
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนประเมินผลและประชุมประจ าเดือน 
ครั้งที ่4/๒๕๖3 

วันที่  29  เมษายน พ.ศ. ๒๕๖3   
ประชุมผ่านระบบ VDO Conference  (WebEx) 

คณะกรรมการ ผู้มาประชุม (ผ่านระบบ VDO Conference (WebEx)) 
1) นายมณเฑียร คณาสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
2) นางสาวสมบัติ ชุติมานุกูล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร 
3) นายกสิวัฒน์ ศรีประดิษฐ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน 
4) นางสุนันทา ชนะวรรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านส่งเสริมพัฒนา(รก.) 
5) นายชวาล ตัญญบุตร นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านบริการทางวิชาการ(รก.) 
6) นางสาวรุ่งทิวา ประสานทอง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
7) นายสมบัติ ทั่งทอง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
8) นางระพีพร อารีย์ รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.พุทธโสธร 
9) นางสาวสราพร มัทยาท รองผู้อ านวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการ  
  รพ. พุทธโสธร 
10) นางรุจิรัตน์ ปุณยลิขิต รองผู้อ านวยการด้านบริการปฐมภูมิ รพ.พุทธโสธร 
11) นายดิเรก ภาคกุล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางคล้า 
12) นางอุไร ศิลปะกิจโกศล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม 
13) นายสรลักษณ์ มิ่งไทยสงค์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางน้ าเปรี้ยว 
๑4) นายสุธน คุณรักษา ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางปะกง 
๑5) นายสมคิด วิระเทพสุภรณ์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสนามชัยเขต 
16) นางสาวมานิตา พรรณวดี ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านโพธิ์ 
๑7) นายอนุชา อาภาสวัสดิ์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลราชสาส์น 
18) นางสาวทพิวรรณ ไชยประการ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแปลงยาว 
๑9) นายเกริกภัทร ลิมปพะยอม ผู้อ านวยการโรงพยาบาลท่าตะเกียบ 
20) นางสาววิพัชรินทร์ ทรงเดชาพิพัฒน์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลคลองเขื่อน 
21) นายชาญเลขา กุลละวณิชย์ สาธารณสุขอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
22) นายสมเจตน์ สถิตสมิทธิ์ สาธารณสุขอ าเภอบางคล้า 
23) นายเทอดศักดิ์ แพทย์ประสิทธิ์ สาธารณสุขอ าเภอพนมสารคาม 
24) นายกฤษดา พรหมสุวรรณ์ สาธารณสุขอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว 
25) นายชูชีพ มีเจริญ สาธารณสุขอ าเภอบางปะกง 
๒6) นายศศิธร ศุภพิชน์ สาธารณสุขอ าเภอสนามชัยเขต 
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ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการ 
 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27) นายมานิตย์ ชุ่มชูจันทร์ สาธารณสุขอ าเภอบ้านโพธิ์ 

๒8) นางสาวจันทร ศรีสุรักษ์ สาธารณสุขอ าเภอแปลงยาว 

๒9) นายสุทัศน์ เสียงไพโรจน์ สาธารณสุขอ าเภอราชสาส์น 

30) นายศักดิ์ชัย วินิจสกุลไทย สาธารณสุขอ าเภอท่าตะเกียบ 

31) นายมนตรี รุ่งแสงสี สาธารณสุขอ าเภอคลองเขื่อน 

32) นางสาวนุชนารถ อรณพ ณ อยุธยา หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

33) นายชาตรี นันทพานิช หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 

34) นายพิเชษฐ ไตรติลานันท์  หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
35) นายสุพจน์ กังใจ  หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
๓6) นางโสภา เวฬุตันติ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
๓7) นางลาวัณย์ อมรรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
๓8) นางลลิตา พรพนาวัลย์ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
๓9) นางรัตนา จันทร หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
40) นางสาวยุพิน หงษ์วะชิน หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิตและยาเสพติด 
41) นายพีระพล ต่วนภูษา หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
42) นายเดชชัย สินเจริญ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
43) นางสาวพรพิมล แน่นหนา หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ 
44) นางวิภาวี สุวรรณธร หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
45) นายสมชาย ห้องทองค า หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารองค์กร 
46) นางรุ่งรัตน์ ห้องทองค า หัวหน้าส านักงานเลขานุการฯ 
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เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.  นายมณเฑียร คณาสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
เป็นประธานในการประชุม     
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 1. ขอขอบคุณทุกท่านและทีมงาน ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมป้องกันโรคไวรัสโคโรนา ซึ่งในวัน

