
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนประเมินผลและประชุมประจ าเดือน 
ครั้งที ่5/๒๕๖3 

วันที่  28  พฤษภาคม 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) นางสาวทิพวรรณ 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 



 ๒ 

 
ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการ 
 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27) นายมานิตย์ ชุ่มชูจันทร ์ 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. วันที่ 9 มิถุนายน 2563 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ จะเสด็จ ทรงติดตามงาน 

ณ อ าเภอสนามชัยเขต และอ าเภอท่าตะเกียบ 
 2. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ขอบคุณสาธารณสุข และ อสม. ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมป้องกันโรค

ไวรัสโคโรนา อย่างเต็มที่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ไม่มีผู้ป่วยครบ 49 วัน ต่อไปก็ต้องเตรียมความ
พร้อมกับสถานการณ์คลายล็อค จุดเสี่ยงก็คือผู้ที่เดินทางมาจากพ้ืนที่เสี่ยงที่มีการระบาด หรือ
พ้ืนที่ที่พบผู้ติดเชื้อ ซึ่งจ าแนกเป็น 2 ส่วน สว่นแรกคือ บุคคลที่เดินทางกลับมาจากจังหวัดทางใต ้
และส่วนที่ 2 คือบุคคลที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ  

 3. ไข้เลือดออก ยังต้องเฝ้าระวัง จังหวัดฉะเชิงเทรามีผู้ป่วยไข้เลือดออก จ านวน 51 ราย ในปีนี้
จ านวนผู้ป่วยไข้เลือดออกลดลงจากปีท่ีผ่านมา 10 เทา่ ฝากเน้นย้ าในอ าเภอที่มีผู้ป่วย
ไข้เลือดออกสูง ให้ท าตามมาตรการเหมือนปีที่ผ่านมา   

 4.  งบกลางเสี่ยงภัย ที่ได้รับงบประมาณจากกระทรวง ฝากทุกอ าเภอให้รีบด าเนินการเรื่องเอกสาร
หลักฐานต่างๆให้เรียบร้อย เพ่ือความรวดเร็วในการเบิกจ่าย 

 5.  พ.ร.ก.เงินกู้ ทีก่ระทรวงสาธารณสุขได้รับมา และได้กระจายลงมาสู่แต่ละอ าเภอนั้น ซึ่งได้แจ้งให้
แต่ละ รพ.สต. , สสอ. , รพ. ให้ท าค าขอฯ ฝากทุกแห่งรีบด าเนินการด้วย  

มติที่ประชุม   รับทราบ  
  
ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลและประชุมประจ าเดือน  
ครั้งที่ 4/๒๕63  เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 
 จ านวน 10 หน้า  รายละเอียดตามไฟล์ที่น าเสนอในทีป่ระชุม 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยไมมี่การแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
 -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
๔.๑  การขอรับเงินเพิ่มพิเศษส าหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ปฏิบัติงานในสถานบริการสาธารณสุข   
และไม่ท าเวชปฏิบัติส่วนตัวและหรือปฏิบัติงานโรงพยาบาลเอกชน (โดย กลุ่มงานบริหารทั่วไป) 
  - แพทย์  ทันตแพทย์ และเภสัชกร แจ้งความประสงค์ขอรับเงินเพิม่พิเศษส าหรับแพทย์ ทันต

แพทย์ และเภสัชกร ตั้งแต่ ๑ มิถุนายน 2563 จ านวน  24   ราย  ดังนี้   
  1. นางสาวกัลยาณี  บุญประสิทธิ์ ต าแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ  รพ.แปลงยาว 

2. นายนิรัตน์พงศ์  เชาวนิช ต าแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ  รพ.แปลงยาว 
3. นายอัศนี  สรวมศิริ  ต าแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ  รพ.แปลงยาว 
4. นางสาวกัญญ์วราฑ์  สิริไชยธนากุล ต าแหน่งทันตแพทย์ช านาญการ รพ.แปลงยาว 
5. นางสาวโชติกา  สุดแดน ต าแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ  รพ.แปลงยาว 
6. นางสาวน้ าเพชร  พลเยี่ยม ต าแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ  รพ.แปลงยาว 



