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 สรุปการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลและประชุมประจ าเดือน  

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 09.30-12.00 น.  
ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์  ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา   

---------------------------------------------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 

 
 

/คณะกรรมการ... 
 

กระทรวงมหาดไทยและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 
1. นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา                 ประธาน 
2. นายวรพจน์ แววสิงห์งาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา 
3. นายประเทือง อยู่เกษม นายอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
4. นายชูชาติ จั่นทอง นายอ าเภอบางคล้า 
5. นางฐิติลักษณ์ แสงงาม นายอ าเภอพนมสารคาม 
6. นายสิงหราช วงษ์เสงี่ยม นายอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว 
7. นายธีระ พรชูตรง นายอ าเภอบางปะกง 
8. นางอาภรณ์ ใหม่มงคล นายอ าเภอสนามชัยเขต 
9. นางวราภรณ์ ศิริวงศ์ นายอ าเภอบ้านโพธิ์ 

10. นายประคอง ก๊วยเจริญ แทน นายอ าเภอแปลงยาว  
11. นายเกรียงไกร ปัญญาพงศธร นายอ าเภอราชสาส์น 
12. นายฉันท์ แป้นเพชร  นายอ าเภอท่าตะเกียบ 
13. นางสาวจิรัฏฐ์ เปียศิริ นายอ าเภอคลองเข่ือน 
14. นางสาวกาญจนา สมรูป ผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และข้อมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด   
15. นางสุดา สุหลง พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา 
16. นางสาวทิพย์ยุดา  ขุนฤทธิ์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว 
17. นายศักดิ์ชัย  เผือกศิริพิบูลย์ ผู้อ านวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น 
18. นายอนันท์  ดิษฐศิริ แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา  
19. นางสาววาณี อ่อนรัศมี นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ สนง.พมจ. 
20. นางสาวปัญญ์ธิรา รอดผล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  สนจ.ฉช 
21. นายสามาตร เตี้ยเนตร เลขา ผวจ.ฉช 
22. นายวีรกุล หวังวีระ ปลัดอ าเภอ (เจ้าพนักงานปกครองช านาญการพิเศษ) 
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/51. นายสุพจน์... 

คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
23. นายมณเฑียร คณาสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
24. นายกสิวัฒน์ ศรีประดิษฐ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน 
25. นางสุนันทา ชนะวรรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านส่งเสริมพัฒนา (รก.) 
26. นางสาวรุ่งทิวา ประสานทอง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
27. นางระพีพร อารีย์ รองผู้อ านวยการด้าน พรส. รพ.พุทธโสธร 
28. นางรุจิรัตน์ ปุณยลิขิต รองผู้อ านวยการด้านบริการปฐมภูมิ รพ.พุทธโสธร 
29. นายดิเรก ภาคกุล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางคล้า 
30. นางอุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม 
31. นายจักรวาล บุญชู แทน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางน้ าเปรี้ยว 
32. นายสุธน คุณรักษา ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางปะกง 
33. นายสมคิด วิระเทพสุภรณ์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสนามชัยเขต 
34. นางสาวปวีณา หงส์เกรียงไกร แทน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านโพธิ์ 
35. นางสาวทิพวรรณ ไชยประการ  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแปลงยาว 
36. นางชวนชื่น   วุฒิสาโรจน์ แทน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลท่าตะเกียบ  
37. นายชวาล ตัญญบุตร สาธารณสุขอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
38. นายสมเจตน์ สถิตสมิทธิ์ สาธารณสุขอ าเภอบางคล้า 
39. นายเทอดศักดิ์ แพทย์ประสิทธิ์  สาธารณสุขอ าเภอพนมสารคาม 
40. นายกฤษดา พรหมสุวรรณ์ สาธารณสุขอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว (รก.) 
41. นายชูชีพ มีเจริญ สาธารณสุขอ าเภอบางปะกง 
42. นายศศิธร ศุภพิชน์ สาธารณสุขอ าเภอสนามชัยเขต 
43. นางสาวจันทร   ศรีสุรักษ์ แทน สาธารณสุขอ าเภอบ้านโพธิ์ 
44. นายมานิตย์ ชุ่มชูจันทร์ สาธารณสุขอ าเภอแปลงยาว 
45. นายปราโมทย์ ตันดี สาธารณสุขอ าเภอราชสาส์น 
46. นางสาวรัตน์จุดา ฉัตรไชยศิริ สาธารณสุขอ าเภอท่าตะเกียบ (รก.) 
47. นายบุญสืบ  จันทร์เจริญ สาธารณสุขอ าเภอคลองเขื่อน (รก.) 
48. นางสาวนุชนารถ อรรณพ ณ อยุธยา แทน หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
49. นายชาตรี นันทพานิช หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
50. นายพิเชษฐ์ ไตรติลานันท์ หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
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/ผู้ไม่มาประชุม... 

51. นายสุพจน์ กังใจ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
52. นางโสภา เวฬุตันติ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
53. นางลาวัณย์ อมรรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
54. นางลลิตา พรพนาวัลย์  หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
55. นางรัตนา จันทร หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
56 นายวีระชาติ อมรรัตน์ แทน  หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิตและยาเสพติด 
57. นายพีระพล ต่วนภูษา หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
58. นายเดชชัย สินเจริญ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
59. นางสาวพรพิมล แน่นหนา หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ 
60. นางวิภาวี สุวรรณธร หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
61. นายสมชาย ห้องทองค า หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารองค์กร 
62. นายบ ารุง ชัยสายัณห์ แทน หัวหน้าส านักงานเลขานุการฯ 
63. นายชัยพร จันทรอากร ผู้แทนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
64. นายจ ารัส ค ารอด ประธานชมรม อสม.จังหวัดฉะเชิงเทรา 
65. นางพิศมัย เมธีกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
66. นายอาณัติ ประดิษแจ้ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
67. นายชาญศักดิ์ เจียมวงศากุล นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
68. นางสาวพรพิมล ขันชูสวัสดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
69. นางสาวภาคินี อินรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
70. นายเมธี เมฆวิชัย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
71. นางสาวเพ็ญนภา ซันเฮม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
72. นายสุทัศน์ เสียงไพโรจน์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
73. นางจินตนา  พิทักษ์ทรัพย ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
74. นางสาวนฤมล พรหมบุญ นักวิชาการสาธารณสุข 
75. นายณัฐวุฒิ ฤทธิ์เรืองเดช นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
76. นางดวงนภา โหมดศิริ นักทรัพยากรบุคคล 
77. นายชัยนาจ  บุญบรรลุ เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาช านาญงาน 
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ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการ 
1. นางสาวสมบัติ ชุติมานุกูล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร 
2. นายเลิศชาย เลิศวุฒิ เภสัชกรเชี่ยวชาญ 
3. นายสมบัติ ทั่งทอง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
4. นายอนุชา อาภาสวัสดิ์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลราชสาส์น 
5. นางสาววิพัชรินทร์ ทรงเดชาพิพัฒน์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลคลองเขื่อน 

 
ส่วนที่ 1  การประชุมร่วมกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราและส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
เริ่มประชุมเวลา  09.30 น.  
 นายระพี ผ่องบุพกิจ  ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา  เป็นประธานในการประชุม 

วาระการประชุม 
 จ านวน  4 เรื่อง ประกอบด้วย 
 1. การควบคุมโรคไข้เลือดออก 
 2. การด าเนินงานวัณโรค 
 3. การด าเนินงานกองทุนดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 
 4. การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

นโยบายการด าเนินงานด้านสาธารณสุขของผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราที่แจ้งต่อที่ประชุม 

1. การด าเนินงานแก้ไขปัญหาของพ้ืนที่นั้น งานทางด้านสาธารณสุขและสังคมถือเป็นงานที่ส าคัญ 
เพราะเป็นงานที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยตรง 

2. จังหวัดฉะเชิงเทรา ต้องมุ่งเน้นกับงานแก้ไขปัญหาสังคม เช่น  สาธารณสุข  ศึกษา พมจ. เด็ก เยาวชน 
ผู้ด้อยโอกาส ให้พร้อมเตรียมการรองรับ EEC และระบบทุนนิยม ซึ่งจะมี GAP สูงขึ้น ทั้งด้าน
เศรษฐกิจและสังคม 

3. การควบคุมโรคไข้เลือดออก ก าหนดให้เป็น Pilot  Project ของจังหวัด ที่ให้ส่วนราชการต่างๆ 
ท างานร่วมกันทั้งระบบในเชิงบูรณาการอย่างจริงจัง เพ่ือประชาชนจังหวัดฉะเชิงเทรา และจะขยาย
ต่อไปในงานสาธารณสุขที่ส าคัญๆ ในเรื่องอ่ืนๆ เช่น วัณโรค การดูแลผู้สูงอายุ การส่งเสริมสุขภาพ 
เด็กเล็ก  เป็นต้น โดยยึดหลักการท างาน เช่นเดียวกับ พชอ. 

