
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนประเมินผลและประชุมประจ าเดือน 
ครั้งที ่10/๒๕๖3 

วันที่  29  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖3   
ณ ห้องประชุมพุทธโสธร ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 

คณะกรรมการผู้มาประชุม 
1) นายกสิวัฒน์ ศรีประดิษฐ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน 
2) นางรัตนา จันทร ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ 
3) นางระพีพร อารีย์ รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.พุทธโสธร 
4) นางสาวสราพร มัทยาท รองผู้อ านวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการ  
  รพ. พุทธโสธร 
5) นายดิเรก ภาคกุล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางคล้า 
6) นางอุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม 
7) นายสุธน คุณรักษา ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางปะกง 
8) นายสันติ สัมฤทธิ์มโนพร ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสนามชัยเขต(รก.) 
9) นางสาวมานิตา พรรณวดี ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านโพธิ์ 
๑0) นายอนุชา อาภาสวัสดิ์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลราชสาส์น 
11) นางสาวทิพวรรณ ไชยประการ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแปลงยาว 
12) นายเกริกภัทร ลิมปพยอม ผู้อ านวยการโรงพยาบาลท่าตะเกียบ 
13) นางเปรมสินี พ่วงวัฒนวงศ์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลคลองเขื่อน(แทน) 
14) นายชาญเลขา กุลละวณิชย์ สาธารณสุขอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
15) นายสมเจตน์ สถิตสมิทธิ์ สาธารณสุขอ าเภอบางคล้า 
16) นายเบญจพล สุวรรณะ สาธารณสุขอ าเภอพนมสารคาม(แทน) 
17) นายกฤษดา พรหมสุวรรณ์ สาธารณสุขอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว 
18) นายชูชีพ มีเจริญ สาธารณสุขอ าเภอบางปะกง 
19) นายมนตรี สมบูรณ์ทรัพย์ สาธารณสุขอ าเภอสนามชัยเขต(รก.) 
20) นายมานิตย์ ชุ่มชูจันทร์ สาธารณสุขอ าเภอบ้านโพธิ์ 

๒1) นางสาวจันทร ศรีสุรักษ์ สาธารณสุขอ าเภอแปลงยาว 

๒2) นายอ านาจ เจริญพร สาธารณสุขอ าเภอราชสาส์น(รก.)(แทน) 

23) นายศักดิ์ชัย วินิจสกุลไทย สาธารณสุขอ าเภอท่าตะเกียบ 

24) นางศิริพร สุขประเสริฐ สาธารณสุขอ าเภอคลองเขื่อน 

25) นางสาวนุชนารถ อรณพ ณ อยุธยา หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

26) นายชาตรี นันทพานิช หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 



 ๒ 

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการ 
1) นายมณเฑียร คณาสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 

2) นางสาวสมบัติ ชุติมานุกูล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร 

3) นางสุนันทา ชนะวรรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) 

4) นางสาวรุ่งทิวา ประสานทอง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 

5) นายสมบัติ ทั่งทอง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 

6) นางรุจิรัตน์ ปุณยลิขิต รองผู้อ านวยการด้านบริการปฐมภูมิ รพ.พุทธโสธร 

7) นายพีระพล ต่วนภูษา หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 

8) นายเสรี เพ็งสารท ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมือง 
ผู้เข้าร่วมประชุม  

1) นางสมจิตร ทองสุขดี เภสัชกรเชี่ยวชาญ(รก.) 
2) นายอาณัติ ประดิษแจ้ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
3) นางสาวพรพิมล ขันชูสวัสดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
4) นางสาวภาคินี อินรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 
 
 
 
 
 

27) นายพเิชษฐ ไตรติลานันท์ หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
28) นายสุพจน์ กังใจ  หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
29) นางโสภา เวฬุตันติ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
๓0) นางลาวัณย์ อมรรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
๓1) นางลลิตา พรพนาวัลย์ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
32) นางสาวยุพิน หงษ์วะชิน หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิตและยาเสพติด 
33) นายเดชชัย สินเจริญ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
34) นางสุภาพร คุณเจริญ หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ(แทน) 
35) นางวิภาวี สุวรรณธร หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
36) นายสมชาย ห้องทองค า หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารองค์กร 
37) นางรุ่งรัตน์ ห้องทองค า หวัหน้าส านักงานเลขานุการฯ 
38)  นางวราภรณ์ ธัญญาวุฒิ ผู้แทนผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  
39) นางสาวก าไร มีเจริญ ประธานชมรม อสม.จังหวัดฉะเชิงเทรา(แทน) 



