รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนประเมินผลและประชุมประจาเดือน
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑
วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมพุทธโสธร สานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
คณะกรรมการ ผู้มาประชุม
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗

นพ.มณเฑียร คณาสวัสดิ์
พญ.สมบัติ ชุติมานุกูล
นางละอองทิพย์ มหาศักดิ์ศิริ
นายธรรมรงค์ เกรียงไกรศักดา
นางดารณี วรชาติ
ภก.เลิศชาย เลิศวุฒิ
พญ.ระพีพร อารีย์
นพ.ดิเรก ภาคกุล
พญ.อุไร ศิลปะกิจโกศล
นพ.สุธน คุณรักษา
นพ.สมคิด วิระเทพสุภรณ์
นพ.อนุชา อาภาสวัสดิ์
นพ.เกริกภัทร ลิมปพยอม
พญ.วิพัชรินทร์ ทรงเดชาพิพัฒน์
นายชวาล ตัญญบุตร
นายสมเจตน์ สถิตสมิทธิ์
นายเทอดศักดิ์ แพทย์ประสิทธิ์
นายกฤษดา พรหมสุวรรณ์
นายเพิ่มเกียรติ ชานาญค้า
นายศศิธร ศุภพิชน์
นายมานิตย์ ชุ่มชูจันทร์
นายชูชีพ มีเจริญ
นายปราโมทย์ ตันดี
นายชาญเลขา กุลละวณิชย์
นางราพึง กุมภีร์
นายสมบัติ ทั่งทอง
นางสาวรุ่งทิวา ประสานทอง

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผู้อานวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
เภสัชกรเชี่ยวชาญ
รองผู้อานวยการด้าน พรส. รพ.พุทธโสธร
ผู้อานวยการโรงพยาบาลบางคล้า
ผู้อานวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
ผู้อานวยการโรงพยาบาลบางปะกง
ผู้อานวยการโรงพยาบาลสนามชัยเขต
ผู้อานวยการโรงพยาบาลราชสาส์น
ผู้อานวยการโรงพยาบาลท่าตะเกียบ
ผู้อานวยการโรงพยาบาลคลองเขื่อน
สาธารณสุขอาเภอเมืองฉะเชิงเทรา
สาธารณสุขอาเภอบางคล้า
สาธารณสุขอาเภอพนมสารคาม
สาธารณสุขอาเภอบางน้าเปรี้ยว
สาธารณสุขอาเภอบางปะกง
สาธารณสุขอาเภอสนามชัยเขต
สาธารณสุขอาเภอบ้านโพธิ์
สาธารณสุขอาเภอแปลงยาว
สาธารณสุขอาเภอราชสาส์น
สาธารณสุขอาเภอท่าตะเกียบ
สาธารณสุขอาเภอคลองเขื่อน
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

๒
๒๘ นางทวีพร พันคง
๒๙ นายสุพจน์ กังใจ
๓๐ นางโสภา เวฬุตันติ
๓๑ นางลาวัณย์ อมรรัตน์
๓๒ นางลลิตา พรพนาวัลย์
๓๓ นางรัตนา จันทร
๓๔ นายพีระพล ต่วนภูษา
๓๕ นายเดชชัย สินเจริญ
๓๖ นางสาวพรพิมล แน่นหนา
๓๗ นางวัฒนวรรณ วรรณไกรโรจน์
๓๘ นายสมชาย ห้องทองคา
๓๙ นางรุ่งรัตน์ ห้องทองคา
๔๐ นางสมศรี เสนีรัตน์
๔๑ ทตญ.ปวีณา หงส์เกรียงไกร
๔๒ นางวรินทร ตันเจริญ
๔๓ พญ.กุลธิดา สวัสดี
๔๔ นายวีระชาติ อมรรัตน์
๔๕ นางสาวกาไร มีเจริญ
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑ นายอาณัติ ประดิษแจ้ง
๒ นางสาวภาคินี อินรัตน์
๓ นางสาวดวงนภา ทองคา
๔ นายสุทัศน์ เสียงไพโรจน์
๕ นายพิเชษฐ์ ไตรติลานันท์
ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการ
๑
นพ.กสิวัฒน์ ศรีประดิษฐ์
๑
นางสุนันทา ชนะวรรณ์
๒
นพ.สมชาย แก้วเขียว
๓
นพ.สรลักษณ์ มิ่งไทยสงค์

หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข
หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ
หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารองค์กร
หัวหน้าสานักงานเลขานุการฯ
ผู้แทน ผอ.รพ.สต.
ผู้อานวยการโรงพยาบาลบ้านโพธิ์(แทน)
ผู้อานวยการโรงพยาบาลแปลงยาว(แทน)
รองผู้อานวยการด้าน บริการปฐมภูมิ รพ.พุทธโสธร(แทน)
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด(แทน)

ประธานชมรม อสม.(แทน)
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักทรัพยากรบุคคล
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
รองผู้อานวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.พุทธโสธร
ผู้อานวยการโรงพยาบาลบางน้าเปรี้ยว

๓
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
นพ.มณเฑียร คณาสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในที่ประชุม
วาระก่อนการประชุม
๑. มอบใบประกาศงานงานสุขภาพภาคประชาชน ๓ แห่ง
๒. มอบใบประกาศและป้ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลติดดาวฯ ๒๒ แห่ง
๓. มอบโล่ที่ระลึกเพื่อขอบคุณ นายแพทย์เชาวลิต เจริญพร ซึ่งเป็นผู้ทาประโยชน์ด้านสุขภาพอนามัย
ให้กับประชาชน ในพื้นที่อาเภอบ้านโพธิ์มาอย่างต่อเนื่อง
๔. มอบถ้วยรางวัล Chachoengsao Public Health Cup
๕. สรุปข่าวสารสาธารณสุข ประจาเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ เรื่องจากที่ประชุมเขตสุขภาพที่ ๖
- ขอบคุณทุกท่านที่ไปร่วมงานประชุมวิชาการเขต และในการจัดประชุมวิชาการเขต ในปี ๒๕๖๒
จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นเจ้าภาพ
- กาหนดร่าง PA กระทรวงสาธารณสุข ทั้งหมด ๑๒ ตัว ดังนี้ Primary care , RDU, TB , HR ,
Digital Transformation, Green and Clean , แม่และเด็ก , Fast track , ยาเสพติด, Financial ,
Sufficient Service และ Quality
มติที่ประชุม รับทราบ
๑.๒ เรื่องจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดฉะเชิงเทรา
- วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรง
เสด็จ มาเปิดตึกศิริโสธรารักษ์ โรงพยาบาลพุทธโสธร ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมรับเสด็จ
- วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
จะเสด็จมาในพิธีเปิดมหาวิหาร ณ วัดโสธรวรารามวรวิหาร
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลและประชุมประจาเดือน
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ทั้งหมด ๙ หน้า
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

๔
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
๓.๑ การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
๓.๑.๑ วงเงินจัดสรรงบค่าบริการทางการแพทย์ฯ(ค่าเสื่อม) ระดับจังหวัด ๒๐%

๓.๑.๒ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งบดาเนินงาน ผ่านโปรแกรมระบบบริหารยุทธศาสตร์
ด้านสุขภาพ (SMS) ข้อมูล ณ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จะสามารถเบิกจ่ายได้ทั้งหมด ๑๐๐% ยกเว้น รพ.บางแห่งที่การเบิกจ่าย
งบยาเสพติด ที่ยังเบิกจ่ายได้น้อย หากคาดการว่าจะเบิกไม่ทัน ให้รีบดาเนินการคืนเงินมาเพื่อจะได้บริหารจัดการ
ให้ทันเวลาต่อไป
ในส่วน ค่าตอบแทน ฉ.๑๑ ที่เหลือจากการจัดสรร ประมาณ ๒.๓ ล้าน ได้มีการปรับเกลี่ยให้กับ รพช. ๔
แห่ง ดังนี้ คือโรงพยาบาลราชสาส์น, คลองเขื่อน, สนามชัยเขต และบางน้าเปรี้ยว
ทั้งนี้ขอมติที่ประชุมอนุมัติเงินงบประมาณเหลือจ่ายปลายปี ๒๕๖๑ จัดสรรให้เป็นค่าตอบแทน ใช้สอย
และวัสดุของพื้นที่ในการดาเนินงานปกติหรือแก้ไขปัญหาของพื้นที่
มติที่ประชุม เห็นชอบ

๕
๓.๓ สถานการณ์การเงินการคลัง
ระดับวิกฤติทางการเงิน ปี ๒๕๖๑ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑

สรุปโรงพยาบาลที่ประสบภาวะวิกฤติ
- รพ.พุทธโสธร วิกฤติระดับ ๑ และรพ.สนามชัยเขต วิกฤติระดับ ๒ ต่อเนื่องจากเดือนก่อน
(รพ.พุทธโสธร เกิดจากการเรียกเก็บรายได้และโรงพยาบาลสนามชัย เกิดจาการจ่ายชาระเจ้าหนี้การปรับปรุง
บัญชีเกี่ยวกับการรับรู้เงินโอนจาก สปสช.)
- รพ.ท่าตะเกียบ วิกฤติระดับ ๒ เนื่องจากมีค่าใช้จ่าย การปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพัก ซ่อมแซม
โรงจอดรถ ซ่อมแซมคลังยา และปรับปรุงห้องน้าผู้ป่วย จานวน ๕๓๓,๐๐๐ บาท , โอนเงินสนับสนุน รพ.สต.
๖๒๐,๐๐๐ บาท จ่ายชาระเจ้าหนี้ต่าง ๆ ประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท และมีการขึ้นค่าตอบแทน ๒๐% รายจ่าย
ต่อเดือนประมาณ ๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท
- รพ.บางน้าเปรี้ยว วิกฤติระดับ ๓ มีการโอนเงินสนับสนุน รพ.สต. จานวนเงิน ๑,๒๗๓,๗๕๐ บาท
และมีค่าใช้จ่ายในเดือน กรกฎาคม ที่ไม่ได้ตั้งหนี้ไว้ ๖๓๘,๕๐๐๐ บาท และจ่ายชาระเจ้าหนี้ต่าง ๆ ในเดือน
กรกฎาคม ประมาณ ๘.๕ ล้านบาท
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
๔.๑ การขอรับเงินเพิ่มพิเศษสาหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ปฏิบัติงานในสถานบริการ
สาธารณสุขและไม่ทาเวชปฏิบัติส่วนตัวและหรือปฏิบัติงานโรงพยาบาลเอกชน
-แพทย์แจ้งความประสงค์ขอรับเงินเพิ่มพิเศษสาหรับแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกร ตั้งแต่
๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ จานวน ๑ ราย ดังนี้
๑. นายมณเฑียร คณาสวัสดิ์
ตาแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด สสจ.ฉะเชิงเทรา
-แพทย์ และเภสัชกร แจ้งความประสงค์ขอรับเงินเพิ่มพิเศษสาหรับแพทย์ ทันตแพทย์
และเภสัชกร ตั้งแต่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑ จานวน ๕ ราย ดังนี้
๑. นางสาวชัชชญา ปุณญาภัสส์ ตาแหน่ง นายแพทย์ชานาญการ
รพ.พุทธโสธร
๒. นางสาวธนพร พวงมณี
ตาแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ
รพ.พุทธโสธร

๖
๓. นางสาวมาศสุภา บารุงจิตต์ ตาแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ
รพ.พุทธโสธร
๔. นางสาวพีรดา เสริมสวรรค์ ตาแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ
รพ.บางน้าเปรี้ยว
๕. นางสาวรัฐกานต์ จุติยนต์
ตาแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ
รพ.บางน้าเปรี้ยว
-แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร แจ้งความประสงค์ขอรับเงินเพิ่มพิเศษสาหรับแพทย์
ทันตแพทย์และเภสัชกร ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ จานวน ๑ ราย ดังนี้
๑. นางสาวชลิตา สมานโสตถิวงศ์ ตาแหน่ง ทันตแพทย์ชานาญการ
รพ.พนมสารคาม
-แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร แจ้งความประสงค์ขอยกเลิกรับเงินเพิ่มพิเศษสาหรับแพทย์
ทันตแพทย์และเภสัชกร ตั้งแต่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑ จานวน ๕ ราย ดังนี้
๑. นายธนกร หวังชม
ตาแหน่ง นายแพทย์ชานาญการ
รพ.พนมสารคาม
๒. นายสุรพงศ์ ขวัญพงศ์
ตาแหน่ง นายแพทย์ชานาญการพิเศษ
รพ.พุทธโสธร
๓. นายชาญ ศุภภิญโญพงศ์
ตาแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ
รพ.พุทธโสธร
๔. นางสาวปวีณอร คารวพงศ์ ตาแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ
รพ.พุทธโสธร
๕. นายชนะชัย จันทรคิด
ตาแหน่ง นายแพทย์ชานาญการ
รพ.พุทธโสธร
-แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร แจ้งความประสงค์ขอยกเลิกรับเงินเพิ่มพิเศษสาหรับแพทย์
ทันตแพทย์และเภสัชกร ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ จานวน ๑ ราย ดังนี้
๑. นางสาวบุษกร โอสถาเลิศ ตาแหน่ง ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
รพ.ท่าตะเกียบ
-แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร แจ้งความประสงค์ขอยกเลิกรับเงินเพิ่มพิเศษสาหรับแพทย์
ทันตแพทย์และเภสัชกร ตั้งแต่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จานวน ๑ ราย ดังนี้
๑. นายดิษธร สังแก้ว
ตาแหน่ง ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
รพ.ท่าตะเกียบ
มติที่ประชุม เห็นชอบ
๔.๒ ค่าบริการทางการแพทย์ให้แก่สถานพยาบาล สาหรับสถานพยาบาลที่ต้องรับภาระกรณีโรคที่มี
ภาวะเสี่ยงของผู้ป่วยนอก (๒๖ โรค)
ขั้นตอนการส่งข้อมูลประกันสังคม ปี ๒๕๖๐
๑. รพช.ส่งข้อมูลผ่านโปรแกรม SSData_Sub
๒. ส่งให้ รพ.พุทธโสธร ภายในวันที่ ๒๐ ของทุกเดือน
๓. รพ.พุทธโสธร นาเข้าข้อมูลของ รพช. ผ่านโปรแกรม SSData_Main
๔. รพ.พุทธโสธร ส่งข้อมูลให้ สานักงานประกันสังคม

