
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนประเมินผลและประชุมประจ าเดือน 

ครั้งที ่3/2561 
วันที ่ 30  มีนาคม พ.ศ. 2561  เวลา 08.30 - 16.30 น. 

ณ ห้องประชุมพุทธโสธร ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 

คณะกรรมการ ผู้มาประชุม 
1 นพ.ปรารถนา ประสงค์ดี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
2 พญ.สมบัติ ชุติมานุกูล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร 
3 นพ.กสิวัฒน์ ศรีประดิษฐ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน 

4 
นางละอองทิพย์ มหาศักดิ์ศิริ
  

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา  

5 นายธรรมรงค์ เกรียงไกรศักดา นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
6 นางดารณี วรชาติ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
7 ภก.เลิศชาย  เลิศวุฒิ เภสัชกรเชี่ยวชาญ 
8 นพ.สมชาย แก้วเขียว รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลพุทธโสธร 
9 นพ.ดิเรก ภาคกุล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางคล้า 
10 นพ.สุธน คุณรักษา ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางปะกง 
11 นพ.สมคิด วิระเทพสุภรณ์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสนามชัยเขต 
12 พญ.ทิพวรรณ ไชยประการ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแปลงยาว 
13 นพ.อนุชา อาภาสวัสดิ์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลราชสาส์น 
14 นพ.เกริกภัทร ลิมปพยอม ผู้อ านวยการโรงพยาบาลท่าตะเกียบ 
15 พญ.วิพัชรินทร์ ทรงเดชาพิพัฒน์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลคลองเขื่อน 
16 นายสมเจตน์ สถิตสมิทธิ์ สาธารณสุขอ าเภอบางคล้า 
17 นายกฤษดา พรหมสุวรรณ์ สาธารณสุขอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว 
18 นายเพิ่มเกียรติ ช านาญค้า สาธารณสุขอ าเภอบางปะกง 
19 นายชูชีพ  มีเจริญ สาธารณสุขอ าเภอแปลงยาว 
20 นายปราโมทย์ ตันดี สาธารณสุขอ าเภอราชสาส์น 

21 นายมานิตย์ ชุ่มชูจันทร์ สาธารณสุขอ าเภอท่าตะเกียบ 
22 นางร าพึง กุมภีร์ สาธารณสุขอ าเภอคลองเขื่อน 
23 นายสมบัติ ทั่งทอง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

24 นางสาวรุ่งทิวา ประสานทอง หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
25 นางทวีพร พันคง หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 



 
 

๒ 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
1 นายอาณัติ ประดิษแจ้ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
2 นางสาวนฤมล พงษ์สุวรรณ เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน 
3 นางสาวพรพิมล ขันชูสวัสดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
4 นางสาวภาคินี อินรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
5 นางสาวดวงนภา ทองค า นักทรัพยากรบุคคล 

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการ 
 1 นางสุนันทา ชนะวรรณ์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
 2 พญ.ระพีพร อารีย์  นายแพทย์เชี่ยวชาญ รพ.พุทธโสธร  
 3 พญ.รุจิรัตน์ ปุณยลิขิต  นายแพทย์เชี่ยวชาญ รพ.พุทธโสธร  
 4 นายเสรี  เพ็งสารท  ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา  

26 นายสุพจน์  กังใจ   หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค 
27 นางโสภา เวฬุตันติ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
28 นางลาวัณย์ อมรรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
29 นางลลิตา พรพนาวัลย์  หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
30 นางรัตนา จันทร หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
31 นางสาวยุพิน หงษ์วะชิน หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
32 นายพีระพล ต่วนภูษา หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
33 นายเดชชัย สินเจริญ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
34 นางสาวพรพิมล แน่นหนา หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ 
35 นายสมชาย  ห้องทองค า หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารองค์กร 
36 นางรุ่งรัตน์  ห้องทองค า หัวหน้าส านักงานเลขานุการฯ 
37 นายชินกฤต ยะหัตตะ ผอ.รพ.สต.ลาดขวาง  
38 นางฐิตาพร เรืองสวัสดิ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ   
39 นพ.เทพกรณ ์ศิริปักมานนท์  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม (แทน) 
40 นายจักรวาล บุญชู ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางน้ าเปรี้ยว (แทน) 
41 นายบุญฤทธิ์ เฮ็งไล้ สาธารณสุขอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา (แทน) 
42 นายสุทัศน์ เสียงไพโรจน์ สาธารณสุขอ าเภอพนมสารคาม (แทน) 
43 นายมนตรี สมบูรณ์ทรัพย์ สาธารณสุขอ าเภอสนามชัยเขต (แทน) 
44 นายเบญจพล สุวรรณะ สาธารณสุขอ าเภอบ้านโพธิ์ (แทน) 