 ๔ 

7. นางสาวนริศรา  นพโสภณ ต าแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ  รพ.แปลงยาว 
8. นางสาวนันทิกา  แย้มวงษ์ ต าแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ  รพ.บางปะกง 
9. นางอาริยา  พัดชา  ต าแหน่งนายแพทย์ช านาญการพิเศษ รพ.บางคล้า 
10.นางสมจิตร  ทองสุขดี  ต าแหน่งเภสัชกรช านาญการพิเศษ  สสจ.ฉะเชิงเทรา 
11.นายณัฐพล  รุ่งสงวนวงษ์ ต าแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ  รพ.ราชสาส์น 
12.นางสาวธิดารัตน์  ทองชูศักดิ์ ต าแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ  รพ.ราชสาส์น 
13.นางสาวกรรณิกา  พรมมา ต าแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ  รพ.ราชสาส์น 
14.นางสาวพรพิมล  ตั้งสุริยานนท์ ต าแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ  รพ.พนมสารคาม 
15.นางสาวพัตนี  ศีตะจิตต์ ต าแหน่งนายแพทย์ช านาญการพิเศษ รพ.บางน้ าเปรี้ยว 
16.นางสาวธนัชพร  วิจยาภรณ์ ต าแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ  รพ.บางน้ าเปรี้ยว 
17.นางสาวปัทมา  ช้างดี  ต าแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ  รพ.บางน้ าเปรี้ยว 
18.นางสาวเสาวภาคย์  โตโสภณ ต าแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ  รพ.บางน้ าเปรี้ยว 
19.นางสาวศิริพร  เย็นสุข ต าแหน่งทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ รพ.บางน้ าเปรี้ยว 
20.นางสุจิรา  ศิริกุล  ต าแหน่งเภสัชกรช านาญการ  รพ.บางน้ าเปรี้ยว 
21.นายประภัสสร  ลวีะราปกรณ์ ต าแหน่งเภสัชกรช านาญการ  รพ.บางน้ าเปรี้ยว 
22.นางสาวกุลสิชา  หนไธสง ต าแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ  รพ.บางน้ าเปรี้ยว 
23.นางสาวมนัสธิดา  ศรียาภยั ต าแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ  รพ.บางน้ าเปรี้ยว 
24.นางสาวนฤมล  พลศิริ  ต าแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ  รพ.บางน้ าเปรี้ยว 

  - แพทย์  ทันตแพทย์ และเภสัชกร แจ้งความประสงค์ขอรับเงินเพิ่มพิเศษส าหรับแพทย์ ทันต
แพทย์ และเภสัชกร ตั้งแต่ ๑ กรกฎาคม 2563 จ านวน  11   ราย  ดังนี้   

  1. นางสาวศิริลักษณ์  ผ่องจิตสิริ ต าแหน่งนายแพทย์ช านาญการพิเศษ รพ.พุทธโสธร 
2. นายชัยชนะ  จันทรคิด  ต าแหน่งนายแพทย์ช านาญการพิเศษ รพ.พุทธโสธร 
3. นางสาวอรุณรัตน์  พิรุณสาร ต าแหน่งนายแพทย์ช านาญการ  รพ.พทุธโสธร 
4. นายศิวดล  ทัศนะเมธี  ต าแหน่งนายแพทย์ช านาญการ  รพ.พุทธโสธร 
5. นางสาวทิภาพร  ทับทอง ต าแหน่งนายแพทย์ช านาญการ  รพ.พุทธโสธร 
6. นายอุฬาร  สวนขวัญ  ต าแหน่งนายแพทย์ช านาญการ  รพ.พุทธโสธร 
7. นางสาวณัฏฐา  เลี่ยวชวลติ ต าแหน่งนายแพทย์ช านาญการ  รพ.พุทธโสธร 
8. นางสาวศิริพรรณ  แม้นเขียน ต าแหน่งทันตแพทย์ช านาญการ  รพ.พุทธโสธร 
9. นายกฤษฎา  เจริญรุ่งเรืองชัย ต าแหน่งนายแพทย์ช านาญการ  รพ.บางคล้า  
10.นางสาวนฤมล  พลศิริ  ต าแหน่งเภสัชกรช านาญการพิเศษ  รพ.บางน้ าเปรี้ยว 
11.นางสาวพรพรรณ  ปิติอิสริยาภรณ์ ต าแหน่งเภสัชกรช านาญการพิเศษ รพ.บางน้ าเปรี้ยว 

