
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนประเมินผลและประชุมประจ าเดือน 
ครั้งที ่7/๒๕๖3 

วันที่  30  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖3   
ณ ห้องประชุมศรีสุนทร ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 

คณะกรรมการผู้มาประชุม 
1) นายมณเฑียร คณาสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
2) นางสุนันทา ชนะวรรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) 
3) นายชวาล ตัญญบุตร นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ) (รก.) 
4) นางสาวรุ่งทิวา ประสานทอง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
5) นายสมบัติ ทั่งทอง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
6) นายรัตนา จันทร ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ 
7) นางระพีพร อารีย์ รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.พุทธโสธร 
8) นางสาวสราพร มัทยาท รองผู้อ านวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการ  
  รพ. พุทธโสธร 
9) นางรุจิรัตน์ ปุณยลิขิต รองผู้อ านวยการด้านบริการปฐมภูมิ รพ.พุทธโสธร 
10) นายดิเรก ภาคกุล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางคล้า 
11) นายเทพกรณ์ ศิริปักมานนท์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม(แทน) 
12) นายจักรวาล บุญชู ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางน้ าเปรี้ยว(แทน) 
๑3) นายสุธน คุณรักษา ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางปะกง 
๑4) นายสันติ สัมฤทธิ์มโนพร ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสนามชัยเขต(แทน) 
15) นางสาวมานิตา พรรณวดี ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านโพธิ์ 
๑6) นายอนุชา อาภาสวัสดิ์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลราชสาส์น 
17) นางสาวทิพวรรณ ไชยประการ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแปลงยาว 
๑8) นายเกริกภัทร ลิมปพะยอม ผู้อ านวยการโรงพยาบาลท่าตะเกียบ 
19) นางเปรมสินี พ่วงวัฒนวงศ์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลคลองเขื่อน(แทน) 
20) นายชาญเลขา กุลละวณิชย์ สาธารณสุขอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
21) นายสมเจตน์ สถิตสมิทธิ์ สาธารณสุขอ าเภอบางคล้า 
22) นายเทอดศักดิ์ แพทย์ประสิทธิ์ สาธารณสุขอ าเภอพนมสารคาม 
23) นายกฤษดา พรหมสุวรรณ์ สาธารณสุขอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว 
24) นายชูชีพ มีเจริญ สาธารณสุขอ าเภอบางปะกง 
๒5) นายมนตรี สมบูรณ์ทรัพย์ สาธารณสุขอ าเภอสนามชัยเขต(แทน) 
26) นายมานิตย์ ชุ่มชูจันทร์ สาธารณสุขอ าเภอบ้านโพธิ์ 



 ๒ 

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการ 
  1) นางสาวสมบัติ ชุติมานุกูล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร 

  2) นายกสิวัฒน์ ศรีประดิษฐ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน 

  3) นางสมจิตร ทองสุขดี เภสัชกรเชี่ยวชาญ(รก.) 
ผู้เข้าร่วมประชุม  

1) นายอาณัติ ประดิษแจ้ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
2) นายชาญศักดิ์ เจียมวงศากุล นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
3) นางสาวภาคินี อินรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
4) นายพนมวรรณ์ ภูมี เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขช านาญงาน 
5) นายเจริญชัย นวพาณิชย์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

 
 

๒7) นางสาวจันทร ศรีสุรักษ์ สาธารณสุขอ าเภอแปลงยาว 

๒8) นายสุทัศน์ เสียงไพโรจน์ สาธารณสุขอ าเภอราชสาส์น(รก.) 

๒9) นายศักดิ์ชัย วินิจสกุลไทย สาธารณสุขอ าเภอท่าตะเกียบ 

30) นายบรรพต สุวรรณบุปผา สาธารณสุขอ าเภอคลองเขื่อน(แทน) 

31) นางสาวนุชนารถ อรณพ ณ อยุธยา หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

32) นายชาตรี นันทพานิช หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 

33) นายพิเชษฐ ไตรติลานันท์  หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
34) นางพิไลลักษณ์ ศรีประดิษฐ์  หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ(แทน) 
๓5) นางโสภา เวฬุตันติ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
๓6) นางลาวัณย์ อมรรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
๓7) นางลลิตา พรพนาวัลย์ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
38) นางสาวยุพิน หงษ์วะชิน หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิตและยาเสพติด 
39) นายพีระพล ต่วนภูษา หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
40) นายเดชชัย สินเจริญ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
41) นางสาวพรพิมล แน่นหนา หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ 
42) นางวิภาวี สุวรรณธร หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
43) นายสมชาย ห้องทองค า หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารองค์กร 
44) นางรุ่งรัตน์ ห้องทองค า หัวหน้าส านักงานเลขานุการฯ 
45) นางสาววันเพ็ญ อุดมทรัพยากร ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมือง(แทน)  
46) นางสาวก าไร มีเจริญ ประธานชมรม อสม.จังหวัดฉะเชิงเทรา(แทน) 