 ๓ 

ก าหนดการประชุม  
      เวลา 09.00 - 12.00 น. 
  -  ประชุมกลุ่มผู้อ านวยการโรงพยาบาล   
  -  ประชุมกลุ่มสาธารณสุขอ าเภอ 
      เวลา  13.๐๐  - 16.30 น. 
  -  ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลและประชุมประจ าเดือน 
เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.  นายกสิวัฒน์ ศรีประดิษฐ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน 
เป็นประธานในการประชุม     
 
วาระก่อนการประชุม 
 1) สวดมนต์ 
 2) สรุปขา่วสารสาธารณสุข ประจ าเดือนตุลาคม 2563 
 3) มอบประกาศเกียรติคุณฯ หน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

จ านวน 23 แห่ง (ครั้งต่อไปให้เลือกเฉพาะรางวัลส าคัญและจ านวนไม่มาก) 
  
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 1) ปลัดกระทรวงสาธารณสุขคนใหม่ คือ นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต  
 2) ผู้ว่าราชการจังหวัด นายไมตรี ไตรติลานันท์  และรองผู้ว่าราชการจังหวัด นายพูลทรัพย์ สมบูรณ์

ปัญญา   
 3) การจัดงานนมัสการหลวงพ่อพุทธโสธร ปีนี้จัด 12 วัน ไม่มีการเก็บค่าผ่านประตู ในส่วนของ

สาธารณสุขก็จะมีการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ ก่อนเข้างาน โดยขอความร่วมมือจากอ าเภอ
ต่างๆ 

 4) สถานที่กักกันตัวทางเลือก (Alternative Local Quarantine : ALQ) 24 ห้อง มี 2 แห่ง และ 
State Quarantine มีโรงไฟฟ้าบางปะกง 40 ห้อง  

 5) การบรรจุข้าราชการกรณีพิเศษ รอบที่ 3 จะด าเนินการในเร็วๆนี้ 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
  
ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลและประชุมประจ าเดือน  
ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 
 จ านวน 11 หน้า  รายละเอียดตามไฟล์ที่น าเสนอในทีป่ระชุม 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
  

 
 
 
 
 
 
 



 ๔ 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
3.๑  การฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า วัคซีนบาดทะยัก และ การท าแผลต่อเนื่อง (โดย กลุ่มงานประกันสุขภาพ) 
 สืบเนื่อง จากการประชุมครั้งที่แล้ว การฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า วัคซีนบาดทะยัก และ การท าแผล

ต่อเนื่อง อ้างถึง คู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่าย เพ่ือบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 
2563 หน้า 53 ระบุว่า 
1. วัคซีนบาดทะยักหน่วยบริการสามารถขอรับค่าใช้จ่ายได้ตามจริงและต้องมีหลักฐานแสดงว่าผู้มีสิทธิ
ได้รับวัคซีน กรณีไม่พบหลักฐานการรับวัคซีนตามจ านวนที่มีการเบิกชดเชย จะพิจารณาจ่ายให้เฉพาะ
ครั้งที่มีหลักฐานการฉีดวัคซีนแก่ผู้มีสิทธิเท่านั้นในหน่วยบริการเท่านั้น 
2. การให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการเจ็บป่วยฉุกเฉินในครั้งนั้นกรณีท่ียังไม่สามารถกลับไปรับการรักษาที่
หน่วยบริการประจ าได้ สามารถเบิกชดเชยค่าบริการส าหรับการให้การรักษาต่อเนื่องได้ ไม่เกิน 15 วัน 
นับจากการเข้ารับบริการกรณีผู้ป่วยนอก หรือนับจากวันที่จ าหน่ายผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลกรณี
ผู้ป่วยใน 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 
  