 

 

 

/สรุปสาระส าคัญ... 
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สรุปสาระส าคัญของการประชุม  

เรื่องที่ 1   การควบคุมโรคไข้เลือดออก  

1. สรุปสถานการณ์ไข้เลือดออก โดย นายมณเฑียร คณาสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 1.1 ตั้งแต่ 1 มกราคม – 18 เมษายน 2562 (สัปดาห์ที่ 14) ประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 

15,590 ราย อัตราป่วย 23.60 ต่อประชากรแสนคน  เสียชีวิต 19 ราย อัตราป่วยตาย  ร้อย
ละ 0.12  ซึ่งในปีนี้ ประเทศไทยมีการระบาดของโรคไข้เลือดออกมากกว่า   ในอดีต 5 ปี
ย้อนหลัง (ปี 2557-2561) 

 1.2 ระดับเขต มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 1,950 ราย อัตราป่วย 32.39 ต่อประชากรแสนคน   
มีผู้ป่วยเสียชีวิต จ านวน  5 ราย (ชลบุรี 3 ราย และฉะเชิงเทรา 2 ราย) อัตราป่วยตาย ร้อยละ 
0.26  และอัตราตาย 0.08 ต่อประชากรแสนคน 

 1.3 จังหวัดฉะเชิงเทรา มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก  295 ราย  อัตราป่วย 43.77 ต่อประชากร
แสนคน  เป็นอันดับที่ 11 ของประเทศ (อันดับ 1 สมุทรสาคร  อันดับ 2 นครปฐม และอันดับ 3 
ลพบุรี )  และเป็นอันดับที่ 3 ของเขต (อันดับ 1 ตราด อันดับ 2 ระยอง) 

 1.4 จังหวัดฉะเชิงเทรา มีการระบาดของโรคไข้เลือดออกมาตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 ซึ่งจ านวน
ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก สูงกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง มาตลอด ตั้งแต่เดือนมกราคม – เมษายน 
2562 

 1.5 กลุ่มอายุที่พบสูงสุด  คือ กลุ่มอายุ 10 – 14 ปี  คิดเป็นอัตราป่วย 123.87 ต่อประชากรแสน
คน  รองลงมา คือกลุ่มอายุ 5 - 9 ปี อัตราป่วย 110.34 ต่อประชากรแสนคน และกลุ่มอายุ 
15-24 ปี อัตราป่วย 86 ต่อประชากรแสนคน ตามล าดับ 

 1.6 พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกกระจายในทุกอ าเภอ  
อันดับ 1 อ าเภอแปลงยาว มีอัตราป่วยสูงสุด(ป่วย 52 ราย,อัตราป่วย 116.32 ต่อประชากรแสนคน)   
อันดับ 2 อ าเภอราชสาส์น  (ป่วย 14 ราย, อัตราป่วย  109.30 ต่อประชากรแสนคน ) 
อันดับ 3 อ าเภอท่าตะเกียบ  (ป่วย 29 ราย, อัตราป่วย 62.23 ต่อประชากรแสนคน ) 
อันดับ 4 อ าเภอคลองเขื่อน  (ป่วย 8 ราย, อัตราป่วย 61.23 ต่อประชากรแสนคน )    
อันดับ 5 อ าเภอพนมสารคาม  (ป่วย 49 ราย, อัตราป่วย 59.48 ต่อประชากรแสนคน ) 
อันดับ 6 อ าเภอสนามชัยเขต  (ป่วย 35 ราย, อัตราป่วย 46.91 ต่อประชากรแสนคน ) 
อันดับ 7 อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา  (ป่วย 62 ราย, อัตราป่วย 39.06 ต่อประชากรแสนคน ) 
อันดับ 8 อ าเภอบางคล้า  (ป่วย 13 ราย, อัตราป่วย 28.46 ต่อประชากรแสนคน ) 
อันดับ 9 อ าเภอบ้านโพธิ์ (ป่วย 14 ราย, อัตราป่วย 26.65 ต่อประชากรแสนคน )  
อันดับ 10 อ าเภอบางปะกง  (ป่วย 14 ราย, อัตราป่วย 15.42 ต่อประชากรแสนคน )  
อันดับ 11 อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว  (ป่วย 5 ราย, อัตราป่วย 5.68 ต่อประชากรแสนคน ) 
(ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มกราคม -21 เมษายน 2562) 
 
 

/1.7 ผลการประเมิน... 
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 1.7 ผลการประเมินดัชนีลูกน้ ายุงลาย (ค่า HI) ส ารวจบ้านพบลูกน้ ายุงลาย ร้อยละ 30.95  
 1.8 แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายที่ส าคัญ (ค่า CI) 

1) ภาชนะใส่น้ าใช้ พบลูกน้ ายุงลาย ร้อยละ 32.49 
2) เศษภาชนะ/ขยะ พบลูกน้ ายุงลาย ร้อยละ 26.67 
3) ภาชนะใส่น้ าเลี้ยงสัตว์ พบลูกน้ ายุงลาย ร้อยละ 18.18 
4) อ่างบัว พบลูกน้ ายุงลาย ร้อยละ 16.00 
5) ภาชนะใส่น้ ากิน พบลูกน้ ายุงลาย ร้อยละ 14.29 
6) ตะกร้าปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ พบลูกน้ ายุงลาย ร้อยละ 13.33 
7) บัวรดน้ า พบลูกน้ ายุงลาย ร้อยละ 12.50 
8) ยางรถยนต์ พบลูกน้ ายุงลาย ร้อยละ 8.70 
9) จานรองกระถาง พบลูกน้ ายุงลาย ร้อยละ 8.33 
10) ขาตู้ พบลูกน้ ายุงลาย ร้อยละ 7.14 
11) แจกัน พบลูกน้ ายุงลาย ร้อยละ 4.00 

 1.9 การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะก่อนเกินโรค ระยะเกิดโรค
และระยะหลังเกิดโรค 

 1.10 ระยะเกิดโรค มีมาตรการในการควบคุมโรคเมื่อพบผู้ป่วย คือ  
  Day 0  - - ให้แจ้ง รพ.สต. หรือสถานบริการสาธารณสุขในพ้ืนที่ ทราบภายใน 3 ชั่วโมง 

- สอบสวนและท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในบ้านผู้ป่วย ฉีดสเปรย์กระป๋องก าจัดยุงตัว
เต็มวัย ภายใน 3 ชั่วโมง หลังได้รับรายงาน 

- ส ารวจและก าจัดลูกน้ ายุงลาย พร้อมเตรียมพ้ืนที่ ฉีดสเปรย์กระป๋องก าจัดยุงตัวเต็ม
วัย ในรัศมี 100 เมตร ของบ้านผู้ป่วยและจุดที่สงสัยเป็นแหล่งโรคภายใน 1 วัน 

- ผู้ป่วย คนร่วมบ้าน และผู้มีไข้ในชุมชนต้องทายาป้องกันยุงกัน จนพ้นระยะระบาด
ของพ้ืนที่ 

- ค้นหาผู้ป่วยในชุมชนที่มีอาการเข้าข่าย 14 วันก่อนวันเริ่มป่วย และ 28 วันหลัง
วันเริ่มป่วย 

  Day 1 
และ 3  

- ส ารวจและก าจัดลูกน้ ายุงลาย พ่นสารเคมีก าจัดยุงตัวเต็มวัย ในรัศมี 100 เมตร 
ของบ้านผู้ป่วยและจุดที่สงสัยเป็นแหล่งโรคให้ครอบคลุมต่อเนื่อง 