 ๓ 

 
 
ก าหนดการประชุม  
      เวลา 09.00 - 12.00 น. 
  -  ประชุมกลุ่มผู้อ านวยการโรงพยาบาล   
  -  ประชุมกลุ่มสาธารณสุขอ าเภอ 
      เวลา  13.๐๐  - 16.30 น. 
  -  ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลและประชุมประจ าเดือน 
   
เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.  นายมณเฑียร คณาสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
เป็นประธานในการประชุม     
วาระก่อนการประชุม 
 1) สรุปขา่วสารสาธารณสุข ประจ าเดือนกรกฎาคม 2563 
 2) มอบเกียรติบัตร บุคคลต้นแบบด้านสุขภาพ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ให้แก่ นางสาวมุกดา 

ไชยมโน พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลบางปะกง ตามโครงการวิถีรอบรู้สู่สุขภาพดี 
มีชีวิตชีวา จากศูนย์อนามัยที่ 6  

  
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 1) วันที่ 5 สิงหาคม 2563 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จมา

ติดตามงาน To Be Number One ณ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" อ.พนมสารคาม 
เรียนเชิญผู้บริหาร เข้าร่วมด้วย 

 2) ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ฝากขอบคุณ ที่ช่วยกันด าเนินงานและแก้ไขปัญหาโคโรนาไวรัส 
ท าให้การควบคุมป้องกันโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 3) ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก และท่านรอง ผวจ.ประสงค์ ได้ลงตรวจ
เยี่ยมพ้ืนที่ 2 อ าเภอ คือ อ าเภอราชสาส์น และสนามชัยเขต ฝากทุกอ าเภอให้คงมาตรฐานไว้ 
และฝากให้ดูความพร้อมของทรัพยากรจะต้องมีความพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา  

 4) ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ลงนามในค าสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเทรา ฉบับที่ 38 
เรื่องมาตรการรองรับการจัดงานหรือกิจกรรมการแสดงดนตรี คอนเสิร์ต หรือการจัดกิจกรรม 
รื่นเริงต่างๆ เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

มติที่ประชุม   รับทราบ 
  
ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลและประชุมประจ าเดือน  
ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 
 จ านวน 13 หน้า  รายละเอียดตามไฟล์ที่น าเสนอในทีป่ระชุม 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
  

 
 
 



 ๔ 

 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
3.๑  หมอพื้นบ้าน (โดย กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก) 
 จังหวัดฉะเชิงเทราจะจัดประชุม คณะกรรมการหมอพ้ืนบ้าน จังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันที่ 25 สิงหาคม 

2563 จ านวนหมอพ้ืนบ้านที่ต้องได้รับการรับรองเป็นหมอพ้ืนบ้าน ประจ าปี 2563 จ านวน 83 คน 
ส่งแบบค าขอเสนอรายชื่อเพ่ือรับรองหมอพ้ืนบ้านมาแล้ว จ านวน 38 คน ยังเหลืออีก 45 คน ที่ยังไม่ส่ง
แบบค าขอเสนอรายชื่อเพ่ือรับรองหมอพ้ืนบ้าน ขอให้ผู้บริหารช่วยให้การสนับสนุนด้วย 
รายละเอียดตามไฟล์ที่น าเสนอในที่ประชุม 

รองสมบัติ รองผวจ.ประสงค์ ฝากให้ผู้บริหารช่วยติดตามการด าเนินงานของหมอพ้ืนบ้าน ให้ได้ครบ 100% 
ภายใน 60 วัน หลังจากท่ีประชุมคณะอนุกรรมการฯ และสิ้นเดือนสิงหาคม 2563 ต้องรายงาน 
ให้ท่านทราบด้วย 

มติที่ประชุม รับทราบ 
  
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
๔.๑  การขอรับเงินเพิ่มพิเศษส าหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ปฏิบัติงานในสถานบริการสาธารณสุข    
และไม่ท าเวชปฏิบัติส่วนตัวและหรือปฏิบัติงานโรงพยาบาลเอกชน (โดย กลุ่มงานบริหารทั่วไป) 
 - แพทย์  ทันตแพทย์ และเภสัชกร แจ้งความประสงค์ขอรับเงินเพิ่มพิเศษส าหรับแพทย์  

ทันตแพทย์และเภสัชกร ตั้งแต่ ๑ มิถุนายน  ๒๕63 จ านวน  2 ราย  ดังนี้   
  1.  นายก้องภพ  พงษ์นุช  ต าแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ  รพ.แปลงยาว 

2.  นางสาวศุภนิดา  เหลืองสขุเจริญ  ต าแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ  รพ.แปลงยาว 
 