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
๔.๑  การขอรับเงินเพิ่มพิเศษส าหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ปฏิบัติงานในสถานบริการสาธารณสุข    
และไม่ท าเวชปฏิบัติส่วนตัวและหรือปฏิบัติงานโรงพยาบาลเอกชน (โดย กลุ่มงานบริหารทั่วไป) 
 - แพทย์  ทันตแพทย์ และเภสัชกร แจ้งความประสงค์ขอรับเงินเพิ่มพิเศษส าหรับแพทย์  

ทันตแพทย์และเภสัชกร ตั้งแต่ ๑ พฤศจิกายน  ๒๕63 จ านวน  1   ราย  ดังนี้   
  นางสาวมารีนา  มูลทรัพย์  ต าแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ  รพ.บางน้ าเปรี้ยว 

 
 - แพทย์  ทันตแพทย์ และเภสัชกร แจ้งความประสงค์ขอรับเงินเพิ่มพิเศษส าหรับแพทย์  

ทันตแพทย์และเภสัชกร ตั้งแต่ ๑ ธันวาคม  ๒๕63 จ านวน  2   ราย  ดังนี้   
  1.  นางรุจิรัตน์  ปุณยลิขิต  ต าแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ  รพ.พุทธโสธร 

2.  นางสาวอรอนงค์  ตั้งตรงจิตต์  ต าแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ  รพ.พุทธโสธร 
 

 - แพทย์  ทันตแพทย์ และเภสัชกร แจ้งความประสงค์ขอยกเลิกเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับแพทย์      
ทันตแพทย์และเภสัชกร ตั้งแต่ ๑ พฤศจิกายน 2563 จ านวน  1   ราย  ดังนี้   

  1.  นางสาวพรพิชชา วรรณสทิธิ์  ต าแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ  รพ.พนมสารคาม 
 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ 
  

 
 
 
 
 
 
 



 ๕ 

ระเบียบวาระท่ี ๕   เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  
๕.๑  รายงานการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยาประจ าเดือนตุลาคม ๒๕๖3 (โดย กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ) 
 รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาจังหวัดฉะเชิงเทราตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 26 ตุลาคม 2563 

จากบัตรรายงานผู้ป่วย (รง.506) จ านวนบัตรทั้งสิ้น 16,813 ฉบับ รายงานทันเวลาจ านวน 16,811 
ฉบับ คิดเป็น ร้อยละ 99.99 โดยจ าแนกตามศูนย์ระบาดวิทยาอ าเภอ ดังตาราง 

   
มติที่ประชุม   รับทราบ  
  
5.1.1 อัตราป่วยของจังหวัดฉะเชิงเทรา  
 อัตราป่วย 10 อันดับแรกจังหวัดฉะเชิงเทราเปรียบเทียบกับอัตราป่วยภาคกลาง และอัตราป่วยประเทศ 

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 26 ตุลาคม 2563 

  
มติที่ประชุม   รับทราบ  
  

 



 ๖ 

5.1.2  สถานการณ์โรคไข้เลอืดออก  
 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2563 สสจ.ฉะเชิงเทรา ได้รับรายงานผู้ป่วยโรค 

ไข้เลือดออก จ านวนทั้งสิ้น 200 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 27.77 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงาน
ผู้ป่วยเสียชีวิต (ล าดับที่ 8 ของเขต ล าดับที่ 76 ของประเทศ, ข้อมูลจากส านักระบาดฯ มีผู้ป่วย
ไข้เลือดออกทั้งหมด 64,964 ราย อัตราป่วย 97.98 ต่อประชากรแสนคน เสียชีวิต 46 ราย อัตรา
ป่วยตายเท่ากับร้อยละ 0.07) พบผู้ป่วยเพศชายมากกว่าเพศหญิง โดยพบเพศชาย 120 ราย เพศหญิง 
80 ราย อัตราส่วนเพศชาย ต่อ เพศหญิง เท่ากับ 1.50 : 1 กลุ่มอายุที่พบสูงสุด คือกลุ่มอายุ 15 - 24 
ปี คิดเป็นอัตราป่วย 74.76 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 10 - 14 ปี และ 5 - 9 ปี 
อัตราป่วยเท่ากับ 72.26 และ 39.91 ต่อประชากรแสนคน ตามล าดับ อ าเภอที่มีอัตราป่วยต่อ
ประชากรแสนคนสูงสุด คืออ าเภอราชสาส์น อัตราป่วยเท่ากับ 133.72 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา
คือ อ าเภอพนมสารคาม และ อ าเภอคลองเขื่อน อัตราป่วยเท่ากับ 72.26 และ 62.35 ราย ตามล าดับ 

