
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนประเมินผลและประชุมประจำเดือน ครั้งท่ี 9/๒๕๖4   
วันท่ี  29  กันยายน   พ.ศ. ๒๕๖๔   

ณ ห+องประชุมพุทธโสธร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 

(ประชุมผ2านระบบ VDO  Conference โปรแกรม “ZOOM Cloud Meetings”) 
คณะกรรมการผู+มาประชุม ณ ห+องประชุมพุทธโสธร  

คณะกรรมการผู+ร2วมประชุมผ2านระบบ VDO  Conference 

1) นางสุนันทา  ชนะวรรณ� นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด�านส�งเสริมพัฒนา 
2) นายชาญเลขา  กุลละวณิชย� นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ  ด�านบริการทางวิชาการ (รก.) 
3) นายสมบัติ  ท่ังทอง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
4) นายดิเรก ภาคกุล ผู�อำนวยการโรงพยาบาลบางคล�า 
5) นายสมเจตน� สถิตสมิทธ� สาธารณสุขอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
6) นายบุญฤทธิ์ เฮงไล� สาธารณสุขอำภอท�าตะเกียบ 
7) นางสาวนุชนารถ  อรณพ ณ อยุธยา หัวหน�ากลุ�มงานบริหารท่ัวไป 
8) นายชาตรี นันทพานิช หัวหน�ากลุ�มงานพัฒนายุทธศาสตร�สาธารณสุข 
9) นายพิเชษฐ  ไตรติลานันท� หัวหน�ากลุ�มงานประกันสุขภาพ  
10) นายสุพจน� กังใจ หัวหน�ากลุ�มงานควบคุมโรคติดต�อ  
11) นางโสภา  เวฬุตันติ หัวหน�ากลุ�มงานส�งเสริมสุขภาพ 
12) นางลาวัณย� อมรรัตน� หัวหน�ากลุ�มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ  
13) นายพีระพล ต�วนภูษา หัวหน�ากลุ�มงานอนามัยสิ่งแวดล�อมและอาชีวอนามัย 
14) นายเดชชัย สินเจริญ หัวหน�ากลุ�มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
15) นางสาวพรพิมล แน�นหนา หัวหน�ากลุ�มกฎหมาย  
16) นางวิภาวี  สุวรรณธร หัวหน�ากลุ�มงานการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือก 
17) นายสมชาย ห�องทองคำ หัวหน�ากลุ�มงานสื่อสารองค�กร   
18) นางรุ�งรัตน� ห�องทองคำ หัวหน�าสำนักงานเลขานุการฯ    

1) นายมณเฑียร  คณาสวัสด์ิ นายแพทย�สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
2) นางสาวสมบัติ  ชุติมานุกูล ผู�อำนวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร 
3) นายกสิวัฒน�  ศรีประดิษฐ� นายแพทย�เชี่ยวชาญ  ด�านเวชกรรมปHองกัน 
4) นางรัตนา  จันทร ทันตแพทย�เชี่ยวชาญ 
5) นางระพีพร  อารีย� รองผู�อำนวยการฝJายการแพทย� รพ.พุทธโสธร 
6) นางสาวสราพร มัทยาท รองผู�อำนวยการด�านพัฒนาระบบบริการ และสนับสนุนบริการ  
  รพ.พุทธโสธร 
7) นางรุจิรัตน�  ปุณยลิขิต รองผู�อำนวยการด�านบริการปฐมภูมิ รพ.พุทธโสธร 



 ๒

ผู+เข+าร2วมประชุม ณ ห+องประชุมพุทธโสธร   

1) นายอาณัติ ประดิษแจ�ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
2) นายชาญศักด์ิ เจียมวงศากุล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
3) นางสาวพรพิมล ขันชูสวัสด์ิ  นักวิเคราะห�นโยบายและแผนชำนาญการ 
4) นายเมธี  เมฆวิชัย นักวิชาการคอมพิวเตอร�ปฏิบัติการ 
5) นางสาวเพ็ญนภา ซันเฮม นักวิชาการคอมพิวเตอร�ปฏิบัติการ 