 - แพทย์  ทันตแพทย์ และเภสัชกร แจ้งความประสงค์ขอรับเงินเพิ่มพิเศษส าหรับแพทย์  
ทันตแพทย์และเภสัชกร ตั้งแต่ ๑ กรกฎาคม  ๒๕63 จ านวน  6 ราย  ดังนี้   

  1.  นายณภัทร  พงษ์พันธ์  ต าแหน่ง เภสัชกร  สสจ.ฉะเชิงเทรา 
2.  นางสาวจักรีวรรณ  ศรีสุวรรณ  ต าแหน่ง เภสัชกร  รพ.ท่าตะเกียบ 
3.  นางสาวมนัสวี  นิพันธ์ประศาสน์  ต าแหน่ง เภสัชกร  รพ.พนมสารคาม 
4.  นางสาวณิชากร  ตู้จินดา  ต าแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ  รพ.บ้านโพธิ์ 
5.  นางสาวเพชรดา  ทองภูธรณ์  ต าแหน่ง เภสัชกร  รพ.ราชสาส์น 
6.  นางสาวศิรินทิพย์  ขันค า  ต าแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ  รพ.แปลงยาว 
 

 - แพทย์  ทันตแพทย์ และเภสัชกร แจ้งความประสงค์ขอรับเงินเพิ่มพิเศษส าหรับแพทย์  
ทันตแพทย์ และเภสัชกร ตั้งแต่ ๑ สิงหาคม  ๒๕63 จ านวน  9   ราย  ดังนี้   

  1.  นายบุญชัย  บวรสมบูรณ์กุล  ต าแหน่ง เภสัชกร  รพ.สนามชัยเขต 
2.  นางสาวปันปณิธ  สุขวโรตม์วัตร  ต าแหน่ง นายแพทย์ช านาญการ  รพ.พุทธโสธร 
3.  นางสาวจุฑาทิพย์  ประจวบจินดา  ต าแหน่ง นายแพทย์ช านาญการ  รพ.พุทธโสธร 
4.  นายฉัตรบดินทร์  ทองภูสวรรค์  ต าแหน่ง นายแพทย์ช านาญการ  รพ.พุทธโสธร 
5.  นางสาวนาถธิดา  อาจอ านวย  ต าแหน่ง  นายแพทย์ช านาญการ  รพ.พุทธโสธร 
6.  นายสดุดี  ลาภกระจ่าง  ต าแหน่ง นายแพทย์ช านาญการ  รพ.พุทธโสธร 



 ๕ 

 
 
7.  นางสาวเบญจพร  โอฬารรัตน์มณี  ต าแหน่ง นายแพทย์ช านาญการ  รพ.บางน้ าเปรี้ยว 
8.  นางสาวญาดา  ไพหารวิจิตรนุ  ต าแหน่ง นายแพทย์ช านาญการ  รพ.บางน้ าเปรี้ยว 
9. นางสาวกมลนิตย์  อักษรทอง  ต าแหน่ง เภสัชกร  รพ.บางน้ าเปรี้ยว 
 

 - แพทย์  ทันตแพทย์ และเภสัชกร แจ้งความประสงค์ขอรับเงินเพิ่มพิเศษส าหรับแพทย์  
ทันตแพทย์ และเภสัชกร ตั้งแต่ ๑ กันยายน 2563 จ านวน  3   ราย  ดังนี้   

  1.  นางสุภารัตน์  พจนโสภณากุล  ต าแหน่ง เภสัชกรช านาญการ  สสจ.ฉะเชิงเทรา 
2.  นางสาวธนพร  พวงมณี  ต าแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ  รพ.พุทธโสธร 
3.  นางสาวมาศสุภา  บ ารุงจติต์  ต าแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ  รพ.พุทธโสธร 
 

 - แพทย์  ทันตแพทย์ และเภสัชกร แจ้งความประสงค์ขอยกเลิกเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับแพทย์  
ทันตแพทย์และเภสัชกร ตั้งแต่ ๑ มิถุนายน 2563 จ านวน  1   ราย  ดังนี้   

  1.  นางสาวพิริยา  หลีรัตนะ  ต าแหน่ง ทันตแพทย์ช านาญการ  รพ.สนามชัยเขต 
 

 - แพทย์  ทันตแพทย์ และเภสัชกร แจ้งความประสงค์ขอยกเลิกเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับแพทย์  
ทันตแพทย์และเภสัชกร ตั้งแต่ ๑ กรกฎาคม 2563 จ านวน  1   ราย  ดังนี้   

  1. นางสาวโชติกา  สุดแดน  ต าแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ  รพ.แปลงยาว 
 

 - แพทย์  ทันตแพทย์ และเภสัชกร แจ้งความประสงค์ขอยกเลิกเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับแพทย์  
ทันตแพทย์และเภสัชกร ตั้งแต่ ๑ สิงหาคม 2563 จ านวน  6   ราย  ดังนี้   