๗
ขั้นตอนการส่งข้อมูลประกันสังคม ปี ๒๕๖๑

หลักเกณฑ์และอัตราสาหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการ
ทางาน
- ประกาศฉบับวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
- หลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามวรรคสอง ในข้อ (๑) ของข้อ ๒ ให้ใช้ความต่อไปนี้
- สานักงานจะจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ให้แก่สถานพยาบาล สาหรับสถานพยาบาลที่ต้องรับภาระ
กรณี โรคที่มีภาวะเสี่ยงของผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการแพทย์
กาหนด ๒๖ โรค
- เหมาจ่ายตามจานวนผู้ประกันตนที่มีชื่อตามทะเบียนที่สานักงานได้กาหนดไว้ให้แก่สถานพยาบาล และมีสิทธิ
ได้รับประโยชน์ทดแทนตามมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม ในอัตรา หนึ่งพันห้าร้อยบาท (๑,๕๐๐
บาท) ต่อผู้ประกันตนหนึ่งคนภายในระยะเวลาหนึ่งปี
การจัดทาบัญชีโรคเรื้อรัง ของปี พ.ศ. ๒๕๖๑

๘
ระบบ SSOP มีการจัดทาระบบทะเบียนโรคเรื้อรัง สานักงานกลางสารสนเทศ จะนารายการยา และรหัสวินิจฉัย
ที่สถานพยาบาลบันทึกมาประมวลผล ผู้ป่วยเป็นโรคเรื้อรังจากยาและรหัสวินิจฉัยตามตาราง ที่กาหนดไว้ แล้ว
จัดทาเป็นบัญชีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
ค่าบริการทางการแพทย์กรณีโรคที่มีภาวะเสี่ยงของผู้ป่วยนอก(๒๖โรค) ปี ๒๕๖๐

