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รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนประเมินผลและประชุมประจ าเดือน ครั้งที่ 3/๒๕๖4   
วันที่  ๒9  มีนาคม   พ.ศ. ๒๕๖๔   

ณ ห้องประชุมพุทธโสธร ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 

(ประชุมผ่านระบบ VDO  Conference โปรแกรม “ZOOM Cloud Meetings”) 
 

คณะกรรมการผู้มาประชมุ ณ ห้องประชุมพุทธโสธร  

1) นายมณเฑียร  คณาสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
2) นายกสิวัฒน์  ศรีประดิษฐ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ  ด้านเวชกรรมป้องกัน 
3) นางสุนันทา  ชนะวรรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านส่งเสริมพัฒนา 
4) นายชาญเลขา  กุลละวณิชย์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ  ด้านบริการทางวิชาการ (รก.) 
5) นางรัตนา จันทร ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ 
6) นางรุจิรัตน์ ปุณยลิขิต รองผู้อ านวยการด้านบริการปฐมภูมิ รพ.พุทธโสธร 
7) นายดิเรก  ภาคกุล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางคล้า 
8) นางอุไร  ศิลปกิจโกศล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม 
9) นายสมเจตน์   สถิตสมิทธิ์ สาธารณสุขอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
10) นายศักดิ์ชัย วินิจสกุลไทย สาธารณสุขอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว 
11) นายชูชีพ มีเจริญ สาธารณสุขอ าเภอบางปะกง 
12) นายมานิตย์ ชุ่มชูจันทร์ สาธารณสุขอ าเภอบ้านโพธิ์ 
13) นายเบญจพล สุวรรณะ สาธารณสุขอ าเภอพนมสารคาม (แทน) 
14) นายสุทัศน์ เสียงไพโรจน์ สาธารณสุขอ าเภอราชสาส์น 
15) นายธวัชชัย บุญศักดิ์ สาธารณสุขอ าเภอสนามชัยเขต (รก.) (แทน) 
16) นางสาวจันทร ศรีสุรักษ์ สาธารณสุขอ าเภอแปลงยาว 
17) นายบุญฤทธิ์ เฮงไล้ สาธารณสุขอ าเภอท่าตะเกียบ (รก.) 
18) นางศิริพร สุขประเสริฐ สาธารณสุขอ าเภอคลองเขื่อน 
19) นายสถาพร ม่วงสี หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป (แทน) 
20) นายชาตรี  นันทพานิช หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
21) นางกรองทิพย์ เจริญบูลย์วิวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ (แทน) 
22) นายเจริญชัย  นวพาณิชย์  หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ (แทน) 
23) นางโสภา  เวฬุตันติ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
24) นางลาวัณย์ อมรรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ  
25) นางลลิตา  พรพนาวัลย์ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
26) นางสาวยุพิน  หงษ์วะชิน หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตฯ   
27) ว่าที่ ร.ต.หญิงจิณณปภา ปิจค า หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย (แทน) 



 ๒ 

คณะกรรมการผู้ร่วมประชุมผานระบบ VDO  Conference 
 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพุทธโสธร   

1) นางสาวบุษกร ร าไพยะกุล นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
2) นายอาณัติ ประดิษแจ้ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
3) นายเมธี  เมฆวิชัย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
4) นางสาวเพ็ญนภา  ซันเฮม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
5) นางสาวภาคินี อินรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

28) นายเดชชัย  สินเจริญ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
29) นางสาวพรพิมล  แน่นหนา หัวหน้ากลุ่มกฏหมาย 
30) นางวิภาวี  สุวรรณธร หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
31) นายสมชาย ห้องทองค า หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารองค์กร  
32) นางรุ่งรัตน์ ห้องทองค า หัวหน้าส านักงานเลขานุการฯ    
33) นางสาวก าไร มีเจริญ ประธานชมรม อสม.จังหวัดฉะเชิงเทรา (แทน) 
34) นายสุจิตต์ บุญช่วย ผู้แทนผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

1) นายสมบัติ  ทั่งทอง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
2) นางสาวสมบัติ  ชุติมานุกูล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร 
3) นางระพีพร  อารีย์ รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.พุทธโสธร 
4) นางสาวสราพร มัทยาท รองผู้อ านวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุน 