 - แพทย์  ทันตแพทย์ และเภสัชกร แจ้งความประสงค์ขอยกเลิกรับเงินเพิ่มพิเศษส าหรับทันตแพทย์  
ตั้งแต่   ๑ พฤษภาคม 2563 จ านวน  5   ราย  ดังนี้   

  1.  นายวรเมธ  แสงสุพรรณ ต าแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ  รพ.บ้านโพธิ์ 
2.  นางสาวภัสราภรณ์  ปัญจวุฒิพัฒน์ ต าแหน่งทันตแพทย์ช านาญการ รพ.สนามชัยเขต 
3.  นางสาวภารดี  คีรีวรรณ ต าแหน่งทันตแพทย์ช านาญการ  รพ.สนามชัยเขต 
4.  นายพูนศักดิ์  ปั้นรูป  ต าแหน่งทันตแพทย์ช านาญการ  รพ.สนามชัยเขต 
5.  นายดิลกพัฒน์  สุขบ ารุงทรัพย์ ต าแหน่งทันตแพทย์ช านาญการ  รพ.สนามชัยเขต 
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 - แพทย์  ทันตแพทย์ และเภสัชกร แจ้งความประสงค์ขอยกเลิกรับเงินเพิ่มพิเศษส าหรับทันตแพทย์  
ตั้งแต่   ๑ มิถุนายน 2563 จ านวน  8   ราย  ดังนี้   

  1.  นางสาวชุติรัตน์  ศรีพลอย ต าแหน่งทันตแพทย์ช านาญการ  รพ.บางคล้า 
2.  นายดิษธร  สังแก้ว  ต าแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ  รพ.ท่าตะเกียบ 
3.  นางอัมพิกา  มังคละทน  ต าแหน่งทันตแพทย์ช านาญการ  รพ.บางคล้า 
4.  นางสาวขนิษฐา  กิจเจริญไชย ต าแหน่งทันตแพทย์ช านาญการ  รพ.บางคล้า 
5.  นายไพศาล  ปัญสุวรรณวงศ์ ต าแหน่งทันตแพทย์ช านาญการ  สสจ.ฉะเชิงเทรา 
6.  นางสาวดลพร ก้องเกียรติงาม ต าแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ  สสจ.ฉะเชิงเทรา 
7.  นายสาริศ  ปิยสุนทร  ต าแหน่งทันตแพทย์ช านาญการ  รพ.บ้านโพธิ์ 
8.  นางสาวนันทิกา  เลาะหนับ ต าแหน่งทันตแพทย์ช านาญการ  รพ.บ้านโพธิ์ 

 - แพทย์  ทันตแพทย์ และเภสัชกร แจ้งความประสงค์ขอยกเลิกรับเงินเพิ่มพิเศษส าหรับทันตแพทย์  
ตั้งแต่   ๑ กรกฎาคม 2563 จ านวน  9   ราย  ดังนี้ 

  1.  นายอัครพล  สุคนธานนท์ ต าแหน่งนายแพทย์ช านาญการ  รพ.พนมสารคาม 
2.  นายอิสรพงษ์ นาสมรูป ต าแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ  รพ.พนมสารคาม 
3.  นายวรรธนัย  อ านวยสิน ต าแหน่งนายแพทย์ช านาญการ  รพ.พนมสารคาม 
4.  นางสาวอธิตยา  บูรณะศรีศักดิ์ ต าแหน่งนายแพทย์ช านาญการ  รพ.พนมสารคาม 
5.  นางสาวพรวัชรินทร์  ลิ้มวฒันาชัย ต าแหน่งทันตแพทย์ช านาญการ  รพ.ท่าตะเกียบ 
6.  นางสาวบุษกร  โอสถาเลิศ ต าแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ  รพ.ท่าตะเกียบ 
7.  นางสาวร่มฤดี  เกศา  ต าแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ  รพ.ท่าตะเกียบ 
8.  นายอัครพล  สุคนธานนท์ ต าแหน่งนายแพทย์ช านาญการ  รพ.พนมสารคาม 
9.  นางสาวบุษกร  โอสถาเลิศ ต าแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ  รพ.ท่าตะเกียบ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ 
  