มติที่ประชุม   รับทราบ   
  
5.1.3 สถานการณ์โรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019  
 สถานการณ์ในต่างประเทศ รายงานผู้ป่วยยืนยันทั่วโลก รวม 213 ประเทศ 2 เขตบริหารพิเศษ  

2 เรือส าราญ ในวันที่ 28 ตุลาคม 2563 จ านวน 44,236,745 ราย มีอาการรุนแรง 79,922 ราย 
เสียชีวิต 1,171,308 ราย โดยประเทศ ที่มีจ านวนผู้ป่วยยืนยัน 3 อันดับแรก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา 
9,038,030 ราย อินเดีย 7,988,853 ราย และบราซิล 5,440,903 ราย ประเทศไทยผู้ป่วยยืนยัน
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในวันที่ 28 ตุลาคม 2563 รายงานผู้ป่วยยืนยัน จ านวน 3,759 ราย 
หายป่วยแล้ว จ านวน 3,561 ราย เสียชีวิต 59 ราย จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2563 รายงานผู้ป่วยยืนยัน 21 ราย หายป่วยแล้ว 20 ราย 
เสียชีวิต 1 ราย 

มติที่ประชุม   รับทราบ   
  
5.2  สถานการณ์การเงินการคลัง (โดย กลุ่มงานประกันสุขภาพ) 

  



 ๗ 

 สรุปสถานการณ์การเงินการคลัง เดือนกันยายน 2563 
- ไมม่ีโรงพยาบาลที่วิกฤติทางการเงินระดับ 4 - 7 (ระดับ 4 - 7 ต้องเฝ้าระวัง) 
- โรงพยาบาลบางแห่งวิกฤติทางการเงินเพ่ิมขึ้น เนื่องจากสิ้นปีงบประมาณไม่มีรายรับ UC ซึ่งเป็น
รายรับส่วนใหญ่ของโรงพยาบาล แต่รายจ่ายประจ าเดือนยังคงเดิม ซึ่งเป็นปกติของโรงพยาบาล 
ทั่วประเทศ 
 
- รพ.สนามชัยเขต เงินสดเพิ่มขึ้น หนี้สินหมุนเวียนลดลง เป็นจ านวนที่ใกล้เคียงกับเดือนก่อน  
วัสดุคงคลังลดลงครึ่งจากเดือนก่อน เนื่องจากไม่มีการซื้อยาเพ่ิม วิกฤตทางการเงินยังคงต่อเนื่อง  
ระดับ 3 
- รพ.บางน้ าเปรี้ยว เงินสดเพ่ิมข้ึน ในขณะที่หนี้สินหมุนเวียนก็เพ่ิมขึ้น เป็นจ านวนใกล้เคียงกัน  
วิกฤตทางการเงินยังคงต่อเนื่องระดับ 3  
- รพ.แปลงยาว เงินสดลดลง ในขณะที่หนี้สินหมุนเวียนก็ลดลงเช่นเดียวกัน ส่งผลให้ระดับวิกฤตเพ่ิมข้ึน
จากเดือนก่อน เป็นระดับ 3  
รายละเอียดตามไฟล์ที่น าเสนอในที่ประชุม 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
  
5.3 ค่ารักษาพยาบาล OPD UC นอก CUP ในจังหวัดฉะเชิงเทรา  (โดย กลุ่มงานประกันสุขภาพ) 
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คารักษาพยาบาล OPD UC นอก CUP ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ปงบประมาณ 2563 

  
 ขอความร่วมมือทุกโรงพยาบาลช่วยเร่งรัดด าเนินการจ่ายค่ารักษาพยาบาล OPD UC นอก CUP ด้วย 
มติที่ประชุม   รบัทราบ 
  
5.4  รายงานความก้าวหน้าการปรับเกลี่ย UC 2564 (โดย กลุ่มงานประกันสุขภาพ) 
 หลักเกณฑ์การปรับเกลี่ยรายรับเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ส าหรับหน่วยบรกิารสังกัด 

สป.สธ. ปีงบประมาณ 2564 
รายละเอียดตามไฟล์ที่น าเสนอในที่ประชุม 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
  
