
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนประเมินผลและประชุมประจ าเดือน 
ครั้งที ่๖/๒๕๖๑ 

วันที่  ๒๙  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑  เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมพุทธโสธร ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 

คณะกรรมการ ผู้มาประชุม 

๑ นพ.ปรารถนา ประสงค์ดี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
๒ พญ.สมบัติ ชุติมานุกูล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร 
๓ นพ.กสิวัฒน์ ศรีประดิษฐ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน 
๔ นางละอองทิพย์ มหาศักดิ์ศิริ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา  
๕ นายธรรมรงค์ เกรียงไกรศักดา นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
๖ นางดารณี วรชาติ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
๗ นางสุนันทา ชนะวรรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
๘ นพ.สมชาย แก้วเขียว รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.พุทธโสธร 
๙ นพ.ดิเรก ภาคกุล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางคล้า 
๑๐ พญ.อุไร ศิลปะกิจโกศล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม 
๑๑ นพ.สุธน คุณรักษา ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางปะกง 
๑๒ นพ.สมคิด วิระเทพสุภรณ์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสนามชัยเขต 
๑๓ พญ.มานิตา พรรณวดี ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านโพธิ์ 
๑๔ นพ.อนุชา อาภาสวัสดิ์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลราชสาส์น 
๑๕ นพ.เกริกภัทร ลิมปพยอม ผู้อ านวยการโรงพยาบาลท่าตะเกียบ 
๑๖ นายชวาล  ตัญญบุตร สาธารณสุขอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
๑๗ นายสมเจตน์ สถิตสมิทธิ์ สาธารณสุขอ าเภอบางคล้า 
๑๘ นายกฤษดา พรหมสุวรรณ์ สาธารณสุขอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว 
๑๙ นายเพิ่มเกียรติ ช านาญค้า สาธารณสุขอ าเภอบางปะกง 
๒๐ นายชาญเลขา กุลละวณิชย์ สาธารณสุขอ าเภอบ้านโพธิ์ 

๒๑ นายชูชีพ มีเจริญ สาธารณสุขอ าเภอแปลงยาว 

๒๒ นายปราโมทย์ ตันดี สาธารณสุขอ าเภอราชสาส์น 

๒๓ นายมานิตย์ ชุ่มชูจันทร์ สาธารณสุขอ าเภอท่าตะเกียบ 
๒๔ นางร าพึง กุมภีร์ สาธารณสุขอ าเภอคลองเขื่อน 
๒๕ นายสมบัติ ทั่งทอง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

๒๖ นางสาวรุ่งทิวา ประสานทอง หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
๒๗ นางทวีพร พันคง หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 



 
 

๒ 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
๑ นางสาวนฤมล พงษ์สุวรรณ เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน 
๒ นางสาวพรพิมล ขันชูสวัสดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
๓ นางสาวภาคินี อินรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๔ นางสาวดวงนภา ทองค า นักทรัพยากรบุคคล 
๕ นศพ.ณวารี เทพชาตรี นักศึกษาแพทย์ 
๖ นศพ.ศรุตยา วงศ์สุวรรณพร นักศึกษาแพทย์ 
๗ นศพ.วิชชุตา มีแก้ว นักศึกษาแพทย์ 

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการ 
 ๑ ภก.เลิศชาย เลิศวุฒิ  เภสัชกรเชี่ยวชาญ 
 ๒ พญ.ระพีพร อารีย์   รองผู้อ านวยการด้าน พรส. รพ.พุทธโสธร 
 ๓ พญ.รุจิรัตน์ ปุณยลิขิต  รองผู้อ านวยการด้าน บริการปฐมภูมิ รพ.พุทธโสธร 
 ๔ นพ.สรลักษณ์  มิ่งไทยสงค์  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางน้ าเปรี้ยว 
 ๕ พญ.วิพัชรินทร์ ทรงเดชาพิพัฒน์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลคลองเขื่อน 

 

