
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนประเมินผลและประชุมประจ าเดือน 
ครั้งที ่๗/๒๕๖๑ 

วันที่  ๓๑  กรกฎาคม 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 ภก.เลิศชาย เลิศวุฒิ เภสัชกรเชี่ยวชาญ 
๘ นพ.สมชาย แก้วเขียว รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.พุทธโสธร 
๙ นพ.ดิเรก ภาคกุล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางคล้า 
๑๐ พญ.อุไร ศิลปะกิจโกศล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม 
๑๑ นพ.สรลักษณ์ มิ่งไทยสงค์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางน้ าเปรี้ยว 
๑๒ นพ.สุธน คุณรักษา ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางปะกง 
๑๓ นพ.สมคิด วิระเทพสุภรณ์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสนามชัยเขต 
๑๔ พญ.ทิพวรรณ ไชยประการ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแปลงยาว 
๑๕ นพ.อนุชา อาภาสวัสดิ์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลราชสาส์น 
๑๖ นพ.เกริกภัทร ลิมปพยอม ผู้อ านวยการโรงพยาบาลท่าตะเกียบ 
๑๗ พญ.วิพัชรินทร์ ทรงเดชาพิพัฒน์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลคลองเขื่อน 
๑๘ นายชวาล  ตัญญบุตร สาธารณสุขอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
๑๙ นายสมเจตน์ สถิตสมิทธิ์ สาธารณสุขอ าเภอบางคล้า 
๒๐ นายกฤษดา พรหมสุวรรณ์ สาธารณสุขอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว 
๒๑ นายเพิ่มเกียรติ ช านาญค้า สาธารณสุขอ าเภอบางปะกง 
๒๒ นายศศิธร ศุภพิชน์ สาธารณสุขอ าเภอสนามชัยเขต 
๒๓ นายชูชีพ มีเจริญ สาธารณสุขอ าเภอแปลงยาว 

๒๔ นายปราโมทย์ ตันดี สาธารณสุขอ าเภอราชสาส์น 

๒๕ นายชาญเลขา กุลละวณิชย์ สาธารณสุขอ าเภอท่าตะเกียบ 
๒๖ นางร าพึง กุมภีร์ สาธารณสุขอ าเภอคลองเขื่อน 
๒๗ นายสมบัติ ทั่งทอง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 



 
 

๒ 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
๑ นางสาวพรพิมล ขันชูสวัสดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
๒ นางสาวภาคินี อินรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๓ นางสาวดวงนภา ทองค า นักทรัพยากรบุคคล 
๔ นายเมธี เมฆวิชัย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการ 
 ๑ นางสุนันทา ชนะวรรณ์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
 ๒ พญ.ระพีพร อารีย์   รองผู้อ านวยการด้าน พรส. รพ.พุทธโสธร 
 ๓ พญ.รุจิรัตน์ ปุณยลิขิต  รองผู้อ านวยการด้าน บริการปฐมภูมิ รพ.พุทธโสธร 

 
 
 
 

๒๘ นางสาวรุ่งทิวา ประสานทอง หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
๒๙ นางทวีพร พันคง หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
๓๐ นายสุพจน์ กังใจ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค 
๓๑ นางโสภา เวฬุตันติ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
๓๒ นางลาวัณย์ อมรรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
๓๓ นางลลิตา พรพนาวัลย์  หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
๓๔ นางรัตนา จันทร หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
๓๕ นางสาวยุพิน หงษ์วะชิน หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
๓๖ นายพีระพล ต่วนภูษา หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
๓๗ นางสาวพรพิมล แน่นหนา หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ 
๓๘ นางวัฒนวรรณ วรรณไกรโรจน์ หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
๓๙ นายสมชาย  ห้องทองค า หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารองค์กร 
๔๐ นางรุ่งรัตน์ ห้องทองค า หัวหน้าส านักงานเลขานุการฯ 
๔๑ นายจ ารัส ค ารอด  ประธานชมรม อสม. 
๔๒ นายสุพันธ์ ฉ่ าสมบูรณ์ ผู้แทน ผอ.รพ.สต. 
๔๓ ทตญ.ปวีณา  หงษ์เกรียงไกร ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านโพธิ์(แทน) 
๔๔ นางวรินทร ตันเจริญ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
๔๕ นายสุทัศน์ เสียงไพโรจน์ สาธารณสุขอ าเภอพนมสารคาม(แทน) 
๔๖ นายเบญจพล สุวรรณะ สาธารณสุขอ าเภอบ้านโพธิ์(แทน) 