- ท าประชาคม เพื่อชี้แจงสถานการณ์  ให้สุขศึกษาถึงการป้องกันตนเอง และอาการ
ที่ต้องเฝ้าระวัง  พร้อมทั้งก าหนดมาตรการร่วมกันในชุมชน 

 
 
 
 
 
 

/Day 7… 
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  Day 7  - ส ารวจและก าจัดลูกน้ ายุงลาย พ่นสารเคมีก าจัดยุงตัวเต็มวัย ในรัศมี 100 เมตร 
ของบ้านผู้ป่วยและจุดที่สงสัยเป็นแหล่งโรคให้ครอบคลุมต่อเนื่อง โดยให้ชุมชนมี
ส่วนร่วม      

- เป้าหมาย Hi และ CI ในบ้านผู้ป่วยและในรัศมี 100 เมตรจากบ้านผู้ป่วยต้องเป็น
ศูนย ์

  Day 14  - ส ารวจและก าจัดลูกน้ ายุงลายในหมู่บ้านที่เกิดโรค 
- ต าบลที่พบผู้ป่วยหลายหมู่บ้าน ให้ด าเนินการทั้งต าบล 
- เป้าหมาย HI ในหมู่บ้านที่พบผู้ป่วย ไม่เกินร้อยละ 5 

  Day 21 - ส ารวจและก าจัดลูกน้ ายุงลายในหมู่บ้านที่เกิดโรค 
- เป้าหมาย HI ในหมู่บ้านที่พบผู้ป่วย ไม่เกินร้อยละ 5 และ CI ของสถานพยาบาล 

โรงเรียน   ศาสนสถาน โรงแรม  โรงงาน ในต าบลเป็นศูนย์ 
- ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ ประเมินพ้ืนที่ระบาดมากกว่า 2 รุ่น 

  Day 28  
เป็นตัน
ไป 

- คงมาตรการส ารวจและก าจัดลูกน้ ายุงลายในชุมชน ทุก 7 วัน โดยให้ชุมชนมีส่วน
ร่วม และคงมาตรการพ่นสารเคมีเสริมทุก 7 วัน หากยังมีผู้ป่วยต่อเนื่อง 

- กรณีพบผู้ป่วยตั้งแต่ 3 ราย ขึ้นไป ใน 28 วัน ในกลุ่มบ้านหรือหมู่บ้านเดียวกัน    
ให้พ่นสารเคมี ทั้งกลุ่มบ้านหรือหมู่บ้านนั้นๆ เพ่ิมเติมจากรัศมี 100 เมตร 

 1.11 แนวทางการด าเนินงานระดับจังหวัด 
1) วิเคราะห์สถานการณ์โรค  รวมทั้งชี้เป้าอ าเภอที่มีการระบาด ขณะนี้มีจ านวน 6 อ าเภอ 

ได้แก่  พนมสารคาม  สนามชัยเขต  ท่าตะเกียบ  แปลงยาว  เมือง  และราชสาส์น 
2) เปิด EOC ระดับจังหวัดและอ าเภอ ตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด 

[หมายเหตุ : 
เกณฑ์การเปิด  EOC  

 EOC ระดับอ าเภอ เมื่อพบต าบลที่เป็นพ้ืนที่ระบาด*  ตั้งแต่ร้อยละ 25 ของจ านวน
ต าบลในอ าเภอ 

 EOC ระดับจังหวัด เมื่อพบอ าเภอที่เป็นพ้ืนที่ระบาด*  มากกว่าร้อยละ 25 ของจ านวน
อ าเภอ  ในจังหวัด 
*พ้ืนที่ระบาด หมายถึง มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเกินกว่าค่ามัธยฐาน  5 ปี 

ย้อนหลังในช่วง 4 สัปดาห์ล่าสุดและมีการระบาดต่อเนื่องมาเกินกว่า 28 วัน] 
 1.12 เครื่องพ่นชนิดละอองฝอยสารเคมี (ULV)  มีจ านวน 97 เครื่อง พร้อมใช้จ านวน 54 เครื่อง        

ไม่พร้อมใช้จ านวน 43 เครื่อง ทั้งนี้อ าเภอแปลงยาว และคลองเข่ือน ไม่มีเครื่อง ULV ที่พร้อมใช้ 
 1.13 เครื่องพ่นติดรถยนต์  มีจ านวน 3 เครื่อง อ าเภอเมืองฯ 1 เครื่อง  อ าเภอบางปะกง 1 เครื่อง  

อ าเภอพนมสารคาม 1 เครื่อง  
 
 
 

/2. สรปุข้อสั่งการ... 
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2. สรุปข้อสั่งการของ นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 การรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก 
 2.1 การรณรงค์ก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายต้องท าอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ทั้งในชุมชน โรงเรียน วัด 

สถานที่ราชการ ฯลฯ 
 2.2 ให้รณรงค์ก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในโรงเรียนและสถานศึกษาให้แล้วเสร็จ ก่อนเปิดการศึกษา

ที่จะถึงนี้ 
 2.3 ให้ประชาชนทายากันยุง ป้องกันยุงกัด โดยเฉพาะในช่วงกลางวัน 
 การให้ความรู้เรื่องไข้เลือดออก 
 2.4 ให้ทางสาธารณสุขให้ความรู้แก่นายอ าเภอและฝ่ายปกครอง เรื่องยุงลายและระบาดวิทยาของโรค

ไข้เลือดออก และจัดท าคู่มือฯ  ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองด้วย เพื่อน าไปให้ความรู้กับผู้น า
ท้องถิ่น และประชาชน ต่อไปได้อย่างถูกต้อง เช่น วงจรการเกิดของยุงลาย  ระยะการเกิดโรค
ไข้เลือดออกจะมีไข้สูงลอยในระยะ 2-7 วัน  ให้เช็ดตัวลดไข้ กินยาพารา หาก 2 วันไข้ไม่ลด      
ให้พามาหาหมอ  ยาที่ห้ามใช้ ได้แก่ ยาในกลุ่มแอสไพริน ยาไอบูโพรเฟน (Ibuprofen) ชื่อการค้า 
เช่น ยาเม็ดบูเฟน (Brufen) เม็ดสีบานเย็น หรือยาน้ าสีส้ม ชื่อจูนิเฟน (Junifen)  ระยะที่เสี่ยงสูง 
คือ ระยะหลังไข้ลด ผู้ป่วยบางรายจะช็อกและเสียชีวิต เป็นต้น 

 การควบคุมโรคไข้เลือดออก 
 2.5 เมื่อพบผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออก ให้ทางสาธารณสุขส่งไลน์แจ้งฝ่ายปกครอง (นายอ าเภอ/ผวจ.) 

ทันที เช่น ใช้ไลน์ของศูนย์ระบาดวิทยาอ าเภอ โดยเชิญนายอ าเภอเข้ากลุ่มไลน์  หรือไลน์ระบาด
วิทยาของจังหวัด เชิญ ผวจ. เข้ากลุ่มไลน์ด้วย และด าเนินการควบคุมโรคฯ ภายใน 24 ชั่วโมง    
ในรัศมี 100 เมตรของบ้านผู้ป่วย 
[หมายเหตุ : การแจ้งข้อมูลผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออก ให้แจ้งรายละเอียดตามแบบ E.1 ,          
รอง ผวจ.วรพจน์  แววสิงห์งาม  ย้ าว่า เมื่อแจ้งในไลน์กลุ่มแล้ว ให้แจ้งในไลน์ส่วนตัวด้วย     
เพราะบางครั้งผู้บริหารไม่ได้อ่านในไลน์กลุ่ม] 

 2.6 การลงพ้ืนที่ควบคุมโรคไข้เลือดออก แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ 
ระยะแรก (สีเหลือง) ให้ปลัดอ าเภอ เป็นหัวหน้าทีมในการควบคุมโรค  
ระยะที่ 2 (สีส้ม) มีการระบาดต่อเนื่องเกินกว่า 10 วัน ให้นายอ าเภอเป็นหัวหน้าทีมฯ   
ระยะที่ 3 (สีแดง) มรีะบาดต่อเนื่องเกินกว่า 20 วัน  ผวจ./รอง ผวจ. จะน าทีมควบคุมโรคด้วยตนเอง 
[หมายเหตุ : กระทรวงสาธารณสุข ก าหนดระยะเวลาการระบาดต่อเนื่อง คือ เกินกว่า 14 วัน 
และเกินกว่า 28 วัน] 