45 นางวิภาวี สุวรรณธร 
หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
(แทน) 
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 5   นายจ ารัส  ค ารอด  ประธานชมรม อสม.จังหวัดฉะเชิงเทรา 
    

เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 
 นพ.ปรารถนา ประสงค์ดี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในที่ประชุม   
วาระก่อนการประชุม 
 1.  สรุปข่าวสารสาธารณสุข ประจ าเดือน มีนาคม 2561 
 2.  มอบใบประกาศเกียรติบัตรการประกวดพื้นที่ต้นแบบการแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้าน และ
การแพทย์ทางเลือก ประเภทโรงพยาบาลชุมชนและประเภทโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
 3.  มอบใบประกาศเกียรติคุณการประกวดโรงเรียนที่มีผลการด าเนินงานเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน ดีเด่น 
ระดับจังหวัด ปี 2561 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 1.1  เรื่องจากที่ประชุมกระทรวงสาธารณสุข 
  - ประชุม สป.สัญจร ในระหว่างวันที่ 17 – 18 พฤษภาคม 2561 ณ จังหวัดบุรีรัมย์  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 1.2  เรื่องจากที่ประชุมเขตสุขภาพที่ 6 
 สรุปการประชุมเขตสุขภาพที่ 6 ครั้งที่ 3/2561 15 มีนาคม 2561   ณ หองประชุมอาคารเฉลิมราช
สมบัติ ชั้น 9 โรงพยาบาลชลบุรี จังหวัดชลบุรี มีประเด็นที่ส าคัญ/เกี่ยวข้องกับฉะเชิงเทราดังนี้  

- รพ.พนมสารคามได้รับการอนุมัติ ค่าตอบแทนตามรายละเอียดในสรุปประชุมเขต  
- ข้อสั่งการจากที่ประชุม 5X5 สปสช จะเรียกคืนงบลงทุนที่ยังไม่ได้ด าเนินการภายใน 2 ปี  งบลงทุน

ปี 2561 ขอให้บันทึกภายในวันที่ 15 มีนาคม 2561  ก่อหนี้ผูกพันเสร็จภายใน 30 มิถุนายน 2561  
- มติที่ประชุมให้รพ.พุทธโสธร ที่ไม่สามารถบันทึกเบิกข้อมูลIP ได้ตามจริง ขอเฉลี่ยเป็น 3 เดือนเพื่อ

ไมใ่ห้เกิดผลกระทบกับภาพเขต 
- กองบริหารการสาธารณสุข แจ้งหลักเกณฑ์การขออนุมัติจัดตั้ง และการปรับระดับศักยภาพของ 