พรุ่งนี้ก็จะท าให้จังหวัดฉะเชิงเทรา ไม่มีผู้ป่วยครบ 21 วัน และจ านวนผู้ป่วยก็ยังคงเท่าเดิมคือ 
21 ราย ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้เน้นย้ าฝ่ายปกครอง ต ารวจ ให้ช่วยกวดขัน ป้องกันจุดเสี่ยง
ต่างๆ จุดเสี่ยงในที่คนรวมกลุ่มกันเยอะๆ ฝากให้ช่วยกันทุกฝ่าย และท าให้เต็มที่ 

 2. เรื่องไข้เลือดออก ช่วงนี้ก็เริ่มเข้าสู่หน้าฝนแล้ว ก็ฝากให้ทุกฝ่ายช่วยกันเฝ้าระวัง ดูแล ควบคุม  
โรคไข้เลือดออกด้วย 

 3. เรื่องเบิกจ่าย งบประมาณปี 2563  งบลงทุน ขอให้เร่งด าเนินการให้เร็วที่สุด รวมทั้งงบค่าเสื่อม
ด้วย ซึ่งงบค่าเสื่อม ปี 2563 จังหวัดฉะเชิงเทรา ยังไม่ด าเนินการ 89% คาดว่าข้อมูลไม่เป็น
ปัจจุบัน ดังนั้นฝากทุก รพ. และ รพ.สต. ช่วยตรวจสอบ และให้ด าเนินการลงข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันด้วย   

มติที่ประชุม   รับทราบ  
  
ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลและประชุมประจ าเดือน  
ครั้งที่ 3/๒๕63  เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 
 จ านวน 7 หน้า  รายละเอียดตามไฟล์ทีน่ าเสนอในทีป่ระชุม 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยไมมี่การแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
 -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
๔.๑  การขอรับเงินเพิ่มพิเศษส าหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ปฏิบัติงานในสถานบริการสาธารณสุข   
และไม่ท าเวชปฏิบัติส่วนตัวและหรือปฏิบัติงานโรงพยาบาลเอกชน (โดย กลุ่มงานบริหารทั่วไป) 
  - แพทย์  ทันตแพทย์ และเภสัชกร แจ้งความประสงค์ขอรับเงินเพิ่มพิเศษส าหรับแพทย์ ทันต

แพทย์และเภสัชกร ตั้งแต่ ๑ พฤษภาคม  ๒๕63 จ านวน  18   ราย  ดังนี้   
  1.  นายเกริกภัทร  ลิมปพยอม ต าแหน่งนายแพทย์ช านาญการพิเศษ รพ.ท่าตะเกียบ        

2.  นางสาวพรวัชรินทร์  ลิ้มวฒันาชัย ต าแหน่งทันตแพทย์ช านาญการ  รพ.ท่าตะเกียบ 
3.  นางสาวร่มฤดี  เกศา  ต าแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ  รพ.ท่าตะเกียบ 
4.  นางสาวบุษกร  โอสถาเลิศ ต าแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ  รพ.ท่าตะเกียบ 
5.  นายดิษธร  สังแก้ว  ต าแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ  รพ.ท่าตะเกียบ  
6.  นางผณินทร  สังขสุทธิ์ ต าแหน่งเภสัชกรช านาญการ  สสจ.ฉะเชิงเทรา 
7.  นางสาวศศิวิมล  ซื้อเกรียงไกร ต าแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ  รพ.สนามชัยเขต 
8.  นางสาวปราญชลี  ศรีศฤงคาร ต าแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ  รพ.สนามชัยเขต 
9.  นางสาวหทัยชนก  บุญมาก ต าแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ  รพ.สนามชัยเขต 
10.นางสาวอชิรญาณ์  ชูฤทธิ์ ต าแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ  รพ.สนามชัยเขต 



