
 

 

รายงานการประชมุคณะกรรมการวางแผนประเมินผลและประชุมประจําเดือน ครั้งท่ี 6/๒๕๖4   
วันที่  30  มิถุนายน   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) นางรัตนา  จันทร ทันตแพทยเชี่ยวชาญ 

6) นายดิเรก  ภาคกุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลบางคลา 

7) นายชูชีพ มีเจริญ สาธารณสุขอําเภอบางปะกง 

8) นางสาวนุชนารถ  อรณพ ณ อยุธยา หัวหนากลุมงานบริหารทั่วไป 

9) นายอาณัติ ประดิษแจง หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข (แทน) 

10) นายพิเชษฐ  ไตรติลานันท หัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ  

11) นายเจริญชัย  นวพาณิชย  หัวหนากลุมงานควบคุมโรคติดตอ (แทน) 
12) นางโสภา  เวฬตัุนต ิ หัวหนากลุมงานสงเสริมสุขภาพ 

13) นางลาวัณย อมรรัตน หัวหนากลุมงานพัฒนาคณุภาพและรูปแบบบริการ  

๑4) นางสาวพรสวรรค อิมามี หัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข (แทน) 

15) นางสาวยุพิน  หงษวะชิน หัวหนากลุมงานควบคุมโรคไมติดตอ สุขภาพจิตฯ   

16) นายพีระพล  ตวนภูษา หัวหนากลุมงานอนามัยสิง่แวดลอมและอาชีวอนามัย  

17) นายเดชชัย  สินเจริญ หัวหนากลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล 

18) นางสาวพรพิมล แนนหนา หัวหนากลุมกฎหมาย  

19) นางวิภาวี  สุวรรณธร หัวหนากลุมงานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

20) นายสมชาย หองทองคํา หัวหนากลุมงานสื่อสารองคกร   

21) นางรุงรัตน หองทองคํา หัวหนาสํานักงานเลขานุการฯ    
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คณะกรรมการผูรวมประชุมผานระบบ VDO  Conference 
 

 

1) นางสาวสมบัติ  ชุติมานุกูล ผูอํานวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร 

2) นายสมบัติ  ทั่งทอง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 

3) นางระพีพร  อารีย รองผูอํานวยการฝายการแพทย รพ.พุทธโสธร 

4) นางสาวสราพร มัทยาท รองผูอํานวยการดานพัฒนาระบบบริการ และสนับสนุนบริการ  

  รพ.พุทธโสธร 

5) นางรุจิรัตน  ปุณยลิขิต รองผูอํานวยการดานบริการปฐมภูมิ รพ.พุทธโสธร 

6) นายสรลักษณ   ม่ิงไทยสงค ผูอํานวยการโรงพยาบาลบางน้ําเปรีย้ว 

7) นายสุธน  คุณรักษา ผูอํานวยการโรงพยาบาลบางปะกง 

8) นางอุไร  ศิลปกิจโกศล ผูอํานวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม 

9) นายอนุชา  อาภาสวัสดิ์ ผูอํานวยการโรงพยาบาลราชสาสน 

๑0) นายสันติ  สัมฤทธิ์มโนพร ผูอํานวยการโรงพยาบาลสนามชัยเขต (รก.) 

11) นางสาวทิพวรรณ   ไชยประการ ผูอํานวยการโรงพยาบาลแปลงยาว 

12) นายเกริกภัทร  ลิมปพยอม ผูอํานวยการโรงพยาบาลทาตะเกียบ 

13) นางสาววิพัชรินทร   ทรงเดชาพิพัฒน ผูอํานวยการโรงพยาบาลคลองเขื่อน 

14) นายสมเจตน   สถิตสมิทธิ์ สาธารณสุขอําเภอเมืองฉะเชิงเทรา  

15) นายศักดิ์ชัย  วินิจสกุลไทย สาธารณสุขอําเภอบางคลา 

16) นายกฤษดา   พรหมสุวรรณ สาธารณสุขอําเภอบางน้ําเปรี้ยว 

17) นายมานิตย   ชุมชูจันทร สาธารณสุขอําเภอบานโพธิ ์

18) นายเทอดศักดิ์ แพทยประสิทธิ ์ สาธารณสุขอําเภอพนมสารคาม 

19) นายสุทัศน   เสียงไพโรจน สาธารณสุขอําเภอราชสาสน   

20) นายมนตรี   สมบูรณทรัพย สาธารณสุขอําเภอสนามชัยเขต (รก.) 