6) นางสาวนัทธมน นักเสียง นักวิชาการคอมพิวเตอร�ปฏิบัติการ 
7) นางสาวภาคินี  อินรัตน� นักวิเคราะห�นโยบายและแผน 

 

 

 

 

 

 

 

 

8) นายสรลักษณ�   ม่ิงไทยสงค� ผู�อำนวยการโรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว 

9) นายสุธน  คุณรักษา ผู�อำนวยการโรงพยาบาลบางปะกง 
10) นายดิเรก ภาคกุล ผู�อำนวยการโรงพยาบาลบางคล�า 
  รักษาการในตำแหน�งผู�อำนวยการโรงพยาบาลบ�านโพธิ์ 
11) นางอุไร  ศิลปกิจโกศล ผู�อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม 

12) นายอนุชา  อาภาสวัสด์ิ ผู�อำนวยการโรงพยาบาลราชสาส�น 
13) นายสันติ สัมฤทธิ์มโนพร ผู�อำนวยการโรงพยาบาลสนามชัยเขต (รก.) 
14) นางสาวทิพวรรณ   ไชยประการ ผู�อำนวยการโรงพยาบาลแปลงยาว 
15) นายเกริกภัทร  ลิมปพยอม ผู�อำนวยการโรงพยาบาลท�าตะเกียบ 
16) นางสาววิพัชรินทร�   ทรงเดชาพิพัฒน� ผู�อำนวยการโรงพยาบาลคลองเข่ือน 
17) นายศักด์ิชัย  วินิจสกุลไทย สาธารณสุขอำเภอบางคล�า 
18) นายกฤษดา   พรหมสุวรรณ� สาธารณสุขอำเภอบางน้ำเปรี้ยว 
19) นายชูชีพ มีเจริญ สาธารณสุขอำเภอบางปะกง 
20) นายมานิตย�   ชุ�มชูจันทร� สาธารณสุขอำเภอบ�านโพธิ์ 
21) นายเทอดศักด์ิ แพทย�ประสิทธิ์ สาธารณสุขอำเภอพนมสารคาม 
22) นายสุทัศน�   เสียงไพโรจน� สาธารณสุขอำเภอราชสาส�น   
23) นายมนตรี   สมบูรณ�ทรัพย� สาธารณสุขอำเภอสนามชัยเขต (รก.) 
๒4) นางสาวจันทร  ศรีสุรักษ� สาธารณสุขอำเภอแปลงยาว 
๒5) นางศิริพร  สุขประเสริฐ สาธารณสุขอำเภอคลองเข่ือน 
26) นางลลิตา พรพนาวัลย� หัวหน�ากลุ�มงานคุ�มครองผู�บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
27) นางสาวยุพิน  หงษ�วะชิน หัวหน�ากลุ�มงานควบคุมโรคไม�ติดต�อ สุขภาพจิตฯ   
28) นางสมจิตร  ทองสุขดี เภสัชกรเชี่ยวชาญ 



 ๓

กำหนดการประชุม  
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.  นายแพทยNดิเรก ภาคกุล  ผู+อำนวยการโรงพยาบาลบางคล+า 
เปPนประธานในการประชุม     
 

วาระก2อนการประชุม มอบเกียรติบัตร ก+าวท+าใจ season 3  
 การมอบเกียรติบัตรให�อำเภอท่ีมีจำนวนประชาชนทุกกลุ�มวัย ลงทะเบียนเข�าร�วมก�าวท�าใจ Season3 สูงสุด 
๓ อันดับแรก และอำเภอท่ีมีอัตราการเข�าร�วมก�าวท�าใจ Season3ของ ประชาชนทุกกลุ�มวัยตามเปHาหมายท่ีกำหนด 
สูงสุด 3 อันดับแรก ของจังหวัดฉะเชิงเทรา ดังนี้ 
 1. อำเภอท่ีมีจำนวนประชาชนทุกกลุ�มวัย ลงทะเบียนเข�าร�วมก�าวท�าใจ Season3 สูงสุด ๓ อันดับ