 ๔ 

11.นางสาวธรินทร  ธีรชุติมานันท์ ต าแหน่งนายแพทย์ช านาญการ  รพ.บางปะกง 
12.นางสาวนลินสุดา  วงศ์สวัสดิ์ ต าแหน่งทันตแพทย์ช านาญการ  รพ.พุทธโสธร 
13.นายพูนศักดิ์  ปั้นรูป  ต าแหน่งทันตแพทย์ช านาญการ  รพ.สนามชัยเขต 
14.นายดิลกพัฒน์ สุขบ ารุงทรัพย์ ต าแหน่งทันตแพทย์ช านาญการ  รพ.สนามชัยเขต 
15.นายกฤษฎา  อักขระ  ต าแหน่งเภสัชกรช านาญการ  รพ.พุทธโสธร 
16.นางสาวธรณ์ธันย์  ทรงเวชเกษม ต าแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ  รพ.พุทธโสธร 
17.นางสาวเพียงอัปสร  เอี่ยวเจริญ ต าแหน่งนายแพทย์ช านาญการ  รพ.บางคล้า 
18.นางสาวหิรัญญา  เย็นสบาย ต าแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ  รพ.ราชสาส์น 

  - แพทย์  ทันตแพทย์ และเภสัชกร แจ้งความประสงค์ขอรับเงินเพิ่มพิเศษส าหรับแพทย์ ทันต
แพทย์ และเภสัชกร ตั้งแต่ ๑ มิถุนายน 2563 จ านวน  52   ราย  ดังนี้   