 
 

๓ 

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

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ๑.๑  เรื่องจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 
 - ให้จัดประชุมท าแผนยุทธศาสตร์ ปี ๒๕๖๒ ก าหนดจัดในระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑   
 - เน้นย้ าวิสัยทัศน์ของประเทศไทย “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  
 - ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตสาธารณะ (จิตอาสา)” 
ให้กลุ่มงานนิติการ เสริมสร้างวินัย  
 ๑.๒  เรื่องจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 - ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยงานปลูกต้นไม้ ต้นรวงผึ้ง หน่วยงานละ ๑ ต้น  
 - จังหวัดเคลื่อนที่ เดือนสิงหาคม จัดขึ้นในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ วัดลาดยาว ต.บางเกลือ        
อ.บางปะกง  และในเดือนสุดท้ายปีงบประมาณคือเดือนกันยายน วางแผนว่าจะจัดที่อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา           
ณ วัดโสธรวรารามวรวิหาร 
 - บริเวณรอบๆ วัดโสธรวรารามวรวิหาร ที่มีการรื้อถอน จะท าเป็นสวนสาธารณะ บริเวณวงเวียนก้อน
เมฆ จะท าการรื้อถอน และในปี ๒๕๖๓ ถนนเทพคุณากร จะท าการเอาสายไฟฟ้า ลงดินทั้งหมด 
ส่วนเรื่องอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องรายละเอียดตาม ไฟล์ที่แนบในการประชุม  
มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลและประชุมประจ าเดือน 
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ทั้งหมด ๑๐ หน้า 

มติที่ประชุม แก้ไขรายงานการประชุม หน้าที่ ๗ วาระท่ี ๔.๓ มติที่ประชุม อนุมัติ แก้ไขเป็น มติที่ประชุม อนุมัติ
เฉพาะยาตามกรอบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว   
 ๓.๑  การติดตามข้อมูลตามยุทธศาสตร์ PSPG 

คะแนนรวม PSPG รอบ ๘ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑ อยู่ระหว่างร้อยละ ๖๕.๘๘ – ๗๖.๘๔  เดือน  
มิถุนายน ๒๕๖๑ คะแนนเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๗๖.๖๗-๘๒.๖๘  เรื่องคุณภาพข้อมูล ประเด็น ประชากรบันทึกเป็น
คนนอกเขตแต่มีที่อยู่ในเขต พบว่าอ าเภอที่ไม่ลดลงจากเดือนที่แล้ว ได้แก่อ าเภอบ้านโพธิ์ และอ าเภอบางคล้า 
มติที่ประชุม  รับทราบ 



 
 

๔ 

๓.๒   การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 
  ๓.๒.๑ การติดตามงบค่าเสื่อม ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ 
ข้อมูลจากโปรแกรมรายงานงบค่าเสื่อมของ สปสช.  ณ วันที่ ๒๗ ก.ค.๖๑ 
 ปี ๒๕๖๐  
 - ขอให้ เครือข่ายบริการ บางน้ าเปรี้ยว บางปะกง แปลงยาว ตรวจสอบและ update สถานะการ
ด าเนินงาน 
 ปี ๒๕๖๑   
 - ขอให้เครือข่ายบริการอ าเภอสนามชัยเขต ตรวจสอบและ update ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
  ๓.๒.๒ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งบด าเนินงาน ผ่านโปรแกรมระบบบริหารยุทธศาสตร์
ด้านสุขภาพ (SMS) ข้อมูล  ณ ๒๖ กรกฎาคม  ๒๕๖๑  
 - กลุ่มงานในส านักงานสาธารณสุขจังหวัด กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและกลุ่มงานนิติการเบิกจ่ายได้
ร้อยละมากท่ีสุดร้อยละ ๑๐๐ ต่ าสุดที่กลุ่มงานประกันสุขภาพ ร้อยละ ๑๖.๐๖  ถ้าดูจากจ านวนเงินที่เบิกจ่าย
สูงสุดที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป ๓๙,๓๓๕,๒๓๘.๖๖บาท ต่ าสุดที่กลุ่มประกันสุขภาพ ๘,๘๐๐.๐๐ บาท 
 - สสอ. ที่มีการเบิกจ่ายได้ร้อยละสูงที่สุดคือ สสอ.พนมสารคาม ร้อยละ ๙๖.๑๑ ต่ าสุดที่ สสอ.เมือง
ฉะเชิงเทรา ร้อยละ ๔๙.๘๐ 
 - โรงพยาบาล ทีม่ีการเบิกจ่ายได้ร้อยละสูงที่สุดคือ โรงพยาบาลพุทธโสธร , คลองเขื่อน และราชสาส์น 
เบิกจ่ายได้ร้อยละมากที่สุดร้อยละ ๑๐๐ ต่ าสุดคือโรงพยาบาลบางน้ าเปรี้ยว ร้อยละ ๕.๘๕   มีรายละเอียด ตาม 
Power Point ที่น าเสนอในที่ประชุม 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 ๓.๓  สถานการณ์การเงินการคลัง  