 2.7 การพ่นก าจัดตัวแก่ของยุง เน้นให้ใช้เครื่อง ULV และต้องฉีดพ่นในเวลากลางวัน ในช่วงที่ไม่มีลม
พัดแรง และไม่ให้ใช้เครื่องพ่นชนิดหมอกควัน (Fog) เพราะไม่ตาย และยุงก็จะหนีจากอีกที่หนึ่งไป
อีกท่ีหนึ่ง 
 

 
 
 

/2.8 ให้กระจาย... 
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 2.8 ให้กระจายเครื่องพ่น ULV ให้ทั่วถึงทุกอ าเภอ โดยให้นายอ าเภอ สาธารณสุขอ าเภอ หารือและ
ปรับเกลี่ยกระจายให้เพียงพอต่อการใช้งานของแต่ละอ าเภอ เช่น เฉลี่ยเครื่องพ่น ULV ต่อ
ประชากร  และให้เพ่ิมในอ าเภอที่มีการระบาด 

 2.9 เครื่องพ่นติดรถยนต์ ที่มีอยู่ 3 เครื่อง ให้แบ่งโซนการใช้เครื่องพ่นติดรถยนต์ เป็น 3 โซน  คือ 
โซนอ าเภอเมืองฯ  โซนอ าเภอบางปะกง และโซนอ าเภอพนมสารคาม 

 2.10 ให้ท้องถิ่นรีบด าเนินการจัดซื้อทรายอะเบท น้ ายาเคมีฯ และวัสดุอุปกรณ์ในการควบคุมโรค
ไข้เลือดออกให้พร้อม โดยให้สาธารณสุขอ าเภอ ร่วมเป็นกรรมการก าหนด Spec. ด้วย เพราะจะ
ได้ลดปัญหาเรื่องการจัดซื้อทรายอะเบท น้ ายาเคมีฯ ที่ไม่มีคุณภาพ ตัวอย่างเช่น ควรจัดซื้อ
ทรายอะเบทจากองค์การเภสัชกรรม หรือซื้อน้ ายาเคมีฯ จากประเทศในกลุ่มทวีปยุโรป  โดยให้
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดท าหนังสือแจ้งเวียนรายละเอียดและ Spec. ให้ท้องถิ่นทราบ ซ่ึงหาก
ท้องถิ่นใดมีปัญหาในการจัดซื้อ หรือจัดซื้อไม่ตรง Spec. ให้แจ้งท่าน ผวจ. 

 2.11 ให้ท้องถิ่น พิจารณาจัดซื้อเครื่องพ่นติดรถยนต์และเครื่อง ULV ในพ้ืนที่ที่มีความจ าเป็น เช่น      
ในอ าเภอแปลงยาว  ซึ่งสามารถปรับแผนฯ ของ อบต./เทศบาลได้ 

 2.12 ทีมสอบสวนควบคุมโรค ให้ทายากันยุงป้องกันตนเองด้วย เพราะมีความเสี่ยงต่อการถูกยุงกัด
ในขณะท างาน 

   
เรื่องท่ี 2   การด าเนินงานวัณโรค 

1. สรุปสถานการณ์วัณโรค โดย นายมณเฑียร คณาสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 1.1 วัณโรค เป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญของโลก ทวีปเอเชีย  เอเชียตะวันออกเฉียงใต้              

และประเทศไทย 
 1.2 จังหวัดฉะเชิงเทรา พบผู้ป่วยวัณโรค ปี 2560 จ านวน 736 ราย ปี 2561 จ านวน 710 ราย     

และปี 2562 (มกราคม –เมษายน 2562 จ านวน 476 ราย   
 1.3 การค้นพบผู้ป่วยTB จากการเอ็กซเรย์ในทุกกลุ่มเสี่ยง 

- มีการเอ็กซเรย์ทรวงอกมากข้ึนในปี 2562 และพบจ านวนผู้ป่วยจากการคัดกรองมากขึ้น  
- ปี 2561 จ านวนการคัดกรองด้วยการเอ็กซเรย์ ประกอบด้วยแรงงานต่างด้าวจากศูนย์  one 

stop service ประมาณ 17,000 ราย  รวมท าการเอ็กซเรย์เชิงรุก ทั้งหมด 31,863 ราย     
พบ TB 162 ราย  

- ปี 2562 เอ็กซเรย์เชิงรุก ณ 24 เมษายน 2562    จ านวน 32,550 ราย  พบ TB 150 
ราย 

 
 
 

 
 
 

/1.4  อัตราการรักษา... 
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 1.4 อัตราการรักษาส าเร็จในผู้ป่วยวัณโรค 3 ปีย้อนหลัง  
จังหวัดฉะเชิงเทรา ปี 2560-2562 เฉลี่ยอัตราส าเร็จของการรักษามากกว่า 85%   
ปี 2561 คาดว่าจะรักษาส าเร็จ (Success+On going)= 86.9% และปี 2562 คาดว่าจะ
ส าเร็จได้มากกว่า 85% จากการติดตาม ผู้ป่วยที่ก าลังรักษา (On going) และโอนออก 
(Transfer Out) 

 1.5 ปี 2560-2562 ร้อยละการเสียชีวิต อยู่ที่ 6-7% ร้อยละการขาดยา (LTF) แนวโน้มลดลง จาก 
4.6%, 3.7% และ 1.26% ตามล าดับ 

 1.6 การค้นหาจากกลุ่มเสี่ยงเพ่ิมเติม ปี 2562 
ด าเนินการท าข้อตกลงความร่วมมือภายในจังหวัดฉะเชิงเทรา เพ่ือคัดกรองด้วยการเอ็กซเรย์  
ทรวงอกผู้ต้องขังแรกรับ ก่อนเข้าแดนแยก  
ผลการด าเนินการ เอ็กซเรย์ผู้ต้องขังแรกรับ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562     
เอ็กซเรย์ผู้ต้องขังทั้งหมด 550 คน เอ็กซเรย์ผิดปกติ 45 คน พบป่วยเป็นวัณโรค 7 คน   คิดเป็น 
1.27% หรือในผู้ต้องขัง 100 คน อาจจะพบผู้ป่วยวัณโรค 2 คน  
 

2. สรุปข้อสั่งการของ นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 2.1 การด าเนินงานป้องกันและควบคุมวัณโรค ให้เน้นในกลุ่มแรงงานต่างด้าว ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน 

เพราะเป็นแหล่งรังโรคท่ีส าคัญ ไม่ได้เน้นการจับกุมตามกฎหมาย แตเ่น้นการให้ความรู้และการ
ป้องกันควบคุมโรค  

 2.2 การด าเนินงานป้องกันและควบคุมวัณโรค ในกลุ่มประชากรไทยให้ความส าคัญกับกลุ่มนักโทษ   
ผู้ต้องขัง  กลุ่มผู้ย้ายถิ่น  กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และประชาชนในโซนชนบท (พนมสารคาม         
สนามชัยเขต  แปลงยาว ท่าตะเกียบ เป็นต้น) 

 
เรื่องท่ี 3 การด าเนินงานกองทุนดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 
  
1. สรุปผลการด าเนินงานกองทุนดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 

โดย นายมณเฑียร คณาสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 1.1 ปัจจุบันประชากรโลก และรวมถึงประเทศไทย มีสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุเพ่ิมสูงขึ้น ซึ่งมีความ

จ าเป็นที่ประเทศและสังคม จะต้องให้การดูแลผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 1.2 ประเทศไทยได้จัดบริการสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป ตามสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงได้รับบริการด้านสาธารณสุข  ตามชุดสิทธิ
ประโยชน์ โดยเชื่อมโยงกับบริการสังคม การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  ซึ่งมเีป้าหมายให้ผู้สูงอายุ    
มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยใช้แบบประเมินคัดกรองปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชนของกรม
อนามัย เพ่ือประเมินความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจ าวัน  ดัชนีบาร์เธลแอลดีแอล 
(Barthel ADL index : ADL)  แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ ติดสังคม (ADL 12-20 คะแนน)  ติดบ้าน 
(ADL 5-11 คะแนน)  และติดเตียง  (ADL 0-4 คะแนน)    
 