๒๘ นายสุพจน์ กังใจ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค 
๒๙ นางโสภา เวฬุตันติ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
๓๐ นางลาวัณย์ อมรรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
๓๑ นางลลิตา พรพนาวัลย์  หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
๓๒ นางรัตนา จันทร หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
๓๓ นายเดชชัย สินเจริญ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
๓๔ นายสมชาย  ห้องทองค า หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารองค์กร 
๓๕ นายจักรวาล บุญชู ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางน้ าเปรี้ยว(แทน) 
๓๖ นางวรินทร ตันเจริญ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแปลงยาว (แทน) 
๓๗ นายสุทัศน์ เสียงไพโรจน์ สาธารณสุขอ าเภอพนมสารคาม(แทน) 
๓๘ นายมนตรี ทรัพย์สมบูรณ์ สาธารณสุขอ าเภอสนามชัยเขต(แทน) 
๓๙ นายอนนท์ เทวานาครี หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย(แทน) 
๔๐ นางสาวหัทยา มัทยาท หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด(แทน) 
๔๑ นายบ ารุง ชัยสายัณห์ หัวหน้าส านักงานเลขานุการฯ(แทน) 
๔๒ นางสุภาพร คุณเจริญ หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ(แทน) 
๔๓ นางวิภาวี สุวรรณธร หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก(แทน) 



 
 

๓ 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐ น. 
 นพ.ปรารถนา ประสงค์ดี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในที่ประชุม   
วาระก่อนการประชุม 
 ๑.  สรุปข่าวสารสาธารณสุข ประจ าเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ๑.๑  เรื่องจากที่ประชุมเขตสุขภาพท่ี ๖ 
สรุปการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ ๖ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ ในวันอังคารที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา 
๑๔.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศรีปราจีน โรงแรมทวาราวดี รีสอร์ท จังหวัดปราจีนบุรี รายละเอียดตาม 
ไฟล์ที่แนบในการประชุมมีรายละเอียดทั้งหมด ๑๔ หน้า 
มติทีป่ระชุม  รับทราบ 
 ๑.๒  เรื่องจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 - การจัดกิจกรรมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ ๑๐ ให้ประดับภาพพระบรมฉายาลักษณ์  โดย
ประดับร่วมกับธงชาติไทย ธงอักษรพระปรมาภิไธย และประดับไฟ  
 - ระเบียงเศรษฐกิจ EEC การพัฒนา EEC  
 - สับปะรด ราคาถูก ให้ช่วยสนับสนุนเกษตรกร 
รายละเอียดตาม ไฟล์ที่แนบในการประชุม  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 ๑.๓) การเก็บเงินนอกเวลาของผู้ประกันตน 
ให้น าประเด็นดังนี้เข้าวาระประชุม คณะกรรมการประกันสังคม 
 ๑. ให้ประชาสัมพันธ์ ให้ทราบว่า คนไข้ท่ีมาใช้บริการนอกเวลาราชการต้องเป็นกรณทีี่ฉุกเฉิน หรือ รับ
Refer เท่านั้น จะไม่เสียค่าบริการ หากกรณ ีอ่ืนต้องเก็บเงิน แต่ไม่เกินรายละ ๑๐๐ บาท 
 ๒. ในกรณี ไม่ฉุกเฉิน มาใช้บริการนอกเวลาราชการ ต้องเสียค่าบริการ ซึ่ง ไม่เกินรายละ ๑๐๐ บาท 
 ๓. การขอใบรับรองแพทย์ กรณีไม่เกิน ๓ วัน ขอความร่วมมือจากผู้ว่าจ้าง  
ให้กลุ่มงานประกันสุขภาพเวียนมติให้ทราบโดยทั่วกันด้วย    
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 ๑.๔) แนะน าผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านโพธิ์ 
 แพทย์หญิงมานิตา พรรณวดี มาปฏิบัติการใน ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านโพธิ์ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 ๑.๕ เรื่องจาก ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร 
 - รพ.สต.ติดดาว เกณฑ์กระทรวงร้อยละ ๒๕/ สสจ.ร้อยละ ๕๐ 



 
 

๔ 

 - ไข้เลือดออก ส่งเสริมป้องกันรณรงค์ สืบเนื่องจากมีอัตราตาย ๒ ราย เป็นที่ ๑ ของเขต ถ้ามี Case 
ตายให้ด าเนินการ ใน ๒๔ ชั่วโมง และให้ช่วยกระจายแนวทางการปฏิบัติ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รบัรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม  ๒๕๖๑  ณ ห้อง
ประชุมพุทธโสธร ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา รายงานการประชุมมี ๑๘ หน้า 
มติที่ประชุม รับรองการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข  