  1.  นางสาวพรพิมล  ตั้งสุริยานนท์  ต าแหน่ง นายแพทย์ช านาญการ  รพ.พนมสารคาม 
2.  นางสาวภัทรพร  ยืนยง  ต าแหน่ง ทันตแพทย์ปฏิบัติการ  รพ.พนมสารคาม 
3.  นางสาวเมษา  ธัมวงศานุกูล  ต าแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ  รพ.พุทธโสธร 
4.  นางสาวประกายกาญจน์  หาญคณิตวัฒนา ต าแหน่ง ทันตแพทย์ปฏิบัติการ  รพ.คลองเขื่อน 
5.  นายปิยะณัฐ  มรุธพงษ์สาธร  ต าแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ  รพ.บางปะกง 
6.  นางสาวณัฎฐา  ศัลยก าธร  ต าแหน่ง นายแพทย์ช านาญการ  รพ.บางน้ าเปรี้ยว 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ 
  
ระเบียบวาระท่ี ๕   เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  
๕.๑  รายงานการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยาประจ าเดือนกรกฎาคม ๒๕๖3 (โดย กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ) 
 รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาจังหวัดฉะเชิงเทราตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 28 กรกฎาคม 

2563 จากบัตรรายงานผู้ป่วย(รง.506) จ านวนบัตรทั้งสิ้น 13,205 ฉบับ รายงานทันเวลา จ านวน 
13,205 ฉบับ โดยจ าแนกตามศูนย์ระบาดวิทยาอ าเภอ ดังตาราง 



 ๖ 

  
มติที่ประชุม   รับทราบ  
5.1.1 อัตราป่วยของจังหวัดฉะเชิงเทรา  
 อัตราป่วย 10 อันดับแรกจังหวัดฉะเชิงเทราเปรียบเทียบกับอัตราป่วยภาคกลางและอัตราป่วยประเทศ 

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 28 กรกฎาคม 2563 

  
มติที่ประชุม   รับทราบ  
  
5.1.2  สถานการณ์โรคไข้เลอืดออก  
  สถานการณ์โรคไข้เลือดออกประเทศไทย จ านวนทั้งสิ้น 31,438 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 

47.42 ต่อประชากรแสนคน เสียชีวิต 21 ราย อัตราป่วยตายเท่ากับร้อยละ 0.07 
 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกเขตสุขภาพท่ี 6 จ านวนทั้งสิ้น 3,182 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 
52.26 ต่อประชากรแสนคน เสียชีวิต 4 ราย อัตราป่วยตายเท่ากับร้อยละ 0.13 
 จากรายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา (506) นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 
28 กรกฎาคม 2563 สสจ.ฉะเชิงเทรา ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จ านวนทั้งสิ้น 134 ราย 
คิดเป็นอัตราป่วย 18.61 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต ล าดับที่ 8 ของเขต  
ล าดับที่ 68 ของประเทศ (ข้อมูลจากส านักระบาดวิทยา) กลุ่มอายุท่ีพบสูงสุด คือ กลุ่มอายุ 15 - 24 ปี 
คิดเป็นอัตราป่วย 53.25 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 10 - 14 ปี และ 5 - 9 ปี 
อัตราป่วยเท่ากับ 37.16 และ 35.21 ต่อประชากรแสนคน ตามล าดับ 
 อ าเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุด 3 ล าดับแรก คือ อ าเภอราชสาส์น อัตราป่วยเท่ากับ 133.72  



 ๗ 

ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ อ าเภอพนมสารคาม และ อ าเภอสนามชัยเขต อัตราป่วยเท่ากับ 
40.95 และ 37.25 ราย ตามล าดับ 

มติที่ประชุม   รับทราบ   
 
5.1.3  รายงานผลการส ารวจลูกน้ ายุงลาย ประจ าเดือน กรกฎาคม 2563 

  
สรุป(นาย
เจริญชัย) 

ขอให้มีการทบทวนนิยามการส ารวจฯ และวิธีการประเมินผลการส ารวจเพื่อให้หน่วยงานแต่ละแห่งใช้
เป็นแนวทางเดียวกัน   