4.2  การตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 6 (จังหวัดฉะเชิงเทรา) รอบท่ี 2 ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563  (โดย กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข) 
นายชาตรี ก าหนดตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 6 รอบท่ี 2 ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา จ านวน  

1 วัน ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2563  
ภาคเช้า เป็นการน าเสนอผลการด าเนินงาน  
ภาคบ่าย เป็นการลงตรวจเยี่ยมพ้ืนที่ รายละเอียดตามไฟล์ที่น าเสนอในทีป่ระชุม  
ในเรื่องนี้ ขอเรียนหารือที่ประชุมพิจารณา 3 เรื่อง คือ 
1. ห้องประชุมน าเสนอผลการด าเนินงาน 
2. ผู้เข้าร่วมประชุมน าเสนอผลการด าเนินงาน 
3. อ าเภอที่เป็นพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมของคณะผู้ตรวจราชการ 

มติที่ประชุม   1. ห้องประชุมโรงพยาบาลพุทธโสธร อาคารสนับสนุนฯ ชัน้ 8 
2. คณะกรรมการ กวป.ทุกท่าน 
3. อ าเภอบ้านโพธิ์ คือ โรงพยาบาลบ้านโพธิ์ และให้สสอ. เลือก รพ.สต. 1 แห่ง 
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ระเบียบวาระท่ี ๕   เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  
๕.๑  รายงานการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยาประจ าเดือนพฤษภาคม ๒๕๖3 (โดย กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ) 
 รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาจังหวัดฉะเชิงเทราตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 26 พฤษภาคม 

2563 จากบัตรรายงานผู้ป่วย (รง.506) จ านวนบัตรทั้งสิ้น 10,123 ฉบับ รายงานทันเวลาจ านวน 
10,123 ฉบับ 100% โดยจ าแนก ตามศูนย์ระบาดวิทยาอ าเภอ ดังตาราง 

  
 อัตราป่วย 10 อันดับแรกจังหวัดฉะเชิงเทราเปรียบเทียบกับอัตราป่วยภาคกลางและ อัตราป่วย

ประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 26 พฤษภาคม 2563 

  
 สถานการณ์ไข้เลือดออกจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 สสจ.ฉะเชิงเทรา ได้รับรายงาน

ผู้ป่วยโรค ไข้เลือดออก จ านวนทั้งสิ้น 51 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 7.13 ต่อประชากรแสนคน ไม่มี
รายงานผู้ป่วยเสียชีวิต พบผู้ป่วยเพศชายมากกว่าเพศหญิง โดยพบเพศชาย 32 ราย เพศหญิง 19 ราย 
อัตราส่วนเพศชาย ต่อ เพศหญิง เท่ากับ 1.68 : 1 กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ 15 - 24 ปี  
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คิดเป็นอัตราป่วย 24.58 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 5 - 9 ปี และ 10 - 14 ปี 
อัตราป่วยเท่ากับ 18.78 และ 16.52 ต่อประชากรแสนคน ตามล าดับ อ าเภอที่มีอัตราป่วยต่อ
ประชากรแสนคน สูงสุดคืออ าเภอราชสาส์น อัตราป่วยเท่ากับ 47.13 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา
คือ อ าเภอสนามชัยเขตและอ าเภอพนมสารคาม อัตราป่วยเท่ากับ 17.36 และ 16.9 ราย ตามล าดับ 

  
กรณีพบ โรคติดเชื้อทางเดินอาหารเป็นกลุ่มก้อน (Cluster) 