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว   
 ๓.๑  การติดตามข้อมูลตามยุทธศาสตร์ PSPG 

รายละเอียดตาม Power Point ที่น าเสนอในที่ประชุม 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 ๓.๒   การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 
  ๓.๒.๑ การติดตามงบค่าเสื่อม ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ 
 ปี ๒๕๖๐  
 - ขอให้เครือข่ายบริการ บางน้ าเปรี้ยว  บางปะกง  พนมสารคาม  แปลงยาว ตรวจสอบข้อมูลรายการที่
อยู่ระหว่างด าเนินการ 
 หากซื้อ /จ้าง เรียบร้อยแล้วให้ลงบันทึกรายงานลงในโปรแกรมรายงาน ของ สปสช. 
 ปี ๒๕๖๑   
 - ข้อมูล  ณ วันที่ ๒๘ มิ.ย.๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น(http://ucapps.nhso.go.th/bdcons/status_report) 
 - เร่งรัดการจัดซื้อ/จ้าง ของเครือข่ายบริการ  รพ.พุทธโสธร บางน้ าเปรี้ยว บางปะกง บ้านโพธิ์       
พนมสารคาม สนามชัยเขต แปลงยาว 
 - เครือข่ายบริการท่าตะเกียบ อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงรายการ 
  ๓.๒.๒ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งบด าเนินงาน ผ่านโปรแกรมระบบบริหารยุทธศาสตร์
ด้านสุขภาพ (SMS) ข้อมูล  ณ ๒๘ มิถุนายน  ๒๕๖๑  
 - กลุ่มงานในส านักงานสาธารณสุขจังหวัด กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและกลุ่มงานนิติการเบิกจ่ายได้
ร้อยละมากท่ีสุดร้อยละ๑๐๐ ต่ าสุดที่กลุ่มงานประกันสุขภาพ ร้อยละ ๙.๘๗  ถ้าดูจากจ านวนเงินที่เบิกจ่ายสูงสุด
ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป ๒๒,๙๓๙,๕๑๐.๐๗ บาท ต่ าสุดที่กลุ่มประกันสุขภาพ ๘,๘๐๐.๐๐ บาท 
 - สสอ. ที่มีการเบิกจ่ายได้ร้อยละสูงที่สุดคือ สสอ.พนมสารคาม ร้อยละ ๘๗.๓๗ ต่ าสุดที่ สสอ.บางคล้า 
ร้อยละ ๔๐.๔๙ 
 - โรงพยาบาล ทีม่ีการเบิกจ่ายได้ร้อยละสูงที่สุดคือ โรงพยาบาลคลองเขื่อนร้อยละ ๑๐๐ ต่ าสุดคือ
โรงพยาบาลบางน้ าเปรี้ยว ร้อยละ ๕.๘๕   มีรายละเอียด ตาม Power Point ที่น าเสนอในที่ประชุม 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
  



 
 

๕ 

 ๓.๓  สถานการณ์การเงินการคลัง  

 
สรุปโรงพยาบาลที่ประสบภาวะวิกฤติ  
๑. รพ.พุทธโสธร วิกฤติระดับ ๑ ก าไรสุทธิรวมค่าเสื่อมราคาติดลบ ต่อเนื่องจากเดือนก่อน 
๒. รพ.บ้านโพธิ์ วิกฤติระดับ ๑ จ่ายช าระเจ้าหนี้ต่าง ๆ ต่อเนื่องจากเดือนก่อน 
๓. รพ.สนามชัยเขต วิกฤติ ระดับ ๒ จ่ายช าระเจ้าหนี้ต่าง ๆ ต่อเนื่องจากเดือนก่อน 

๔. รพ.บางน้ าเปรี้ยว วิกฤติระดับ ๒ ระดับวิกฤติเพ่ิมจากเดือนก่อน เนื่องจากมีการจ่ายค่าตอบแทน และมี
ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ตั้งหนี้ไว้ 
๕. รพ.พนมสารคาม วิกฤติระดับ ๑ ต้นทุนบริการ (ยา,วัสดกุารแพทย์, วัสดุวิทยาศาสตร์, วัสดุทันตกรรมใช้ไป) 
ในเดือนพฤษภาคมประมาณ ๔.๒ ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน และมีการตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่าย(ค่าตอบแทน 
OT , ค่าตอบแทนฉบับ ๑๑ , ค่าตอบแทน พตส. และค่าตอบแทนไม่ท าเวชปฏิบัติ)ในเดือนพฤษภาคม ประมาณ 
๗.๕ ล้านบาท ส่งผลให้ก าไรสุทธิรวมค่าเสื่อมราคาติดลบ เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมข้ึน 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