หนวยบริการสุขภาพ (ฉบับใหม)่ ป 2561 ให้โรงพยาบาลสนามชัยเขต และบ้านหนองขาหยั่ง ปรับ
ค าขอเข้าไปตามหลักเกณฑ์ใหม่ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 1.3  เรื่องจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา   
  การพิจารณาความดี ความชอบ จะท าตามรูปแบบเดิม คิดท่ี 2.865% ให้เตรียมการ ,การ
ปฎิบัติงานให้ใช้ ปัญญา เมตตา ขันติ ,ในเรื่องการปรับระดับ ขยายเตียงให้กลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์ เชิญ
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลมาประชุมหารือวางแผนใช้ข้อมูลประชากรและมิติทางการเงิน  
 1.4  เรื่องจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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วันที่ 30 มีนาคม  เวลา 14.00 น. ร่วมงานอัญเชิญ หลวงพ่อโสธร ขึ้นจากน้ า  
วันที่ 31 มีนาคม งานวันข้าราชการพลเรือน  
วันที่ 6 เมษายน งานวันจักรี 
วันที่ 25 เมษายน วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 รบัรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์  2561  ณ ห้องประชุม
พุทธโสธร ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา รายงานการประชุมมี 18 หน้า 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว   
 3.1  การติดตามข้อมูลตามยุทธศาสตร์ PSPG 
การติดตามข้อมูลตามยุทธศาสตร์ PSPG เดือนมีนาคม 2561 
 ผลงาน OPV3  ณ วันที่ 30 มีนาคม 2561 จาก hdcservice.moph.go.th  ผลงานจังหวดัฉะเชิงเทรา 
เป็น อันดับหนึ่งของประเทศ ร้อยละ 98.10 รองลงไปเป็นจังหวัดสกลนคร ร้อยละ 96.76 
 ผลงาน MMR1  ณ วันที่ 30 มีนาคม 2561 จาก hdcservice.moph.go.th  ผลงานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
เป็น อันดับหนึ่งของประเทศ ร้อยละ 98.00 รองลงไปเป็นจังหวัดสกลนคร ร้อยละ 95.92 
 ผลงาน MMR2  ณ วันที่ 30 มีนาคม 2561 จาก hdcservice.moph.go.th  ผลงานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
เป็น อันดับหนึ่งของประเทศ ร้อยละ 97.71 รองลงไปเป็นจังหวัดอุตรดิตถ์ ร้อยละ 96.41 
 ผลงาน JE2  ณ วันที่ 30 มีนาคม 2561 จาก hdcservice.moph.go.th  ผลงานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
เป็น อันดับหนึ่งของประเทศ ร้อยละ 96.03 รองลงไปเป็นจังหวัดแพร่ ร้อยละ 91.79 
ส่วน PSPG 20+ เนื่องจากก าหนดส่งข้อมูลถึง 31 มีนาคม 2561 จึงขอรายงานในไลน์กกวป แทนหลังจากถึง
ก าหนด  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
3.2   การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 
  3.2.1 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งบด าเนินงาน ผ่านโปรแกรมระบบบริหารยุทธศาสตร์ 

ด้านสุขภาพ (SMS) ข้อมูลการเบิกจ่ายมี การขยับขึ้นจากเดือนที่แล้ว  ข้อมูล ณ 28 มีนาคม 2561   
-กลุ่มงานในส านักงานสาธารณสุขจังหวัด กลุ่มงานการแพทยแผนไทยเบิกจ่ายได้ร้อยละมากที่สุด 98.78 

ต่ าสุดที่กลุ่มงานประกันสุขภาพ ร้อยละ 4.80  ถ้าดจูากจ านวนเงินที่เบิกจ่ายสุงสุดที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
19,478,224 บาท  ต่ าสุดที่กลุ่มประกันสุขภาพ  2,640 บาท  

- สสอ. ที่มีการเบิกจ่ายได้ร้อยละสูงที่สุดคือสสอ.พนมสารคาม ร้อยละ 78.60 ต่ าสุดที่ สสอ.คลองเข่ือน 
ร้อยละ 18.86  
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 -โรงพยาบาลได้รับการจัดสรรงบยาเสพติด เป็นส่วนมากมีการเบิกจ่ายแล้วที่รพ.สนามชัยเขต,บ้านโพธิ์,
พนมสารคามและแปลงยาว  ยังไม่มีการเบิกจ่ายที่ ท่าตะเกียบ,บางคล้า,บางน้ าเปรี้ยว,บางปะกง,ราชสาส์น,คลอง
เขื่อน อย่างไรก็ตามที่เบิกจ่ายแล้วยังไม่เกินร้อยละ 50 

3.2.2 การติดตามงบค่าเสื่อม 2559-2561 

ข้อมูลจากโปรแกรมรายงานของ สปสช.  ณ วันที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 9.20 น.  