แรก ได�แก�  
 อันดับท่ี ๑ เครือข�ายสุขภาพอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา (จำนวน ๑๒,๐๑๓ คน)  
 อันดับท่ี ๒ เครือข�ายสุขภาพอำเภอบางน้ำเปรี้ยว (จำนวน ๑๑,๑๑๖ คน)  
 อันดับท่ี ๓ เครือข�ายสุขภาพอำเภอบางปะกง (จำนวน ๙,๗๐๘ คน) 

 2. อำเภอท่ีมีอัตราการเข�าร�วมก�าวท�าใจ Season 3 ของประชาชนทุกกลุ�มวัย ตามเปHาหมายท่ี
กำหนด สูงสุด ๓ อันดับแรก ได�แก�  
 อันดับท่ี ๑ เครือข�ายสุขภาพอำเภอบางน้ำเปรี้ยว (ร�อยละ ๑๑๐.๒๐)  
 อันดับท่ี ๒ เครือข�ายสุขภาพอำเภอคลองเข่ือน (ร�อยละ ๑๐๔.๗๗)  
 อันดับท่ี ๓ เครือข�ายสุขภาพอำเภอท�าตะเกียบ (ร�อยละ ๑๐๒.๑๙) 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
  
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ+งให+ท่ีประชุมทราบ 
 -ไม�มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลและประชุมประจำเดือน 
ครั้งท่ี 8  เม่ือวันท่ี  27 สิงหาคม ๒๕๖๔   
 รายงานการประชุมฯ จำนวน 8 หน�า  รายละเอียดตามไฟล�ท่ีนำเสนอในท่ีประชุม 
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยไม�มีการแก�ไข 
  
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแล+ว 
 ไม�มี 
  
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
๔.๑  การขอรับเงินเพ่ิมพิเศษสำหรับแพทยN ทันตแพทยN และเภสัชกร ท่ีปฏิบัติงานในสถานบริการสาธารณสุข    
       และไม2ทำเวชปฏิบัติส2วนตัวและหรือปฏิบัติงานโรงพยาบาลเอกชน โดย กลุ2มงานบริหารท่ัวไป 
       - มีแพทย�  ทันตแพทย� และเภสัชกร แจ�งความประสงค�ขอรับเงินเพ่ิมพิเศษสำหรับแพทย� 

ทันตแพทย�และ เภสัชกร ต้ังแต� ๑ ตุลาคม 2564 จำนวน  8   ราย  ดังนี้   
1.  นายมณเฑียร  คณาสวัสด์ิ ตำแหน�ง นายแพทย�สาธารณสุขจังหวัด สสจ.ฉะเชิงเทรา 
2.  นางสาววรัญญา  ถาวรพล ตำแหน�ง เภสัชกร   สสจ.ฉะเชิงเทรา 
3.  นายสันติ  สัมฤทธิ์มโนพร ตำแหน�ง นายแพทย�ชำนาญการพิเศษ รพ.สนามชัยเขต 