๒1) นางสาวจันทร  ศรีสุรักษ สาธารณสุขอําเภอแปลงยาว 

๒2) นายบุญฤทธิ์ เฮงไล สาธารณสุขอําเภอทาตะเกียบ  (รก.) 

๒3) นางศิริพร  สุขประเสริฐ สาธารณสุขอําเภอคลองเข่ือน 

24) นายเสรี  เพ็งสาท ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิง่แวดลอมเทศบาลเมืองฯ 

๒5) นายจํารัส   คํารอด ประธานชมรม อสม.จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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ผูเขารวมประชุม ณ หองประชุมพุทธโสธร   

1) นางสมจิตร  ทองสุขดี เภสัชกรเชี่ยวชาญ 

๒) นายชาญศักดิ์ เจียมวงศากุล นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

๓) นายเมธี  เมฆวิชัย นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 

๔) นางสาวนัทธมน นักเสียง นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 

๕) นางสาวภาคินี  อินรัตน นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
 
 

กําหนดการประชมุ  
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.  นายมณเฑยีร คณาสวัสดิ ์ นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
เปนประธานในการประชุม     
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
 1. สถานการณโควิดในปจจุบัน เริ่มมีมากข้ึน ดังนั้นขอความรวมมือหนวยงานในสังกัดทุกแหง

ชวยกันตรวจคัดกรองเชิงรุกใหมากข้ึน และจะตองเตรียมความพรอมของโรงพยาบาลสนาม  
ใหเพียงพอ  

 2. เรื่องเตียงผูปวย ถาเปนผูปวยที่ไมมีอาการ สํารวจแลวพักคนเดียวและสามารถดูแลตัวเองได 
หลังจากรักษาตัวที่โรงพยาบาลครบ 10 วันแลว จะใหกลับไปดูแลตัวเองที่บานตอ  
ในกรณเีตยีงเตม็ เพ่ือที่จะไดมีเตียงใหผูปวยคนใหมเขารักษาตัวตอไป  

 3. เรื่องวัคซนี ในเดือนกรกฎาคม มียอดจองวัคซีนผานแอปพลิเคชัน หมอพรอมจํานวน 77,000 ราย 
และนโยบายของจังหวัดฉะเชิงเทราคือทุกรายที่จองผานหมอพรอม จะตองไดฉีดวัคซีนทุกราย 
และฝากทุกแหงเรงฉีดใหกับบุคลากรทางการแพทย อสม. และผูสูงอายุ สวนคณะครู ก็ไดฉีดไป
แลวบางสวน และโรงเรียน คงจะชะลอการเปดภาคเรียนออกไปกอน 
และขอความรวมมือทุกแหงไมคียขอมูลการจองวัคซนีเพ่ิมหลังจํานวน 83,443 รายนี้ เพ่ือจะได
ไมมีปญหาในการบริหารจัดการวัคซนี แตหลังจากนี้ใหลงจองเปนระบบคิว ไมตองระบุวันที ่

มติที่ประชุม รับทราบ  
 
ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลและประชุมประจําเดือน 
ครั้งที่ 5  เมื่อวันที่  27 พฤษภาคม ๒๕๖๔   
 รายงานการประชุมฯ จํานวน 11 หนา  รายละเอียดตามไฟลที่นําเสนอในทีป่ระชุม 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม  
  
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว 
 ไมมี 
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ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
๔.๑  การขอรับเงินเพิ่มพิเศษสําหรับแพทย ทันตแพทย และเภสัชกร ที่ปฏิบัติงานในสถานบริการสาธารณสุข    
       และไมทําเวชปฏิบัติสวนตัวและหรือปฏิบัติงานโรงพยาบาลเอกชน โดย กลุมงานบริหารทั่วไป 