 ในเดือนนี้ มี 2 เหตุการณ์ คือ  
1. วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 รพ.สนามชัยเขตได้รายงาน พบผู้ป่วยด้วยโรคติดเชื้อทางเดินอาหาร
จ านวนมาก เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล จ านวน 54 คน (Admit 7 คน ) ซึ่งมีอาการรุนแรง  
ปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน หลายครั้ง จากการสอบสวนโรคเบื้องต้นพบว่า เป็นกลุ่มผู้ใช้แรงงานต่างด้าว  
จากโรงงานเดียวกันแห่งหนึ่ง ในพื้นที่ ม.3 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งมีประวัติ
การทานอาหารจากแหล่งเดียวกันและเริ่มป่วยในช่วงเวลาเดียวกัน (cluster)  
2. วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 มีผู้ป่วยและเสียชีวิตจากการทานขนมจีบ ผู้ป่วยและผู้เสียชีวิต อยู่ใน
พ้ืนที่ของจังหวัดสมุทรปราการ แต่ผู้ที่น าไปขายเป็นคนในพ้ืนที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ซ่ึงไม่ชัดเจนว่าขนม
จีบนั้นซื้อมาจากแหล่งใด และในวันที่ไปสอบสวนโรคไม่พบขนมจีบตัวอย่าง  

มติที่ประชุม   รับทราบ  
  
5.2  เร่งรัดการด าเนินงานงบลงทุน ปี 2563 (โดย กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข) 
 งบลงทุน ปี 2563 จังหวัดฉะเชิงเทราได้รับงบประมาณ รวม 45,340,700 ล้านบาท แบ่งเป็น 

สิ่งก่อสร้าง 11 รายการ จ านวน 24,809,400 ล้านบาท และครุภัณฑ์ จ านวน 32 รายการ 
20,531,300 ล้านบาท เบิกแล้ว 14 รายการ คงเหลือ 18 รายการ  
รายละเอียดตามไฟล์ที่น าเสนอในทีป่ระชุม 

มติที่ประชุม   รับทราบ  
  
5.3  สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ งบรายจ่ายประจ า ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จากระบบ SMS 
(Strategic Management System) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 8 เดือน (ตุลาคม 2562 – พฤษภาคม 
2563) (โดย กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข) 
 สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ งบรายจ่ายประจ า  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา  

จากระบบ SMS (Strategic Management System) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ในช่วงเดือนตุลาคม 
2562 – 29 มีนาคม 2563 รับงบประมาณ  67,067,104.50 บาท เบิกจ่าย  52,236,891.43
บาท  ร้อยละ  77.89 จังหวดัฉะเชิงเทรา เบิกจ่ายได้เป็น ล าดับที่ 1 ของเขต แต่ก็มีจุดเสี่ยงที่จะท าให้
การเบิกจ่ายล่าช้า คืองบกลาง COVID-19 และงบยาเสพติด ขอให้เร่งรัดติดตามด้วย 
รายละเอียดตามไฟล์ที่น าเสนอในทีป่ระชุม    

มติที่ประชุม   รับทราบ  
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5.4  สถานการณ์การเงินการคลัง (โดย กลุ่มงานประกันสุขภาพ) 

  

  
 
 สรุปตารางวิเคราะห์ Ratio ของโรงพยาบาลสนามชัยเขต  

จากตารางเดือน ต.ค.62 เปรียบเทียบกบั พ.ย.62 พบว่า เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 
2.2 ล้านบาท เนื่องจากลูกหนี้ เพ่ิมข้ึน 3.9 ล้านบาท และเงินทุนหมุนเวียนสุทธิ (NWC) ลดลง  
1.3 ล้านบาท ผลต่างไม่สูงมาก ส่งผลให้ ต.ค.62 และ พ.ย.62 ยังคงระดับวิกฤติ 1  
-จากตารางเดือน ต.ค.62 เปรียบเทียบกบั ธ.ค.62 พบว่าเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 
15.2 ล้านบาท เนื่องจากลูกหนี้ เพ่ิมข้ึน 4.3 ล้านบาท และเงินทุนหมุนเวียนสุทธิ (NWC) ลดลง 8.8 
ล้านบาท ผลต่างค่อนข้างสูง ส่งผลให้ ธ.ค.62 ระดับวิกฤติเพ่ิมข้ึนจากระดับ 1 เป็นระดับ 2 ดังนี้ 
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 -จ่ายค่าตอบแทนปฏิบัติงานค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย ฉบับที่ 11 เดือนกรกฎาคม-กันยายน 62 
จากเงินบ ารุงโรงพยาบาล ประมาณ 3 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ่ายประจ าอีก 3 ล้านบาท 
 -ช าระเจ้าหนี้การค้าจากเงินบ ารุง ประมาณ 6.2 ล้านบาท 
 -โอนให้ รพ.สต. ประมาณ 3.9 ล้านบาท 
รายละเอียดตามไฟล์ที่น าเสนอในทีป่ระชุม 