2559 รพ.ท่าตะเกียบ มีงบยังไม่ด าเนินการ 32,200 บาท รพ.บางน้ าเปรี้ยว,บางปะกง,สนามชัยเขตและ
ราชสาส์น มีงบคงเหลือ 88,950, 166,286.21, 84,633.33และ 24,315 บาท ตามล าดับ 

 2560 รพ.ที่มีงบคงเหลือ รพ.พุทธโสธร 130,940  บาท รพ.ท่าตะเกียบ 375,541 บาท รพ.บางน้ า
เปรี้ยว 238,500 บาท, รพ.บ้านโพธิ์ 185,462.75 บาท,รพ.พนมสารคาม 184,700 บาท,รพ.สนามชัยเขต 
427,573 บาท,รพ.แปลงยาว 210,601.98  บาท , รพ.ราชสาส์น 5,000  บาท และรพ.คลองเข่ือน 14,000 บาท 

2561 รพ.พนมสารคามมีงบยังไม่ด าเนินการ 1,602,551 บาทและรพ.สนามชัยเขต 1,539,599.5 บาท   
รพ.ที่มีงบคงเหลือ ได้แก่รพ.พุทธโสธร 187,113 บาท รพ.บางน้ าเปรี้ยว 51,875 บาท รพ.บางปะกง 390,600 
บาท รพ.บ้านโพธิ์  32,140.04  บาท รพ.แปลงยาว 6,000 รพ.ราชสาส์น 410 บาท รพ.คลองเขื่อน 4,657 บาท 
รวมจังหวัดฉะเชิงเทรามีเงินคงเหลือ 672,795.04 บาท 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 3.3  สถานการณ์การเงินการคลัง 

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 โรงพยาบาลที่มีระดับวิกฤติทางการเงิน ระดับ 1  ได้แก่ รพ.พุทธโสธร และ รพ.
สนามชัยเขต นอกนั้นไม่มีวิกฤติทางการเงิน  ความเคลื่อนไหวระดับวิกฤติทางการเงิน 3 ไตรมาส  

สรุปความเคลื่อนไหวระดับวิกฤติทางการเงิน 3 ไตรมาส 

โรงพยาบาล Risk ณ มิ.ย.60 Risk ณ ก.ย.60 Risk ณ ธ.ค.60 Risk ณ ก.พ.61 

พุทธโสธร A  157181 0 0 1 1 

พนมสารคาม M2 pop 81766 1 1 0 0 

บางปะกง F1 pop 89,763 1 1 1 0 

บางน้ าเปรี้ยว F1  pop 87,693 2 6 2 0 

สนามชัยเขต F1 pop 74,141 0 6 3 1 

บ้านโพธิ์  F2 pop 52,138 1 1 1 0 

ท่าตะเกียบ F2 pop 46286 0 0 0 0 

บางคลา้ F2 pop 45667 1 1 0 0 

แปลงยาว F2 pop 43814 1 3 0 0 

ราชสาส์น F2 pop 12786 1 1 0 0 

คลองเขื่อน F3 pop 13164 0 2 0 0 



 
 