บริการ รพ. พุทธโสธร   
5) นายสรลักษณ์   มิ่งไทยสงค์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางน้ าเปรี้ยว 

6) นายสุธน  คุณรักษา ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางปะกง 
7) นางสาวมานิตา   พรรณวดี ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านโพธิ์  
8) นายอนุชา  อาภาสวัสดิ์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลราชสาส์น 
9) นายสันติ  สัมฤทธิ์มโนพร ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสนามชัยเขต (รก.) 
10) นางสาวทิพวรรณ   ไชยประการ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแปลงยาว 
11) นายเกริกภัทร  ลิมปพยอม ผู้อ านวยการโรงพยาบาลท่าตะเกียบ 
12) นางสาววิพัชรินทร์   ทรงเดชาพิพัฒน์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลคลองเขื่อน 
13) นายเสรี  เพ็งสาท ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองฯ 



 ๓ 

ก าหนดการประชุม  
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.  นายมณเฑียร คณาสวัสดิ์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
เป็นประธานในการประชุม     
 

วาระก่อนการประชุม 
 ๑. การมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่นของหน่วยงาน 

ในเดือนธันวาคม 2563 เดือนมกราคม 2564 และเดือนกุมภาพันธ์ 2564  
มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรที่ปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักท าได้ – 
ท าจริง – ท าทันที เพ่ือแก้ไขปัญหาอย่างบูรณาการ และมีผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่นของ
หน่วยงานในแต่ละเดือน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จ านวน 3 รางวัล ดังนี้ 
1. บุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่นของหน่วยงานในเดือนธันวาคม 2563  
คือ นางสาวจิตรวรรณ ไชยเดช ต าแหน่ง หัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ) 
โรงพยาบาลท่าตะเกียบ 
2. บุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่นของหน่วยงานในเดือนมกราคม 2564  
คือ นายค ารณ  มุทะสิน ต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา  
นวมินทราชินี (นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ) ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
บางน้ าเปรี้ยว 
3. บุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่นของหน่วยงานในเดือนกุมภาพันธ์ 2564  
คือ นายวิชชาพล เมธาพิพัฒน์ ต าแหน่ง ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ โรงพยาบาลราชสาส์น 

 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 
๑. จังหวัดฉะเชิงเทรา ปลอด Covid มาแล้ว 66 วัน และพบรายใหม่ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 

จ านวน 1 ราย เป็นแรงงานต่างชาติ มาจากจังหวัดนครปฐม และทางสาธารณสุขได้สอบสวนโรค
และด าเนินการน าตัวผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงเข้ามาQuarantine ที่โรงพยาบาลพุทธโสธร และตรวจ
เบื้องต้น ผล negative  
 ประเทศไทยเริ่มฉีดวัคซีน Covid มาเม่ือ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ส่วนจังหวัด
ฉะเชิงเทรา เป็นกลุ่มเป้าหมาย เฟส 2 ซึ่งจะต้องเตรียมความพร้อมให้แล้วเสร็จ ในวันที่ 1 
พฤษภาคม 2564 กลุ่มเป้าหมาย 4 กลุ่มท่ีต้องฉีดคือ  
1. บุคลากรทางการแพทย์  
2. เจ้าหน้าที่ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการควบคุมโรค  
3. กลุ่มผู้ป่วยผู้สูงอายุ  
4. ผู้ที่มีความเสี่ยงสูง 7 โรคเรื้อรงั  
ดังนั้นฝากให้ทุกอ าเภอ ตรวจสอบข้อมูลตัวเลขให้ชัดเจน และทุกโรงพยาบาลให้เตรียม 
ความพร้อมในการฉีดวัคซีน 

 
๒. สมาชิกก้าวท้าใจ ยอดการสมัครยังต่ า ซึ่งเป้าหมายของจังหวัดฉะเชิงเทราคือ 81,669 คน 

ดังนั้นขอความร่วมมือทุกอ าเภอเชิญชวนมาสมัครกัน 
มติที่ประชุม รับทราบ  
  

 
 