 ๓.๔   โครงการหมอชวนว่ิง (เนื่องในโอกาสที่แพทยสภาได้จัดตั้งมาครบรอบ ๕๐ ปี) 
จากตาราง ที่แนบไฟล์ในวาระการประชุม เป็นประมาณการเป้าหมายเจ้าหน้าที่เพ่ือสั่ง จองเสื้อ หมอชวนวิ่ง   
*รพ.ทุกแห่ง / สสจ.ฉช. ค านวณจากร้อยละ ๗๐ ของจ านวนเจ้าหน้าที่ทั้งหมด 

*สสอ./รพ.สต. ค านวณจากร้อยละ ๕๐ ของจ านวนเจ้าหน้าที่ทั้งหมด 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

 

 

 

 



 
 

๖ 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
 ๔.๑  การขอรับเงินเพิ่มพิเศษส าหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ปฏิบัติงานในสถานบริการ
สาธารณสุขและไม่ท าเวชปฏิบัติส่วนตัวและหรือปฏิบัติงานโรงพยาบาลเอกชน      
  แพทย์  ทันตแพทย์ และเภสัชกร แจ้งความประสงค์ขอรับเงินเพิ่มพิเศษส าหรับแพทย์ ทันต
แพทย์และเภสัชกร ตั้งแต่ ๑ กรกฎาคม  ๒๕๖๑ จ านวน  ๑๓   ราย  ดังนี้   
 ๑.   นางสาวณิชากมล  ใจเอ้ือ   ต าแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลราชสาส์น 
 ๒.   นางสาวศิริลักษณ์  ผ่องจิตสิริ  ต าแหน่งนายแพทย์ช านาญการพิเศษ โรงพยาบาลพุทธโสธร 
 ๓.   นางสาวณัฏฐา  เลี่ยวชวลิต ต าแหน่งนายแพทย์ช านาญการ โรงพยาบาลพุทธโสธร 
 ๔.   นางสาวอรุณรัตน์  พิรุณสาร ต าแหน่งนายแพทย์ช านาญการ โรงพยาบาลพุทธโสธร 
 ๕.   นายศิวดล  ทัศนะเมธี ต าแหน่งนายแพทย์ช านาญการ โรงพยาบาลพุทธโสธร 
 ๖.   นางสาวทิภาพร  ทับทอง ต าแหน่งนายแพทย์ช านาญการ โรงพยาบาลพุทธโสธร 
 ๗.   นายอุฬาร   สวนขวัญ ต าแหน่งนายแพทย์ช านาญการ โรงพยาบาลพุทธโสธร 
 ๘.   นายชัยชนะ  จันทรคิด ต าแหน่งนายแพทย์ช านาญการ โรงพยาบาลพุทธโสธร 
 ๙.   นางสาวพัชรินทร์  ปะถะมา ต าแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ โรงพยาบาลพุทธโสธร 
 ๑๐. นางสาวจิรัชยา  จันทร์ภกัดี ต าแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลพุทธโสธร 
 ๑๑. นางสาวพรพรรณ  ปิติอิสริยาภรณ ์ต าแหน่งเภสัชกรช านาญการพิเศษ     โรงพยาบาลบางน้ าเปรี้ยว 
 ๑๒. นายพีรเชษฐ์  ภู่สันติสัมพันธ์ ต าแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ    โรงพยาบาลสนามชัยเขต 
 ๑๓. นางสาวพรภัสสร  ศิริวัฒนสกุลต าแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ  โรงพยาบาลสนามชัยเขต 
  แพทย์  ทันตแพทย์ และเภสัชกร แจ้งความประสงค์ขอรับเงินเพิ่มพิเศษส าหรับแพทย์ ทันต
แพทย์และเภสัชกร ตั้งแต่ ๑ กันยายน  ๒๕๖๑ จ านวน  ๔   ราย  ดังนี้   
 ๑. นางสาวฤชุวี  แซ่ม่ัน  ต าแหน่งเภสัชกรช านาญการ     โรงพยาบาลบางคล้า 
 ๒. นายสุวิทย์  พจนโสภณากุล ต าแหน่งเภสัชกรช านาญการ     โรงพยาบาลบางคล้า 
 ๓. นางสุภารัตน์  พจนโสภณากุล ต าแหน่งเภสัชกรช านาญการ     โรงพยาบาลบางคล้า 
 ๔. นายวีระยุทธ  นิ่มสาย  ต าแหน่งเภสัชกรช านาญการ     โรงพยาบาลบางคล้า 
  แพทย์  ทันตแพทย์ และเภสัชกร แจ้งความประสงค์ขอยกเลิกรับเงินเพิ่มพิเศษส าหรับแพทย์  
ทันตแพทย์และเภสัชกร ตั้งแต่ ๑ กรกฎาคม  ๒๕๖๑ จ านวน  ๓   ราย  ดังนี้   
 ๑.  นายอิสระ  สังชะนา  ต าแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ       โรงพยาบาลท่าตะเกียบ 
 ๒.  นางสาวร่มฤดี  เกศา   ต าแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ สสจ.ฉะเชิงเทรา 
 ๓.  นางสาวดลพร  ก้องเกียรติงาม  ต าแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ สสจ.ฉะเชิงเทรา 
   