 ๔

4.  นางสาวศิริพร  จิตรประสิทธิศิริ ตำแหน�ง เภสัชกรปฏิบัติการ  รพ.สนามชัยเขต 
5.  นางสาววภิาศิริ  ภัทรวรกาญจน� ตำแหน�ง เภสัชกร   รพ.พุทธโสธร 
6.  นางสาวทอรุ�ง  สุวรรณเนาว� ตำแหน�ง เภสัชกร   รพ.ราชสาส�น 
7.  นางสาวณิชากร  ตู�จินดา ตำแหน�ง นายแพทย�ปฏิบัติการ  รพ.บ�านโพธิ์ 
8.  นางสาวอานีส  วามุ  ตำแหน�ง  เภสัชกร   รพ.บางคล�า 
 - มีแพทย�  ทันตแพทย� และเภสัชกร แจ�งความประสงค�ขอรับเงินเพ่ิมพิเศษสำหรับแพทย� 
ทันตแพทย�และเภสัชกร ต้ังแต� ๑ พฤศจิกายน 2564 จำนวน  4   ราย  ดังนี้   
1.  นางสาวสมบัติ  ชุติมานุกูล ตำแหน�ง ผู�อำนวยการโรงพยาบาล  รพ.พุทธโสธร 
2.  นายศราวุธ  พิพัฒน�นราพงศ� ตำแหน�ง นายแพทย�ชำนาญการพิเศษ รพ.พุทธโสธร 
3.  นางสาวบุณยพร  เคลือบสำราญ ตำแหน�ง เภสัชกรชำนาญการ  รพ.พุทธโสธร 
4.  นางสาวบุตรี  กิจจะอรพิน ตำแหน�ง เภสัชกรชำนาญการ  รพ.พนมสารคาม 
 -  มีแพทย�  ทันตแพทย� และเภสัชกร แจ�งความประสงค�ขอยกเลิกรับเงินเพ่ิมพิเศษสำหรับ
แพทย�  ทันตแพทย�และเภสัชกร ต้ังแต� ๑ กันยายน  ๒๕64 จำนวน  1   ราย  ดังนี้   
1.  นางสาววิรดา กาญจนพันธุ� ตำแหน�ง ทันตแพทย�ปฏิบัติการ  รพ.พุทธโสธร 
 -  มีแพทย�  ทันตแพทย� และเภสัชกร แจ�งความประสงค�ขอยกเลิกรับเงินเพ่ิมพิเศษสำหรับ
แพทย�  ทันตแพทย�และเภสัชกร ต้ังแต� ๑ ตุลาคม  ๒๕64 จำนวน  1   ราย  ดังนี้   
1.  นายพศวัต ลู�พรธนพัฒน� ตำแหน�ง ทันตแพทย�ปฏิบัติการ  รพ.สนามชัยเขต 
 
ย+ายมาใหม2มีสัญญาเดิมต2อเนื่องจากรพ.เดิม 
 -  มีแพทย�  ทันตแพทย� และเภสัชกร แจ�งความประสงค�ขอรับเงินเพ่ิมพิเศษสำหรับแพทย� 
ทันตแพทย�และ เภสัชกร ต้ังแต� 1 กันยายน 2564 จำนวน  2   ราย  ดังนี้   
1.  นายเตชิต  ไชยฤทธิ ์  ตำแหน�ง นายแพทย�ปฏิบัติการ  รพ.คลองเข่ือน 
2.  นางสาวณัฐพร  แพรสุวรรณ� ตำแหน�ง นายแพทย�ปฏิบัติการ  รพ.พนมสารคาม 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 
  
๔.2  การเลือกสาธารณสุขอำเภอเปPนตัวแทน เพ่ือเข+าเปPนคณะกรรมการเขต โดย กลุ2มงานพัฒนายุทธศาสตรN
สาธารณสุข 
 สืบเนื่องจาก นายชูชีพ มีเจริญ สาธารณสุขอำเภอบางปะกง ครบวาระเกษียณ จึงต�องสรรหาตัวแทน

สาธารณสุขอำเภอ เพ่ือเข�าเปdนคณะกรรมการเขตต�อไป 
รองชาญเลขา จากการลงคะแนนเสียง เสนอ ให�นายมานิตย� ชุ�มชูจันทร� สาธารณสุขอำเภอบ�านโพธิ์ เปdนประธาน

ชมรมสาธารณสุขอำเภอ และเปdนคณะกรรมการเขต 
มติท่ีประชุม เห็นชอบ 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
๕.๑  รายงานการเฝ_าระวังทางระบาดวิทยาประจำเดือน กันยายน 2564    โดย กลุ2มงานควบคุมโรคติดต2อ     
 รายงานการเฝHาระวังทางระบาดวิทยาจังหวัดฉะเชิงเทราต้ังแต�วนัท่ี 1 มกราคม – 27 กันยายน 2564  

จากบัตรรายงานผู�ปJวย(รง.506) จำนวนบัตรท้ังสิ้น 8,011 ฉบับ รายงานทันเวลาจำนวน 8,011 ฉบับ  
คิดเปdนร�อยละ 100 โดยจำแนกตามศูนย�ระบาดวิทยาอำเภอ ดังตาราง 

  

 รายละเอียดตามไฟล�ท่ีนำเสนอในท่ีประชุม 
มติท่ีประชุม  รับทราบ  
 อัตราปJวย 10 อันดับแรกจังหวัดฉะเชิงเทรา ต้ังแต�วันท่ี 1  – 27 กันยายน 2564 