 ๔ 

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนประเมินผลและประชุม ประจ าเดือน  
ครั้งที่ 2/2564 เม่ือวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 
 รายงานการประชุมฯ จ านวน 16 หน้า  รายละเอียดตามไฟล์ที่น าเสนอในทีป่ระชุม 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม  
  

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
3.1 รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างเครือข่ายโรงพยาบาล (Blockchain) 
โดย กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
 รายงานความก้าวหน้า การพัฒนาระบบสารสนเทศการรับส่งต่อผู้ป่วย จังหวัดฉะเชิงเทรา 

  
 รายละเอียดตามไฟล์ที่น าเสนอในทีป่ระชุม 
มติทีป่ระชุม รับทราบ 
  

 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

๔.๑  การขอรับเงินเพิ่มพิเศษส าหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ปฏิบัติงานในสถานบริการสาธารณสุข    
       และไม่ท าเวชปฏิบัติส่วนตัวและหรือปฏิบัติงานโรงพยาบาลเอกชน โดย กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
  - มีแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร แจ้งความประสงค์ขอรับเงินเพิ่มพิเศษส าหรับแพทย์  

ทันตแพทย์และเภสัชกร ตั้งแต่ ๑ เมษายน  ๒๕64 จ านวน 3 ราย  ดังนี้   
1. นางสาวชนิดาภา  ตันตินิยงคกุล  ต าแหน่ง เภสัชกร  รพ.พุทธโสธร 
2. นางสาวชนัญญา  เอ้ือพูนวิริยะ  ต าแหน่ง ทันตแพทย์ช านาญการ  รพ.พนมสารคาม 
3. นางอรพินทร์  เพ็งชัย  ต าแหน่ง ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ  รพ.บางคล้า 

 - มีแพทย์  ทันตแพทย์ และเภสัชกร แจ้งความประสงค์ขอรับเงินเพิ่มพิเศษส าหรับแพทย์ 
ทันตแพทย์ และเภสัชกร ตั้งแต่ ๑ พฤษภาคม  ๒๕64 จ านวน  14   ราย  ดังนี้   
1. นางสาวภคินี  ภัทรกุล  ต าแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ  รพ.พุทธโสธร 



 ๕ 

2. นางกุลธิดา  สวัสดี  ต าแหน่ง นายแพทย์ช านาญการพิเศษ  รพ.พุทธโสธร 
3. นางสาวสุวิมล  โพคะรัตน์ศิริ  ต าแหน่ง ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ  รพ.พุทธโสธร 
4. นายกฤษฎา  อักขระ  ต าแหน่ง เภสัชกรช านาญการ  รพ.พุทธโสธร 
5. นางสาวจิราภรณ์  สุรสัโม  ต าแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ  รพ.พุทธโสธร 
6. นางสาวมณธิญา  มีเจริญ  ต าแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ  รพ.พุทธโสธร 
7. นางสาวจิตต์อ าไพ  สิมะวัฒนา  ต าแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ  รพ.พุทธโสธร 
8. นางสาวสายธาร  อารีรอบ  ต าแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ  รพ.พุทธโสธร 
9. นายพินิจ  สุพงศ์พิสุทธิ์  ต าแหน่ง นายแพทย์ช านาญการ  รพ.คลองเข่ือน 
10. นางสาวศศิธร  กาญจนพรชัย  ต าแหน่ง เภสัชกรปฏิบตัิการ  รพ.บ้านโพธิ์ 
11. นางสาวศศิวิมล  ซื้อเกรียงไกร  ต าแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ  รพ.สนามชัยเขต 
12. นางสาวกสิณา  ศรีศฤงคาร  ต าแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ  รพ.สนามชัยเขต 
13. นางสาวหทัยชนก  บุญมาก  ต าแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ  รพ.สนามชัยเขต 
14. นางสาวอชิรญาณ์  ชูฤทธิ์  ต าแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ  รพ.สนามชัยเขต   