  -  แพทย  ทันตแพทย และเภสัชกร แจงความประสงคขอรับเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับแพทย 
ทันตแพทย และเภสัชกร ตั้งแต ๑ กรกฎาคม  ๒๕64 จํานวน  17   ราย  ดังนี้   
1. นางวัชรา  ชูเชิด  ตําแหนง เภสัชกรชํานาญการพิเศษ  รพ.บางปะกง 
2. นายณปณณ  เจริญสินรุงเรือง ตําแหนง เภสัชกรปฏิบัติการ  รพ.บางปะกง 
3. นางสาวศราวดี  เปยมระลึก ตําแหนง เภสัชกรชํานาญการ  รพ.พุทธโสธร 
4. นางสาวพรพรรณ  ปติอิสริยาภรณ  ตําแหนง เภสัชกรชํานาญการพิเศษ รพ.บางน้ําเปรี้ยว 
5. นายอัครพล สุคนธานนท ตําแหนง นายแพทยชํานาญการ  รพ.พนมสารคาม 
6. นายธนพัฒน  เจริญสุข ตําแหนง นายแพทยชํานาญการ   รพ.พนมสารคาม 
7. นางสาวมนัสวี  นิพันธประศาสน ตําแหนง เภสัชกร   รพ.พนมสารคาม 
8. นางสาวสุวภิา  ตันยานนท ตําแหนง นายแพทยชํานาญการ  รพ.บางน้ําเปรี้ยว 
9. นางสาวนัดดา  พนาคุณากร ตําแหนง นายแพทยชํานาญการ  รพ.บางน้ําเปรี้ยว 
10. นางสาวลลิตา  ตั้นเจริญ ตําแหนง นายแพทยชํานาญการ  รพ.พุทธโสธร 
11. นางสาวกรกมล  รัตนพันธุ ตําแหนง นายแพทยชํานาญการ  รพ.พุทธโสธร 
12. นางสาวยลดา  พรหมนารท ตําแหนง นายแพทยชํานาญการ  รพ.พุทธโสธร 
13. นางสาวภัทรา  ธีรตระกูล ตําแหนง นายแพทยชํานาญการ  รพ.พุทธโสธร 
14. นางสาวปทมาวดี  ชัยชุมพร ตําแหนง นายแพทยชํานาญการ  รพ.พุทธโสธร 
15. นางสาวธารณันท  กลิ่นศรีสุข ตําแหนง นายแพทยชํานาญการ  รพ.พุทธโสธร 
16. นางสาวระพีพรรณ  ทิมสุวรรณ ตําแหนง นายแพทยชํานาญการ  รพ.พุทธโสธร 
17. นายเอกรินทร รัฐปฐมวงศ  ตําแหนง ทันตแพทยชํานายการ  รพ.พุทธโสธร 
  
 - แพทย  ทันตแพทย และเภสัชกร แจงความประสงคขอรับเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับแพทย  
ทันตแพทยและเภสัชกร ตั้งแต ๑ สิงหาคม  ๒๕64 จํานวน  4   ราย  ดังนี้   
1. นางสาวสิรินภา  เสนียมโนมัย ตําแหนง นายแพทยชํานาญการ  รพ.พุทธโสธร 
2. นายภมรพล  ภูตระกูล  ตําแหนง ทันตแพทยชํานาญการ  รพ.คลองเขื่อน 
3. นางสาวปนปณิธ  สุขวโรตมวัตร ตําแหนง นายแพทยชํานาญการ  รพ.พุทธโสธร 
4. นายสดุดี  ลาภกระจาง  ตําแหนง นายแพทยชํานาญการ  รพ.พุทธโสธร 
  
 -  แพทย  ทันตแพทย และเภสัชกร แจงความประสงคขอรับเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับแพทย 
ทันตแพทย และเภสัชกร ตั้งแต 1 กันยายน 2564 จํานวน  1   ราย  ดังนี้   
1. นางสุภารัตน  พจนโสภณากุล ตําแหนง เภสัชกรชํานาญการ  สสจ.ฉะเชิงเทรา 
  
 -  มแีพทย  ทันตแพทย และเภสัชกร แจงความประสงคขอยกเลิกเงินเพิ่มพิเศษสําหรับแพทย      
ทันตแพทยและเภสัชกร ตั้งแต ๑ มิถุนายน 2564 จํานวน 5 ราย  ดังนี้   
1.  นางสาวกวิน  โศจิรัตน ตําแหนง  นายแพทยปฏิบัติการ  รพ.พนมสารคาม 
2.  นางสาวธันยพร  สิริจันทรดิลก ตําแหนง  นายแพทยปฏิบัติการ  รพ.พนมสารคาม 
3.  นางสาวปยธิดา  พิมพิสาร ตําแหนง  นายแพทยปฏิบัติการ  รพ.พนมสารคาม 