 
 



 
 

๗ 

  แพทย์  ทันตแพทย์ และเภสัชกร แจ้งความประสงค์ขอยกเลิกรับเงินเพิ่มพิเศษส าหรับแพทย์  
ทันตแพทย์และเภสัชกร ตั้งแต่ ๑ สิงหาคม  ๒๕๖๑ จ านวน  ๑   ราย  ดังนี้   
 ๑.   นางสาวพรวัชรินทร์  ลิ้มวัฒนาชัย ต าแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลท่าตะเกียบ 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
และมีวาระเพ่ิมเติมย้อนหลัง ที่ขออนุมัติเพ่ิมเติม  
 แพทย์  ทันตแพทย์ และเภสัชกร แจ้งความประสงค์ขอรับเงินเพิ่มพิเศษส าหรับแพทย์ ทันตแพทย์และ
เภสัชกร ตั้งแต่ ๑ มิถุนายน  ๒๕๖๑ (เพ่ิมเติม) จ านวน  ๗   ราย  ดังนี้   
 ๑.   นายเอกฐากร  กิตยารักษ์  ต าแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ     โรงพยาบาลแปลงยาว 
 ๒.   นายเจษฎากร  โสธรเจรญิสินธุ์ ต าแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลแปลงยาว 
 ๓.   นางสาวธัญชนก เศลตาภรณ์ ต าแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ  โรงพยาบาลบ้านโพธิ์ 
 ๔.   นายธัญญ์  พัสด ุ  ต าแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลสนามชัยเขต 
 ๕.   นายธชัพันธ์  เรืองโรจน์ ต าแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลสนามชัยเขต 
 ๖.   นางสาวณิชา  จันทร์ประเสริฐ ต าแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลสนามชัยเขต 
 ๗.   นายภูรินท์  โทประเสริฐ ต าแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ  โรงพยาบาลบางน้ าเปรี้ยว 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 ๔.๒  ก าหนดการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ ระดับกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข เขต
สุขภาพที่ ๖ (จังหวัดฉะเชิงเทรา) รอบที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ วันที่ ๑๑ – ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. 
๒๕๖๑ 
ก าหนดการตรวจราชการ รายละเอียดตามไฟล์ ที่แนบ ตามที่เสนอในท่ีประชุม  
และมีก าหนดการซ้อมการตรวจราชการ ในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบางปะกง 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
มติที่ประชุม  รับทราบ  



 
 