 /1.3 จังหวัดฉะเชิงเทรา… 
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 1.3 จังหวัดฉะเชิงเทรา มีประชากรผู้สูงอายุทั้งหมด 104,854 คน คิดเป็นร้อยละ 14.77 (ข้อมูล
กระทรวงมหาดไทย ณ 31 ธค. 60) ได้รับการคัดกรองทั้งสิ้น 92,574 คน  คิดเป็นร้อยละ 
88.29 เป็นผู้สูงอายุติดสังคม ร้อยละ 98.03  เป็นผู้สูงอายุติดบ้าน 1.49   และเป็นผู้สูงอายุติด
เตียง    ร้อยละ 0.48   

 1.4 หลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่ายงบ LTC  ปีงบประมาณ 2562   อปท. ที่เข้าร่วมกองทุน LCT    
สปสช. จะจ่ายแบบเหมาจ่ายให้กองทุนฯ ตามจ านวนผู้สูงอายุในโปรแกรม LTC  
5,000 บาท/คน/ปี 

 1.5 โครงการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง (LTC) มีประเภทและกิจกรรมบริการ (ชุดสิทธิ
ประโยชน์) ประกอบด้วย 
1) ประเมินก่อนให้บริการและวางแผนดูแลระยะยาว 
2) ให้บริการดูแลระยะยาว โดยทีมหมอครอบครัว 
3) บริการดูแลที่บ้าน/ชุมชนและให้ค าแนะน าแก่ญาติและผู้ดูแล โดยผู้ดูแลผู้สูงอายุ  (Care 

Giver) หรือเครือข่ายสุขภาพอ่ืนๆ 
4) จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
5) ประเมินการดูแลและปรับแผนการให้บริการ 

 1.6 จังหวัดฉะเชิงเทรา  มี อปท. เข้าร่วมโครงการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง (LTC)  ปี 2559 – 
2562 รวมจ านวน 74 แห่ง (68.5%) จาก อปท. ทั้งหมด 108 แห่ง ดังนี้ 
-อ าเภอเมืองฯ    20 แห่ง   เข้าร่วม  14  แห่ง 
-อ าเภอบางคล้า    9 แห่ง   เข้าร่วม    3 แห่ง 
-อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว   14  แห่ง  เข้าร่วม  7  แห่ง 
-อ าเภอบางปะกง    16 แห่ง  เข้าร่วม   8 แห่ง 
-อ าเภอบ้านโพธิ์    16  แห่ง   เข้าร่วม  12  แห่ง 
-อ าเภอพนมสารคาม  11 แห่ง   เข้าร่วม  11 แห่ง 
-อ าเภอราชสาส์น   3  แห่ง   เข้าร่วม  2  แห่ง 
-อ าเภอสนามชัยเขต   5 แห่ง  เข้าร่วม  5 แห่ง 
-อ าเภอแปลงยาว  7 แห่ง    เข้าร่วม  6 แห่ง 
-อ าเภอท่าตะเกียบ   2  แห่ง   เข้าร่วม  2  แห่ง 
-อ าเภอสนามชัยเขต   5 แห่ง   เข้าร่วม  4 แห่ง 
 

 
 
 
 
 
 
 

/1.7 ขอความร่วมมือ... 
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 1.7 ขอความร่วมมือ อปท. ทุกแห่ง เข้าร่วมกองทุน LTC เพ่ือให้ผู้สูงอายุในพ้ืนที่ได้การดูแลตามสิทธิ
ประโยชน์  ทั้งนี้ รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่เข้าร่วมกองทุน ได้ท าเป็นเอกสารให้นายอ าเภอทุกแห่งแล้ว 

 1.8 ขอความร่วมมือ อปท.ที่ได้รับงบประมาณจาก สปสช. แล้วยังไม่เบิกจ่าย ให้เร่งด าเนินการเบิก   
จ่ายงบประมาณตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด   

 
2. สรุปข้อสั่งการของ นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 2.1 ให้สาธารณสุข  ให้ข้อมูลรายละเอียด เรื่องกองทุน LTC  และปรึกษาหารือกับนายอ าเภอ     

พร้อมทั้ง สื่อสารให้ อปท. รับทราบและเร่งรัดให้ อปท. ที่ยังไม่เข้าร่วม ให้เข้าร่วม  
ส าหรับ อปท. ที่เข้าร่วมและได้รับเงินจาก สปสช. แล้ว ที่ยงัไม่มีการเบิกจ่าย ขอให้เร่งรัดการ
เบิกจ่ายด้วย 

 2.2 ให้ท้องถิ่นจังหวัด ประสาน อปท. เป็นการภายในด้วย 
   
เรื่องท่ี 4 การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
  
1. สรุปผลการด าเนินงานการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

โดย นายมณเฑียร คณาสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 1.1 เด็กอายุ 3-5 ปี นับเป็นช่วงวัยที่ส าคัญต่อพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์  และ

สังคม และเป็นทรัพยากรบุคคลที่ส าคัญในอนาคตของประเทศ ซึ่งเด็กในวัยนี้ส่วนใหญ่จะได้รับ
การดูแลจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดังนั้น จึงควรส่งเสริมและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้      
ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กแห่งชาติ และมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ ของกรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข 

 1.2 มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข   ประกอบด้วย 6 ด้าน คือ 
ด้านที่ 1 ด้านการเจริญเติบโต  ด้านที่ 2 ด้านพัฒนาการฯ   ด้านที่ 3  ด้านจัดสภาพแวดล้อมฯ  
ด้านที่ 4 ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  ด้านที่ 5  ด้านบุคลากรฯ  ด้านที่ 6 ด้านการมี
ส่วนร่วมฯ 

 1.3 ผลการประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามเกณฑ์มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ (กรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข) โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพ้ืนที่ พบว่า มีศูนย์เด็กเล็กทุกสังกัด 
ทั้งหมด จ านวน 251 แห่ง   ผ่านเกณฑ์มาตรฐานฯ จ านวน 101 แห่ง ร้อยละ 40.23  
ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานฯ จ านวน 150 แห่ง ร้อยละ 59.77  

 1.4 จากการประเมินภาวะสุขภาพของเด็กเล็ก อายุ 3-5 ปี ของจังหวัดฉะเชิงเทรา ยังมีปัญหาที่
ส าคัญ 2 เรื่อง คือ มีภาวะเตี้ย ร้อยละ 12.10  (เกณฑ์ไม่เกินร้อยละ 10) มีภาวะสูงดีสมส่วน 
ร้อยละ 67.34 (เกณฑ์มากกว่าร้อยละ 70) 

 
 
 
 

/1.5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก… 
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 1.5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานฯ จ านวน 150 แห่ง  มีปัญหาส าคัญ คือ 
1) ห้องส้วม (โถส้วม) ไม่เหมาะสมกับเด็ก 
2) เครื่องชั่งน้ าหนัก/ที่วัดส่วนสูงไม่ได้มาตรฐาน 
3) เด็กได้รับอาหารไม่ได้ตามสัดส่วน 
4) มีปัญหาฟันผุและสุขภาพช่องปาก รวมทั้งสถานที่แปรงฟันไม่ได้มาตรฐาน 

  1.6 ความต้องการสนับสนุนในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
1) พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่ง ให้ได้มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ ของกรม

อนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
2) ปรับปรุงห้องส้วม จัดให้มีโถส้วมแบบนั่งราบส าหรับเด็ก ตรวจสอบสถานที่ให้มีความ

ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ การพลัดตกหกล้ม และระมัดระวังเรื่องการจมน้ า 
3) จัดให้มีเครื่องชั่งน้ าหนักและเครื่องวัดความยาว/ส่วนสูง ที่ได้มาตรฐานและติดตั้งให้

ถูกต้อง มีคู่มือวิธีการติดตั้ง ชั่งน้ าหนักวัดความยาว/ส่วนสูง และการแปลผลการ
เจริญเติบโตแจ้งผู้ปกครอง 

