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รายงานการประชมุคณะกรรมการวางแผนประเมินผลและประชุมประจําเดือน ครั้งท่ี 4/๒๕๖4   
วันที่  30  เมษายน   พ.ศ. ๒๕๖๔   

ณ หองประชุมพุทธโสธร สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 

(ประชุมผานระบบ VDO  Conference โปรแกรม “ZOOM Cloud Meetings”) 
 

คณะกรรมการผูมาประชมุ ณ หองประชุมพุทธโสธร  

 

 

1) นายมณเฑียร  คณาสวัสดิ์ นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 

2) นายกสิวัฒน  ศรีประดิษฐ นายแพทยเชี่ยวชาญ  ดานเวชกรรมปองกัน 
3) นางสุนันทา  ชนะวรรณ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ดานสงเสริมพัฒนา 

4) นายชาญเลขา  กุลละวณิชย นักวชิาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ  ดานบริการทางวิชาการ (รก.) 

5) นายสมบัติ  ทั่งทอง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 

6) นางรัตนา  จันทร ทันตแพทยเชี่ยวชาญ 

7) นางสาวนุชนารถ  อรณพ ณ อยุธยา หัวหนากลุมงานบริหารทั่วไป 

8) นายชาตรี  นันทพานิช หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 

9) นายพิเชษฐ  ไตรติลานันท หัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ  

10) นายเจริญชัย  นวพาณิชย  หัวหนากลุมงานควบคุมโรคติดตอ (แทน) 

11) นางโสภา  เวฬตัุนต ิ หัวหนากลุมงานสงเสริมสุขภาพ 

12) นางลาวัณย อมรรัตน หัวหนากลุมงานพัฒนาคณุภาพและรูปแบบบรกิาร  

๑3) นางลลิตา  พรพนาวัลย หัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข 

14) นางสาวยุพิน  หงษวะชิน หัวหนากลุมงานควบคุมโรคไมติดตอ สุขภาพจิตฯ   

15) นายพีระพล  ตวนภูษา หัวหนากลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัย  

16) นายเดชชัย  สินเจริญ หวัหนากลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล 

17) นางสุภาพร คุณเจริญ หัวหนากลุมกฎหมาย (แทน) 

18) นางวิภาวี  สุวรรณธร หัวหนากลุมงานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

๑9) นายสมชาย หองทองคํา หัวหนากลุมงานสื่อสารองคกร   

20) นางรุงรัตน หองทองคํา หัวหนาสํานักงานเลขานุการฯ    



 ๒

คณะกรรมการผูรวมประชุมผานระบบ VDO  Conference 
 

 

1) นางสาวสมบัติ  ชุติมานุกูล ผูอํานวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร 

2) นางระพีพร  อารีย รองผูอํานวยการฝายการแพทย รพ.พุทธโสธร 

3) นางสาวสราพร มัทยาท รองผูอํานวยการดานพัฒนาระบบบริการ และสนับสนุนบรกิาร  

  รพ.พุทธโสธร 

4) นางรุจิรัตน  ปุณยลิขิต รองผูอํานวยการดานบริการปฐมภูมิ รพ.พุทธโสธร 

5) นายดิเรก  ภาคกุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลบางคลา 

6) นายสรลักษณ   ม่ิงไทยสงค ผูอํานวยการโรงพยาบาลบางน้ําเปรี้ยว 

7) นายสุธน  คุณรักษา ผูอํานวยการโรงพยาบาลบางปะกง 

8) นางสาวมานิตา   พรรณวดี ผูอํานวยการโรงพยาบาลบานโพธิ์  

9) นางอุไร  ศิลปกิจโกศล ผูอํานวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม 

10) นายอนุชา  อาภาสวัสดิ์ ผูอํานวยการโรงพยาบาลราชสาสน 

๑1) นายสันติ  สัมฤทธิ์มโนพร ผูอํานวยการโรงพยาบาลสนามชัยเขต (รก.) 