๘ 

 ๔.๓  การพิจารณาการขอเพิ่มรายการยาในบัญชียาโรงพยาบาลบางปะกง 

 
มติที่ประชุม  อนุมัติ  
 ๔.๔ ขอรับการจัดสรรแพทย์ช่วยปฏิบัติราชการ 
 ด้วยแพทย์ประจ า โรงพยาบาลพนมสารคาม นพ.ธนกร หวังชม ได้แจ้งความประสงค์ลาออกจาก
ราชการ ตั้งแต่ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑ ซึ่งส่งผลกระทบให้ โรงพยาบาลพนมสารคาม ขาดแคลนแพทย์ในการ
ตรวจรักษา ดังนั้นโรงพยาบาลจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ให้ทางส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดสรร
แพทย์ช่วยปฏิบัติราชการ ที่โรงพยาบาลพนมสารคาม  
มติที่ประชุม  อนุมัติ 
ระเบียบวาระท่ี ๕   เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  
 ๕.๑  รายงานการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยาประจ าเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ 
 รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาจังหวัดฉะเชิงเทราตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม – ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
จาก บัตรรายงานผู้ป่วย (รง.๕๐๖) จ านวนบัตรทั้งสิ้น  ๓,๕๓๖   ฉบับ รายงานทันเวลาจ านวน  ๓,๓๕๒   ฉบับ 
คิดเปน็ร้อยละ ๙๙.๘๐   
  



 
 

๙ 

 อัตราป่วยของจังหวัดฉะเชิงเทรา  อัตราป่วย ๑๐ อันดับแรกจังหวัดฉะเชิงเทราเปรียบเทียบกับอัตรา
ป่วยภาคกลางและอัตราป่วยประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม – ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ รายละเอียดดังนี้  

 
 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดฉะเชิงเทรา นับตั้งแต่วันที่  ๑ มกราคม ๒๕๖๑  ถึงวันที่  ๒๘ 
มิถุนายน ๒๕๖๑ สสจ.ฉะเชิงเทรา  ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจ านวนทั้งสิ้น ๔๐๘  ราย  คิดเป็นอัตรา
ป่วยต่อประชากรแสนคน ๕๗.๙๒ (อันดับที่ ๓ ระดับเขตและ อันดับที่ ๒๒ ระดับประเทศ)  มีผู้เสียชีวิต ๒ ราย 
อัตราตายต่อประชากรแสนคนเท่ากับ ๐.๒๘ อัตราผู้ป่วยตายเท่ากับ ร้อยละ ๐.๔๙ กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่ม
อายุ ๑๐-๑๔  ปี อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนเท่ากับ ๑๓๘.๓๓  รองลงมาคือ กลุ่มอายุ ๑๕ - ๒๔ ป ี และ     
๕ - ๙ ปี อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนเท่ากับ ๑๒๒.๘๙  และ ๑๐๐.๙๕ อาชีพที่มี   จ านวนผู้ป่วย สูงสุดคือ
นักเรียน จ านวนผู้ป่วยเท่ากับ ๑๗๒ ราย รองลงมาคือรับจ้างและในปกครองจ านวนผู้ป่วยเท่ากับ ๑๔๐ ราย และ 
๖๕  ราย ตามล าดับ อ าเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุดคืออ าเภอคลองเขื่อน อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนเท่ากับ 
๑๓๖.๗๔ รองลงมาคือ อ าเภอเมืองฉะเชิงเทราและอ าเภอราชสาส์น  อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนเท่ากับ 
๑๑๒.๖๑และ๑๐๙.๔ 
 รายงานผลการส ารวจลูกน้ ายุงลายเดือนมิถุนายน  ๒๕๖๑  
ค่า HI ของฉะเชิงเทรา ร้อยละ ๗.๖๘  สูงสุดที่ อ.คลองเขื่อน ร้อยละ ๑๓.๘๔  ต่ าสุดที่ อ.สนามชยัเขต ร้อยละ ๓.๐๐ 
ค่า CI ในโรงเรียน ของจังหวัด ร้อยละ ๑.๘๐  สูงสุดที่ อ.บางน้ าเปรี้ยว ร้อยละ ๙.๑๙ 
ค่า CI ในโรงพยาบาล เป็น ๑.๓๕   
ค่า CI ในโรงแรม ร้อยละ ๓.๖๑   
ค่า CI ในศาสนสถาน ร้อยละ ๕.๒๗ สูงสุดที่ อ.พนมสารคาม ร้อยละ ๑๗.๕๗ 
ค่า CI ในโรงงาน ร้อยละ ๒.๔๑ สูงสุด อ.บางน้ าเปรี้ยว  ๙.๗๖ 
ประธาน : มอบหมายให้รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ไปส ารวจอ าเภอท่ีควบคุมก ากับดูแล โดยให้ลงพ้ืนที่ไป
สุ่มส ารวจลูกน้ ายุงลาย  
  