มติที่ประชุม   รับทราบ  
  
5.5  การประมาณการงบกองทุนผู้ป่วยใน(IP) ปี 2563 (เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนเมษายน 2563)  
(โดย กลุ่มงานประกันสุขภาพ) 
 ข้อมูลประมาณการจ่ายชดเชยบริการทางการแพทย์ กองทุนผู้ป่วยใน IP ส าหรับหน่วยบริการ 

ปีงบประมาณ 2563 รายละเอียดตามไฟล์ที่น าเสนอในทีป่ระชุม 
มติที่ประชุม   รับทราบ  
  
5.6  การติดตามงบลงทุน(ค่าเสื่อม)ปี2563 (โดย กลุ่มงานประกันสุขภาพ) 

  
ขอให้เร่งรัดด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 รายละเอียดตามไฟล์ที่น าเสนอในทีป่ระชุม 
ประธาน ให้กลุ่มงานประกันสุขภาพ และงานพัสดุ ออกติดตามการด าเนินการงบค่าเสื่อมในทุกอ าเภอ  

และฝากผู้บริหาร ก ากับผู้รับผิดชอบงาน เพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน  
มติที่ประชุม   รับทราบ 
  

 
 
 
 
 
 



 ๑๐ 

6.1 เรื่องจากรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 
6.1.1 (โดย รองกสิวัฒน์ ศรีประดิษฐ์)  
 1. สืบเนื่องจากที่สนามบินสุวรรณภูมิ จะมีคนไทยที่เดินทางมาจากต่างประเทศ โดยจะต้องผ่าน 

State Quarantine หากมีคนที่เดินทางเข้ามาจ านวนมาก จังหวัดฉะเชิงเทรา อาจจะต้องไปช่วย
สมุทรปราการ เบื้องต้น ขอความร่วมมือ จากโรงพยาบาลบางปะกง บ้านโพธิ์  
แปลงยาว และบางน้ าเปรี้ยว โดยโรงพยาบาลพุทธโสธร เป็นหลัก และ รพช. เสริม  

 2. ให้ลงข้อมูลในโปรแกรม ถ่ายทอดเชื้อ HIVจากแม่สู่ลูก ซึ่งทางศูนย์อนามัย ได้ติดตามข้อมูล 
เนื่องจากตั้งแต่ ปี 2561 ถึงปี ปัจจุบัน มีบางโรงพยาบาล ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล ฝากทุก
โรงพยาบาล ให้บันทึกข้อมูลให้เป็นปัจจุบันด้วย 

 3. สืบเนื่องจากกรมสุขภาพจิตขอความร่วมมือให้เจ้าหน้าทุกท่านประเมินสภาวะสุขภาพจิต ดังนั้น
ขอให้ทุกท่านช่วยท าการประเมินสภาวะสุขภาพจิตด้วย และจะมีการติดตามกันอีกครั้งในเดือน
หน้า   

มติที่ประชุม   รับทราบ 
  
6.1.2 (โดย รองรุ่งทิวา ประสานทอง)  
 สืบเนื่องจากที่ได้รับมอบเครื่องฆ่าเชื้อโรคด้วยยูวี จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และได้มอบให้

โรงพยาบาลทุกแห่งไปนั้น ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอให้ส่งการใช้งานให้ด้วย  
มติที่ประชุม   รับทราบ 
  
6.2  เรื่องจากโรงพยาบาล 
6.2.1   (ผอ.รพ.แปลงยาว) 
 ชี้แจงงบค่าเสื่อม ปี 2561 จัดซื้อรถพยาบาล ได้ท า E- Bidding แล้ว แตไ่ม่มีผู้มาเสนอ และได้ท า

ประกาศใหม่อีกรอบ 
มติที่ประชุม   รับทราบ  
  
6.2.2   (ผอ.รพ.สนามชัยเขต) 
 ชี้แจงงบค่าเสื่อม ปี 2563 ดังนี้ เครื่องก าเนิดไฟฟ้า อยู่ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างที่จังหวัด, โรงพักขยะ และ