 กรณีข้อซักถาม  ถึงเกณฑ์การวินิฉัยและรายงานโรคไข้เลือดออกของสถานพยาบาลในแต่ละแห่ง    
ซึ่งไม่ได้ใช้เกณฑ์เป็นแนวทางเดียวกัน 
ข้อแนะน า   สามารถใช้แนวทางเกณฑ์การวินิจฉัยและรายงานเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก ของกระทรวง
สาธารณสุข ดังกล่าวได้แก่      
1. แนวทางการวินิจฉัยและรักษาโรคไข้เลือดออกเดงกี  ฉบับเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี  
กรมการแพทย์      
2. แนวทางการวินิจฉัยและการรักษาไข้เดงกีและไข้เลือดออกเดงกีในผู้ใหญ่ ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์
แห่งประเทศไทย         
๓. แนวทางการพยาบาลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก สถาบันสุขภาพเด็กฯ กรมการแพทย์  เป็นต้น           
และการรายงานเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก ได้แก่  ผู้ป่วยสงสัย  ผู้ป่วยเข้าข่าย  ผู้ป่วยยืนยนัที่ตอ้งรายงาน
ทางงานระบาดวิทยา โดยใช้แนวทางคู่มือนิยามโรคติดเชื้อ ประเทศไทย (2544) ส านักระบาดวิทยา  
กระทรวงสาธารณสุข  
พบว่า   มีกรณีที่เกิดข้ึนได้จากการมีผู้ป่วยชิคุนกุนยาเข้ารับบริการในคลินิกแพทย์และในสถานพยาบาล
เอกชน  และการขาดการรายงานข้อมูลจากสถานพยาบาลเอกชน ดังกล่าว ท าให้ขาดข้อมูลหรือไม่
ทราบถึงข้อมูลการเกิดขึ้นของผู้ป่วยชิคุนกุนยา ในพ้ืนที่ 
 



 ๘ 

แนวทางการแก้ไข ให้ประสานและจัดท าระบบการแจ้งข่าวรายงานข้อมูลการเกิดผู้ป่วยโรคชิคุนกุนยา   
ของคลินิกแพทย์และในสถานพยาบาลเอกชนให้กับหน่วยงานในพื้นท่ี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

มติที่ประชุม   รับทราบ   
  
5.1.4  รายงานสถานการณโ์รคชิคุนกุนยา 
  สถานการณ์โรคชิคุนกุนยาประเทศไทย จ านวนทั้งสิ้น 4,588 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 6.92  

ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต  
 สถานการณ์โรคชิคุนกุนยาเขตสุขภาพที่ 6 จ านวนทั้งสิ้น 2,054 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 
33.74 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต  
 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 สสจ.ฉะเชิงเทรา ได้รับ
รายงานผู้ป่วย โรคชิคุนกุนยา จ านวนทั้งสิ้น 4 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 0.56 ต่อประชากรแสนคน ไม่มี
รายงานผู้ป่วยเสียชีวิต ล าดับที่ 7 ของเขต ล าดับที่ 57 ของประเทศ (ข้อมูลจากส านักระบาดวิทยา) 
กลุ่มอายุที่พบสูงสุด คือกลุ่มอายุ 5 - 9 ปี คิดเป็นอัตราป่วย 4.7 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ 
กลุ่มอายุ 55 - 64 ปี และ 25 - 34 ปี ป่วยเท่ากับ 1.77 และ 0.91 ต่อประชากรแสนคน ตามล าดับ 
อ าเภอที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด คืออ าเภอบางคล้า อัตราป่วยเท่ากับ 4.38 ต่อประชากร
แสนคน 

มติที่ประชุม   รับทราบ  
  
5.2  เร่งรัดการด าเนินงานงบลงทุน ปี 2563 (โดย กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข) 
 งบลงทุน ปี 2563 สิ่งก่อสร้าง 11 รายการ จ านวน 21,205,400 ล้านบาท และครุภัณฑ์ จ านวน 

32 รายการ 20,496,450 ล้านบาท ครุภัณฑ์ได้ส่งหลักฐานการเบิกจ่ายไปแล้ว 31 รายการ คงเหลือ 
1 รายการ ส่วนสิ่งก่อสร้าง 11 รายการ ยังไม่มีที่ใดเบิกจ่าย ฝากผู้บริหารทุกท่านติดตามเร่งรัดด้วย
รายละเอียดตามไฟล์ที่น าเสนอในทีป่ระชุม 

มติที่ประชุม   รับทราบ  
  
5.3  สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ งบรายจ่ายประจ า ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จากระบบ SMS 
(Strategic Management System) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 10 เดือน (ตุลาคม 2562 – กรกฎาคม 
2563) (โดย กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข) 
 รบังบประมาณ 82,570,454.50 บาท เบิกจ่าย 69,149,546.05 บาท ร้อยละ 83.75  

ส าหรับงบด าเนินงานของกลุ่มงาน ให้เบิกจ่าย หรือก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 14 สิงหาคม 
2563 ยกเว้นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ ให้เบิกจ่ายได้ถึง 30 กันยายน 2563 
รายละเอียดตามไฟล์น าเสนอในที่ประชุม 

มติที่ประชุม   รับทราบ  
  

 
 
 
 
 



 ๙ 

5.4 การประมาณการรายรับผู้ป่วยใน รอบ 9 เดือน ของหน่วยบริการ ปี 2563 (โดย กลุ่มงานประกันสุขภาพ) 
 ข้อมูลประมาณการจ่ายชดเชยบริการทางการแพทย์ กองทุนผู้ป่วยใน IP ส าหรับหน่วยบริการ 

ปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562 - มิถุนายน 2563)  
 - โรงพยาบาลที่มีค่าเฉลี่ย ผลงาน 12 เดือน เกนิร้อยละ 100 เมื่อ เทียบรายรับ IP หลังปรับ
ลดค่าแรงแล้ว มีดังนี้ คือ โรงพยาบาลสนามชัยเขต ร้อยละ 121.59 ,โรงพยาบาลพนมสารคาม ร้อยละ 
117.80 และโรงพยาบาลท่าตะเกียบ ร้อยละ 114.86 
 - โรงพยาบาลที่มีค่าเฉลี่ย ผลงาน 12 เดือน อยู่ในช่วงรอ้ยละ 90 - 100 เมื่อเทยีบรายรับ IP 
หลังปรับลดคา่แรงแล้ว มีดังนี้ คือ โรงพยาบาลพุทธโสธร รอ้ยละ 98.71 
 - โรงพยาบาลที่มีค่าเฉลี่ย ผลงาน 12 เดือนอยู่ในช่วงร้อยละ 80 - 90 เมื่อเทยีบรายรับ IP 
หลังปรับลดคา่แรงแล้ว มีดังนี้ คือ โรงพยาบาลบางน้ าเปรี้ยว รอ้ยละ 82.98 , โรงพยาบาลบ้านโพธิ์ 
ร้อยละ 82.71 และโรงพยาบาลบางปะกง ร้อยละ 81.59 
 - โรงพยาบาลที่มีค่าเฉลี่ย ผลงาน 12 เดือน ต่ ากว่าร้อยละ 80 เมื่อเทียบรายรับ IP หลังปรับ
ลดค่าแรงแล้ว มีดังนี้ คือ โรงพยาบาลบางคล้า ร้อยละ 70.81 , โรงพยาบาลแปลงยาว ร้อยละ 59.82 
และโรงพยาบาลราชสาส์น รอ้ยละ 51.91 
รายละเอียดตามไฟล์น าเสนอในที่ประชุม 

มติที่ประชุม   รับทราบ  
  
5.5  สถานการณ์การเงินการคลัง (โดย กลุ่มงานประกันสุขภาพ) 

  
 
 สรุปโรงพยาบาลที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน 

-รพ.สนามชัยเขต วิกฤติระดับ 3 พบว่า CR , QR , Cash ตกเกณฑ์ เนื่องจากเงินสดและ รายการเทยีบ 
เทา่เงินสด ลดลงประมาณ 2.7 ล้านบาท และเงินบ ารงุคงเหลือหลังหักหนี้สินหมุนเวียน ติดลบ 
ประมาณ -27 ล้านบาท 
 



 ๑๐ 

-รพ.พุทธโสธร วิกฤติระดับ 1 พบว่าก าไรสุทธิ (รายได้ – ค่าใช้จ่าย) ประมาณ -8.77 ล้านบาท 
เนื่องจากรายได้รวม 1,553 ล้านบาท ค่าใช้จ่าย 1,562 ลา้นบาท มีผลการด าเนินงานขาดทนุ  
เช่น คา่รักษาพยาบาล PT UC เฉพาะ OPD เฉลี่ยเดือนละ 10 ล้านบาท แต่รายรับเงิน UC OPD  
(เหมาจ่ายรายหัว) ทัง้ปี 43 ลา้นบาท (ทาง รพ. ก าลังทบทวนค่ารักษาพยาบาล PT) 
-รพ.แปลงยาว วิกฤติระดับ 1 พบว่า Cash ตกเกณฑ์ เนื่องจาก เงินสดและรายการ เทยีบเท่าเงินสด 
ลดลงประมาณ 6.4 ล้านบาท รายจ่ายปกตแิตร่ายรับค่ารักษาพยาบาล ลดลงทั้งผู้ป่วยนอกและ 
ผู้ป่วยใน (รายรับเดิมประมาณ 3.3 ล้านบาท ลดลงเหลือ 2.4 ล้านบาท) 
-รพ.บางน้ าเปรี้ยว วิกฤตระดับ 1 พบว่า Current ตกเกณฑ์ เนื่องจากเงินสด และรายการ เทยีบเท่าเงิน
สดลดลง 6.8 ล้านบาท (รายรับค่ารักษาพยาบาลลดลงเกือบทุกสิทธิ์ โดยเฉพาะผู้ป่วยใน  
จา่ยคา่ตอบแทนฉบับ 11 จา่ยเงนิคา่ไม่ท าเวชปฏิบัติ แต่เป็นค่าใช้จ่ายปีเก่า และค่าซ่อมแซมต่อเติมห้อง
เพ่ือรับผู้ป่วยโควิด 19) 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
  
5.6 การติดตามงบค่าเสื่อมปี 2563 (โดย กลุ่มงานประกันสุขภาพ) 

  
 รายละเอียดตามไฟล์น าเสนอในที่ประชุม 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
  