 
 



 
 

๕ 

สรุปโรงพยาบาลที่ประสบภาวะวิกฤติ  
โรงพยาบาลที่มีภาวะวิกฤติระดับ ๑ และระดับ ๒ ทุกแห่งต่อเนื่องจากเดือนก่อน และระดับวิกฤติของ 

โรงพยาบาลทุกแห่งในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ เท่ากับเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยรายละเอียดวิกฤติระดับ ๑ 
และระดับ ๒ ได้อธิบายไปในเดือนก่อนแล้ว 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

๓.๔  การเก็บเงินนอกเวลาของผู้ประกันตน 
กลุ่มงานประกันสุขภาพ จะปรึกษาโรงพยาบาลพุทธโสธร เกี่ยวกับการเก็บเงินนอกเวลาผู้ประกันตน  

เนื่องจากโรงพยาบาลพุทธโสธรเป็นแม่ข่ายประกันสังคม และ ท าสรุป ให้ นายแพทย์ด้านเวชกรรมป้องกัน 
ตรวจสอบก่อน 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
 ๔.๑  การขอรับเงินเพิ่มพิเศษส าหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ปฏิบัติงานในสถานบริการ
สาธารณสุขและไม่ท าเวชปฏิบัติส่วนตัวและหรือปฏิบัติงานโรงพยาบาลเอกชน      
 แพทย์  ทันตแพทย์ และเภสัชกร แจ้งความประสงค์ขอรับเงินเพิ่มพิเศษส าหรับแพทย์ ทันตแพทย์และ
เภสัชกร ตั้งแต่ ๑ สิงหาคม  ๒๕๖๑ จ านวน  ๓  ราย  ดังนี้  
 ๑. นางสาวร่มฤดี  เกศา  ต าแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ  สสจ.ฉะเชิงเทรา 
 ๒. นางสาวอมิตวรรณ มณีนุตร์ ต าแหน่งนายแพทย์ช านาญการ  รพ.พุทธโสธร 
 ๓. นางสาวลาวัณย์  แจ่มจ ารสั ต าแหน่งนายแพทย์ช านาญการ  รพ.พุทธโสธร 
 แพทย์แจ้งความประสงค์ขอยกเลิกรับเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับแพทย์   ทันตแพทย์และเภสัชกร ตั้งแต่ ๑ 
กรกฎาคม  ๒๕๖๑ จ านวน  ๑  ราย  ดังนี้  
 ๑. นายวิโรจน ์ สมบัติถาวรกุล ต าแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ  รพ.บางคล้า 
 แพทย์แจ้งความประสงค์ขอยกเลิกรับเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับแพทย์   ทันตแพทย์และเภสัชกร ตั้งแต่ ๑ 
สิงหาคม  ๒๕๖๑ จ านวน  ๒  ราย  ดังนี้  
 ๑. นางสาวปภาวี  แสงวัฒนากุล ต าแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ  รพ.พุทธโสธร 
 ๒. นางสาวจิตรัสย์ แสวงศิริผล ต าแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ  รพ.พุทธโสธร 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
และมีเพิ่มเติม  
 แพทย์  ทันตแพทย์ และเภสัชกร แจ้งความประสงค์ขอรับเงินเพิ่มพิเศษส าหรับแพทย์ ทันตแพทย์และ
เภสัชกร ตั้งแต่ ๑ มิถุนายน  ๒๕๖๑ (เพ่ิมเติม)จ านวน  ๔  ราย  ดังนี้  
 ๑. นายวรรธนัย  อ านวยสิน ต าแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ  รพ.พนมสารคาม 
 ๒. นางสาวอธิตยา  บูรณะศรีศักดิ์ ต าแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ  รพ.พนมสารคาม 
 ๓. นางสาววาสิตา  งิ้วสระ ต าแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ  รพ.พนมสารคาม 
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 ๔. นายอัศนี  สรวมศิริ  ต าแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ  รพ.ราชสาส์น 
 แพทย์แจ้งความประสงค์ขอยกเลิกรับเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกร ตั้งแต่ ๑ 
มิถุนายน  ๒๕๖๑ (เพ่ิมเติม)  จ านวน  ๒  ราย  ดังนี้ 
 ๑. นายปรมินทร์  เมธีกุล  ต าแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ  รพ.บ้านโพธิ์ 
 ๒. นางสาวลลิตา  ตั้นเจริญ ต าแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ  รพ.พนมสารคาม 
 แพทย์แจ้งความประสงค์ขอยกเลิกรับเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกร ตั้งแต่ ๑ 
กรกฎาคม  ๒๕๖๑ (เพ่ิมเติม) จ านวน  ๔  ราย  ดังนี้  
 ๑. นายวิโรจน ์ สมบัติถาวรกุล ต าแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ  รพ.บางคล้า 
 ๒. นางสาววรัญญา  ทิมทอง ต าแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ  รพ.พนมสารคาม 
 ๓. นางสาวกนิษฐา  กิตยารักษ์  ต าแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ  รพ.พนมสารคาม 
 ๔. นางสาวนันทะนิจ  ด่อนแผ้ว ต าแหน่ง ทันตแพทย์ปฏิบัติการ  รพ.พนมสารคาม 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ  
ระเบียบวาระท่ี ๕   เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  
 ๕.๑  รายงานการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยาประจ าเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ 
 รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาจังหวัดฉะเชิงเทราตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม – ๒๙ กรกฎาคม 
๒๕๖๑ ๒๕๖๑ จาก บัตรรายงานผู้ป่วย (รง.๕๐๖) จ านวนบัตรทั้งสิ้น  ๒๒,๙๙๙ ฉบับ รายงานทันเวลาจ านวน  
๒๒,๕๒๔ ฉบับ คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๙๓   
 อัตราป่วยของจังหวัดฉะเชิงเทรา  อัตราป่วย ๑๐ อันดับแรกจังหวัดฉะเชิงเทราเปรียบเทียบกับอัตรา
ป่วยภาคกลางและอัตราป่วยประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ รายละเอียดดังนี้  