4) จัดให้มีการอบรมบุคลากรที่เก่ียวข้อง (ครู ผู้ดูแลเด็กและแม่ครัว) เรื่อง การจัดอาหาร
ให้ถูกสัดส่วนครบ 5 หมู่  

5) จัดสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม เพ่ือดูแลแก้ปัญหาฟันผุและสุขภาพช่องปาก รวมทั้ง
ประสานทันตบุคลากร ร่วมดูแลเด็กให้ครอบคลุม 

  
2. สรุปข้อสั่งการของ นายวรพจน์   แววสิงห์งาม  รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 2.1 ให้นายอ าเภอ และท้องถิ่น ออกไปเยี่ยมดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และให้ก าลังใจแก่ผู้ดูแลเด็กเล็ก 
 2.2 การอบรมผู้ดูแลเด็กเล็ก  มอบ พมจ. เป็นเจ้าภาพด าเนินการ โดยสาธารณสุขร่วมเป็นวิทยากร 
 2.3 มอบท้องถิ่นจังหวัด ประสาน อปท. ในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กตามเกณฑ์มาตรฐานศูนย์เด็กเล็ก

คุณภาพ ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  
 2.4 ฝากนายอ าเภอ ท้องถิ่น และทุกภาคส่วนให้ความส าคัญกับการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก และการ

พัฒนาเด็กปฐมวัย ซึ่งจะเป็นทรัพยากรบุคคลที่เป็นก าลังส าคัญของประเทศในอนาคต 
 
เรื่องท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 
  
1. พมจ.ฉช. ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนช่วยดูแลในเรื่อง  

1) เด็กและเยาวชนที่ถูกละเมิดทางเพศ  
2) ผู้ที่ถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัว 

หากเจอ case ให้ประสานแจ้ง พมจ.  
 
 
 
 

/2. ท่าน ผวจ. ให้ พมจ…. 
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2. ท่าน ผวจ. ให้ พมจ. สรุปเรื่องเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  และท าคู่มือการด าเนินงานทางด้าน 
พมจ. ให้กับนายอ าเภอ/ปลัดอ าเภอ  

3. ท่าน ผวจ. ขอความร่วมมือนายอ าเภอ  ให้ความส าคัญกับการด าเนินงานด้านสังคม เพราะเป็นเรื่องที่
ส าคัญต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน และการท างานด้านนี้ถือเป็นงานบุญ งานจิตอาสา 

4. กรณีเด็กแว็นซ์ เด็กมีปัญหา  ท่าน ผวจ. จะเปิดเวที เชิญทุกภาคส่วนเข้าร่วมประชุมฯ หลังเสร็จ 
งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 

5. ท่าน ผวจ. ขอความร่วมมือทางสาธารณสุข จัดช่องทางด่วนส าหรับ case ที่ถูกทอดทิ้งและเจ็บป่วย 
(Terrible case)   ที่ฝ่ายปกครอง ผู้น าท้องถิ่นฯ น ามาเข้ารักษา ไม่ให้รอนาน เพราะการที่ฝ่ายปกครอง
หรือจิตอาสาพาผู้ป่วยที่ถูกทอดทิ้งเข้ามารักษาแล้วต้องต่อคิวนานทั้งวัน จะท าให้มีความรู้สึกไม่ดี ซึ่งเรื่องนี้
ขอให้มีการลงทะเบียนและประสานทางโรงพยาบาลก่อนเข้ารับการรักษา  
[ หมายเหตุ : ให้ฝ่ายปกครอง ประสานโทรแจ้งผู้อ านวยการโรงพยาบาลทราบก่อน ส่งตัวเข้ารับการรักษา] 

6. ท่าน ผวจ. ให้นายอ าเภอ ดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีอายุ 70 ปีขึ้น ที่พิสูจน์ยืนยันว่าเป็นคนไทย แต่ไม่มี
บัตรประชาชน  ให้ได้รับสวัสดิการผู้สูงอายุฯ แต่ทั้งนี้ ให้แจ้ง ผวจ. ทราบก่อน และให้ระมัดระวังอย่าให้
เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์จากกรณีนี้ 

7. ผอ.รพ. พนมสารคาม แจ้งว่า มีผู้เร่ร่อน จ านวน 2-3 ราย เข้ามารักษาในโรงพยาบาลและอยู่อาศัยเป็น
เวลา  2-3 ปี ท าให้มีปัญหาเตียงเต็ม ไม่มีเตียงรองรับผู้ป่วยที่เจ็บป่วยจริง และได้แจ้งทาง พมจ. แล้ว     
ซ่ึง พมจ. แจ้งว่ารับเฉพาะผู้เร่ร่อนที่ไม่มีปัญหาสุขภาพจิต และปัจจุบันบ้านพักเต็มแล้ว จึงต้องฝาก
โรงพยาบาลดูแลไว้ก่อน   ซึ่งท่าน ผวจ. ให้ทางโรงพยาบาลทุกแห่งส ารวจว่า กรณีนี้มีจ านวนกี่คน       
และแจ้ง พมจ.  เพ่ือให้ พมจ. รีบด าเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
/ส่วนที่ 2 ประชุม... 
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ส่วนที่ 2 ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลและประชุมประจ าเดือนฯ  
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 1) สรุปข่าวสารสาธารณสุข ประจ าเดือน เมษายน 2562  
  
ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลและประชุมประจ าเดือน 
ครั้งที่ 3/๒๕62  เมื่อวันที่ 29 มีนาคม  2562 
 จ านวน 12 หน้า  รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่น าเสนอในการประชุม 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
 -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
๔.๑  การขอรับเงินเพิ่มพิเศษส าหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ปฏิบัติงานในสถานบริการ
สาธารณสุขและไม่ท าเวชปฏิบัติส่วนตัวและหรือปฏิบัติงานโรงพยาบาลเอกชน (โดย กลุ่มงานบริหารทั่วไป) 
 - มีแพทย์  ทันตแพทย์ และเภสัชกร แจ้งความประสงค์ขอรับเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับแพทย์ 

ทันตแพทย์และ เภสัชกร ตั้งแต่ ๑ พฤษภาคม  ๒๕62 จ านวน  18   ราย   
  1.  นายเลิศชาย  เลิศวุฒิ  ต าแหน่งเภสัชกรเชี่ยวชาญ  สสจ.ฉะเชิงเทรา 

2.  น.ส.ผณินทร  งามศิร ิ ต าแหน่งเภสัชกรช านาญการ  สสจ.ฉะเชิงเทรา 
3.  น.ส.ภคินี  ภัทรกุล  ต าแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ  รพ.พุทธโสธร 
4.  นางกุลธิดา   สวัสดี  ต าแหน่งนายแพทย์ช านาญการพิเศษ  รพ.พุทธโสธร 
5.  น.ส.สุวิมล  โพคะรัตน์ศิริ  ต าแหน่งทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ  รพ.พุทธโสธร 
6.  นายกฤษฎา  อักขระ  ต าแหน่งเภสัชกรช านาญการ  รพ.พุทธโสธร 
7.  น.ส.เพ็ญพิชชา  แก้วขวัญข้า  ต าแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ  รพ.พุทธโสธร 
8.  น.ส.จิราภรณ์  สรุัสโม  ต าแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ  รพ.พุทธโสธร 
9.  น.ส.มณธิญา  มีเจริญ  ต าแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ  รพ.พุทธโสธร 
10. น.ส.จิตต์อ าไพ  สิมะวัฒนา  ต าแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ  รพ.พุทธโสธร 
11. น.ส.สายธาร  อารีรอบ  ต าแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ  รพ.พุทธโสธร 
12. นายนพพงศ์ โฆษิตชัยวัฒน์  ต าแหน่งนายแพทย์ช านาญการ  รพ.พุทธโสธร 
13. น.ส.เพียงอัปสร  เอี่ยวเจริญ  ต าแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ  รพ.บางคล้า 
14. นายเกริกภัทร  ลิมปพะยอม  ต าแหน่งนายแพทย์ช านาญการพิเศษ รพ.ท่าตะเกียบ 

 
 
 
 
 

/15. น.ส.ศศิวิมล... 
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15. น.ส.ศศิวิมล  ซื้อเกรียงไกร  ต าแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ  รพ.สนามชัยเขต 
16. น.ส.ปราญชลี  ศรศฤงคาร  ต าแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ  รพ.สนามชัยเขต 
17. นางหทัยชนก  บุญมาก  ต าแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ  รพ.สนามชัยเขต 
18. น.ส.อชิรญาณ์  ชูฤทธิ์  ต าแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ  รพ.สนามชัยเขต 

