ได้แก่ไขเ้ลือดออก อัตราป่วย 1.70 ต่อประชากรแสนคน เป็นอันดับที่ 22 ของประเทศ 
 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดฉะเชิงเทรา ระหว่างวันท่ี 1 มกราคม ถึง 30 มกราคม 2561  มยีอดผู้ป่วย
ทั้งสิ้น 12 ราย คิดเป็นอัตราป่วยต่อประชากรแสนคน 1.70 (อันดับ 2 ของระดับเขต และอันดบัท่ี 22 ของระดับประเทศ) 
อาชีพท่ีพบมากที่สุดคืออาชีพรับจา้ง  อ าเภอที่พบผู้ป่วยมากท่ีสดุคืออ าเภอคลองเขื่อน  อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนเท่ากับ 
7.60 รองลงมาคืออ าเภอแปลงยาว และอ าเภอบางคล้า อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนเท่ากับ 4.56  และ 4.38  ตามล าดับ  
 รายงานผลการส ารวจลูกน้ ายุงลายเดือนมกราคม 2561  

 
 สถานการณ์ไข้เลือดออกประเทศ สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในปีพ.ศ. 2561 (ข้อมูลจากระบบรายงานการเฝ้าระวัง
โรค 506 ส านักระบาดวิทยา ณ วันท่ี 23 มกราคม 2561) มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก สะสมรวม 792 ราย อัตราป่วย 
1.20 ต่อประชากรแสนคน มีการรายงานจ านวนผู้ป่วยไข้เลือดออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.8 (1.06 เท่า) เมื่อเทียบกับปีพ.ศ. 2560 
ณ ช่วงเวลาเดยีวกัน ผู้ป่วยเสียชีวิต 3 ราย อัตราป่วยตายเท่ากับ รอ้ยละ 0.38 เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ทีผ่่านมา 513 ราย 
 สถานการณ์มาลาเรียประเทศ  มรีายงานผปูวยโรคไขมาลาเรีย 147 ราย สวนใหญเปนคนไทยรอยละ 76.87    
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และตางชาติรอยละ 23.13 (อัตราปวย 0.002 ตอพันประชากร) จ านวนผปูวยลดลงจากป 2560 ณ ชวงเวลาเดยีวกัน รอยละ 
74.87 สัดสวนเพศชายตอเพศหญิง 2 : 1 กลุมอายุ 25-44 ป (รอยละ 33.33) รองลงมา คือ >= 45 ป (รอยละ 29.93) 
5-14 ป (รอยละ 18.37) และ 15-24 ป (รอยละ 14.97) ตามล าดับ สวนใหญอยใูนกลุมเกษตรกร (รอยละ 48.30) เด็ก/
นักเรียน (รอยละ 19.05) อาชีพอื่นๆ (รอยละ 8.84) และทหาร/ต ารวจ (รอยละ 2.04) ชนิดเช้ือสวนใหญ P.vivax (รอยละ 
75.51) และ P.falciparum (รอยละ 12.93) หมบูานท่ีมีรายงานผปูวยติดเชื้อ ในพื้นที่จ านวน 82 หมบูาน ลดลงรอยละ 
76.83 เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของป 2560 (354 หมูบาน) 
 Anthrax  ตั้งแตปี่ พ.ศ. 2544 – 2559 ประเทศไทยไม่พบการตดิเช้ือท้ังในคนและสัตว์ และในปี 2560    
ประเทศไทยพบการระบาดของโรคอีกครั้งในคนเกิดขึ้นท่ีอ าเภอแมส่อด จังหวัดตาก เกิดจากเอาซากแพะจากประเทศเมยีนมา           
มาช าแหละ  การเกิดโรคส่วนมากพบตามจังหวัดชายแดนที่ติดต่อกับประเทศเมียนมา ลาว และกัมพชูา  โดยการแอบน าสตัว์    
ที่ตาย จากโรคแอนแทรกซ์มาช าแหละขายในราคาถูก  
 สรุปปัญหาและแผนด าเนินงานโรคพิษสุนัขบ้า 

 
 