ค่าบริการทางการแพทย์กรณีโรคที่มีภาวะเสี่ยงของผู้ป่วยนอก(๒๖โรค) ปี ๒๕๖๑

มติที่ประชุม รับทราบและจะดาเนินการตามนี้

๙
๔.๓ แนวทางการพิจารณาความดี ความชอบ ตุลาคม ๒๕๖๑
เกณฑ์การพิจารณาความดีความชอบของสานักงานสาธารณสุข จังหวัดฉะเชิงเทรา รอบ ๒/๒๕๖๑
วงเงินที่ได้รับจัดสรร สาหรับหัวหน้าส่วน บริหารจัดการ ร้อยละ ๒.๙๘ (๒.๙๐๕ + ๐.๐๗๕)
- คืนเม็ดเงินในการเลื่อนจานวนร้อยละ ๒.๙๐๕ เพื่อให้ผู้บริหารฯ บริหารจัดการภายใน
หน่วยงาน
- สสจ.ฉช.แบ่งเงินร้อยละ ๐.๐๗๕ และเม็ดเงินลาศึกษาต่อไว้ สาหรับบริหารจัดการโดยผ่าน
คณะกรรมการบริหารฯ ให้แก่ บุคลากรในสังกัด ตามเกณฑ์ที่กาหนด โดยยึดแนวทางตาม บทบาทหน้าที่ของ
สสจ.ฉช. ในเรื่องการจัดทาแผน ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่จังหวัด และกากับ ดูแล ประเมินผลและ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน สาธารณสุขในเขตพื้นที่จังหวัด
เกณฑ์การจัดสรรเงิน ร้อยละ ๐.๐๗๕ และเม็ดเงินลาศึกษาต่อ
- คืนพื้นที่ จานวน ๖๐% ของเม็ดเงินที่แบ่งไว้ โดย ยึดตามสัดส่วนจากสรุป ผลงานตามตัวชี้วัดตามคา
รับรองการปฏิบัติราชการรอบ ๒/๒๕๖๑ (Ranking)
- คืนเงิน ๒๐% สาหรับผลงานตามนโยบาย
-> ผลงานที่ได้รับรางวัลผลงานเด่น ระดับเขต/ระดับภาค/ระดับประเทศ
-> ผลงานความครอบคลุมการให้ วัคซีนในกลุ่มเป้าหมาย
-> ผลการดาเนินงานจัดทา website ของหน่วยงานฯ
-> การดาเนินงานด้าน Green & Clean Hospital
-> ผลการดาเนินงานของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์ห้าดาว
- เม็ดเงินส่วนที่เหลือ (๒๐%) สาหรับผู้บริหารฯ ของ สสจ.ฉช. บริหารจัดการเพื่อปรับสมดุลในการ
บริหารจัดการ
-> คืนพื้นที่ จานวน ๖๐% ของเม็ดเงินที่แบ่งไว้ โดย ยึดตามสัดส่วนจากสรุป ผลงานตามตัวชี้วัดตาม คารับรอง
การปฏิบัติ ราชการรอบ ๒/๒๕๖๑ (Ranking)
- คืนพืน้ ที่ ๑๐๐% ของเงินที่ถูกกันไว้ ๐.๐๗๕
- ส่วนเงินที่เหลือคิดตามสัดส่วนของการ Ranking โดยคืนเงินกลับไปตาม สัดส่วนของเงินที่กันไว้
-> คืนเงิน ๒๐% สาหรับผลงานตามนโยบาย
- ผลงานที่ได้รับรางวัลผลงานเด่นระดับเขต/ระดับภาค/ระดับประเทศ ๒๐%
- ผลงานความครอบคลุมการให้วัคซีนในกลุ่มเป้าหมาย ๒๐%
- ผลการดาเนินงานจัดทา website ของหน่วยงานฯ ๓๐% (รพ./สสอ. ๔๐ / รพ.สต. ๓๐)
- การดาเนินงานด้าน Green & Clean Hospital ๑๕% (ให้ส่วนของ รพ. ดีมาก ๔๐๐ /ดี ๒๐๐)
- ผลการดาเนินของ รพ.สต.ที่ผ่านเกณฑ์ห้าดาว (ที่เหลือจากการดาเนินงานรอบที่ ๑)
มติที่ประชุม เห็นชอบ

๑๐
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
๕.๑ รายงานการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยาประจาเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑
รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาจังหวัดฉะเชิงเทราตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑
จากบัตรรายงานผู้ป่วย (รง.๕๐๖) จานวนบัตรทั้งสิ้น ๒๗,๕๙๙ ฉบับ รายงานทันเวลาจานวน ๒๖,๙๕๒ ฉบับ
คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๖๖ ทุกอาเภอมีความทันเวลาตามเกณฑ์ ยกเว้นอาเภอคลองเขื่อน ที่ต่ากว่าเกณฑ์ คือ
๖๐.๒๗
อัตราป่วยของจังหวัดฉะเชิงเทรา อัตราป่วย ๑๐ อันดับแรกจังหวัดฉะเชิงเทราเปรียบเทียบกับอัตรา
ป่วยภาคกลางและอัตราป่วยประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ รายละเอียดดังนี้