12) นางสาวทิพวรรณ   ไชยประการ ผูอํานวยการโรงพยาบาลแปลงยาว 

13) นายเกริกภัทร  ลิมปพยอม ผูอํานวยการโรงพยาบาลทาตะเกียบ 

14) นางสาววิพัชรินทร   ทรงเดชาพิพัฒน ผูอํานวยการโรงพยาบาลคลองเขื่อน 

15) นายสมเจตน   สถิตสมิทธิ์ สาธารณสุขอําเภอเมืองฉะเชิงเทรา  

16) นายศักดิ์ชัย  วินิจสกุลไทย สาธารณสุขอําเภอบางคลา 

17) นายกฤษดา   พรหมสุวรรณ สาธารณสุขอําเภอบางน้ําเปรี้ยว 

18) นายชูชีพ   มีเจริญ สาธารณสุขอําเภอบางปะกง 

19) นายมานิตย   ชุมชูจันทร สาธารณสุขอําเภอบานโพธิ ์

20) นายเทอดศักดิ์ แพทยประสิทธิ ์ สาธารณสุขอําเภอพนมสารคาม 

21) นายสุทัศน   เสียงไพโรจน สาธารณสุขอําเภอราชสาสน   

22) นายมนตรี   สมบูรณทรัพย สาธารณสุขอําเภอสนามชัยเขต (รก.) 

๒3) นางสาวจันทร  ศรีสุรักษ สาธารณสุขอําเภอแปลงยาว 

๒4) นายบุญฤทธิ์ เฮงไล สาธารณสุขอําเภอทาตะเกียบ  (รก.) 

๒5) นางศิริพร  สุขประเสริฐ สาธารณสุขอําเภอคลองเข่ือน 

26) นายเสรี  เพ็งสาท ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิง่แวดลอมเทศบาลเมืองฯ 

๒7) นายจํารัส   คํารอด ประธานชมรม อสม.จังหวัดฉะเชิงเทรา 



 ๓

ผูเขารวมประชุม ณ หองประชุมพุทธโสธร   

1) นางสมจิตร  ทองสุขดี เภสัชกรเชี่ยวชาญ 

๒) นายอาณัติ ประดิษแจง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

๓) นางสาวพรพิมล  ขันชูสวัสดิ์ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

๔) นายเมธี  เมฆวิชัย นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 

๕) นางสาวภาคินี  อินรัตน นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
 
 

กําหนดการประชมุ  
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.  นายมณเฑยีร คณาสวัสดิ ์ นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
เปนประธานในการประชุม     
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
 1. ขอบคุณทุกหนวยงานที่ชวยกันดําเนินงานกํากับควบคุมสถานการณโรคโควิด 19   
 2. ระยะเวลาการดูแลรักษาผูปวยโควิด 19 ใหปฏิบัติตามประกาศกรมการแพทย สําหรับการออก

หมายกักตัว นั้น ใหพิจารณาเปนรายๆไป 
 3. บุคลากรทางการแพทย หากรักษาตัว ครบ 14 วัน ตรวจแลวผล Not detected ก็ให

ปฏิบัติงานตามปกติ  
มติที่ประชุม รับทราบ  
 
ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลและประชุมประจําเดือน 
ครั้งที่ 3  เมื่อวันที่  ๒9 มีนาคม  ๒๕๖๔   
 รายงานการประชุมฯ จํานวน 15 หนา  รายละเอียดตามไฟลที่นําเสนอในทีป่ระชุม 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม  
  
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว 
 ไมมี 
  
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
๔.๑  การขอรับเงินเพิ่มพิเศษสําหรับแพทย ทันตแพทย และเภสัชกร ที่ปฏิบัติงานในสถานบริการสาธารณสุข    
       และไมทําเวชปฏิบัติสวนตัวและหรือปฏิบัติงานโรงพยาบาลเอกชน โดย กลุมงานบริหารทั่วไป 