 -  มีแพทย์  ทันตแพทย์ และเภสัชกร แจ้งความประสงค์ขอรับเงินเพิ่มพิเศษส าหรับแพทย์ 
ทันตแพทย์ และเภสัชกร ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2564 จ านวน  10   ราย  ดังนี้   
1. นางสาวมานิตา  พรรณวดี  ต าแหน่ง นายแพทย์ช านาญการพิเศษ  รพ.บ้านโพธิ์ 
2. นายอภิรักษ์  สินทรัพย์   ต าแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ  รพ.บ้านโพธิ์ 
3. นางสาวฐิติยา  วฒันกุล  ต าแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ  รพ.บ้านโพธิ์ 
4. นายสาธิต  การย์บรรจบ  ต าแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ  รพ.บ้านโพธิ์ 
5. นางอาริยา  พัดชา  ต าแหน่ง นายแพทย์ช านาญการพิเศษ  รพ.บางคล้า 
6. นางสาวน้ าเพชร  พลเยี่ยม  ต าแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ  รพ.แปลงยาว 
7. นางสาวนริศรา  นพโสภณ  ต าแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ  รพ.แปลงยาว 
8. นายวชิรวิทย์  วัชราคม   ต าแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ  สสจ.ฉะเชิงเทรา 
9. นางสาวโศรดา  อิงอนุรักษ์สกุล  ต าแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ  สสจ.ฉะเชิงเทรา 
10. นางสมจิตร  ทองสุขดี  ต าแหน่ง เภสัชกรเชี่ยวชาญ  สสจ.ฉะเชิงเทรา 

 -  มีแพทย์  ทันตแพทย์ และเภสัชกร แจ้งความประสงค์ขอยกเลิกเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับ
แพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกร ตั้งแต่ ๑ เมษายน 2564 จ านวน  1   ราย  ดังนี้   
1. นางสาวนาถธิดา  อาจอ านวย  ต าแหน่ง นายแพทย์ช านาญการ  รพ.พุทธโสธร 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ 
 
 



 ๖ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕   เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  
๕.๑  รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจ าเดือนมีนาคม 2564    โดย กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ     
 รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาจังหวัดฉะเชิงเทราตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 26 มีนาคม 

2564 จากบัตรรายงานผู้ป่วย(รง.506) จ านวนบัตรทั้งสิ้น 1,175 ฉบับ รายงานทันเวลาจ านวน 
1,175 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 โดยจ าแนกตามศูนย์ระบาดวิทยาอ าเภอดังนี้  

 
  รายละเอียดตามไฟล์ที่น าเสนอในทีป่ระชุม 
มติที่ประชุม   รับทราบ  
  
 อัตราป่วย 10 อันดับแรกจังหวัดฉะเชิงเทราเปรียบเทียบกับอัตราป่วยเขตสุขภาพที่ 6 และ อัตรา

ป่วยประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 26 มีนาคม 2564 

    
 รายละเอียดตามไฟล์ที่น าเสนอในทีป่ระชุม 
มติที่ประชุม   รับทราบ  



 ๗ 

  
 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก   
          ในวันที่ 26 มีนาคม 2564 สสจ.ฉะเชิงเทรา ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเพ่ิม  

1 ราย ได้แก่ อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 - 26 มีนาคม 2564 
จังหวัดฉะเชิงเทรา มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสม จ านวน ทั้งสิ้น 8 ราย คิดเป็นอัตราป่วยเท่ากับ 
1.11 ต่อแสนประชากร (ล าดับที่ 5 ของเขต ล าดับที่ 43 ของประเทศ, ข้อมูลจากส านักระบาดฯ  
มีผู้ป่วยไข้เลือดออกทั้งหมด 1,777 ราย อัตราป่วย 2.68 ต่อแสนฯ เสียชีวิต 1 ราย อัตราป่วยตาย
เท่ากับ ร้อยละ 0.06) มีกลุ่มอายุท่ีพบ สูงสุด คือ กลุ่มอายุ 5-9 ปี อัตราป่วยเท่ากับ 4.70 ต่อแสนฯ 
รองลงมาคือกลุ่มอายุ 35-44 ปี และ 55-64 ปี เท่ากับ 2.65 และ 1.77 ต่อแสนฯ ตามล าดับ 
อาชีพที่มจี านวนผู้ป่วยสูงสุดคือรับจ้าง เท่ากับ 3 ราย รองลงมาคือ นักเรียน และอาชีพอ่ืนๆ เท่ากับ 
2 ราย และ 2 ราย ตามล าดับ รายละเอียดตามไฟล์ที่น าเสนอในทีป่ระชุม 