๖ 

 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
 4.1  การขอรับเงินเพิ่มพิเศษส าหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ปฏิบัติงานในสถานบริการ
สาธารณสุขและไม่ท าเวชปฏิบัติส่วนตัวและหรือปฏิบัติงานโรงพยาบาลเอกชน      
  การขอรับเงินเพ่ิมพิเศษ ส าหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการหรือ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและไม่ท าเวชปฏิบัติส่วนตัว และหรือปฏิบัติงานโรงพยาบาลเอกชน วันที่   
30  มีนาคม  พ.ศ. 2561 
  - แพทย์  ทันตแพทย์ และเภสัชกร แจ้งความประสงค์ขอรับเงินเพิ่มพิเศษส าหรับแพทย์ ทันต
แพทย์และเภสัชกร ตั้งแต่ 1 เมษายน  2561 จ านวน  7   ราย  ดังนี้  
 1. นายวันชัย  ศรีพุก    ต าแหน่งนายแพทย์ช านาญการ โรงพยาบาลท่าตะเกียบ 
 2. นายสมชาย  แก้วเขียว   ต าแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลพุทธโสธร 
 3. นางสาวอรณิชา  อมรอริยะกูล  ต าแหน่งนายแพทย์ช านาญการ โรงพยาบาลพุทธโสธร 
 4. นางสาวปันปณิช  สุขวโรตม์วัตร  ต าแหน่งนายแพทย์ช านาญการ โรงพยาบาลพุทธโสธร 
 5. นางจ าเนียร  พรหมชาติ ต าแหน่งนายแพทย์ช านาญการพิเศษ โรงพยาบาลพนมสารคาม 
 6. นายธนกร  หวังชม  ต าแหน่งนายแพทย์ช านาญการ โรงพยาบาลพนมสารคาม 
 7. นางสาวนันทะนิจ  ด่อนแผ้ว ต าแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลพนมสารคาม 
 - แพทย์  ทันตแพทย์ และเภสัชกร แจ้งความประสงค์ขอรับเงินเพิ่มพิเศษส าหรับแพทย์ ทันตแพทย์และ
เภสัชกร ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม  2561 จ านวน  1   ราย  ดังนี้  
 1. นางอาริยา  พัดชา  ต าแหน่งนายแพทย์ช านาญการพิเศษ  โรงพยาบาลบางคล้า 
 - แพทย์  ทันตแพทย์ และเภสัชกร แจ้งความประสงค์ขอรับเงินเพิ่มพิเศษส าหรับแพทย์ ทันตแพทย์และ
เภสัชกร ตั้งแต่ 1 มิถุนายน  2561 จ านวน  2   ราย  ดังนี้  
 1. นางสาวพรปวีณ์  กุลเกียรติประเสริฐ ต าแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ      โรงพยาบาลบางคล้า 
 2. นายธวัชชัย หมัดลัง   ต าแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ สสจ.ฉช. 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 4.2  การพัฒนาบุคลากรด้านอาชีวอนามัยของจังหวัดฉะเชิงเทรา 
โครงการอบรม พยาบาลอาชีวอนามัยระยะสั้น 60 ชม. โรงพยาบาลระยอง จัดร่วมกับ  

มหาวิทยาลัยมหิดล จัด ที่ รร.โกลเด้น ซิตี้ จ.ระยอง วันที่ 2-13 กรกฎาคม 2561 ค่าลงทะเบียน 10500 บาท 
(ไม่รวมที่พักค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง) ผู้เข้าอบรมจะได้รับ  ใบประกาศนียบัตร ลงนาม โดยมหิดล-รพ.ระยอง, 
ค ะ แ น น CNEU 5 0  ค่ ะ แ น น ,  ฝึ ก ง า น ใน  โ ร ง ง า น  แ ล ะ - ห นั ง สื อ พ ร้ อ ม ก ร ะ เป๋ า เอ ก ส า ร 
นพ.กสิวัฒน์ :  รับไปประสาน ในเรื่องนี้  



 
 