5.5  รายงานสรุปยอดเงินงบประมาณสุทธิรายกองทุน ปี 2563 (โดย กลุ่มงานประกันสุขภาพ) 
 

  
 รายละเอียดตามไฟล์ที่น าเสนอในที่ประชุม 
มติที่ประชุม   รับทราบ   
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6.1 เรื่องจากรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 
 -ไม่มี- 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
  
6.2  เรื่องจากโรงพยาบาล 
6.2.1 รพ.พุทธโสธร 
พญ.สราพร 1) โรงพยาบาลพุทธโสธร ได้รับคัดเลือกจากกรมการแพทย์ให้เป็นตัวแทนโรงพยาบาลของเขต

สุขภาพที่ 6 ท าแผน Business Continuity Management for COVID-19 เพ่ือท าแผนรับมือ
กับเหตุการณ์ท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินงานส าหรับสถานพยาบาล โดยให้ส่งภายในสิ้นเดือนนี้ 
ประเด็นหลักคือภัยจากโรคระบาด เช่นกรณีเตียงเต็ม สามารถส่งไปท่ีไหนได้บ้าง ดังนั้นจึงจะขอ
ใช้แผนเดิมไปก่อนได้หรือไม่ 

ประธาน ให้ยึดตามแผนเดิมไปก่อน 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 2) ในวันที่ 4 ธันวาคม 2563 โรงพยาบาลวัดสมานฯ จะเปิดให้บริการ โดยตรวจบริการรักษาโรค

ทั่วไป ทันตกรรม และแผนไทย  
มติที่ประชุม   รับทราบ 
  
6.2.2  รพ.พนมสารคาม 
 1) การปรับอัตราค่าบริการสาธารณสุข ฝากกลุ่มงานประกันสุขภาพ เตรียมข้อมูลที่จะนัดประชุมกัน

ในเดือนธันวาคม นี้ด้วย 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 2) การเรียกเก็บค่าบริการผู้ป่วยนอกเวลาและในเวลา เก็บค่าบริการ 50 บาท ค่าบริการใบสั่งยา 

70 บาท ส่วนนี้ยังไม่ให้เรียกเก็บ ให้กลุ่มงานประกันสุขภาพ ท าหนังสือแจ้งเวียนให้หน่วยบริการ
ทุกแห่งทราบ เพ่ือจะได้ปฏิบัติเป็นไปในทางเดียวเดียวกัน 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
  
6.2.3  รพ.บางปะกง 
ประธาน อาคารโรงพยาบาลบางปะกง 118 ล้านบาท เริ่มด าเนินการก่อสร้างแล้ว คาดว่าใช้เวลาด าเนินการ

ก่อสร้างประมาณ 2 ปี  
มติที่ประชุม   รับทราบ 
  
6.3 เรื่องจากสาธารณสุขอ าเภอ 
สสอ.บางปะกง หน่วยคัดกรองฯ ก่อนเข้างานนมัสการหลวงพ่อพุทธโสธร ได้มอบหมายให้ อสม. เข้าร่วมคัดกรองด้วย  
มติที่ประชุม   รับทราบ 
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6.4  เรื่องจากกลุ่มงานในส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
6.4.1  กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

  
ประธาน ขอความร่วมมือ รพ.ท่าตะเกียบ, พนมสารคาม, ราชสาส์น, บางน้ าเปรี้ยว และแปลงยาว เข้าร่วมเป็น

หน่วยบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย ประจ าปีงบประมาณ 2564 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
  
6.4.2  กลุ่มงานประกันสุขภาพ 
 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การด าเนินงานและแนวทางการบริหารจัดการกองทุน

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2564 ระดับเขต ส าหรับผู้ปฏิบัติงานของหน่วยบริการ  
ในวันที่ 4 – 6 พฤศจิกายน 2563 โดยประชุมผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Zoom meeting 
และ Facebook Live รายละเอียดจะมีหนังสือแจ้งเวียนให้ทราบในระบบสารบรรณต่อไป 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
  
6.4.3  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
 1) นโยบายกระทรวงสาธารณสุข และแผนยุทธศาสตร์ฯ ปี 2564 สามารถดาวน์โหลดได้ที่หน้า