 - มีแพทย์  และเภสัชกร แจ้งความประสงค์ขอรับเงินเพิ่มพิเศษส าหรับแพทย์ ทันตแพทย์
และเภสัชกร ตั้งแต่ ๑ มิถุนายน ๒๕62 จ านวน  7   ราย  ดังนี้   

  1. นายวชิรวิทย์  วัชราคม  ต าแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ  สสจ.ฉะเชิงเทรา 
2. น.ส.โศรดา  อิงอนุรักษ์สกุล  ต าแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ  สสจ.ฉะเชิงเทรา 
3. น.ส.สุพิชญา  ชัยรัตน์  ต าแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ  รพ.คลองเขื่อน 
4. นายพินิจ  สุพงศ์พิสุทธิ์   ต าแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ  รพ.คลองเข่ือน 
5. น.ส.รุ่งวิไล เอ่ียมนิรันดร์  ต าแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ  รพ.คลองเขื่อน 
6. น.ส.นันทิกา  แย้มวงษ ์ ต าแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ  รพ.บางปะกง 
7. น.ส.สุจิตรา  ปัญญาเครือ  ต าแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ  รพ.บางปะกง 

 - มีทันตแพทย์ แจ้งความประสงค์ขอยกเลิกรับเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับแพทย์ ทันตแพทย์  
และเภสัชกร ตั้งแต่ ๑ เมษายน  ๒๕62 จ านวน  1   ราย  ดังนี้ 

  1. น.ส.สุนิศา  เอกมณีนิล  ต าแหน่งทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ  รพ.พนมสารคาม 
 - มีเภสัชกร แจ้งความประสงค์ขอยกเลิกรับเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับแพทย์ ทันตแพทย์       

และเภสัชกร ตั้งแต่ ๑ พฤษภาคม  ๒๕62 จ านวน  1   ราย  ดังนี้ 
  1. น.ส.สุภารัตน์ หะรังสี  ต าแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ  รพ.บ้านโพธิ์ 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ 
 
4.2  การจัดประชุมวิชาการเขตสุขภาพที่ 6 (โดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล) 
 สืบเนื่องจากจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับมอบหมายจากส านักงานเขตสุขภาพที่ 6 ให้เป็นเจ้าภาพ

ในการจัดงานประชุมวิชาการเขตสุขภาพท่ี 6 ซึ่งก าหนดจัดในวันที่ 25 – 26 กรกฎาคม 
2562 ณ กรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา ในส่วนงานภาควิชาการ ขอความร่วมมือ
จาก รพ.พุทธโสธร ด าเนินการ  

มติที่ประชุม   รับทราบ 
  
 
 
 
 

 
 
 

/ระเบียบวาระท่ี ๕.... 
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ระเบียบวาระท่ี ๕   เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  
๕.๑  รายงานการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยาประจ าเดือนเมษายน  ๒๕๖2 (โดย กลุ่มงานควบคุม
โรคติดต่อ) 
 รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาจังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 21 เมษายน 

2562 จากบัตรรายงานผู้ป่วย (รง.506) จ านวนบัตรทั้งสิ้น 12,373 ฉบับ รายงานทันเวลา
จ านวน 12,256 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 99.05 โดยจ าแนกตามศูนย์ระบาดวิทยาอ าเภอ       
ดังตาราง 

 
- ความทันเวลา เกณฑ์ร้อยละ 75.00 ดังนั้นจะขอปรับเกณฑ์ เป็น 100.00  

มติที่ประชุม   รับทราบ  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

/5.1.1 อัตราป่วย… 
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5.1.1 อัตราป่วยของจังหวัดฉะเชิงเทรา  
 อัตราป่วย 10 อันดับแรกจังหวัดฉะเชิงเทราเปรียบเทียบกับอัตราป่วยภาคกลางและ 

 อัตราป่วยประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 21 เมษายน 2562 รายละเอียดดังนี้ 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
  
5.1.2  สถานการณ์โรคไข้เลอืดออก 
 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 21 เมษายน 2562 สสจ.ฉะเชิงเทรา ได้รับรายงาน

ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จ านวนทั้งสิ้น 295 ราย คิดเป็นอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนเท่ากับ 
41.56 (อันดับที่ 3 ของระดับเขต และอันดับที่ 11 ของระดับประเทศ) มีรายงานผู้เสียชีวิต 
จ านวน 2 ราย อัตราตายต่อประชากรแสนคนเท่ากับ 0.28 อัตราป่วยตายเท่ากับ 0.68    
กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ10 - 14 ปีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนเท่ากับ 123.87 
รองลงมาคือกลุ่มอายุ 5 - 9 ปี และ 15 - 24 ปีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนเท่ากับ 
110.34 และ 86.02 อาชีพที่มีจ านวนผู้ป่วยสูงสุดคือนักเรียน จ านวนผู้ป่วยเท่ากับ 140 ราย  
 

 
/รองลงมาคือ… 
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รองลงมาคือในปกครองและอาชีพรับจ้าง จ านวนผู้ป่วยเท่ากับ 79 รายและ 55 ราย ตามล าดับ 
อ าเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุดคืออ าเภอแปลงยาว อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนเท่ากับ 116.32 
รองลงมาคืออ าเภอราชสาส์นและอ าเภอท่าตะเกียบ อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนเท่ากับ 
109.30 และ 62.23 ตามล าดับ 
 ส าหรับเครื่องพ่นชนิดละอองฝอยสารเคมี (ULV) ที่มีสภาพไม่พร้อมใช้ จ านวน 43 
เครื่อง ให้แต่ละที่น ามาส่งไว้ที่ สสจ. เพื่อที่จะได้ส่งซ่อมบ ารุง ให้มีสภาพพร้อมใช้งานต่อไป 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
  
5.2  การติดตามการบริหารสัญญา งบลงทุน รายการก่อสร้างปีงบประมาณ 2562 (โดย กลุ่มงานพัฒนา
ยุทธศาสตร์สาธารณสุข) 
5.2.1  ติดตามงบค่าเสื่อม ปี 2561 
  ขอความร่วมมือทุกหน่วยงานเร่งรัดด าเนินการเบิกจ่ายให้ทันภายใน 30 กันยายน 2562      
ถ้าหากไม่ทันให้ท าเรื่อง ขยายเวลา และระบุเหตุผลประกอบด้วย 
5.2.2  ติดตามงบค่าเสื่อม ปี 2562 
 ส่วนใหญ่ยังไม่มีการด าเนินการ ขอให้เร่งด าเนินการด้วย  
5.2.3  ติดตามงบลงทุน ปี 2562   
 ฝากผู้บริหารช่วยเร่งรัดติดตาม การเบิกจ่าย  

รายละเอียดตามไฟล์ที่น าเสนอในที่ประชุม 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
  
๕.3  สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ งบรายจ่ายประจ า (โดย กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข) 
 ข้อมูลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 23 เมษายน 2562  รบังบประมาณ 70,878,957.00 บาท    

เบิกจ่าย 47,326,402.22 บาท คิดเป็น 66.77% เป็นอันดับที่ 1 ของเขต 6   
รายละเอียดตามท่ีเสนอในที่ประชุม 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
  
5.4  รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายและตัวชี้วัดที่ส าคัญ (โดย กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
สาธารณสุข) 
 ตัวชี้วัด PA – ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข- สาธารณสุขนิเทศ จ านวน 21 ตัวชี้วดั 

ไมผ่่านเกณฑ์ 4 ตัวชี้วัด รอ้ยละ 19.05  
ผ่านเกณฑ ์13 ตัวชี้วัด รอ้ยละ 61.90 
ยังสรุปไม่ได้+ N/A 4 ตัวชี้วัด รอ้ยละ 19.05 
รายละเอียดตามไฟล์ที่น าเสนอในที่ประชุม 
ตัวชี้วัด Digital Transformation ฝากโรงพยาบาลพุทธโสธร รับด าเนินการ 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
/5.5  สถานการณ.์.. 
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5.5  สถานการณ์การเงินการคลัง  (โดย กลุ่มงานประกันสุขภาพ) 