 
 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดฉะเชิงเทรา นับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๙ 
กรกฎาคม ๒๕๖๑ สสจ.ฉะเชิงเทรา ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จ านวนทั้งสิ้น ๖๕๕ ราย คิดเป็นอัตรา
ป่วยต่อประชากรแสนคน ๙๒.๙๙ (อันดับที่ ๓ ระดับเขตและอันดับที่ ๑๕ ระดับประเทศ) มีผู้เสียชีวิต ๒ ราย 
อัตราตายต่อประชากรแสนคนเท่ากับ ๐.๒๘ อัตราผู้ป่วยตายเท่ากับร้อยละ ๐.๓๑ กลุ่มอายุท่ีพบสูงสุดคือกลุ่ม
อายุ ๑๐ - ๑๔ ปี อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนเท่ากับ ๒๔๕.๖๙ รองลงมาคือกลุ่มอายุ ๑๕ - ๒๔ ปี                 
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และ ๕ - ๙ ปี อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนเท่ากับ ๑๘๕.๓๖ และ ๑๗๘.๔๒ อาชีพที่มีจ านวนผู้ป่วยสูงสุดคือ
นักเรียน จ านวนผู้ป่วยเท่ากับ ๒๙๐ ราย รองลงมาคือรับจ้างและในปกครองจ านวนผู้ป่วยเท่ากับ ๒๐๖ ราย 
และ ๑๑๐ ราย ตามล าดับ อ าเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุดคืออ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน
เท่ากับ ๒๐๖.๑๓ รองลงมาคืออ าเภอคลองเขื่อนและอ าเภอราชสาส์น อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนเท่ากับ 
๒๐๕.๑๐ และ ๑๐๙.๔๙ ตามล าดับ  
 รายงานผลการส ารวจลูกน้ ายุงลายเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑  
ค่า HI ของฉะเชิงเทรา ร้อยละ ๙.๑๔ สูงสุดที่ อ.ท่าตะเกียบ ร้อยละ ๑๗.๓๕ ต่ าสุดที่ อ.ราชสาส์น ร้อยละ ๑.๗๘ 
ค่า CI ในโรงเรียน ของจังหวัด ร้อยละ ๕.๖๕  สูงสุดที่ อ.ราชสาส์น ร้อยละ ๖๐.๐๐ 
ค่า CI ในโรงพยาบาล เป็น ๑.๓๕   
ค่า CI ในโรงแรม ร้อยละ ๑๐.๖๔   
ค่า CI ในศาสนสถาน ร้อยละ ๒๖.๓๕ สูงสุดที่ อ.ราชสาส์น ร้อยละ ๘๐.๐๐ 
ค่า CI ในโรงงาน ร้อยละ ๘.๓๓ สูงสุด อ.พนมสารคาม ๖๐.๐๐  
 สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า ทั้งประเทศ มีผู้เสียชีวิต ๑๓ ราย จังหวัดฉะเชิงเทรา มีจ านวนผู้รับวัคซีนฯ 
(๓ ปีย้อนหลัง) เฉลี่ยปีละ ๑๒,๐๐๐ ราย ในปี ๒๕๖๑ มีผู้รบัวัคซีนฯ แนวโน้มเพ่ิมขึ้น (ช่วง ๖ เดือนแรก) จากปี 
๒๕๖๐  ๑.๗ เท่า อ าเภอที่มผีู้รับวัคซีนมากที่สุด ได้แก่ อ.เมืองฉะเชิงเทรา อ.พนมสารคาม และอ.แปลงยาว 
ตามล าดับ  
มติที่ประชุม   ค่าใช้จ่ายค่าวัคซีนจะเพ่ิมขึ้นอย่างมาก และอาจมีการขาดแคลนวัคซีน การจัดการบริหารระหว่าง
เครือข่ายด าเนินการดีอยู่แล้ว ขอให้ระมัดระวังการใช้วัคซีน ให้มีพอเพียงส าหรับรายที่จ าเป็นต้องได้รับวัคซีน 
 ๕.๒   ต้นทุนหน่วยบริการ(Unit cost) แบบQuick Method ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๑  
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การบริหารจัดการต้นทุนไตรมาส ๒ ปี ๒๕๖๑ เปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันปี ๒๕๖๐   พบว่า รพ.
บางปะกงและรพ.บ้านโพธิ์ที่ต้นทุนสูงกว่าค่าเฉลี่ยในปีที่แล้วสามารถปรับลดต้นทุนได้ในปี ๒๕๖๑ แต ่     รพ.
ราชสาส์นในปีนี้ กลับมีต้นทุนสูงขึ้น 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 ๕.๓ การตัดบัญชีหนี้สินและช าระค่าบริการผู้ป่วยนอก 
ไตรมาสที่ ๑ - ๒๕๖๑ 