 ๕

4.  นางสาวชนกานต  ชื่นพันธุ ตําแหนง  นายแพทยปฏิบัติการ  รพ.พนมสารคาม 
5.  นางสาวอุทัยยา  เทาศิริ ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุข   รพ.พนมสารคาม 
 หมายเหตุ : รพ.พนมสารคามแจงยกเลิกการรับเงินเพ่ิมพิเศษฯ ตามหนังสือที่ ฉช 0032.3/1951   

มติที่ประชุม เห็นชอบ  
  
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
๕.๑  รายงานการเฝาระวังทางระบาดวิทยาประจําเดือนมิถุนายน 2564    โดย กลุมงานควบคุมโรคติดตอ     
 รายงานการเฝาระวังทางระบาดวิทยาจังหวัดฉะเชิงเทราตั้งแตวนัที่ 1 มกราคม – 29 มิถุนายน 2564 จาก

บัตรรายงานผูปวย(รง.506) จํานวนบัตรทั้งสิ้น 6,094 ฉบับ รายงานทันเวลาจํานวน 6,094 ฉบับ คดิเปน
รอยละ 100 โดยจําแนกตามศนูยระบาดวิทยาอําเภอ ดังนี ้

  
 รายละเอียดตามไฟลที่นําเสนอในที่ประชุม 
มติที่ประชุม  รับทราบ  
  
 อัตราปวย 10 อันดับแรกจังหวัดฉะเชิงเทราเปรียบเทียบกับอัตราปวยเขตสุขภาพที่ 6 และ อัตราปวย

ประเทศ ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน – 29 มิถุนายน 2564 

  
 รายละเอียดตามไฟลที่นําเสนอในทีป่ระชุม 
มติที่ประชุม  รับทราบ  
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 สถานการณโรคไขเลือดออก   
          นับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันท่ี 29 มิถุนายน 2564 จังหวัดฉะเชิงเทรา มีผูปวย

โรคไขเลือดออกสะสมจํานวน ท้ังสิ้น 18 ราย คิดเปนอัตราปวยเทากับ 2.50 ตอแสนประชากร 
(ลําดับที่ 6 ของเขต ลําดับที่ 55 ของประเทศ, ขอมูลจากสํานัก ระบาดฯ มีผูปวยไขเลือดออกทั้งหมด 
4,218 ราย อัตราปวย 6.34 ตอแสนฯ เสียชีวิต 3 ราย อัตราปวยตายเทากับ รอยละ 0.07) มีกลุม
อายุที่พบสูงสุดคอื กลุมอายุ 5-9 ป อัตราปวยเทากับ 4.70 ตอแสนฯ รองลงมาคือกลุมอายุ 55-64 
ป และ 35-44 ป เทากับ 3.55 และ 3.54 ตอแสนฯ ตามลําดับ อาชีพที่มีจํานวนผูปวยสูงสุดคือ
รับจาง เทากับ 9 ราย รองลงมาคือ นักเรียน และในปกครอง เทากับ 4 ราย และ 2 ราย ตามลําดับ 
รายละเอียดตามไฟลที่นําเสนอในทีป่ระชุม 

มติที่ประชุม  รับทราบ  
  
5.2  รายงานสถานะ การเบิกจายเงินงบประมาณ งบรายจายประจํา ปงบประมาณ 2564 ณ เดือนพฤษภาคม 
2564 โดย กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 
 รับงบประมาณ 66,819,487 บาท เบิกจาย 57,953,752.09 บาท คิดเปน 86.73%  

ฝากผูบริหารทุกแหง เรงรัดติดตามรายการที่ยังมีการเบิกจายลาชาดวย 
รายละเอียดตามไฟลท่ีนําเสนอในทีป่ระชุม 

มติที่ประชุม  รับทราบ  
  
๕.๓  สถานการณการเงินการคลัง ณ เดือนพฤษภาคม 2564 โดย กลุมงานประกันสุขภาพ 

  
 สรุปสถานการณการเงิน รพ.สนามชัยเขต 

-รพ.สนามชัยเขต วิกฤต ระดับ 2 ตอเนื่องจากเดือนกอน Current Ratio 1.31 เทา พบวาตกเกณฑ 
(เกณฑ 1.5 เทา) เงนิสดและรายการเทียบเทาเงนิสดลดลง (2.07 ลานบาท) โดยมีรายจายมากกวา
รายรับอยู 2.07 ลานบาท ซึ่ง Cash Ratio ในเดือนนี้เทากับ 0.63 เทา พบวาตกเกณฑ (เกณฑ 
0.80 เทา) อีกดวย  
- รพ.ราชสาสน วิกฤต ระดับ 1 (เดือนกอนวิกฤต ระดับ 0) Current Ratio 1.39 เทา พบวาตก
เกณฑ (เกณฑ 1.5 เทา) เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลง (1.1 ลานบาท) โดยมีรายจาย
มากกวารายรับประมาณ 1.1 ลานบาท  