 
 สรุปโรงพยาบาลที่ประสบภาวะวิกฤติ 

- รพ.พุทธโสธร วิกฤติระดับ 2 (ต่อเนื่องจากเดือนก่อน) ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล OPD เบิกจ่าย
ตรงกรมบัญชีกลางยังค้างรับเงินอีกประมาณ 24 ล้านบาท เพราะก าลังอยู่ ในช่วงเรียกเก็บและ
ติดปัญหาเงื่อนไขที่ไม่ผ่าน ก าลังติดตามแก้ไขอยู่อย่างเร่งด่วน และ รายได้ IPD UC และ OPD 
UC ได้รับเงินจาก สปสช.     น้อยกว่าต้นทุนบริการ เมื่อมีการ ปรับลดทางบัญชีท าให้พบว่ามี
การขาดทุนสะสมอย่างต่อเนื่องทุกเดือน  
- รพ.สนามชัยเขต วิกฤติระดับ 1 (เดือนก่อนเดิมระดับ 1) มีการกันเงินรับฝากกองทุน 
UC ส่วนที่เป็นยา เวชภัณฑ์และเงิน Fixed Cost งวดที่ ๒ ที่สนับสนุนให้รพ.สต.เครือข่าย 
ประมาณ 5.3 ล้านบาท ส่งผลให้ในงบด้านเจ้าหนี้เพ่ิม ท าให้ Current Ratio ตกเกณฑ์น้อยกว่า 
1.5 เท่า และมีการจ่ายช าระหนี้ เจ้าหนี้การค้าต่าง ๆ ประมาณ 3.4 ล้านบาทสืบเนื่องจาก
เดือนก่อน 
- รพ.บางน้ าเปรี้ยว วิกฤติระดับ 1 (เดือนก่อนเดิมระดับ 0) จ่ายค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
(OT) จ านวน 1.35 ล้านบาท และจ่ายเจ้าหนี้การค้า 5.2 ล้านบาท 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
  
ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืนๆ 
6.1 เรื่องจากรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 
6.1.1 เหล้า บุหรี่ ในสถานที่ราชการ  (โดย นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน) 
 - ในสถานที่ราชการ ให้ปลอดบุหรี่ ต้องให้มีป้ายแสดงให้ชัดเจน ว่าเป็นเขตปลอดบุหรี่ และห้าม

สูบบุหรี่ในรัศมี 5 เมตร   
- ในสถานที่ราชการ ให้ปลอดเหล้า  ไม่ดื่มเหล้าในสถานที่ราชการ รวมถึงบ้านพักราชการ 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
        /6.1.2 การจัดประชุม… 
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6.1.2 การจัดประชุมวิชาการกระทรวง (โดย นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านส่งเสริมพัฒนา) 
 ส านักงานเขตสุขภาพท่ี 6 ได้รับมอบหมายจากกระทรวงให้จัดประชุมวิชาการกระทรวงในภาพ

ของประเทศ ในส่วนของ สสจ.ฉะเชิงเทรา ได้เข้าร่วมในภารกิจคณะท างานฝ่ายวิชาการ และ
ประกวดผลงานวิชาการ ซึ่งมีสสจ.ระยอง เป็นเจ้าภาพหลัก และ สสจ.ฉะเชิงเทราเข้าร่วมกับ
ระยอง 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
  
6.2  เรื่องจากกลุ่มงานในส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
6.2.1  กิจกรรมจิตอาสา (โดย กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ) 
 - การจัดกิจกรรมจิตอาสา เราท าความดีด้วยหัวใจ เทิดไท้องค์ราชัน เนื่องในโอกาสมหามงคล

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก มีทั้งหมด 4 กิจกรรม ตามท่ีได้แจ้งเวียน ขอให้ทุกหน่วยงาน
ด าเนินการตามแนวทางการจัดกิจกรรมดังกล่าว รายละเอียดตามหนังสือที่ได้แจ้งเวียน         
และให้ทุกพ้ืนที่สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม แยกรายกิจกรรม ท าเป็น One page ส่งด้วย 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
  
6.2.2  การใช้ผักปลอดภัย ในโรงพยาบาล (โดย กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชกร) 
 ประธานกลุ่มสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้น าเสนอความพร้อมในการเป็นผู้รับจ้างเหมา จัดหา

ผักปลอดภัย ให้กับโรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยขอเสนอให้ทุกโรงพยาบาล    
ท าสัญญาจ้าง กับกลุ่มสหกรณ์ทุกโรงพยาบาล แต่ทางโรงพยาบาลต่างๆ ยังไม่สามารถให้ค าตอบ
ได้ จะต้องขอดูรายละเอียดเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายต้นทุนของวัตถุดิบ และสัญญาจ้างเดิมว่า
สามารถยกเลิกได้เมื่อไหร่ ทั้งนี้ทางกลุ่มสหกรณ์ได้แจกเอกสารรายละเอียด และราคา           
ให้โรงพยาบาลไปประกอบการตัดสินใจด้วยแล้ว 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา ๑6.0๐ น. 
         ลงชื่อ  ภาคินี  อินรัตน์                                  ลงชื่อ       ชาตรี  นันทพานิช 
        (นางสาวภาคินี  อินรัตน์)                                                          (นายชาตรี นันทพานิช)                                                                    
      นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                                     หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
         ผู้จดรายงานการประชุม                                                ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  http://203.157.123.7/planyud/ 

ฉบับปรับปรุงวันที่ 29 เมษายน 2562 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
เอกสารประกอบการประชุม 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  http://203.157.123.7/planyud/ 

ฉบับปรับปรุงวันที่ 29 เมษายน 2562 

เรื่องท่ี 1  การควบคุมโรคไข้เลือดออก 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  http://203.157.123.7/planyud/ 

ฉบับปรับปรุงวันที่ 29 เมษายน 2562 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  http://203.157.123.7/planyud/ 

ฉบับปรับปรุงวันที่ 29 เมษายน 2562 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  http://203.157.123.7/planyud/ 

ฉบับปรับปรุงวันที่ 29 เมษายน 2562 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  http://203.157.123.7/planyud/ 

ฉบับปรับปรุงวันที่ 29 เมษายน 2562 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  http://203.157.123.7/planyud/ 

ฉบับปรับปรุงวันที่ 29 เมษายน 2562 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  http://203.157.123.7/planyud/ 

ฉบับปรับปรุงวันที่ 29 เมษายน 2562 

เรื่องท่ี 2  การด าเนินงานวัณโรค 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  http://203.157.123.7/planyud/ 

ฉบับปรับปรุงวันที่ 29 เมษายน 2562 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  http://203.157.123.7/planyud/ 

ฉบับปรับปรุงวันที่ 29 เมษายน 2562 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  http://203.157.123.7/planyud/ 

ฉบับปรับปรุงวันที่ 29 เมษายน 2562 

เรื่องท่ี 3  การด าเนินงานกองทุนดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  http://203.157.123.7/planyud/ 

ฉบับปรับปรุงวันที่ 29 เมษายน 2562 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  http://203.157.123.7/planyud/ 

ฉบับปรับปรุงวันที่ 29 เมษายน 2562 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  http://203.157.123.7/planyud/ 

ฉบับปรับปรุงวันที่ 29 เมษายน 2562 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  http://203.157.123.7/planyud/ 

ฉบับปรับปรุงวันที่ 29 เมษายน 2562 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  http://203.157.123.7/planyud/ 

ฉบับปรับปรุงวันที่ 29 เมษายน 2562 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  http://203.157.123.7/planyud/ 

ฉบับปรับปรุงวันที่ 29 เมษายน 2562 

เรื่องท่ี 4  การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  http://203.157.123.7/planyud/ 

ฉบับปรับปรุงวันที่ 29 เมษายน 2562 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  http://203.157.123.7/planyud/ 

ฉบับปรับปรุงวันที่ 29 เมษายน 2562 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  http://203.157.123.7/planyud/ 

ฉบับปรับปรุงวันที่ 29 เมษายน 2562 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  http://203.157.123.7/planyud/ 

ฉบับปรับปรุงวันที่ 29 เมษายน 2562 

 
 
 
 
 