  -  แพทย  ทันตแพทย และเภสัชกร แจงความประสงคขอรับเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับแพทย 
ทันตแพทย และเภสัชกร ตั้งแต ๑ พฤษภาคม  ๒๕64 จํานวน  4   ราย  ดังนี้   
1. นางสาวหิรัญญา  เย็นสบาย ตําแหนง เภสัชกรปฏิบัติการ  รพ.ราชสาสน 
2. นายเกริกภัทร  ลิมปพยอม ตําแหนง นายแพทยชํานาญการพิเศษ รพ.ทาตะเกียบ 
3. นางสาวบุญเพ็ญ  ติกคณารักษ ตําแหนง ทันตแพทยชํานาญการพิเศษ รพ.สนามชัยเขต 
4. นางสาวนันทิกา  เลาะหนับ ตําแหนง ทันตแพทยชํานาญการ  รพ.บานโพธิ์ 

  

 



 ๔

 - แพทย  ทันตแพทย และเภสัชกร แจงความประสงคขอรับเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับแพทย  
ทันตแพทยและเภสัชกร ตั้งแต ๑ มิถุนายน  ๒๕64 จํานวน  48   ราย  ดังนี้   
1.  นางสาวนิตยา  ยวงเดชกลา ตําแหนง นายแพทยชํานาญการพิเศษ รพ.บางปะกง 
2.  นายโกวิทย  โตะงาม  ตําแหนง เภสัชกรชํานาญการ   รพ.บางปะกง 
3. นางสาวนันทิกา  แยมวงษ ตําแหนง เภสัชกรปฏิบัติการ  รพ.บางปะกง 
4. นางสาวบัณฑิกา  ฮะฮวด ตําแหนง เภสัชกรปฏิบัติการ  รพ.บางปะกง 
5. นางสาวอรพรรณ  จินดาเลิศอุดมด ีตําแหนง ทันตแพทยชํานาญการ รพ.บางปะกง 
6. นายธนธรณ  ศรีเกษตรสรากุล ตําแหนง นายแพทยปฏิบัติการ  รพ.บางปะกง 
7. นางสาวอิชยา  ปลื้มบําเรอ ตําแหนง นายแพทยปฏิบัติการ  รพ.บางปะกง 
8.  นางสาวอรพินทร  สุขเจริญ ตําแหนง เภสัชกรชํานาญการ  รพ.พนมสารคาม 
9.  นางสาวชนกานต  ชื่นพันธุ ตําแหนง นายแพทยปฏิบัติการ  รพ.พนมสารคาม 
10.นางสาวณิชาภัทร  สมัยพานิช ตําแหนง เภสัชกรปฏิบัติการ  รพ.พนมสารคาม 
11.นายโสฬส เตชะมานนท ตําแหนง เภสัชกร   รพ.พนมสารคาม 
12.นายกวิน  โศจิรัตน  ตําแหนง นายแพทยปฏิบัติการ  รพ.พนมสารคาม 
13.นางสาวปยธิดา  พิมพิสาร ตําแหนง นายแพทยปฏิบัติการ  รพ.พนมสารคาม 
14.นางสาวธันยพร  สิริจันทรดิลก ตําแหนง นายแพทยปฏิบัติการ  รพ.พนมสารคาม 
15.นายจิรวิทย  ไกรกูล  ตําแหนง นายแพทยปฏิบัติการ  รพ.พนมสารคาม 
16.นางสาวศุภรัตน  เสนียศรีสกุล ตําแหนง เภสัชกรปฏิบัติการ  รพ.พุทธโสธร 
17.นายเฉลิมพล  บํารุงศริิ ตําแหนง นายแพทยปฏิบัติการ  รพ.พุทธโสธร 
18.นางพจีภัทร  อนุราชเสนา ตําแหนง นายแพทยเชี่ยวชาญ  รพ.พุทธโสธร 
19.นางสาวพาสนา  เรืองสวัสดิ์ ตําแหนง นายแพทยชํานาญการ  รพ.พุทธโสธร 
20.นางสาวฉัตรชฎา  ทองภูสวรรค ตําแหนง นายแพทยปฏิบัติการ  รพ.พุทธโสธร 