6.1 เรื่องจากรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 
6.1.1  รองชวาล ตัญญบุตร 
 จากการออกติดตามควบคุมโรคไวรัสโคโรนา ในโรงเรียนช่วงก่อนเปิดภาคเรียน ออกตรวจโรงเรียนใน

เขตพ้ืนที่อ าเภอเมือง มีการบริหารจัดการควบคุมโรคได้ดี ซึ่งได้ออกพ้ืนที่ร่วมกับเทศบาล ได้รับความ
ร่วมมือเป็นอย่างดี จากการออกตรวจ พบว่ามีแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลายเยอะมาก ยังจัดการไม่ดี
เท่าท่ีควร ดังนั้นขอฝากให้ดูแลในเรื่องนี้ด้วย และก็ได้ฝากไปทางเทศบาลให้ช่วยฉีดล้างรางน้ าเพ่ือก าจัด
ลูกน้ ายุงลาย  

มติที่ประชุม   รับทราบ 
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6.1.2  รองสมบัติ ทั่งทอง 
 ประชาสัมพันธ์ การเปิดให้บริการด้านทันตกรรมและแผนไทย ในเบื้องต้นเริ่มเปิดให้บริการวันที่ 3 

สิงหาคม 2563 แต่ในช่วง 2 สัปดาห์แรก ให้บริการเฉพาะกลุ่มบุคลากร ใน สสจ.ก่อน และ ในวันที่ 
17 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไปจะเปิดให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป  

มติที่ประชุม   รับทราบ 
  
6.2  เรื่องจากโรงพยาบาล 
 -ไม่มี- 
  
6.3 เรื่องจากสาธารณสุขอ าเภอ 
สสอ.บางปะกง สอบถามการบรรจุข้าราชการรอบท่ี 3 ซึ่งจะเป็นในส่วนของ รพ.สต. จะสามารถด าเนินการ  

มาบรรจุพร้อมกันกับรอบที่ 2 ได้หรือไม่ 
นายเดชชัย มีหนังสือจากกระทรวงมาแล้ว ในรอบ 2 จะด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน เดือนสิงหาคม ส่วนในรอบที่ 

3 คาดว่าจะด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน  
มติที่ประชุม   รับทราบ 
  
6.4  เรื่องจากกลุ่มงานในส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
6.4.1  กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
 1) ขอขอบคุณ รพ.สต. บางสมัคร อ าเภอบางปะกง ที่ส่งผู้สูงอายุต้นแบบ สูงวัยฟันดี วัย 80 ปี  

เข้าร่วมประกวด ผลการประกวดคือ ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเขต 
 2) การเปิดให้บริการงานทันตกรรม ใน รพ.สต. ได้ประชุมกันแล้วจะเริ่มเปิดให้บริการในวันที่ 1 

สิงหาคม 2563 โดยให้ รพ.สต.ที่มีพัดลมดูดอากาศ เปิดบริการได้ เพ่ือความปลอดภัยของผู้มา
ใช้บริการ แต่ส าหรับ รพ.สต.ต้นแบบ 4 แห่ง อาจจะยังไม่ต้องท า ให้เป็น Open Air ไปก่อน 
เพราะก าลังส่งชื่อไป และมูลนิธิกรมการแพทย์จะให้ของมา รพ.สต.ต้นแบบ 4 แห่ง ได้แก่  
รพ.สต.แปลงยาว ,รพ.สต.หัวไทร ,สอ.เฉลิมพระเกียรติ และรพ.สต.บ้านนายาว  

มติที่ประชุม   รับทราบ 
  
6.4.2  กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 การประชุมวิชาการเขต ประจ าปี 2563 ในวันที่ 19 – 21 สิงหาคม 2563 ณ อิงธาร รีสอร์ท  

จังหวัดนครนายก ในปีนี้จังหวัดสมุทรปราการ เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ส าหรับรายละเอียดจะแจ้ง 
ให้ทราบต่อไป  

มติที่ประชุม   รับทราบ 
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6.4.3  กลุ่มงานประกันสุขภาพ 
 1) งบค่าเสื่อม ปี 2564  

  
 2) ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 6 ระยอง ประชาสัมพันธ์รับสมัครเพ่ือคัดเลือกเป็น

คณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข เขต 6 ระยอง ใน
องค์ประกอบของ ผู้แทนโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป, ผู้แทนโรงพยาบาลชุมชน, ผู้แทน
โรงพยาบาลเอกชน และผู้แทนผู้ประกอบโรคศิลปะ 7 สาขา ได้แก่ สาขากิจกรรมบ าบัด, การ
แก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย, เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก, รังสีเทคนิค,จิตวิทยา
คลินิก, กายอุปกรณ์ และสาขาแพทย์แผนจีน ซึ่งก าหนดรบสมัครวันที่ 1 – 30 สิงหาคม 2563  
และทางสป.สช. ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ ไปยังหน่วยบริการ แล้ว  