  
 รายละเอียดตามไฟล�ท่ีนำเสนอในท่ีประชุม 
มติท่ีประชุม  รับทราบ  
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 สถานการณNโรคไข+เลือดออก   
          นับต้ังแต�วันท่ี 1 มกราคม 2564 ถึงวันท่ี 27 กันยายน 2564 จังหวัดฉะเชิงเทรา มีผู�ปJวย

โรคไข�เลือดออกสะสมจำนวน ท้ังสิ้น 21 ราย คิดเปdนอัตราปJวยเท�ากับ 2.92 ต�อแสนประชากร 
(ลำดับท่ี 6 ของเขต ลำดับท่ี 62 ของประเทศ, ข�อมูลจากสำนัก ระบาดฯ มีผู�ปJวยไข�เลือดออกท้ังหมด 
6,844 ราย อัตราปJวย 10.29 ต�อแสนประชากร เสียชีวิต 6 ราย อัตราปJวยตายเท�ากับ ร�อยละ 
0.09) มีกลุ�มอายุ ท่ีพบสูงสุดคือ กลุ�มอายุ 5-9 ปf  อัตราปJวยเท�ากับ 7.04 ต�อแสนประชากร 
รองลงมาคือกลุ�มอายุ 55-64 ปf และ 35-44 ปf เท�ากับ 5.32 และ 4.42 ต�อแสนประชากร 
ตามลำดับ อาชีพท่ีมีจำนวนผู�ปJวยสูงสุดคือรับจ�าง เท�ากับ 10 ราย รองลงมาคือ นักเรียน และใน
ปกครอง เท�ากับ 5 ราย และ 3 ราย ตามลำดับ รายละเอียดตามไฟล�ท่ีนำเสนอในท่ีประชุม 

มติท่ีประชุม  รับทราบ  
  
 สถานการณNโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
 สถานการณ�ในประเทศไทย นับต้ังแต� 1 เมษายน 2564 – 28 กันยายน 2564 ยอดผู�ปJวยสะสม 

1,552,552 ราย ผู�ติดเชื้อเพ่ิมวันนี้ 9,489 ราย  สำหรับสถานการณ� ของจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู�ติด
เชื้อเพ่ิมวันนี้ (29 ก.ย.2564) จำนวน 140 ราย  รายละเอียดตามไฟล�ท่ีนำเสนอในท่ีประชุม 

มติท่ีประชุม  รับทราบ  
  
5.2 นโยบาย ยุทธศาสตรN และตัวช้ีวัด  โดย กลุ2มงานพัฒนายุทธศาสตรNสาธารณสุข 
 นโยบายในปf 2565 ยังเปdนนโยบายเดิม ตัวชี้วัด และแผนยุทธศาสตร� สามารถดูรายละเอียดได�ท่ี

หน�าเว็ปไซต� สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา  
มติท่ีประชุม  รับทราบ  
  
๕.๓  สถานการณNการเงินการคลัง ณ เดือนสิงหาคม 2564 โดย กลุ2มงานประกันสุขภาพ 
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 สรุปสถานการณ�การเงิน รพ.ท่ีประสบภาวะวิกฤต 
-รพ.สนามชัยเขต วิกฤต ระดับ 1 (เดิมระดับ 2) Current Ratio 0.57 เท�า พบว�าตกเกณฑ�เพียงดัชนี
เดียว (เกณฑ� 0.08 เท�า) เนื่องจากมีการบันทึกลูกหนี้โควิดเพ่ิมมากกว�าเดือนก�อน จาก 14 ล�านบาท 
เดือนปmจจุบันบึนทึกเปdน 31 ล�านบาท ส�งผลให�สินทรัพย�หมุนเวียนเพ่ิมข้ึน Cash Ratio จากเดิมตก
เกณฑ�ทำให�ผ�านเกณฑ�ในเดือนนี้ และรายรับมากกว�ารายจ�ายทำให�วิกฤตดีข้ึน  
- รพ.ราชสาส�น วิกฤต ระดับ 1 (เดิมระดับ 2) Current Ratio 0.64 เท�า พบว�าตกเกณฑ�เพียงดัชนี
เดียว (เกณฑ� 0.08 เท�า) เนื่องจากมีการบันทึกลูกหนี้โควิดเพ่ิมมากกว�าเดือนก�อน จาก 2.7 ล�านบาท 
เดือนปmจจุบันบึนทึกเปdน 7.8 ล�านบาท ส�งผลให�สินทรัพย�หมุนเวียนเพ่ิมข้ึน Cash Ratio จากเดิมตก
เกณฑ�ทำให�ผ�านเกณฑ�ในเดือนนี้ แม�รายจ�ายมากกว�ารายรับในเดือนนี้ แต�ก็ยังส�งผลให�ระดับวิกฤตดีข้ึน 
- รพ.แปลงยาว วิกฤต ระดับ 1 (เดิมระดับ 0) Current Ratio 0.77 เท�า ตกเกณฑ�เล็กน�อย 
เนื่องจากปลายปfงบประมาณรายจ�ายเท�าเดิม รายรับไม�เพ่ิม 