21.นางสาวพิชามญชุ  อัศวสุดสาคร ตําแหนง นายแพทยปฏิบัติการ  รพ.พุทธโสธร 
22.นางสาวพิชญาภา  หาญประมุขกุล ตําแหนง นายแพทยปฏิบัติการ  รพ.พุทธโสธร 
23.นางสาวปณณพร  สี่สถาพรวงศา ตําแหนง นายแพทยปฏิบัติการ  รพ.พุทธโสธร 
24.นางสาวพัชราภา  วัฒนวนิิจฉัย  ตําแหนง นายแพทยปฏิบัติการ  รพ.พุทธโสธร 
25.นางสาวนัฐพร  โรจนชนะทอง ตําแหนง นายแพทยปฏิบัติการ  รพ.พุทธโสธร 
26.นางสาวศุภากร  วงศดามา ตําแหนง นายแพทยปฏิบัติการ  รพ.พุทธโสธร 
27.นายภากร  เดชะวิจิตร ตําแหนง นายแพทยปฏิบัติการ  รพ.พุทธโสธร 
28.นายรณภพ  คงเปย  ตําแหนง นายแพทยปฏิบัติการ  รพ.พุทธโสธร 
29.นายบัญญพนต  สินนารายณ ตําแหนง นายแพทยปฏิบัติการ  รพ.พุทธโสธร 
30.นางสาวพรลภัส  กุลเกียรติประเสริฐ ตําแหนง นายแพทยปฏิบัติการ รพ.พุทธโสธร 
31.นายชาคร  ตังคณะกุล ตําแหนง นายแพทยปฏิบัติการ  รพ.พุทธโสธร 
32.นางสาวจิดาภา  ปานกิจเจริญ ตําแหนง นายแพทยปฏิบัติการ  รพ.พุทธโสธร 
33.นางสาวสุวภิา  ผูพัฒน ตําแหนง นายแพทยปฏิบัติการ  รพ.พุทธโสธร 
34.นายธรรศ  เชษฐานนท ตําแหนง นายแพทยปฏิบัติการ  รพ.พุทธโสธร 
35.นายธีรภัทร  สุวรรณศิริสุข ตําแหนง นายแพทยปฏิบัติการ  รพ.พุทธโสธร 
36.นางสาวอรัชพร  อังศุภากร ตําแหนง นายแพทยปฏิบัติการ  รพ.พุทธโสธร 
37.นางสาวชาลิสา  ตังคนังนุกูล ตําแหนง นายแพทยปฏิบัติการ  รพ.พุทธโสธร 
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38.นายปติภัทร  ถนอมทรัพย ตําแหนง นายแพทยปฏิบัติการ  รพ.พุทธโสธร 
39.นายชินวัตร  โควัธนพงศ ตําแหนง นายแพทยปฏิบัติการ  รพ.พุทธโสธร 
40.นายจิรพนธ  เจียรจรูญศร ี ตําแหนง นายแพทยปฏิบัติการ  รพ.พุทธโสธร 
41.นายวัชพล  วนาภรณ  ตําแหนง นายแพทยปฏิบัติการ  รพ.พุทธโสธร 
42.นายณฐัพงศ  นิโรจนสุวรรณ ตําแหนง นายแพทยปฏิบัติการ  รพ.พทุธโสธร 
43.นางสาวเปรมยุดา  องครัตนผล  ตําแหนง นายแพทยปฏิบัติการ  รพ.พุทธโสธร 
44.นายกฤษฎา  สุวรรณทิพย ตําแหนง นายแพทยปฏิบัติการ  รพ.พุทธโสธร 
45.นางสาวจิตราภรณ  พันธเพชร ตําแหนง เภสัชกรชํานาญการ  รพ.พุทธโสธร 
46.นายประภัสสร  ลีวะราปกรณ ตําแหนง เภสัชกรชํานาญการ  รพ.พุทธโสธร 
47.นางสาวใบหยก  เผด็จศึก ตําแหนง เภสัชกรปฏิบัติการ  รพ.พุทธโสธร 
48.นางสาวภัทราวรรณ  ศฤงคารศิริ ตําแหนง เภสัชกรปฏิบัติการ  รพ.พุทธโสธร 