  1.  นางสาวสุมลมาลย์  จุลสตัย์ ต าแหน่งเภสัชกร    รพ.สนามชัยเขต 
2.  นางสาวจตุพร  สกุลสุทธวิัฒน์ ต าแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ  รพ.สนามชัยเขต 
3.  นางสาวพิชญา  หวังมีสร ี ต าแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ  รพ.สนามชัยเขต 
4.  นายอภิรักษ์  สินทรัพย์ ต าแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ  รพ.บ้านโพธิ์ 
5.  นางสาวบิสมีร์  ซิมะ  ต าแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ  รพ.บางคล้า 
6.  นางสาวนิตยา  ยวงเดชกล้า ต าแหน่งนายแพทย์ช านาญการพิเศษ รพ.บางปะกง 
7.  นางสาวอรพรรณ  จินดาเลิศอุดมดี ต าแหน่งทันตแพทย์ช านาญการ รพ.บางปะกง 
8.  นายโกวิทย์  โต๊ะงาม  ต าแหน่งเภสัชกรช านาญการ  รพ.บางปะกง 
9.  นางสาวบัณฑิตา  ฮะฮวด ต าแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ  รพ.บางปะกง 
10.นางพจีภัทร  อนุราชเสนา ต าแหน่งนายแพทย์ช านาญการพิเศษ รพ.พทุธโสธร 
11.นางสาวจิตราภรณ์  พันธ์เพชร ต าแหน่งเภสัชกรช านาญการ  รพ.พุทธโสธร 
12.นายวิชเดช  วิชชุลดา  ต าแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ  รพ.พุทธโสธร 
13.นางสาวกานต์บดี  บุญแก้ว ต าแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ  รพ.พุทธโสธร 
14.นายศุภณัฐ  คล้ายอุดม ต าแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ  รพ.พุทธโสธร 
15.นางสาวธัญธร  ตรีรัตนชาติ ต าแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ  รพ.พุทธโสธร 
16.นายกันต์ธร  สุนทรอารักษ์ ต าแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ  รพ.พุทธโสธร 
17.นางสาวฉัตรชฎา  ทองภูสวรรค์ ต าแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ  รพ.พุทธโสธร 
18.นางสาวพิชามญชุ์  อัศวสุดสาคร ต าแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ  รพ.พุทธโสธร 
19.นางสาวปัณณพร  สี่สถาพรวงศา ต าแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ  รพ.พุทธโสธร 
20.นางสาวพัชราภา  วัฒนวนิิจฉัย ต าแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ  รพ.พุทธโสธร 
21.นางสาวนัฐพร  โรจนช์นะทอง ต าแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ  รพ.พุทธโสธร 
22.นางสาวศุภากร  วงศ์ดามา ต าแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ  รพ.พุทธโสธร 
23.นายภากร  เดชะวิจิตร ต าแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ  รพ.พุทธโสธร 
24.นายรณภพ  คงเปีย  ต าแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ  รพ.พุทธโสธร 
25.นายลัทธพล  วงศ์สนสุนีย์ ต าแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ  รพ.พุทธโสธร 
26.นายบัญญพนต์  สินนารายณ์ ต าแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ  รพ.พุทธโสธร 
27.นางสาวพรลภัส  กุลเกียรติประเสริฐ ต าแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.พุทธโสธร 
28.นางสาวเมษา  ธัมวงศานุกูล ต าแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ  รพ.พุทธโสธร 
29.นางสาวน้ าทิพย์  หนูอุดม ต าแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ  รพ.พุทธโสธร 
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30.นางสาวอิชยา  ปลื้มบ าเรอ ต าแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ  รพ.พุทธโสธร 
31.นายธนธรณ์  ศรีเกษตรสรากุล ต าแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ  รพ.พุทธโสธร 
32.นายจิรวิทย์  ไกรกุล  ต าแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ  รพ.พุทธโสธร 
33.นายอภิศักดิ์  บุญพร้อมรักษา ต าแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ  รพ.พุทธโสธร 
34.นางสาวอิชยา  โพธิ์ศรี ต าแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ  รพ.พุทธโสธร 
35.นางสาวภัทราวรรณ  ศฤงคารศิริ ต าแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ  รพ.พุทธโสธร 
36.นางสาวศุภรัตน์  เสนีย์ศรสีกุล ต าแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ  รพ.พุทธโสธร 
37.นางสาวใบหยก  เผด็จศึก ต าแหน่งเภสัชกร    รพ.พุทธโสธร 
38.นางสาวพาสนา  เรืองสวัสดิ์ ต าแหน่งนายแพทย์ช านาญการ  รพ.พุทธโสธร 
39.นายมนัสวี  ตันอริยกุล ต าแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ  รพ.พุทธโสธร 
40.นางสาวธิดาพร  เหล่าลือเกียรติ ต าแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ  รพ.พุทธโสธร 
41.นางสาวสุนิสา  เสาวภาคคลิมป์กุล ต าแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ  รพ.พุทธโสธร 
42.นางสาวพิชญาภา  หาญประมุขกุล ต าแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ  รพ.พุทธโสธร 
43.นายศุภพัฒน์  มีสุนทร ต าแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ  รพ.พุทธโสธร 
44.นางสาวพัชรียา  เมฆะสุวรรณดิษฐ์ ต าแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ  รพ.พุทธโสธร 
45.นายกษิติ  ถาวรวุฒิชาติ ต าแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ  รพ.คลองเขื่อน 
46.นายอธิษฐาน  โยธินศิริกุล ต าแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ  รพ.ท่าตะเกียบ 
47.นางสาวนัทธมน  ไชยวรรณ์ ต าแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ  รพ.ท่าตะเกียบ 
48.นางสาวชนกานต์  ชื่นพันธ์ ต าแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ  รพ.ท่าตะเกียบ 
49.นางสาวปฐมาภรณ์  วิภาสชัยนนท์ ต าแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ  รพ.ท่าตะเกียบ 
50.นางสาวทับทิม  โสระสิงห์ ต าแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ  รพ.ท่าตะเกียบ 
51.นายนภันต์พุทธคุณ  นิมมานันทน์ ต าแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ  รพ.ท่าตะเกียบ 
52.นางสาววารินาถ  เจริญธรีวิทย์ ต าแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ  รพ.ท่าตะเกียบ 

 - แพทย์  ทันตแพทย์ และเภสัชกร แจ้งความประสงค์ขอยกเลิกรับเงินเพิ่มพิเศษส าหรับทันตแพทย์  
ตั้งแต่ ๑ พฤษภาคม 2563 จ านวน  3   ราย  ดังนี้ 