 
 

๑๐ 

 สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดฉะเชิงเทรา มีจ านวนผู้รับวัคซีนฯ (๓ ปีย้อนหลัง) เฉลี่ยปีละ 
๑๒,๐๐๐ ราย ในปี ๒๕๖๑ มผีู้รับวัคซีนฯ แนวโน้มเพ่ิมข้ึน (ช่วง ๕ เดือนแรก) กว่าปีก่อน ๑.๘ เท่า อ าเภอที่มี
มากที่สุด ได้แก่ อ.เมืองฉะเชิงเทรา    อ.พนมสารคาม และอ.สนามชัยเขต ตามล าดับ  
 DSS-เสียชีวิต ๒ ราย พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเสียชีวิต จ านวน ๒ ราย ดังนี้ 
 ๑. รายแรก เป็นหญิงไทย อายุ ๔๔ ปี น้ าหนัก ๗๓ กิโลกรมั มีโรคประจ าตัว คือ โรคความดันโลหิตสูง 
อาชีพเลี้ยงกุ้ง 
• เริ่มป่วย วันที่ ๓๐ พ.ค. ๒๕๖๑ รับการรักษาท่ีคลินิกแพทย์เอกชน แจ้งอาการแก่แพทย์ผู้รักษาว่า ไอ เจ็บคอ
แต่ไม่ได้บอกเรื่องที่ไปเฝ้าญาติที่ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกที่ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ แพทย์จึงฉีดยา และให้ยา
ไปรับประทานต่อที่บ้าน 
• ต่อมาในวันที่ ๔ มิ.ย. ๒๕๖๑ มีอาการถ่ายด า หนาวสั่น เหงื่อออกตลอดเวลา เข้ารับการรักษาท่ีโรงพยาบาล
และเสียชีวิตใน ๒ วันต่อมา 
 ๒.  รายที่สอง เป็นหญิงไทย อายุ ๒๖ ปี น้ าหนัก ๙๕ กิโลกรัม อาชีพรับจ้างท าโต๊ะจีนทั่วไป และค้าขาย 
• มีประวัติจากการตรวจสุขภาพว่าเป็นโรคไวรัสตับอักเสบ แต่ไม่ได้รับการรักษาหรือพบแพทย์ 
• เริ่มป่วย ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ มีอาการปวดศีรษะ ไข้ จึงรักษาโดยการฉีดยา และให้ยาไปรับประทานต่อที่บ้าน 
แต่อาการไม่ดีขึ้น ยังมีไข้ จึงกลับมาพบแพทย์ที่รพ. แพทย์ตรวจพบต่อมทอนซิลยังโตทั้ง ๒ ข้าง จึงรับไว้รักษาใน
รพ. 
• วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ตรวจพบมีอาการเข้าได้กับโรคไข้เลือดออก แพทย์จึงปรับแผนการรักษาตามแนวทาง 
แต่ผู้ป่วยไม่ดีขึ้น เกิดภาวะไตวาย แพทย์จึงท าการล้างไต ตั้งแต่ ๙-๑๑ มิถุนายน ๖๑ แต่ผู้ป่วยไม่ตอบสนองต่อ
การรักษาจนกระทั่งเสียชีวิต ในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 ๕.๒   ข้อมูลIP/AdjRW/CMI/อัตราการครองเตียงปี ๒๕๖๐-๒๕๖๑ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
รายละเอียดตาม Power Point ที่น าเสนอในที่ประชุม 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๑๑ 

 ๕.๓ รพ.สต.ติดดาว 
สรุปผลการด าเนินการประเมินรับรองคุณภาพรพ.สต. ปี ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน ๒๕๖๑) 

 
มติทีป่ระชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืนๆ 
 -ไม่มี- 
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.  
  ลงชื่อ  ภาคินี  อินรัตน์                                  ลงชื่อ        รุ่งทิวา ประสานทอง 
        (นางสาวภาคินี  อินรัตน์)                                                           (นางสาวรุ่งทิวา ประสานทอง)                                                                    
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
         ผู้จดรายงานการประชุม                                                            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