๗ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  
 5.1  รายงานการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยาประจ าเดือน มีนาคม 2561 
 5.1.1 รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 
 รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาจังหวัดฉะเชิงเทราตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 27 มีนาคม  2561             
จากบัตรรายงานผู้ป่วย  (รง.506) จ านวนทั้งสิ้น 10,291 ฉบับ รายงานทันเวลาจ านวน  10,219 ฉบับ คิดเป็น
ร้อยละ 99.30 เฉพาะเดือนมีนาคม 2561 ศูนย์ระบาดวิทยาอ าเภอที่ส่งทันเวลา ร้อยละ 100 ได้แก่ สสอ.บางน้ า
เปรี้ยว,รพ.คลองเข่ือน,รพ.บางปะกง,รพ.ราชสาส์น,รพ.บ้านโพธิ์และรพ.บางคล้า  ที่ส่งไม่ทันเวลา ต่ ากว่าร้อยละ 
100 ได้แก่ สสอ.เมืองฉะเชิงเทรา,รพ.พนมสารคาม,รพ.แปลงยาว,รพ.ท่าตะเกียบและรพ.สนามชัยเขต  
 อัตราป่วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาของจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ 27 มีนาคม 2561 10อันดับแรก
ได้แก่ อุจจาระร่วงเฉียบพลัน,ปอดอักเสบ,ไข้ไม่ทราบสาเหตุ,อาหารเป็นพิษ,ไข้หวัดใหญ่,ตาอักเสบจากไวรัส,สุกใส
,มือเท้าปาก,วัณโรคและไข้เลือดออก ตามล าดับ ณ 22 มีนาคม 2561 อุจจาระร่วงเฉียบพลัน เป็นอันดับ 9 ของ
ประเทศ ไข้เลือดออกเป็นอันดับ 31 ของประเทศ  
 5.1.2 HICI  รายงานผลการส ารวจลูกน้ ายุงลายเดือนมีนาคม 2561  
ค่า HI ของฉะเชิงเทรา รอ้ยละ 6.81 สูงสุดที่อ.บางปะกง ร้อยละ 11.20 ต่ าสุดที่ ราชสาส์นร้อยละ 4.20  
ค่า CI ในโรงเรียน ของจังหวัด ร้อยละ 1.51 สูงสุดที่อ.บางปะกง ร้อยละ 7.21  
ค่า CI ในโรงพยาบาล ร้อยละ  0.29 สูงสุดที่อ.บางปะกง ร้อยละ 3.19  ไม่มีการส ารวจใน รพ.บ้านโพธิ์,แปลงยาว
และคลองเขื่อน  
ค่า CI ในโรงแรม ร้อยละ 0.52  ไม่มีการส ารวจที่อ.บางคล้า,บางปะกง,บ้านโพธิ์,ราชสาสน์,สนามชัยเขต,ท่า
ตะเกียบและคลองเขื่อน  
ค่า CI ในศาสนสถาน ร้อยละ 2.94 ไม่มีการส ารวจที่ อ.บ้านโพธิ์ สูงสุดที่ อ.เมืองร้อยละ 11.63  
ค่า CI ในโรงงาน ร้อยละ 1.06 ไม่มีการส ารวจที่ อ.บ้านโพธิ์ ,ราชสาส์น,ท่าตะเกียบและคลองเขื่อน สุงสุดที่ อ.
เมืองฉะเชิงเทรา  
 5.1.3 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก 
 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดฉะเชิงเทรา ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 27 มีนาคม  2561  มี
ยอดผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจ านวนทั้งสิ้น 55 ราย คิดเป็นอัตราป่วยต่อประชากรแสนคน 7.81 (อันดับที่ 5 ของ
ระดับเขต และอันดับที่ 31 ของระดับประเทศ) กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ 10-14 ปี อัตราป่วยต่อประชากร
แสนคนเท่ากับ 16.52 รองลงมาคือ   กลุ่มอายุ 25 - 34 ปี และ 5 - 9 ปี อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนเท่ากับ 
12.78 และ 11.74 อาชีพ ที่มีจ านวนผู้ป่วยสูงสุดคือรับจ้าง จ านวนผู้ป่วยเท่ากับ 19 ราย รองลงมาคือนักเรียน
และในปกครองจ านวนผู้ป่วย เท่ากับ 18 รายและ 10 ราย       ตามล าดับ อ าเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุดคืออ าเภอ
คลองเขื่อน อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนเท่ากับ 15.19 รองลงมาคืออ าเภอแปลงยาวและอ าเภอบางปะกง 
อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนเท่ากับ 13.69 และ 13.37 ตามล าดับ 



 
 