 
ไตรมาส ๒ - ๒๕๖๑ 
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เมษายน - กันยายน ๒๕๖๐ 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืนๆ 
 ๖.๑  เรื่องจากรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด  
ภก.เลิศชาย เลิศวุฒิ : - แจ้งการเลื่อนเงินเดือน รอบที่ ๒ ระดับเชี่ยวชาญ ให้ท าแบบการประเมินรอบ ๒ ส่ง
ภายใน ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ให้เร่งรัด 
 ๖.๒  เรื่องจากผู้อ านวยการโรงพยาบาล 
นพ.สมคิด วิระเทพสุภรณ์ : - การสอบเข้าเรียน คนที่จะเรียนพยาบาล ยังมี ว่างอยู่ ให้หาเด็กมาเรียน ซึ่งจะเริ่ม
เรียน ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑  
  - โรงพยาบาลวัดสมานฯ ในนามมูลนิธิ จะส่งเรียน มีทุนให้เรียน ซึ่งมีหลายหลักสูตร  
  - โรงพยาบาลสนามชัยเขต ได้อาคารคลอดและผู้ป่วยใน ยังต้องซื้ออุปกรณ์ เครื่องมือแพทย์ 
อีกหลายอย่าง จึงได้จัดทอดผ้าป่าขึ้น ในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ เรียนเชิญทุกท่านด้วย 
พญ.สมบัติ ชุติมานุกูล : - อาคารอุบัติเหตุและโรคหัวใจ เป็นอาคาร ๑๐ ชั้น ความก้าวหน้าแบบอาคาร ปรับ 
BOQ แล้ว ตัวอาคารจะลงติดกับฝั่งศาลหลักเมือง 
  - ทีท่รัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ อาคาร ๔ ชั้น จะเปิดเป็นศูนย์แพทย์พัฒนา เปิดให้บริการ
เกี่ยวกับทันตกรรม และ จักษุ  
 
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.  
  ลงชื่อ  ภาคินี  อินรัตน์                                  ลงชื่อ        รุ่งทิวา ประสานทอง 
        (นางสาวภาคินี  อินรัตน์)                                                           (นางสาวรุ่งทิวา ประสานทอง)                                                                    
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
         ผู้จดรายงานการประชุม                                                            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