มติที่ประชุม   รับทราบ 
  
6.4.4  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
 สืบเนื่องจากการประชุม กวป.เมื่อเดือนมิถุนายน ในที่ประชุมได้สอบถามเรื่องการจัดซื้อนมผงที่ขัดต่อ 

พ.ร.บ.ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารส าหรับทารกและเด็กเล็ก หรือไม ่ขอชี้แจงดังนี้  
พ.ร.บ.ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารส าหรับทารกและเด็กเล็กมีเจตนารมณ์เพ่ือก าหนดมาตรการ
ส าหรับควบคุมวิธีการส่งเสริมการตลาดอาหารส าหรับทารกและเด็กเล็กให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล โดยกฎหมายฉบับนี้มีสาระส าคัญท่ีเป็นข้อห้าม 7 ข้อคือ  
 1. ห้ามโฆษณาอาหารส าหรับทารก และอาหารเสริมทารกผ่านสื่อต่างๆ  
 2. ห้ามใช้ข้อความเกี่ยวกับทารก หรือเด็กเล็ก หรือสื่อเชื่อมโยงไปถึงทารกในการโฆษณา
อาหารเด็กเล็ก  
 3. ห้ามแจกนมผงตัวอย่าง คูปอง หรือขายพ่วงแก่หญิงตั้งครรภ์ แม่และครอบครัวที่มีทารก 
และเด็กเล็ก  
 4. ห้ามผู้จ าหน่ายติดต่อ หญิงตั้งครรภ์ แม่ และครอบครัว ที่มีทารกและเด็กเล็กผ่านช่องทาง
ต่างๆทั้งทางตรงและทางอ้อม  



 ๑๓ 

 5. ห้ามให้ของขวัญแก่บุคลากรสาธารณสุข ห้ามให้ของใช้อุปกรณ์ต่างๆที่มีตราสัญลักษณ์
ผลิตภัณฑ์แก่หน่วยบริการ  
 6. ห้ามบริษัทที่จัดจ าหน่ายอาหารทารกจัดกิจกรรมอีเวนท์ การประชุม  
 7. ห้ามบริษัทสาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์ในสถานที่ต่างๆ  
ซึ่งตาม พรบ.ฉบับนี้กล่าวถึงห้ามโฆษณา จ าหน่าย จ่าย แจก กรณีแก้ไขปัญหาในเด็กท่ีไม่สามารถกินนม
แม่ได้ก็สามารถจัดซื้อได้ แต่กรณีหญิงตั้งครรภ์ที่ติดสารเสพติดที่มารับบริการฝากครรภ์ ซึ่งหน่วยบริการ
มีแนวทางปฏิบัติตามสมุดฝากครรภ์สีชมพู หน้าที่ 7 ในการประเมินความเสี่ยงในกรณีแม่ติดสารเสพติด 
ติดสุรา บุหรี่   

มติที่ประชุม   รับทราบ 
  
6.4.5  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
 1) ฌกส.อสม. มีสมาชิก อสม.ของจังหวัดฉะเชิงเทรา สมัคร เป็นจ านวน 4,290 คน คิดเป็น 42% 

ฝากประชาสัมพันธ์ ให้กับสมาชิก อสม. ให้ทราบด้วยว่ามีโครงการนี้ แต่การสมัคร ก็ให้แล้วแต่
ความสมัครใจ  

 2) โครงการเที่ยวปันสุข ในส่วนของ "แพ็คเกจก าลังใจ" ที่รัฐบาลจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายท่องเที่ยว 2 
วัน 1 คืน ไม่เกินคนละ 2,000 บาท รายละเอียดตามไทม์ไลน์ ของโครงการ 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
  
6.4.6  กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนากัญชาส าหรับใช้ในการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พ้ืนบ้าน ภายใน  

รพ.สต.และชุมชน ซึ่งต้องส่งชื่อผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการนี้ไปที่กรมฯ และจะต้องท าเรื่องขอนุญาติปลูก
กัญชาด้วย โดยให้แจ้งชื่อผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการนี้มายังส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ภายใน 30 
สิงหาคม  

มติที่ประชุม   รับทราบ 
  
6.4.7  กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
 การตรวจน้ าลายหาเชื้อโควิด 19 ในแรงงานต่างด้าว 400 ราย ขอสอบถามว่า ทางโรงพยาบาลจะ

จัดซื้อชุดตรวจเองหรือไม่ ซึ่งทางสคร.ขยายเวลาถึง สิงหาคม 2563  
ประธาน ให้กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ช่วยดูรายละเอียดว่ามีความจ าเป็นต้องท าอย่างไร และทางจังหวัดจะ

จดัหางบประมาณให้ 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
  
 
เลิกประชุมเวลา ๑5.3๐ น. 
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        (นางสาวภาคินี  อินรัตน์)                                                       (นายชาตรี นันทพานิช)                                                                    
      นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                                     หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
         ผู้จดรายงานการประชุม                                                  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