มติท่ีประชุม  รับทราบ  
  
5.4 ติดตามข+อมูลการชำระค2ารักษาพยาบาล ผู+ปcวยนอกในจังหวัดฉะเชิงเทรา ปdงบประมาณ 2563  
(ชำระเพ่ิมเติม) โดย กลุ2มงานประกันสุขภาพ 

   
 ค�ารักษาพยาบาลค�างชำระ ปf2563 (เพ่ิมเติม) ข�อมูล ณ วันท่ี 27 กันยายน 2564   

รวม 13,866,710.75 บาท โรงพยาบาลท่ีชำระแล�ว ได�แก� โรงพยาบาลท�าตะเกียบ ,บางน้ำเปรี้ยว,
บ�านโพธิ์ และคลองเข่ือน ขอให� รพช.ท่ียังค�างชำระ ดำเนินการชำระค�ารักษาพยาบาล 
ให�กับโรงพยาบาลพุทธโสธรด�วย รายละเอียดตามไฟล�ท่ีนำเสนอในท่ีประชุม 

มติท่ีประชุม  รับทราบ  
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5.5 ค2ารักษาพยาบาล OPD UC นอก CUP ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ปdงบประมาณ 2564 ไตรมาส 3  
(เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2564) โดย กลุ2มงานประกันสุขภาพ 

   
 โรงพยาบาลในคอลัมน�แรก ต�องชำระยอดค�างชำระ ระหว�างโรงพยาบาล ให�กับโรงพยาบาลในคอลัมน�

ถัดไป รายละเอียดตามไฟล�ท่ีนำเสนอในท่ีประชุม  
มติท่ีประชุม  รับทราบ  
  
5.6 การขับเคล่ือนการใช+ยาสมุนไพรในหน2วยบริการสาธารณสุขทุกระดับ โดย กลุ2มงานการแพทยNแผนไทยและ
การแพทยNทางเลือก 
 ขอความร�วมมือให�ใช�ยาสมุนไพรทดแทนยาแผนปmจจุบัน โดยรายการยาสมุนไพรทดแทนยาแผนปmจจุบันของ
จังหวัดฉะเชิงเทรา มี 5 รายการ ดังนี้  
  1. ยาอมประสะมะแว�งหรือยาน้ำแก�ไอมะขามปHอม 
  2. ยามะขามแขก 
  3. ยาเหลืองปoดสมุทร 
  4. ยาเพชรสังฆาต  
  5. ยาเถาวัลย�เปรียง  
โดยขอให�ทุกหน�วยงานบริการจัดเตรียมยาสมุนไพรทดแทนยาแผนปmจจุบัน 5 รายการนี้ให�พร�อมสำหรับการจ�ายยาให�
ผู�ปJวย และสนับสนุนการใช�ยาสมุนไพรทดแทนยาแผนปmจจุบันแก�บุคลากรทางการแพทย�ทุกระดับ พร�อมท้ังรายงาน
ข�อมูลการใช�ยาสมุนไพรทดแทนยาแผนปmจจุบันและสมุนไพร First line Drug (ยาฟHาทะลายโจร, ขม้ินชัน) ส�ง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ภายในวันท่ี 15 ของทุกเดือน (ตัดยอดทุกสิ้นเดือน)   
มติท่ีประชุม  รับทราบ  
  