 - แพทย  ทันตแพทย และเภสัชกร แจงความประสงคขอยกเลิกเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับแพทย      
ทันตแพทยและเภสัชกร ตั้งแต ๑ มิถุนายน 2564 จํานวน  1   ราย  ดังนี้   
1.  นางสาวศิริพรรณ  แมนเขียน ตําแหนง ทันตแพทยชํานาญการ  รพ.พุทธโสธร 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  
  
4.2  การดําเนินงานโครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกดวยวิธี HPV DNA TEST ปงบประมาณ 2564        
โดยกลุมงานควบคุมโรคไมติดตอ สุขภาพจิตและยาเสพติด (นําเสนอ โดย นพ.อุฬาร สวนขวัญ พยาธิแพทย 
โรงพยาบาลพุทธโสธร) 
 รายละเอียดตามไฟลท่ีนําเสนอในทีป่ระชุม 
ขอพิจารณา เสนอให รพช. เขารวมโครงการฯ โดยสงตรวจที่โรงพยาบาลพุทธโสธร 
มติที่ประชุม เห็นชอบ  
  
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
๕.๑  รายงานการเฝาระวังทางระบาดวิทยาประจําเดือนเมษายน 2564    โดย กลุมงานควบคุมโรคติดตอ     
 รายงานการเฝาระวังทางระบาดวิทยาจังหวัดฉะเชิงเทราตั้งแตวนัที่ 1 เมษายน – 29 เมษายน 2564  

จากบัตรรายงานผูปวย (รง.506) จํานวนบัตรทั้งสิ้น 1,050 ฉบับ รายงานทันเวลาจํานวน 1,050 ฉบับ  
คิดเปนรอยละ 100 โดยจาํแนกตามศนูยระบาดวิทยาอําเภอ ดังนี ้

  
 รายละเอียดตามไฟลที่นําเสนอในที่ประชุม 
มติที่ประชุม  รับทราบ  
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 อัตราปวย 10 อันดับแรกจังหวัดฉะเชิงเทราเปรียบเทียบกับอัตราปวยเขตสุขภาพที่ 6 และ อัตราปวย
ประเทศ ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน – 29 เมษายน 2564 

  
 รายละเอียดตามไฟลที่นําเสนอในทีป่ระชุม 
มติที่ประชุม  รับทราบ  
  
 สถานการณโรคไขเลือดออก   
          นับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 29 เมษายน2564 จังหวัดฉะเชิงเทรา มีผูปวยโรค

ไขเลือดออกสะสมจํานวน ทั้งสิ้น 9 ราย คิดเปนอัตราปวยเทากับ 1.25 ตอแสนประชากร (ลําดับที่ 4 
ของเขต ลําดับที่ 45 ของประเทศ, ขอมูลจากสํานัก ระบาดฯ มีผูปวยไขเลือดออกทั้งหมด 2,519 
ราย อัตราปวย 3.79 ตอแสนฯ เสียชีวิต 2 ราย อัตราปวยตายเทากับ รอยละ 0.08) มีกลุมอายุที่พบ
สูงสุดคือ กลุมอายุ 5-9 ป อัตราปวยเทากับ 4.70 ตอแสนฯ รองลงมาคือกลุมอายุ 35-44 ป  
และ 55-64 ป เทากับ 2.65 และ 1.77 ตอแสนฯ ตามลําดับ อาชีพที่มีจํานวนผูปวยสูงสุดคือ
รับจาง เทากับ 4 ราย รองลงมาคือ นักเรียน และในปกครอง เทากับ 2 ราย และ 1 ราย ตามลําดับ
รายละเอียดตามไฟลที่นําเสนอในทีป่ระชุม 

มติที่ประชุม  รับทราบ  
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5.2  รายงานสถานะการเบิกจายเงินงบประมาณ งบรายจายประจํา ปงบประมาณ 2564 ณ เดือนมีนาคม 
2564 โดย กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 