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดฉะเชิงเทรา นับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐
สิงหาคม ๒๕๖๑ สสจ.ฉะเชิงเทรา ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจานวนทั้งสิ้น ๙๑๒ ราย คิดเป็นอัตราป่วย
ต่อประชากรแสนคน ๑๒๙.๔๗ (อันดับที่ ๒ ระดับเขตและอันดับที่ ๑๓ ระดับประเทศ) มีผู้เสียชีวิต ๓ ราย อัตรา
ตายต่อประชากรแสนคนเท่ากับ ๐.๔๓ อัตราผู้ป่วยตายเท่ากับร้อยละ ๐.๓๓ กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ
๑๐-๑๔ ปีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนเท่ากับ ๓๔๘.๙๑ รองลงมาคือกลุ่มอายุ ๑๕-๒๔ ปี และ ๕-๙ ปี อัตรา
ป่วยต่อประชากรแสนคนเท่ากับ ๒๕๓.๙๗ และ ๒๓๗.๑๑๒ อาชีพที่มีจานวนผู้ป่วยสูงสุดคือนักเรียน จานวน
ผู้ป่วยเท่ากับ ๓๙๐ ราย รองลงมาคือรับจ้างและในปกครองจานวนผู้ป่วยเท่ากับ ๒๘๔ รายและ ๑๕๒ ราย
ตามลาดับ
อาเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุดคืออาเภอเมืองฉะเชิงเทรา อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนเท่ากับ ๓๐๒.๒๐
รองลงมา คืออาเภอคลองเขื่อนและอาเภอบางคล้า อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนเท่ากับ ๒๓๕.๔๙ และ
๑๔๒.๓๓ ตามลาดับ
รายงานผลการสารวจลูกน้ายุงลายเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑
ค่า HI ของฉะเชิงเทรา ร้อยละ ๘.๓๕ สูงสุดที่ อ.บางคล้า ร้อยละ ๑๘.๙๒ ต่าสุดที่ อ.สนามชัยเขต ร้อยละ ๓.๙๒
ค่า CI ในโรงเรียน ของจังหวัด ร้อยละ ๒.๑๕ สูงสุดที่ อ.ราชสาส์น ร้อยละ ๑๑.๑๑
ค่า CI ในโรงพยาบาล เป็น ๐
ค่า CI ในโรงแรม ร้อยละ ๑.๒๘

๑๑
ค่า CI ในศาสนสถาน ร้อยละ ๙.๙๑ สูงสุดที่ อ.คลองเขื่อน ร้อยละ ๖๐.๐๐
ค่า CI ในโรงงาน ร้อยละ ๓.๒๗ สูงสุด อ.พนมสารคาม ๑๔.๒๙
รายงานผลการติดตามการดาเนินงานโรคไข้เลือดออก สุ่มประเมินลูกน้ายุงลาย จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑

สถานการณ์โรคไข้มาลาเรีย นับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ได้รับ
รายงานผู้ป่วยโรคไข้มาลาเรีย จานวนทั้งสิ้น ๒๓ ราย คิดเป็นอัตราป่วย ๓.๔๑ ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงาน
ผู้ป่วยเสียชีวิต (อันดับที่ ๑๒ ของประเทศ และอันดับที่ ๓ ของเขต) พบผู้ป่วยเพศชายมากกว่าเพศหญิง เท่ากับ
๗.๓๓ : ๑ กลุม่ อายุที่พบสูงสุด คือ กลุ่มอายุ ๓๕ - ๔๔ ปี คิดเป็นอัตราป่วย ๖.๑๙ ต่อประชากรแสนคน
รองลงมา คือ กลุ่มอายุ ๔๕ - ๕๔ ปี คิดเป็นอัตราป่วย ๕.๔๒ ต่อประชากรแสนคน และกลุ่มอายุ ๕ – ๙ ปี
คิดเป็นอัตราป่วย ๔.๗๐ ต่อประชากรแสนคน ตามลาดับ อาเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุดอาเภอท่าตะเกียบ คิดเป็น
อัตราป่วย ๕๒.๐๖ ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา คิดเป็นอัตราป่วย ๑.๓๒ ต่อ
ประชากรแสนคน และอาเภอบางปะกง คิดเป็นอัตราป่วย ๑.๑๙ ต่อประชากรแสนคน ตามลาดับ
สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า ทั้งประเทศ มีผู้เสียชีวิต ๑๕ ราย จังหวัดฉะเชิงเทรา มีจานวนผู้รับวัคซีนใน
ปี ๒๕๖๑ ตั้งแต่เดือนมกราคม – กรกฎาคม มีผู้รับวัคซีนฯ จานวน ๑๑,๕๕๒ ราย
ข้อมูลแสดงมูลค่าใช้จ่ายวัคซีนฯและRIG ปี๒๕๖๑