๘ 

 สถานการณ์ไข้เลือดออกประเทศ ข้อมูลจากระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 ส านักระบาดวิทยา ณ 
วันที่ 20 มีนาคม 2561 มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก สะสมรวม 4,847 ราย เพิ่มขึ้นจาก สัปดาห์ที่ผ่านมา 
621 ราย อัตราป่วย 7.36 ต่อประชากรแสนคน มีการรายงานจ านวนผู้ป่วยไข้เลือดออกน้อย กว่าปีพ.ศ. 2560 ณ 
ช่วงเวลาเดียวกัน ร้อยละ 25.88ผู้ป่วยเสียชีวิต 8 ราย อัตราป่วยตายร้อยละ 0.17 
 5.1.4 คลินิกวัคซีนผู้ใหญ่   
 ปี พ.ศ. 2561 จะมีการน าร่องการให้บริการในหน่วยบริการสาธารณสุขของรัฐ 12 จังหวัด คือ เชียงใหม่ 
อุตรดิตถ ์ชัยนาท สระบุรี เพชรบุรี สระแก้ว ขอนแก่น เลย ชัยภูมิ ศรีสะเกษ นครศรีธรรมราช 
สงขลา โดยจะเริ่มให้บริการในเดือนพฤษภาคม 2561  วัคซีนที่ให้ได้แก่ คอตีบ-บาดทะยัก,ไข้หวัดใหญ่,หัด-หัด
เยอรมัน 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 5.2   การบริหารงานด้วยธรรมาภิบาล 
 - เนื่องจากมีผู้ส่งบัตรสนเท่ห์ ถึงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ร้องเรียนกรณี ที่บรรจุตามเงื่อนไข จ 18 
ว่ามีข้าราชการบรรจุใหม่ ไม่ไปปฏิบัติงานตามต าแหน่งที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง และมีกรณีผู้บังคับบัญชา ระดับ
อ าเภอไม่ส่งค าขอย้ายให้คณะกรรมการระดับจังหวัดพิจารณา ดังนั้นขอให้ผู้บริหารฯ ด าเนินการให้ถูกต้องและ
ท าความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ในสังกัด 
 - ขอให้ระมัดระวังในการออกหนังสือในลักษณะสั่งการ เช่น ไม่ให้ ผอ.รพ.สต. อนุมัติการเบิกจ่ายใน
วงเงินที่เปน็อ านาจของ รพ.สต. ซึ่งอ านาจนี้ได้รับมอบอ านาจมาจากปลัดกระทรวงสาธารณสุข  จึงขอให้
พิจารณาให้รอบคอบก่อนด าเนินการ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 5.3 การก าหนดค่าเช่าที่พักในการอบรมระยะสั้น ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
ตามมติ คณะกรรมการก าหนดอัตราการเบิกเงินค่าเช่าที่พักในการอบรมระยะสั้น ตามค าสั่งส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ 55/2561 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดอัตรา
การเบิกเงินค่าเช่าที่พักในการอบรมระยะสั้น ได้ประชุมเม่ือ วันที่ 27 มีนาคม 2561 ซึ่งได้ก าหนดแนวทาง ดังนี้ 
 การเข้ารับการอบรมระยะสั้น ตั้งแต่ 1 เดือน ไม่เกิน 1 ปีให้เบิกค่าเช่าที่พักเป็นรายเดือน ตามท่ีจ่ายจริง 
แต่ไม่เกินตามที่ก าหนด ดังนี้ 
 - พักในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล (นครปฐม นนทบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานี และ
สมุทรสาคร) เบิกอัตราค่าห้องพัก ไม่เกิน 10,000 บาท/เดือน 
 - พักในส่วนภูมิภาค เบิกอัตราค่าห้องพัก ไม่เกิน 5,000 บาท/เดือน 
โดยทั้งนี้ให้ค านึงถึงความประหยัด และเริ่มใช้อัตรานี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป 
 กรณี  เดินทางไปอบรมไม่เกิน 1 เดือน ให้เบิกอัตราค่าเช่าที่พัก ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด 
ที ่กค 0406.4/ว.5   ลงวนัที่ 14 มกราคม 2556 เรื่องมาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรบัอัตราค่าจ้างขั้นต่ า ป ี2556 



 
 

๙ 

  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 5.4 โครงการลดกระดาษ (สถานะการรายงาน) รายละเอียดตาม Power Point ที่น าเสนอในที่ประชุม 
มติทีป่ระชุม  รับทราบ   
ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืนๆ 
 -ไม่มี- 
เลิกประชุมเวลา 16.30 น.  
  ลงชื่อ  ภาคินี  อินรัตน์                                  ลงชื่อ        รุ่งทิวา ประสานทอง 
           (นางสาวภาคินี  อินรัตน์)                                                     (นางสาวรุ่งทิวา ประสานทอง)                                                                    
          นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                                        นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
           ผู้จดรายงานการประชุม                                                      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