มติที่ประชุม   รับทราบ   
  
 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   

   
  รายละเอียดตามไฟล์ที่น าเสนอในทีป่ระชุม 
มติที่ประชุม   รับทราบ   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๘ 

5.2  รายงานสถานะการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งบรายจ่ายประจ า ปีงบประมาณ 2564 ณ เดือนมีนาคม 
2564 โดย กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
      

                
  รายละเอียดตามไฟล์ที่น าเสนอในทีป่ระชุม 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
  
๕.๓  สถานการณ์การเงินการคลัง ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดย กลุ่มงานประกันสุขภาพ 
 

  
  รายละเอียดตามไฟล์ที่น าเสนอในทีป่ระชุม 
มติที่ประชุม   รับทราบ 

  



 ๙ 

๕.๔  แนวทางนิเทศงานและติดตามงาน ปี 2564 โดย กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
 

 
  เปลี่ยนแปลง วันที่ 22 เมษายน เป็น เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอท่าตะเกียบ และ 

วันที่ 27 เมษายน เป็น เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอพนมสารคาม 
ส่วนวันที่ 8,10,15 มิถุนายน จะปรับไปเดือน พฤษภาคม และจะท าหนังสือแจ้งให้ทราบต่อไป 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
  

๕.๕  รายงานการแจ้งเตือนผลการด าเนินงาน QOF ปี 2564  โดย กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
 - ผลการด าเนินงาน QOF นับตั้งแต่ 1 เมษายน 2563 – 31 มีนาคม 2564 รายละเอียดตามไฟล์ 

ที่น าเสนอในทีป่ระชุม และขอให้บันทึกและตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องให้เสร็จภายในเดือนเมษายน 
2564  
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
  
๕.๖ แนวทางการด าเนินงานตามนโยบาย cancer anywhere โดย รพ.เฉพาะทางมะเร็ง วิภารามอมตะนคร 

  
 รายละเอียดตามไฟล์ที่น าเสนอในทีป่ระชุม 
มติที่ประชุม   รับทราบ 



 ๑๐ 

   
๕.๗  แนวทางโรคหลอดเลือดสมอง โดย กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด  
 การด าเนินงานเพ่ือลดอัตราการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง รายละเอียดตามไฟล์ที่น าเสนอในทีป่ระชุม 
มติที่ประชุม   รับทราบ  
  
๕.๘  ผลการคัดกรองมะเร็งล าไส้ใหญ่ โดย ควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 

        
มติที่ประชุม   รับทราบ 
  
๕.๙  แจ้งก าหนดวันจัดกิจกรรมโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่
(Mammogram) โดย กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด       

  
มติที่ประชุม   รับทราบ 
  

 
 
 
 
 
 
 



 ๑๑ 

 
๕.10  งบประมาณ ยาเสพติด 2564 งวดที่ 1 โดย กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด       

       
มติที่ประชุม   รับทราบ 
  
๕.11  การก ากับติดตามผลการด าเนินงานสุขภาพจิต  โดย กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและ 
ยาเสพติด       
 สรุปรายงานผู้พยายามฆ่าตัวตาย, สรุปรายงานการฆ่าตัวตายส าเร็จ, สรุปผลการประเมินภาวะ

สุขภาพจิตและดูแลเยียวยาจิตใจในกลุ่มเสี่ยง, ผลการด าเนินงานตรวจสารแอมเฟตามีนหญิงตั้งครรภ์/
หญิงตั้งครรภ์ที่มารอคลอด รายละเอียดตามไฟล์ที่น าเสนอในทีป่ระชุม 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
  
๕.12  โครงการตรวจหู โดย กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 

      
ประธาน ในการประชุมครั้งต่อไป ให้น าเสนอข้อมูลเฉพาะรายเดือน และข้อมูลที่เข้าเกณฑ์เสี่ยง 14 ข้อ 