  1. นางสาวขวัญชนก  ขจรไชยกูล ต าแหน่งทันตแพทย์ช านาญการ  สสจ.ฉะเชิงเทรา 
2. นางสาววรพร  ตันติภาณุวทิย์ ต าแหน่งทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ รพ.บ้านโพธิ์ 
3. นางสาวปวีณา หงส์เกรียงไกร ต าแหน่งทันตแพทย์ช านาญการ  รพ.บ้านโพธิ์ 

 - แพทย์  ทันตแพทย์ และเภสัชกร แจ้งความประสงค์ขอยกเลิกรับเงินเพิ่มพิเศษส าหรับทันตแพทย์  
ตั้งแต่ ๑ มิถุนายน 2563 จ านวน  3   ราย  ดังนี้   

  1. นายภาณุพงศ์  ธรรมพิบูล ต าแหน่งทันตแพทย์ช านาญการ  รพ.พนมสารคาม 
2. นางสาวนัดดา  มนูญศิลป์ ต าแหน่งทันตแพทย์ช านาญการ  รพ.พนมสารคาม 
3. นางสาวรรินทร  หรินทรานนท์ ต าแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ  รพ.พนมสารคาม 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ 
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ระเบียบวาระท่ี ๕   เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  
๕.๑  รายงานการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยาประจ าเดือนเมษายน ๒๕๖3 (โดย กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ) 
 รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาจังหวัดฉะเชิงเทราตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 26 เมษายน 2563 

จากบัตรรายงานผู้ป่วย (รง.506) จ านวนบัตรทั้งสิ้น 8,786 ฉบับ รายงานทันเวลาจ านวน 8,786 
ฉบับ โดยจ าแนก ตามศูนย์ระบาดวิทยาอ าเภอ ดังตาราง 

  
 อัตราป่วย 10 อันดับแรกจังหวัดฉะเชิงเทราเปรียบเทียบกับอัตราป่วยภาคกลางและ อัตราป่วย

ประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 26 เมษายน 2563 

  
 สถานการณ์ไข้เลือดออกจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 28 เมษายน 2563 สสจ.ฉะเชิงเทรา ได้รับรายงาน ผู้ป่วย

โรคไข้เลือดออก จ านวนทั้งสิ้น 35 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 4.90 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงาน 
ผู้ป่วยเสียชีวิต กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ 15 - 24 ปี คิดเป็นอตัราป่วย 16.39 ต่อประชากร
แสนคน รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 10 - 14 ปี และ 5 - 9 ปี อัตราป่วยเท่ากับ 14.45 และ 14.09  
ต่อประชากรแสนคน ตามล าดับ อ าเภอที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุดคือ อ าเภอราชสาส์น 
อัตราป่วยเท่ากับ 39.27 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ อ าเภอพนมสารคามและ อ าเภอ 
สนามชัยเขต อัตราป่วยเท่ากับ 14.49 และ 12.02 ต่อประชากรแสนคน ตามล าดับ 
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มติที่ประชุม   รับทราบ  
  
5.2  เร่งรัดการด าเนินงานงบลงทุน ปี 2563 (โดย กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข) 
 งบลงทุน ปี 2563 จังหวัดฉะเชิงเทราได้รับงบประมาณ รวม 160,451,000 ล้านบาท แบ่งเป็น 

สิ่งก่อสร้าง 12 รายการ จ านวน 118,756,600 ล้านบาท และครุภัณฑ์ จ านวน 48 รายการ 
41,694,400 ล้านบาท ทั้งสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ ได้ท าสัญญาเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
รายละเอียดตามไฟล์ที่น าเสนอในทีป่ระชุม 

  
มติที่ประชุม   รับทราบ  
  
5.3  สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ งบรายจ่ายประจ า ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จากระบบ SMS 
(Strategic Management System) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 7 เดือน (ตุลาคม 2562 – เมษายน 
2563) (โดย กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข) 
 สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ งบรายจ่ายประจ า  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา  

จากระบบ SMS (Strategic Management System) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ในช่วงเดือนตุลาคม 
2562 – 29 มีนาคม 2563 รับงบประมาณ  61,526,202.00 บาท เบิกจ่าย  46,039,842.65 
บาท  ร้อยละ  74.83  
รายละเอียดตามไฟล์ที่น าเสนอในทีป่ระชุม 