       
 รายละเอียดตามไฟลที่นําเสนอในทีป่ระชุม 
มติทีป่ระชมุ  รับทราบ  
  
๕.๓  สถานการณการเงินการคลัง ณ เดือนมีนาคม 2564 โดย กลุมงานประกันสุขภาพ 
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 สรุปสถานการณการเงิน รพ.สนามชัยเขต 
รพ.สนามชัยเขต วิกฤต ระดับ 1 Current Ratio ตกเกณฑ (1.5 เทา) พบวา เงินสดและรายการ
เทียบเทาเงินสดลดลง (3.77 ลานบาท) รายรับนอยกวารายจาย 3.77 ลานบาท Cash Ratio ผาน
เกณฑ (0.80เทา) พอดี ยังคงวิกฤตระดับ 1 ตอเนื่องจากเดือนกอน เพราะวามีรายรับ UC ที่บันทึก 
ในเดือนกุมภาพันธ 2564 ชวยพยุงสถานการณไว และมีรายไดจากการขายบัตรสุขภาพแรงงาน 
ตางดาว จํานวน 2 ลานบาท 

มติที่ประชุม  รับทราบ  
  
5.4) รายการเรียกเก็บคาบริการผูปวยนอกระหวางสถานพยาบาลในจังหวัด ปงบประมาณ 2564 เดือนตุลาคม 
2563 - เดือนธันวาคม 2563 (ไตรมาส 1) โดย กลุมงานประกันสุขภาพ 

  
 ไดแจง ตามหนังสือ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ ฉช 0032/ว 607 ลงวันที่ 20 

เมษายน 2564 ขอใหโรงพยาบาลแตละแหงไดชําระหนี้กันดวย  
มติที่ประชุม  รับทราบ  
  
5.5) งบคาบริการทางการแพทยที่เบิกจายในลักษณะงบลงทุน (คาเสื่อม) โดย กลุมงานประกันสุขภาพ 

  
 รายละเอียดตามไฟลที่นําเสนอในทีป่ระชุม 
มติที่ประชุม   รับทราบ  



 ๙

6.1 เรื่องจากรองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด 
๖.๑.๑  รองฯ กสิวัฒน 
 1. แผนการฉีดวัคซีนเริ่ม เดือนมิถุนายน และจะดําเนินการฉีดวัคซีนใหแลวเสร็จภายใน เดือน

ธันวาคม 
 2. การใหจองวัคซีน จะใหจองผาน ไลนหมอพรอม และ Application หมอพรอม 
มติที่ประชุม   รับทราบ  
  
๖.๑.2  รองฯ สุนันทา 
 งานอนามัยแมและเด็ก เรื่องมหัศจรรยพันวัน ไดบรรจุเขาไปเปน 1 ใน 3 วาระของจังหวัดฉะเชิงเทรา

สะอาด โดยผูวาราชการจังหวัดใหบรรจุเรื่องนี้เขา และใหรายงานผลการขับเคลื่อนการดําเนินงาน            
อยางตอเนื่อง  

มติที่ประชุม   รับทราบ  
  
๖.๑.๓  รองฯ สมบัติ    
 1. แจงผลการคัดเลือกลูกหลวงพอโสธรพันธุแท ประจําเดือนเมษายน จํานวน 2 ทาน ที่ไดรับการ

คัดเลือกจากคณะกรรมการ คือ นางสาวอํานวยพร สิงหภิรมย จากโรงเรียนสุเหราคลอง 18 
อําเภอบางน้ําเปรี้ยว และนางสาวธิดารี จันทรไทย โรงเรียนตลาดบางบอ  

 ๒. การติดตามการเบิกจายงบลงทุน รายการสิ่งกอสราง และรายการครุภัณฑ 
- สิ่งกอสราง เบิกจายแลวคิดเปน 2.7%  ครุภัณฑ เบิกจายแลวคิดเปน 44%  ขอใหพื้นที่เรงรัด
ดําเนินการและเบิกจายดวย 
- งบเงินกูโควิด ฝากผูบริหารเรงรัดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวย 