และให้ตรวจ OAE เฉพาะที่เข้าเกณฑ์เสี่ยง 14 ข้อ 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
  



 ๑๒ 

๕.13  นโยบายเด็กไทยสายตาดี โดย กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  

      
มติที่ประชุม   รับทราบ 
  
๕.14  ก้าวท้าใจ โดย กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  
 เป้าหมายยอดของผู้สมัครสมาชิกก้าวท้าใจ จ านวน 81,669 คน ยอดผู้สมัคร ณ วันที่ 29 มีนาคม 

2564 จ านวน 23,766 คน คิดเป็น 29.10% 
รายละเอียดตามไฟล์ที่น าเสนอในทีป่ระชุม 

ประธาน ฝากผู้บริหารทุกแห่ง ช่วยกระตุ้นยอดผู้สมัครด้วย และยอดสิ้นเดือนขอให้ได้ 40% 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
  
๕.15  งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) โดย กลุ่มงานประกันสุขภาพ  
 ผลการออกติดตามงบค่าเสื่อม ปี 2564 พบปัญหาส าคัญ ดังนี้ 

- คอมพิวเตอร์ขาดตลาด 
- จากระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ประเภทเดียวกันต้องจัดซื้อจัดจ้างในครั้งเดียวกันวงเงินเข้า
หลักเกณฑ์ e-bidding เป็นเหตุผล ท าให้เกิดความล่าช้า 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
  

6.1 เรื่องจากรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 
๖.๑.1  รองสมบัติ (น าเสนอโดยเอกสาร) 
 สรุปข้อมูลติดตามงบลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

รายการสิ่งก่อสร้าง และรายการครุภัณฑ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
รายละเอียดตามไฟล์ที่แจ้งในที่ประชุม 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
  

 
 

 



 ๑๓ 

๖.๑.2  รองฯ ชาญเลขา    
 ๑) วัดจุกเฌอจะท าพิธีหล่อหลวงพ่อโสธร ร่วมกับสสจ.และหน่วยงานต่างๆในจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่ง

ได้น าตู้รับบริจาค ให้ประชาชนซื้อแผ่นทอง ไปไว้ยังหน่วยงานต่างๆ และมีก าหนดเก็บตู้ในวันที่ 
26 เมษายน 2564 ส่วนเงินที่ได้จะคืนให้หน่วยงาน ส่วนทางวัดจะเก็บเฉพาะแผ่นทองมาท าพิธี
หล่อพระ  

 ๒) พิธีหล่อหลวงพ่อโสธรจะเริ่ม ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 และจะบริจาคพระไปยังหน่วยงาน
ต่างๆ ขนาด 43 นิ้วจะมอบให้ รพ.พุทธโสธร ,ขนาด 19 นิ้ว มอบให้ รพช. ,ขนาด 9 นิ้ว มอบ
ใ ห้  ส ส อ .  แ ล ะ จ ะ ม อ บ เ งิ น ใ ห้ แ ต่ ล ะ โ ร ง พ ย า บ า ล  จ า น ว น  50,000 บ า ท  ,  
มอบให้ สสอ. จ านวน 10,000 บาท ส่วนก าหนดการต่างๆ ทาง สสจ.จะท าหนังสือแจ้งให้ทราบ
ต่อไป 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
  
6.2  เรื่องจากโรงพยาบาล 
6.2.1  พญ.รุจิรัตน์  รพ.พุทธโสธร 
 ขอเชิญร่วมงาน งาน PADRIEW INNOVATION WEEK PRESENT EEC X SMART CITY ในวันที่  

2 - 4 เมษายน 2564 ณ บริเวณริมแม่น้ าบางปะกง หน้าโรงพยาบาลพุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
  
6.2.๒  ผอ.รพ.บางคล้า 
 การป้องกันอุบัติเหตุทางถนน หัวข้อในการรณรงค์ “สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด” 

ซ่ึง 7 วัน อันตราย เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 – 16 เมษายน 2564  
มติที่ประชุม   รับทราบ 
  
6.2.3  ผอ.รพ.พนมสารคาม 
 ตามท่ีท่าน นพ.สสจ. อยากให้ทุกโรงพยาบาลซ้อมแผนการฉีดวัคซีน เบื้องต้นได้ประสานกับ