5.7 กัญชาทางการแพทยN โดย กลุ2มงานการแพทยNแผนไทยและการแพทยNทางเลือก 
 ขอความร�วมมือโรงพยาบาลท้ัง 8 แห�ง เปoดคลินิกกัญชา ต้ังแต�เดือนตุลาคม 2564 เปdนต�นไป โดยเปoดอย�าง
น�อย เดือนละ 2 วัน   
มติท่ีประชุม  รับทราบ  
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6.1 เรื่องจากรองนายแพทยNสาธารณสุขจังหวัด 
๖.๑.๑  รองฯ สนันทา    
 ดร.วรางค�ภรณ� ไตรติลานันท� นายกสมาคมข�าราชการบำเหน็จบำนาญ กระทรวงสาธารณสุข สาขา

ฉะเชิงเทรา ขอเชิญข�าราชการ ลูกจ�างประจำ พนักงานสาธารณสุข ท่ีครบเกษียณอายุราชการในปfนี้ 
สมัครเปdนสมาชิกสมาคมข�าราชการบำเหน็จบำนาญฯ โดยสมัครได�ท่ีคุณกฤษณา กลุ�มงานส�งเสริม
สุขภาพ สสจ.ฉะเชิงเทรา ค�าสมัครตลอดชีพ 1,030 บาท ปmจจุบันมีสมาชิก 249 ราย 

มติท่ีประชุม   รับทราบ  
  
6.1.2 รองฯ ชาญเลขา 
 1. การตรวจ ATK ท่ีได�รับงบประมาณจาก สปสช. ให�รายงานเปdนประจำวัน โดยมอบหมายคุณ

กรองทิพย� กง.ประกันสุขภาพ เปdนผู�รวบรวม และนำเสนอต�อ นพ.สสจ. ต�อไป 
 2. งบเสี่ยงภัย ท่ีได�รับงบประมาณมา 57 ล�าน จะมีประเด็นเรื่องของหลักเกณฑ�การเบิกค�าเสี่ยงภัย 

CI เนื่องจากการท่ีจะเบิกค�าเสี่ยงภัยได�นั้น จะเบิกได�เฉพาะ CI ท่ีกระทรวงสาธารณสุขจัดต้ัง  
โดยได�รวบรวมรายชื่อ CI ท่ีจัดต้ังโดยกระทรวงสาธารณสุข และจะแจ�งให�กับ รพ. สสอ. ทราบ
ต�อไปเพ่ือจะได�เร�งดำเนินการเบิกจ�าย ในส�วน CI ท่ีจัดต้ังโดยหน�วยงานอ่ืนนั้น ได�มอบหมายให� 
คุณเจริญชัยรวบรวมรายชื่อ และจะแจ�งให�ทราบต�อไปในสัปดาห�หน�า    

 3. วัคซีนนักเรียน Kick off วันท่ี 5 ตุลาคม 2564 ในส�วนของจังหวัดฯ จะฉีดให�กับนักเรียน  
ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ โดยมีผู�ว�าราชการจังหวัด เปdนประธาน 

มติท่ีประชุม   รับทราบ  
  
6.1.2 รองฯ สมบัติ 
 1. การเบิก HI  ให�โรงพยาบาล เปdนผู�ดำเนินการ และทำเบิกให�กับ รพ.สต. 
 2. การติดตามงบลงทุน ปf 2564 สิ่งก�อสร�าง จำนวน 19 รายการ เบิกจ�ายแล�ว 42.82% 