มติที่ประชุม  รับทราบ  
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5.4  สนับสนุนการจายยาสมุนไพรฟาทะลายโจร โดย กลุมงานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
      สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะอนุกรรมการบัญชียาหลักแหงชาติดานสมุนไพรครั้งที่ 6/2564 เมื่อ

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 มีมติคัดเลือกรายการยาจาก สมุนไพร ไดแก ยาสารสกัดจากฟาทะลาย
โจร และ ยาจากผงฟาทะลายโจร เขา สูบัญชียาหลักแหงชาติ และตามประกาศคณะกรรมการพัฒนา
ระบบยาแหงชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแหงชาติดานสมุนไพร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 เพ่ือใหเกิดการ 
ขับเคลื่อนและสงเสริมการใชยาจากสมุนไพรในระบบบริการสุขภาพอยางเปน รูปธรรม ทันตอ
สถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปจจุบัน 
     กรมการแพทยแผนไทยและ การแพทยทางเลือกสนับสนุน  
1. ยาสมุนไพรฟาทะลายโจรเพ่ือนําไปใช สําหรับผูปวยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
2. แบบเก็บขอมูลผูปวยรายบุคคลและยาสมุนไพรฟา ทะลายโจร สําหรับผูปวยโรคตดิเชื้อไวรัส       
โคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีความรุนแรงนอย 
โดยขอความรวมมือแบบเก็บขอมูลผูปวยรายบุคคล ใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ ทุกสิ้นเดือน 
 

นพ.กสิวัฒน 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ  
  
6.1 เรื่องจากรองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด 
๖.๑.๑  รองฯ กสิวัฒน    
 การติดตามผล Lab Covid 19 ระลอกใหม จังหวัดฉะเชิงเทรา  

จํานวนผูติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม เมษายน 2564  มีจํานวนผูปวยในเขต จํานวน 
4,696 ราย (ในเรือนจํา 2,582 ราย) ผูปวยนอกเขต 356 ราย รวมทั้งจังหวัด 5,052 ราย 
ขอมูลบุคลากรทางการแพทยท่ีติดเชื้อ Covid 19 ระลอกใหม จังหวัดฉะเชิงเทรา 
บุคลากรทางการแพทยท่ีติดเชื้อ รวม 45 ราย แบงเปน หญิง 32 ราย ชาย 12 ราย มี อาการ 21 ราย 
ไมมีอาการ 24 ราย  
รายละเอียดตามไฟลท่ีนําเสนอในทีป่ระชุม  

มติที่ประชุม   รับทราบ  
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6.2  เรื่องจากโรงพยาบาล 
นพ.ดิเรก -โรงพยาบาลสนาม เตียงอาจจะไมพอ หากมีจํานวนผูปวยเพ่ิมขึ้น ตอนนี้กําลังดําเนินการหาที่เพ่ือเปด

โรงพยาบาลสนาม   
-สมุทรปราการ ปทุมธานี และกรุงเทพฯ เตียงใกลเต็ม ดังนั้นอาจมีคนไขตางจังหวัดมาตรวจกับ รพช.
ตางๆของฉะเชิงเทรา ดังนั้นหากโรงพยาบาลไหนตรวจใหแลว ตองรับผิดชอบรายนั้นๆดวย 
-ผูปวยที่มาจากสุวรรณภูมิ หากเปนไปได อยากใหสงไปที่จังหวัดปราจีนบุรี เนื่องจากอยากสงวนเตียง
ไวใหคนในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 
6.3 เรื่องจากสาธารณสุขอาํเภอ 
๖.3.๑  สสอ.เมืองฉะเชิงเทรา 
 หารือเรื่องเบิกคาตอบแทน คาเสี่ยงภัย สําหรับบุคลากรของ รพ.สต. ที่ไปปฏิบัติงาน ที่ LQ 
นพ.กสิวัฒน รับเรื่องจะนําไปปรึกษาหารือใหและจะแจงแนวทางใหทราบตอไป 
มติที่ประชุม   รับทราบ  
  