๑๒

การดาเนินงานวัณโรค
เป้าหมายการดาเนินงานวัณโรค ๒๕๖๑
- ค้นหากลุ่มเสี่ยงเป้าหมาย ๗ กลุ่ม ให้ครอบคลุม ๑๐๐%
- ความครอบคลุมการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้า (TB Treatment Coverage) ๘๒.๕%
- อัตราความสาเร็จในการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ ๘๕% (TB Treatment Success)
->>ตายน้อยกว่า ๕% ขาดยาเป็น ๐
เป้าหมายคาดประมาณจานวนผู้ป่วยวัณโรค ๑๗๑/แสนปชก.จังหวัดฉะเชิงเทรา
รายละเอียดทั้งหมดตาม Power Point ที่นาเสนอในที่ประชุม
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๒ ประชุมขับเคลื่อนนโยบายและแผนฯ ปี ๒๕๖๒
ประชุมขับเคลื่อนนโยบายและแผนฯ ปี ๒๕๖๒ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
วัตถุประสงค์
พิจารณาจัดลาดับความสาคัญของแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ระดับจังหวัดเพื่อตอบสนองต่อ
-> งานประจาที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
-> ปัญหาสุขภาพของพื้นที่
-> ยุทธศาสตร์ PSPG ของกระทรวงสาธารณสุข
เป้าหมาย
-> กลุ่มงานในสานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
-> คปสอ. ทุกอาเภอ (รพ.แม่ข่าย/ศสม./ศสช./รพ.สต./สอ.เฉลิมพระเกียรติ)
INPUT
-> แบบฟอร์มเสนอแผนปฏิบัติราชการ Action Plan ปี ๒๕๖๒
-> แบบฟอร์ม Project Idea ปี ๒๕๖๒
-> แบบฟอร์ม การวิเคราะห์ GAP กลยุทธ์ กิจกรรมสาคัญ ของแต่ละ Project

๑๓
-> กติกาในการจัดทางบประมาณ
-> แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ด้านสาธารณสุข (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙)
กติกาเพิ่มเติม
-> การแก้ไขปัญหาด้วยการอบรมเจ้าหน้าที่จะได้รับการพิจารณาน้อยที่สุด
-> หากจาเป็นต้องจัดอบรมจริงให้ดาเนินการภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๑
รูปแบบ การประชุมจัดทาแผน ๒๕๖๒
-> วันที่ ๒๔ – ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมแกรนด์ รอยัล พลาซ่า อาเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
- วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ จัดแบ่งคณะกรรมการย่อยพิจารณา Project แต่ละ ยุทธศาสตร์ PSPG
เรียงลาดับความสาคัญ
- วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ คณะกรรมการ กวป. พิจารณาสรุป ทั้งหมดในกรอบวงเงินงบประมาณปี ๒๕๖๑
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๓ ค่ารักษาพยาบาล OPD UC นอก CUP ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ไตรมาส ๑ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - เดือนธันวาคม ๒๕๖๐)
ขอให้โรงพยาบาลทุกแห่งดาเนินการตัดบัญชีหนี้สิน และชาระหนี้ค่าบริการผู้ป่วยนอกระหว่าง
สถานพยาบาล ในจังหวัด ของปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - เดือนธันวาคม ๒๕๖๐)
รายละเอียดตามหนังสือที่ได้แจ้งเวียนให้ทราบแล้ว
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๔ จิตอาสา
หากมีการจัดกิจกรรมจิตอาสา ขอให้ติดตามและรายงานผลการจัดกิจกรรมให้จังหวัดทราบด้วย
รายละเอียดตามที่เสนอในที่ประชุม
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๕ การเก็บเงินค่าบริการของผู้ประกันตนของคลินิกนอกเวลา
สืบเนื่องจากการเก็บเงินค่าบริการของผู้ประกันตนของคลินิกนอกเวลา จะเก็บเฉพาะผู้ที่มารับบริการที่
ไม่ฉุกเฉินนอกเวลา กรณีที่ Refer มาไม่เก็บค่าบริการ
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
-ไม่มีเลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.
ลงชื่อ ภาคินี อินรัตน์
ลงชื่อ
รุ่งทิวา ประสานทอง
(นางสาวภาคินี อินรัตน์)
(นางสาวรุ่งทิวา ประสานทอง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
ผู้จดรายงานการประชุม
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