ครุภัณฑ� จำนวน 45 รายการ เบิกจ�ายแล�ว 100% , งบโควิด รายการสิ่งก�อสร�าง จำนวน 12 
รายการ เบิกจ�ายแล�ว 45.37% ครุภัณฑ� จำนวน 24 รายการ เบิกจ�ายแล�ว 49.21% 
ขอให�ทุกแห�งดำเนินการเร�งรัดการเบิกจ�าย ซ่ึงจะต�องรายงานความก�าวหน�าให�ผู�ตรวจราชการ
ทราบทุกวันพุธ และในส�วนนี้กระทรวงได�กันเงินไว�แล�ว และขอให�เร�งเบิกจ�ายให�เสร็จสิ้นภายใน
วันท่ี 31 มีนาคม 2565 ทุกรายการ 

 3. การเลือกต้ังสมาชิกองค�การบริหารส�วนตำบล และนายกองค�การบริหารส�วนตำบล ซ่ึงจะมีการ
รับสมัครในระหว�างวันท่ี 11-15 ตุลาคม 2564 และวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2564 เปdนวัน
เลือกต้ังนั้น ขอให�ผู�บริหารแนะนำกับพ้ืนท่ี ในการจัดหน�วยเลือกต้ัง ให�เปdนไปตามมาตรการ  
การปHองกันโรคไวรัสโคโรนาด�วย 

มติท่ีประชุม   รับทราบ  
  
6.2 เรื่องจากโรงพยาบาล 
 -ไม�มี- 
  
6.3 เรื่องจากสาธารณสุขอำเภอ 
 -ไม�มี- 



 ๑๐

6.๔ เรื่องจากกลุ2มงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา          
๖.4.๑  กลุ2มงานทันตสาธารณสุข 
 จากการประชุม EOC โรงพยาบาลท่ีปรับปรุงคุณภาพอากาศแล�ว วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 จะเปoด

ให�บริการงานทันตกรรม และทุก รพ.สต.เปoดให�บริการงานถอนฟmน , งานส�งเสริมทันตกรรม และใน
วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 ทุกแห�งจะต�องเปoดดำเนินการ  

มติท่ีประชุม   รับทราบ  
  
๖.4.2  กลุ2มงานส2งเสริมสุขภาพ 
 มีหนังสือแจ�งจากกรมอนามัยในเรื่องการฉีดวัคซีนปHองกันโรคโควิดให�กับหญิงต้ังครรภ�ทุกกลุ�มอายุ 

กรมอนามัยได�สั่งการให�ทุกหน�วยบริการดำเนินการ 3 ข�อ 
 1. เร�งดำเนินการฉีดวัควีนปHองกันโรคโควิด ให�หญิงต้ังครรภ� ท่ีมีอายุครรภ�ตั้งแต� 12 สัปดาห�
ข้ึนไปทุกคน ผ�านช�องทางคลินิกฝากครรภ�เปdนหลัก 
 2. จัดงานเดือนแห�งการรณรงค�หญิงต้ังครรภ� เข�ารับวัคซีนปHองกันโรคโควิด 1 เดือน 1 แสน
ราย ระหว�างวันท่ี 13 กันยายน – 13 ตุลาคม 2564  
          3. ให� อสม. ดำเนินการเชิงรุกในการค�นหาหญิงต้ังครรภ� เพ่ือเข�ารับวัคซีนปHองกันโรคโควิด  
ในการนี้ทาง สสจ.ได�ทำหนังสือแจ�งให�ทุกแห�งทราบแล�ว ขอให�ทุกแห�งดำเนินการด�วย 

มติท่ีประชุม   รับทราบ  
  
6.5 เรื่องจากผู+แทนผู+อำนวยการโรงพยาบาลส2งเสริมสุขภาพตำบล 
 -ไม�มี- 
  
6.6 เรื่องจากกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล+อม เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 
 -ไม�มี- 
  
6.7 เรื่องจากประธานอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 -ไม�มี- 
  
เลิกประชุมเวลา ๑5.0๐ น. 

 
ลงชื่อ                  ภาคินี อินรัตน� 

(นางสาวภาคินี อินรัตน�) 
นักวิเคราะห�นโยบายและแผน 

ผู�สรุปรายงานการประชุม 

ลงชื่อ               ชาตรี นันทพานิช 
 (นายชาตรี นันทพานิช) 

หัวหน�ากลุ�มงานพัฒนายุทธศาสตร�สาธารณสุข 
ผู�ตรวจรายงานการประชุม 

 