มติที่ประชุม   รับทราบ  
  
๖.๑.4  ผูชวยนายแพทย สสจ. (ทพญ.รัตนา)  
 สอบถามเรื่องทันตแพทยที่ใชทุน แพทยใชทุน นักเรียนทุน มาจากพื้นที่ตางๆและในกรณท่ีีมา 

จากพื้นที่สีแดงเขม จะมีมาตรการอยางไรบาง  
รองชาญเลขา ใหทําแบบคัดกรองความเสี่ยง 
มติที่ประชุม   รับทราบ  
  
6.2  เรื่องจากโรงพยาบาล 
6.2.1 รพ.บางคลา 
ผอ.ดิเรก 1. ใหเปด Call Center เพ่ือรองรับการตอบคําถามตางๆเก่ียวกับวัคซีน 
 2. การใหจองวัคซีน 50% ของยอดจอง ซึ่งวางแผนการเริ่มฉีดวัคซีนของกระทรวงฯ ในวันที่ 7 

มิถุนายน 2564 
 3. ในวันจันทรที่ 3 พฤษภาคม 2564 เชิญคณะทํางานผูรับผิดชอบเรื่องวัคซีนเขารวมประชุม โดย

ประชุมผานระบบ Zoom Meeting 
 4. Line หมอพรอม อยูระหวางการปรับปรุงระบบ ในชวงนี้ใหใช Application หมอพรอม ไปกอน 
มติที่ประชุม   รับทราบ  
  



 ๑๐

6.3 เรื่องจากสาธารณสุขอาํเภอ 
6.3.1 สสอ.บานโพธิ์ 
 โรงเรียนวัดผา จะนํานักกีฬา จากกรุงเทพ และสมุทรปราการ มาฝก ฟุตซอล ที่โรงเรียนวัดผา และได

แจงทางอาจารย แลววาจะตองมีผลตรวจโควิด กอนเขาพ้ืนท่ีดวย  
มติที่ประชุม  รับทราบ  
  
6.๔  เรื่องจากกลุมงานในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
6.๔.1  กลุมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 

        
 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ไดสนับสนุนอุปกรณในการปฏิบัติงานของ อสม. ในการเฝาระวังโรค 

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ซึ่งของจะมาถึงในวันที่ 3 พฤษภาคม และขอใหทุกอําเภอจัดหารถเขามารับ
อุปกรณตางๆ ตั้งแตเวลา 13.00 น. เปนตนไป 

มติที่ประชุม  รับทราบ  
  
6.๔.2  กลุมงานประกันสุขภาพ 
 บุคลากรทางการแพทยที่ติดโควิด ระหวางการทํางาน สามารถขอชดเชยตามมาตรา 18 (4) 

รายละเอียดตางๆ สอบถามไดที่กลุมงานประกันสุขภาพ  
มติที่ประชุม  รับทราบ  
  
6.๔.3  กลุมงานควบคุมโรคไมติดตอ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
 แจงประชาสัมพันธ มูลนิธิกาญจนบารมี ไดจัดกิจกรรมโครงการคัดกรองมะเร็งเตานมโดย

เครื่องเอกซเรยเตานมเคลื่อนที่ มาใหบริการจํานวน 5 คัน ระหวางวันที่ 27 เมษายน – 31 
พฤษภาคม 2564 ณ วัดอินทราราม ต.หนองตีนนก อ.บานโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

มติที่ประชุม  รับทราบ  
  

 
 



 ๑๑

 
6.5 เรื่องจากผูแทนผูอาํนวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 
 -ไมม-ี 
  
6.6 เรื่องจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 
 -ไมม-ี 
  
6.7 เรื่องจากนายกสมาคมอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 -ไมม-ี 
  
เลิกประชุมเวลา ๑๖.1๐ น. 
  

 
ลงชื่อ                  ภาคินี อินรัตน 

(นางสาวภาคินี อินรัตน) 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

ผูสรุปรายงานการประชุม 

ลงชื่อ               ชาตรี   นันทพานิช 
(นายชาตรี   นันทพานิช) 

หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 
ผูตรวจรายงานการประชุม 

 
 
 
 
 