มติที่ประชุม   รับทราบ  
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5.4  รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัด QOF ตามเงื่อนไข สปสช. ปีงบประมาณ 2563 (รอบประเมินผลปี 2563 
คือ 1 เม.ย. 62 - 31 มี.ค.63) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา (โดย กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
สาธารณสุข) 
 รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัด QOF ทัง้หมด 12 ตัวชี้วดั ผ่าน 6 ตัวชี้วัด และไม่ผ่าน 6  ตัวชี้วัด

ดังนี้  
1. ร้อยละผู้ได้รับการคัดกรองและวินิจฉัยเป็นเบาหวาน เป้าหมาย ≥ 90% ท าได้ 78.21% 
2. ร้อยละผู้ได้รับการคัดกรองและวินิจฉัยเป็นความดันโลหิตสูง เป้าหมาย ≥ 90% ท าได้ 78.45% 
3. ร้อยละหญิงมีครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกภายใน 12 สัปดาห์ เป้าหมาย ≥ 80% ท าได้      
    42.31% 
4. ร้อยละของเด็กนักเรียน (6-14 ปี) มีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน เป้าหมาย ≥ 60% ท าได้  
    56.52% 
5. การเข้าถึงบริการทันตกรรมในทุกกลุ่มวัย เป้าหมาย ≥ 20% ท าได้ 17.62% 
6. การตรวจพัฒนาการเด็กอายุ 9, 18, 30, 42 เดือน เป้าหมาย ≥ 85 % ท าได้ 53.80% 
รายละเอียดตามไฟล์ที่น าเสนอในทีป่ระชุม 

มติที่ประชุม   รับทราบ  
5.5  เร่งรัดงบค่าเสื่อม (โดย กลุ่มงานประกันสุขภาพ) 
 ปี 2561 และ  ปี 2562 เหลือบางแห่งที่ยังคงค้างอยู่ ขอให้รีบด าเนินการ 

ปี 2563 มีจ านวนทั้งหมด 503 รายการ ยังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 217 รายการ คิดเป็น 
43.14% มีที่ด าเนินการเบิกจ่ายเงินแล้ว 2 แห่งคือ โรงพยาบาลบางคล้า และ พนมสารคาม  
ส่วนที่เหลือฝากผู้บริหารทุกท่าน ช่วยเร่งรัดติดตามด้วย รายละเอียดตามไฟล์ที่น าเสนอในทีป่ระชุม 

มติที่ประชุม   รับทราบ  
  
5.6  สถานการณ์การเงินการคลัง (โดย กลุ่มงานประกันสุขภาพ) 

  



 ๙ 

 รพ.สนามชัยเขต วิกฤติ ระดับ 2 (เดือนก่อนเดิมระดับ 2)  เนื่องจาก Curent Ratio และ Cash Ratio 
ตกเกณฑ์  เหมือนเดือนก่อน ช าระเจ้าหนี้การ น้อยกว่าเดือนก่อน แต่ตั้งเจ้าหนี้สูงกว่าทุกเดือน  
(ทรงตัวต่อเนื่องวิกฤติระดับ 2 เป็นเวลา 4 เดือน ตั้งแต่ ธ.ค.62 - มี.ค.63)                
ในเดือนมีนาคม 2563  มีรายการที่เกิดขึ้น ดังนี้             
- ต้ังเจ้าหนี้การค้า ประมาณ 6.5 ล้านบาท (ไมไ่ด้จ่ายจริง แต่มีผลทางบัญชี)             
- จ่ายช าหนี้การค้าจากเงินบ ารุง  ประมาณ 3.7 ล้านบาท             
- จา่ยเงินสมทบเข้ากองทนุแรงงานต่างด้าว ประมาณ 4  แสนบาท             
- ส่งเงินประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวให้สาธารณสุขจงัหวัด ประมาณ 3.7 แสนบาท             
- โอนเงินงบรายจ่ายตามตวัชี้วัดเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ (QOF) รพ.สต. 15  แห่ง
ประมาณ 1.98 ล้านบาท 
รายละเอียดตามไฟล์ที่น าเสนอในทีป่ระชุม 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
  