โรงพยาบาลพุทธโสธร และจะซ้อมย่อยในระหว่างวันที่ 7 – 9 เมษายน และซ้อมใหญ่ วันที่ 20 
เมษายน  

ประธาน  ให้ทุกโรงพยาบาลซ้อมแผนบนโต๊ะ 
นางลาวัณย์ ให้ทุกโรงพยาบาลแต่งตั้งคณะท างานการให้บริการวัคซีนโควิด 19 โดยให้ส่งภายในวันที่ 30 

มีนาคม 2564 และให้ส่งรูปถ่ายสถานที่ในการฉีดวัคซีนมาด้วย 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
  
6.3  เรื่องจากสาธารณสุขอ าเภอ 
6.2.1  สสอ.บางปะกง 
 สอบถามการบริหารต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ของอ าเภอบางปะกง 
นายเดชชัย กรณีมีต าแหน่งว่าง ทางเขตสุขภาพจะท าหน้าที่บริหารจัดการภาพรวมทั้งหมด 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
  

 



 ๑๔ 

 
6.2.2  สสอ.คลองเขื่อน 
 สสอ.คลองเขื่อน แจ้งว่า รพ.สต.คลองเขื่อน ม.3  ขอใช้พ้ืนที่ รพ.สต.คลองเขื่อน ม.5 ซึ่งปิดสถาน

บริการแล้ว โดยจะน าไปใช้เป็น “ศูนย์การเรียนรู้ทางการแพทย์แผนไทย” ของอ าเภอคลองเขื่อน 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ และให้ สสอ.คลองเขื่อน ท าหนังสือแจ้ง สสจ. และ สสจ.ท าหนังสือแจ้งกองบริหารการ

สาธารณสุข  
  
6.๔  เรื่องจากกลุ่มงานในส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
6.๔.1  นิเทศงานกลุ่มวัย โดย กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
 ก าหนดการนเิทศเยี่ยมเสริมพลังส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัย ประจ าปีงบประมาณ 2564 

  
มติที่ประชุม   รับทราบ 
  
6.๔.๒  รพสต. น าร่องคลินิกกัญชาทางการแพทย์ โดย กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
 รพสต. น าร่องคลินิกกัญชาทางการแพทย์ 

  
 รายละเอียดตามไฟล์ที่น าเสนอในทีป่ระชุม  
มติที่ประชุม   รับทราบ 



 ๑๕ 

  
6.๔.3  กรอบการจ่ายชดเชยค่าบริการสาธารณสุขเพิ่มเติม ส าหรับการบริการระดับปฐมภูมิที่มีแพทย์ประจ า
ครอบครัว นอกพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2564  โดย กลุ่มงานพัฒนาระบบคุณภาพและรูปแบบ
บริการ 
 หน่วยบริการ/เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิที่มีแพทย์ประจ าครอบครัว นอก พ้ืนที่ กทม. ภายใต้

งบประมาณ 214 ล้านบาท  
รอบท่ี 1 ไม่เกินร้อยละ 25 (53.50 ล้านบาท) เหมาจ่ายในอัตราคงที่ไม่เกิน 125,000 บาท  
แก่หน่วย บริการที่ผ่านเกณฑ์ศักยภาพบริการ ภายในไตรมาส 1 
รอบท่ี 2 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 (160.50 ล้านบาท) จ่ายตามผลลัพธ์คุณภาพบริการ 
รายละเอียดตามไฟล์ที่น าเสนอในทีป่ระชุม 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
  
6.๕ เรื่องจากผู้แทนผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล   
 -ไม่มี- 
  
6.6 เรื่องจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 
 -ไม่มี- 
  
6.7 เรื่องจากนายกสมาคมอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
  -ไม่มี- 
 
เลิกประชุมเวลา ๑6.2๐ น. 
 
ลงชื่อ                 ภาคินี อินรัตน์ 

(นางสาวภาคินี อินรัตน์) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ผู้สรุปรายงานการประชุม 

 
ลงชื่อ               ชาตรี   นันทพานิช 

(นายชาตรี   นันทพานิช) 
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