ซ่อมหลังคา อยู่ระหว่าง รอช่างโยธารับรองแบบ 
มติที่ประชุม   รับทราบ  
  
6.3  เรื่องจากสาธารณสุขอ าเภอ 
6.3.1  (สสอ.บางปะกง) 
 วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย จะมามอบถุงยังชีพ ณ วัดเขาดิน 

อ.บางปะกง เวลา 09.00 น.  
มติที่ประชุม   รับทราบ  
  

 
 
 



 ๑๑ 

6.3.2  (สสอ.ราชสาส์น) 
 อ.ราชสาส์น เป็นพื้นที่ ที่ไข้เลือดออกระบาด ซึ่งได้รับสนับสนุนรถพ่นจาก อ.พนมสารคาม และได้

ปฏิบัติตามนโยบายแล้ว 
มติที่ประชุม   รับทราบ  
  
6.3.3  (สสอ.สนามชัยเขต) 
 ชี้แจงงบค่าเสื่อม ปี 2563 อยู่ในขัน้ตอนขอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง 
มติที่ประชุม   รับทราบ  
  
6.3.3  (สสอ.แปลงยาว) 
 ขอปรับขนาดของ สสอ. จาก S เป็น M 
นายเดชชัย ในส่วนนี้กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ขอประสานกับกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ และจะประสาน

ทางเขตสุขภาพให้ 
มติที่ประชุม   รับทราบ  
  
6.4  เรื่องจากกลุ่มงานในส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
6.4.1  (กลุ่มงานทันตสาธารณสุข) 
 จากการส ารวจข้อมูลยูนิตท าฟัน รพ.สต.ทุกแห่ง จ านวน 122 รพ.สต. พบว่า มี รพ.สต. 103 แห่ง ที่มี

ยูนิตทันตกรรม คิดเป็น 84% ,พัดลมดูดอากาศในห้องทันตกรรม มีเพียง 20% , Motor Suction 
50% ท่านสาธารณสุขนิเทศก์ จะหางบประมาณมาให้ แต่ยังไม่ทราบว่าจะจัดสรรอย่างไร ซึ่งในภาพ
เขตจะให้ 1 อ าเภอมี Motor Suction 1 แห่ง และต่อไปจะพยายามจัดสรรให้ได้ทุก รพ.สต.    

ประธาน ฝาก รพ.สต. ไหนที่ยังไม่ติดตั้งพัดลมดูดอากาศ ก็ให้ด าเนินการติดตั้งด้วย 
มติที่ประชุม   รับทราบ  
  
6.4.2  (กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ) 

  
  



 ๑๒ 

อสม.ที่รับค่าป่วยการ ซึ่งมีเกณฑ์ในการรับค่าป่วยการ แต่จะมีอยู่ส่วนหนึ่งที่ทางพ้ืนที่ระงับการจ่าย 
ค่าป่วยการของ อสม. ซึ่งในระหว่างเดือนเดือน ธ.ค. – มี.ค. มียอดเฉลี่ย อยู่ประมาณ 180 กว่าราย 
ดังนั้นให้ผู้รับผิดชอบส ารวจว่าในส่วนที่ระงับจ่าย เป็นบุคคลเดียวกันหรือไม่ ที่ระงับจ่ายนั้นมาจาก
สาเหตุใด ซึ่งตามหลักเกณฑ์ท่ีจะไม่จ่ายมีอยู่ 3 ส่วนคือ การไม่ส่งรายงาน,ไม่เข้าร่วมกิจกรรม และไม่
เข้าร่วมประชุม ดังนั้นฝาก สสอ.ช่วยตรวจสอบด้วย   

มติที่ประชุม   รับทราบ  
  
เลิกประชุมเวลา ๑6.00 น. 
         ลงชื่อ  ภาคินี  อินรัตน์                               ลงชื่อ       ชาตรี นันทพานิช 
        (นางสาวภาคินี  อินรัตน์)                                                       (นายชาตรี นันทพานิช)                                                                    
      นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                                     หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
         ผู้จดรายงานการประชุม                                                  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