เว็บไซต์ สสจ.ฉช. สว่น KPI Template 2564 และแนวทางการตรวจราชการ ยังไม่ได้รับแจ้ง
จากกระทรวงฯ 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 2) หารือตัวแทนผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมชน เพื่อเป็นคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 6 แทน 

นายสมคิด วิระเทพสุภรณ์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสนามชัยเขต 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ ให้ นายอนุชา อาภาสวัสดิ์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลราชสาส์น เป็นคณะกรรมการเขตสุขภาพ

ที่ 6  
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6.4.4  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
 ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 จะมีการจัดประชุมขับเคลื่อนโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วัน 

รายละเอียดจะมีหนังสือแจ้งเวียนให้ทราบในระบบสารบรรณต่อไป 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
  
6.4.5  กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
 1) สืบเนื่องจาก สปสช.มีการเปลี่ยนเกณฑ์ กรณีให้บริการโดยเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ที่ รพ.

สต. หรือ สสช. จะต้องมีหลักฐานใบมอบหมายจากทันตแพทย์ผู้ดูแล โดยต้องระบุชื่อทันตแพทย์
ผู้กับก าดูแล 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 2) ขอให้หน่วยบริการสาธารณสุขท าแผน การด าเนินงานบริการทันตกรรมส่งเสริมป้องกันในเด็กวัย

เรียน เป็นรายโรงเรียน รายเดือน โดยให้ส่ง สสจ.ภายใน 15 พฤศจิกายน เพ่ือจะได้รวบรวมส่ง
ส านักงานหลักประกันสุขภาพเขต ต่อไป 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
  
6.4.6  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
 1) การอบรมนักบริบาล อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่ดูแลผู้สูงอายุ ที่การส่งเสริมปกครองส่วน

ท้องถิ่นได้ของบประมาณเพ่ือจัดอบรม มีการอบรมผ่านไปแล้ว 130 คน ซ่ึงขั้นตอนต่อไป 
ท้องถิ่นจะมีการประชุม เพื่อชี้แจงแนวทางการด าเนินงานและรายละเอียด ซึ่งจะประชุมใน 
วันที่ 30 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ในส่วน
ของสาธารณสุข ได้รับหนังสือจากกรมอนามัย ในเรื่องขอความอนุเคราะห์วิทยากร ซึ่งได้อบรม
ไปแล้ว 2 รุ่นๆละ 10 วัน  

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 2) การฝึกอบรมหลักสูตรจิตรอาสา 904 รุ่นที่ 5 ในระหว่างวันที่ 25 – 28 พฤศจิกายน 2563  

และ 30 พฤศจิกายน  - 3 ธันวาคม 2563 ณ ศูนย์พัฒนาเขาหินซ้อน ขอสนับสนุนแพทย์
เช่นเดิม รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบต่อไป 

ผอ.รพ. 
พนมสารคาม 

ขอสนับสนุนแพทย์ให้เป็นภาพรวมของจังหวัด และขอความร่วมมือแพทย์จากพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยขอ
ความร่วมมือจากทุกโรงพยาบาล ยกเว้นโรงพยาบาลบางปะกง  

มติที่ประชุม   รับทราบ 
  
6.4.7  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
ประธาน แจ้งว่า สสจ.ฉะเชิงเทรา ได้จัดท าห้อง ศูนย์ One Stop Service เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับผู้มารับ

บริการ ที่จะมาติดต่อในเรื่องต่างๆ   
มติที่ประชุม   รับทราบ 
  
6.5 เรื่องจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 
 -ไม่มี- 
 
 

 



 ๑๒ 

6.6 เรื่องจากนายกสมาคมอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 -ไม่มี- 
 
6.7 เรื่องจากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
นายอ านาจ แจ้งการประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2563 ก าหนดจัดประชุมฯ ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563  

เวลา 08.30 น. ณ โรงแรมซันไรส์ ลากูน โฮเทล แอนด์ กอล์ฟ อ.บางคล้า ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ 
เขา้ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน  

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา ๑6.10 น. 
         ลงชื่อ  ภาคินี  อินรัตน์                               ลงชื่อ       ชาตรี นันทพานิช 
        (นางสาวภาคินี  อินรัตน์)                                                       (นายชาตรี นันทพานิช)                                                                    
      นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                                     หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
         ผู้จดรายงานการประชุม                                                  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