6.1 เรื่องจากรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 
6.1.1 (โดย รองสมบัติ ทั่งทอง)  
 1. การประเมินประสิทธิภาพระบบควบคุมภายในด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (EIA) แจ้งโรงพยาบาล

ทุกแห่ง ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน ให้บันทึกในระบบด้วย ซึ่งจะหมดเขตในวันที่ 30 เม.ย.
2563 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 2. การประเมินผลการปฏิบัติราชการในรอบที่ 1 ปี 2563 ตั้งแต่ ตุลาคม 2562  - มีนาคม 

2563 ทางสสจ. ได้คิดค านวณเงินในการเลื่อนค่าขั้น คือ 2.19% และทางผู้ว่าราชการจังหวัดได้
คืนมาให้กับ สสจ. ในวงเงิน .08% ขอให้ทุกแห่งเตรียมคิดเม็ดเงิน และทาง สสจ. จะแจ้งยอดเงิน
ไปให้ภายในสัปดาห์หน้า 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
  
6.2  เรื่องจากโรงพยาบาล 
6.2.1   (ผอ.รพ.แปลงยาว) 
 1. สอบถามการเรียกเก็บเงินการให้บริการเมทาโดนคลินิก ที่รพ.แปลงยาวได้ให้บริการไป ซึ่งก่อน

หน้านี้ นพ.สสจ.ให้จ่ายตามที่ รพ.แปลงยาวได้เรียกเก็บไปก่อน แต่จนถึงตอนนี้ยังไม่มีที่ใดจ่ายมา
เลย  

นายพิเชษฐ สืบเนื่องจาก รพ.แปลงยาว เป็นโรงพยาบาลที่ให้บริการเมทาโดนคลินิก และมีโรงพยาบาลหลายแห่งส่ง
ตัวมารักษาที่ รพ.แปลงยาว จากการสอบถามไปที่ สป.สช. จะจ่ายให้เฉพาะสารเมทาโดนเท่านั้น แต่ใน
การรักษาของ รพ.แปลงยาวแพทย์ได้จ่ายยาจิตเวชร่วมด้วย ซึ่งคนไข้ท่ีไปรักษาก็จะได้ยาควบคู่กัน  

ประธาน ให้เรียกเก็บเต็มจ านวน ไม่เกิน 700 บาท 
มติที่ประชุม   รับทราบ  
 2. กรณีรอ้งเรียนผู้เสียชีวิต โควิด 19 ในส่วนของพ้ืนที่ ได้เข้าไปพูดคุยและให้ความรู้แล้ว 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
  

 



 ๑๐ 

6.3  เรื่องจากสาธารณสุขอ าเภอ 
6.3.1  (สสอ.ราชสาส์น) 
 สสอ.ราชสาส์น น าเสนอสถานการณโ์รคไข้เลือดออก ปี 2563   (1 ม.ค.– 28 เม.ย.2563) 

- ระดับประเทศ ผู้ป่วย 10,093 ราย อัตราป่วยต่อแสนประชากร 15.22 เสียชีวิต 9 ราย อัตราป่วย
ตาย 0.09 %  
- จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้ป่วย 35  ราย คิดเป็นอัตราป่วย 4.90 ต่อแสนประชากร ล าดับที่ 69  
ของประเทศ  
- อ าเภอราชสาส์น ผู้ป่วย 5 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 39.27 ต่อแสนประชากร ล าดับที่ 1 ของจังหวัด 
รายละเอียดตามไฟล์ที่น าเสนอในที่ประชุม 

มติที่ประชุม   รับทราบ  
  
6.4  เรื่องจากกลุ่มงานในส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 -ไม่มี  
  
เลิกประชุมเวลา ๑5.30 น. 
         ลงชื่อ  ภาคินี  อินรัตน์                               ลงชื่อ       ชาตรี นันทพานิช 
        (นางสาวภาคินี  อินรัตน์)                                                       (นายชาตรี นันทพานิช)                                                                    
      นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                                     หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
         ผู้จดรายงานการประชุม                                                  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