๖.3.2  สสอ.บางปะกง 
 สอบถามเรื่อง สสอ. สามารถขอสนับสนุนเงินบํารุงจาก รพ.ชุมชน ในลักษณะจายขาดไดหรือไม  

เนื่องจากมีบางอําเภอไดดําเนินการโอนให สสอ.แลว แตก็ยังมีบางอําเภอที่รอมติจากที่ประชุมวา
สามารถจายขาดใหกับ สสอ.ไดหรือไม 

ผอ.รพ.บางคลา ตามระเบียบสามารถจายขาดได ถา สสอ.นั้นๆ เปดบัญชีเงินบํารุง และเปดเปนหนวยบริการ 
มติทีป่ระชมุ   รับทราบ  
  
๖.3.3  สสอ.บางน้ําเปรี้ยว 
 สืบเนื่องจากการลงพ้ืนที่ตรวจแคมปคนงาน มีสิ่งหนึ่งที่ตองเฝาระวัง คือ กระติกน้ําดื่มสวนรวม ซึ่งมี

ลักษณะการใชรวมกัน ซึ่งอาจจะทําใหเกิดการระบาดเปนคลัสเตอรได   
ประธาน ตองลงไปใหคําแนะนํา และทางจังหวัดจะทําแผน มาตรการ ออกใหเร็วที่สุด 
มติที่ประชุม   รับทราบ  
  
๖.3.4  สสอ.สนามชัยเขต 
 สอบถามเรื่องการเบิกคาตอบแทนใหกับเจาหนาที่ รพ.สต.ที่มาชวยงานฉีดวัคซีนท่ีจุดฉีดโรงพยาบาล 

สามารถเบิกคาตอบแทนอะไรไดบาง 
ผอ.รพ.บางคลา สามารถเบิกเปนคาเบี้ยเลี้ยงได โดยใหโรงพยาบาลทําหนังสือขอสนับสนุนเจาหนาที่ รพ.สต.  

มาปฏิบัติงาน ณ จุดฉีดวัคซีน และจัดตารางเวร และสสอ.ก็ทําเรื่องขออนุญาต ใหถูกตองตามระเบียบ 
และใหเบิกจากเงินบํารุงของ รพ.สต.  

มติที่ประชุม   รับทราบ  
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๖.3.5  สสอ.บานโพธิ ์
 สืบเนื่องจาก สสอ.เมืองฯ และ สสอ.บานโพธิ์ ไดรับมอบหมายใหไปประจําอยูดานตรวจ ดังนั้น

อยากจะปรึกษาหารือ ขอความรวมมือจาก สสอ.ใกลเคียง มาสลับกันอยูดานตรวจไดบางหรือไม  
หรือทาง สสจ.จะมีแนวทางบริหารจัดการอยางไรบาง  

ประธาน จะนําเขาหารือในที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคฯ ตอไป 
มติทีป่ระชมุ   รับทราบ  
  
6.๔  เรื่องจากกลุมงานในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา          
๖.4.๑  กลุมงานควบคุมโรคไมติดตอ สุขภาพจิต และยาเสพติด 
 สรุปผลการดําเนินงานโครงการคดักรองมะเร็งเตานมโดย เครื่องเอ็กซเรยเคลื่อนท่ี (Mammogram) 

สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ.วัดอินทาราม อําเภอบานโพธิ์ ระหวางวันที่ 26 
เมษายน 2564 - 11 มิถุนายน 2564 รายละเอียดตามไฟลที่นําเสนอในที่ประชุม 

มติที่ประชุม   รับทราบ  
  
๖.4.2  กลุมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
 การใชจายงบประมาณ งบ พชอ. และ งบ PCU ขอใหทุกแหงเรงรัดการเบิกจายงบประมาณดวย 

รายละเอียดตามไฟลท่ีนําเสนอในที่ประชุม 
มติที่ประชุม   รับทราบ  
  
6.5 เรื่องจากผูแทนผูอาํนวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 
 -ไมม-ี 
  
6.6 เรื่องจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 
 -ไมม-ี 
  
6.7 เรื่องจากประธานอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 -ไมม-ี 
  
เลิกประชุมเวลา ๑5.2๐ น. 
  

 
ลงชื่อ                  ภาคินี อินรัตน 

(นางสาวภาคินี อินรัตน) 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

ผูสรุปรายงานการประชุม 

ลงชื่อ               อาณัติ  ประดิษแจง 
 (นายอาณัติ  ประดิษแจง) 

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
ผูตรวจรายงานการประชุม 

 
 