มตทิี่ประชุม  รับทราบ 
 5.3  ประมาณการชดเชยวิเคราะห์เงิน IP 85% _Step ladder (เดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน 2560) 
 รายละเอียดตาม Power Point ตามที่เสนอในที่ประชุม 
มตทิี่ประชุม  รับทราบ 
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 5.4 กระบวนการน าข้อมลู เพ่ือการบันทึกระบบบัญชีของหน่วยบริการ  
 ตวัอย่าง กระบวนการบันทึกระบบบัญชี (Flow of data process) ของโรงพยาบาลบางปะกง, โรงพยาบาล            
บางน้ าเปรี้ยว)  รายละเอยีดตามทีเ่สนอในที่ประชุม 
มตทิี่ประชุม  รับทราบ 
 5.5  ก าหนดการตรวจราชการและนิเทศงาน ตามแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดฉะเชงิเทรา ปีงบประมาณ 2561 ในวันที่ 6 – 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 
 รายละเอียดตามที่เสนอในที่ประชุม และได้แจ้งเวียนใน Web สารบญัอิเล็กทรอนิกส ์
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 5.6 การประกวด อสม. ดีเด่น ปี 2561  
ผลการประกวด อสม.ดีเด่น ป2ี561 ระดับเขตสุขภาพที่ 6  
 - สาขาการส่งเสรมิสขุภาพ  นางฉวีวรรณ พุ่มพวง อ.บางคล้า 
 - สาขาภูมิปญัญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ  นางสาวศรีวรรณ รอดภัย  อ.พนมสารคาม 
 - สาขาการจัดการสุขภาพชุมชน นางสาวสารี่ วันเทวิน  อ.พนมสารคาม 
ระดับภาคและเข้ารับการคดัเลือกระดับชาติ  
 - สาขาการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ นายบงกต อินทรป์ระสาท อ.แปลงยาว 
 - สาขาการคุ้มครองผู้บรโิภคด้านสขุภาพ นางเสาวรี ภูวนกลกรรม อ.พนมสารคาม 
 - สาขานมแม่ และอนามัยแม่และเด็ก  นางศศมิา โตะ๊อาด อ.บางน้ าเปรี้ยว 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 5.7  ก าหนดการสมเด็จพระเทพฯ วันศุกร์ 2 กุมภาพันธ์ 2561 
รายละเอียดตามที่เสนอในที่ประชุม และได้ท าหนังสือแจ้งเวยีนให้ทราบแล้ว 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 5.8  พ.ร.บ.ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารส าหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.๒๕๖๐ 
พรบ. น้ีให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนด 60 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเยกษา (มผีลใช้บังคับ วันท่ี 8 กันยายน 2560 
โดยมสีาระส าคัญดังนี้  
 1.  ห้ามโฆษณาและส่งเสริมการขายผลติภณัฑ์อาหารส าหรับทารกและเด็กเล็กในท่ีสาธารณะ 
 2.  สถานบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขห้ามส่งเสริมกิจกรรมด้านการขยายและการตลาดทุกด้านเพื่อส่งการใช้
ผลิตภณัฑ์ อาหารทารกและเด็กเลก็ 
 3.  บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขต้องปกป้อง ส่งเสริม และสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ต้องไม่ท าหน้าท่ี
เป็นตัวแทนบริษัท หรือรับการสนบัสนุนเพื่อการส่งเสริมสินค้า การรบัการสนับสนุนด้านวิชาการ ต้องแจ้งให้หน่วยงานทราบ 
 4.  ตัวอย่างผลิตภณัฑ์ จะรับได้ในกรณีเพื่อการวิจัย หรือเพื่อการศึกษาคุณสมบัติและคณุภาพโดยเชี่ยวชาญ ด้านแม่
และเด็กเท่านั้น 
 5.  ควรพิจารณาเอกสารข้อมลูผลติภัณฑ์ว่าเป็นวิทยาศาสตร์และความเป็นจริง ไม่ใช่การโฆษณา หรือสร้างความเชื่อ
ว่านมผสมเทียบเท่าหรือดีกว่านมแม่ 
 6.  ห้ามแจกตัวอย่างผลติอาหารส าหรับทารกและเด็กเล็ก และของขวัญฟรีแก่แม่และบุคลากรทางการแพทย์และ
สาธารณสุข ไม่ส่งต่อผลติภณัฑ์หรอืของขวัญดังกล่าวให้แก่แม่ 
 7.  ห้ามตัวแทนจ าหน่ายตดิต่อกับหญิงตั้งครรภ์ แม่ และครอบครัวไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม 
 8.  สื่อและเอกสารที้กี่ยวกับอาหารทารกและเด็กเล็ก จะต้องแนะน าการเลีย้งลูกด้วยน าแม่ โดยมีค าเตอืนผลกระทบ
จากการใช้ผลติภณัฑ์ ในด้านสุขภาพและค่าใช้จ่าย ต้องไม่มรีูปภาพของทารก ต้องไม่มีข้อความใดๆ ที่โน้มน้าวให้ใช้ผลติภณัฑ์ 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 5.9  สรุปการประชุม Video conference แรงงานต่างด้าว  
รายละเอียด การประชุม ตาม http://fwf.cfo.in.th/ 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ ๖  เรื่องอื่นๆ 
 6.1 เร่ืองจากรองนายแพทย์สาธารณสุขจงัหวัดฉะเชิงเทรา  
  6.1.1  เรื่องจากผู้ตรวจราชการ เรื่อง TB Screening ซึ่งกลุ่มเป้าหมายคือบุคลากรทางการแพทย์  โดย
อยากให้คัดกรอง ให้ได้ 90% ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2561  โดยขอความร่วมมือโรงพยาบาลทุกแห่ง สาธารณสุขอ าเภอทุก
อ าเภอ ด าเนินการคัดกรองวัณโรคเชิงรุกด้วยการถ่ายภาพรังษีทรวงอกในกลุ่มเสีย่งบุคลากรทางการแพทย์แก่เจ้าหน้าที่ทุกท่าน 
และรายงานว่าถึงขั้นไหน โดยให้รายงานทุกวันจันทร์ 
ประธาน : ให้กลุ่มงานควบคุมโรค ท าหนังสือสั่งการให้ชัดเจน รายงานด้วยว่าด าเนินการถึงขั้นไหน  
  6.1.2  การคัดกรอง TB ในเรือนจ า   
  6.1.3  บริจาคโลหิต 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 6.2  เร่ืองจากสหกรณ์ออมทรัพย์      
  6.2.1  สหกรณฯ์ จะพิจารณาเงินกู้ทุกวันจันทร์ 
  6.2.2  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข จะย้ายที่ท าการ มาอยู่ อาคารตึก 3 ช้ัน ที่ท าการสหกรณ์ อยูช้ั่น 2 
ประมาณปลายเดือน กุมภาพันธ์  2561     
มติท่ีประชุม รับทราบ   
เลิกประชุมเวลา 16.30 น.  
 
  ลงช่ือ  ภาคินี  อินรัตน ์                                  ลงช่ือ        รุ่งทิวา ประสานทอง 
               (นางสาวภาคินี  อินรตัน์)                                                           (นางสาวรุ่งทิวา ประสานทอง)                                                                    
           นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
               ผู้จดรายงานการประชุม                                                            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


