
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนประเมินผลและประชุมประจ าเดือน 
ครั้งที ่3/๒๕๖3 

วันที่  31  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖3   
ประชุมทางกลุ่มไลน์ กวป ฉช 

คณะกรรมการ ผู้มาประชุม (ทางกลุ่มไลน์ กวป ฉช) 
 

1) นายมณเฑียร คณาสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
2) นางสาวสมบัติ ชุติมานุกูล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร 
3) นายกสิวัฒน์ ศรีประดิษฐ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน 
4) นางสุนันทา ชนะวรรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านส่งเสริมพัฒนา(รก.) 
5) นายชวาล ตัญญบุตร นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านบริการทางวิชาการ(รก.) 
6) นางสาวรุ่งทิวา ประสานทอง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
7) นายสมบัติ ทั่งทอง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
8) นางระพีพร อารีย์ รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.พุทธโสธร 
9) นางสาวสราพร มัทยาท รองผู้อ านวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการ  
  รพ. พุทธโสธร 
10) นางรุจิรัตน์ ปุณยลิขิต รองผู้อ านวยการด้านบริการปฐมภูมิ รพ.พุทธโสธร 
11) นายดิเรก ภาคกุล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางคล้า 
12) นางอุไร ศิลปะกิจโกศล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม 
13) นายสรลักษณ์ มิ่งไทยสงค์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางน้ าเปรี้ยว 
๑4) นายสุธน คุณรักษา ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางปะกง 
๑5) นายสมคิด วิระเทพสุภรณ์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสนามชัยเขต 
16) นางสาวมานิตา พรรณวดี ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านโพธิ์ 
๑7) นายอนุชา อาภาสวัสดิ์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลราชสาส์น 
18) นางสาวทิพวรรณ ไชยประการ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแปลงยาว 
๑9) นายเกริกภัทร ลิมปพะยอม ผู้อ านวยการโรงพยาบาลท่าตะเกียบ 
20) นางสาววิพัชรินทร์ ทรงเดชาพิพัฒน์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลคลองเขื่อน 
21) นายชาญเลขา กุลละวณิชย์ สาธารณสุขอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
22) นายสมเจตน์ สถิตสมิทธิ์ สาธารณสุขอ าเภอบางคล้า 
23) นายเทอดศักดิ์ แพทย์ประสิทธิ์ สาธารณสุขอ าเภอพนมสารคาม 
24) นายกฤษดา พรหมสุวรรณ์ สาธารณสุขอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว 
25) นายชูชีพ มีเจริญ สาธารณสุขอ าเภอบางปะกง 
๒6) นายศศิธร ศุภพิชน์ สาธารณสุขอ าเภอสนามชัยเขต 



 ๒ 

 
ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการ 
 - 
 
เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.  นายมณเฑียร คณาสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
เป็นประธานในการประชุม     
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 1. เรื่องโรคโควิด 19 ขณะนี้สถานการณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา มีผู้ป่วยมากขึ้นเรื่อยๆ  

ขอฝาก ผอ.รพ. และ สสอ. ช่วยกัน และประสานกับท่านนายอ าเภอและภาคส่วนต่างๆ 
 2. เรื่องเบิกจ่าย งบประมาณปี 2563 ขอให้เร่งด าเนินการให้เร็วทีสุ่ด รวมทั้งงบค่าเสื่อมด้วย 
มติที่ประชุม   รับทราบ  
  
ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลและประชุมประจ าเดือน  
ครั้งที่ 2/๒๕63  เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 

27) นายมานิตย์ ชุ่มชูจันทร์ สาธารณสุขอ าเภอบ้านโพธิ์ 

๒8) นางสาวจันทร ศรีสุรักษ์ สาธารณสุขอ าเภอแปลงยาว 

๒9) นายเสนาะ นพโสภณ สาธารณสุขอ าเภอราชสาส์น(รก.) 

30) นายศักดิ์ชัย วินิจสกุลไทย สาธารณสุขอ าเภอท่าตะเกียบ 

31) นายมนตรี รุ่งแสงสี สาธารณสุขอ าเภอคลองเขื่อน 

32) นางสาวนุชนารถ อรณพ ณ อยุธยา หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

33) นายชาตรี นันทพานิช หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 

34) นายพิเชษฐ ไตรติลานันท์  หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
35) นายสุพจน์ กังใจ  หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
๓6) นางโสภา เวฬุตันติ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
๓7) นางลาวัณย์ อมรรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
๓8) นางลลิตา พรพนาวัลย์ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
๓9) นางรัตนา จันทร หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
40) นางสาวยุพิน หงษ์วะชิน หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิตและยาเสพติด 
41) นายพีระพล ต่วนภูษา หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
42) นายเดชชัย สินเจริญ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
43) นางสาวพรพิมล แน่นหนา หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ 
44) นางวิภาวี สุวรรณธร หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
45) นายสมชาย ห้องทองค า หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารองค์กร 
46) นางรุ่งรัตน์ ห้องทองค า หัวหน้าส านักงานเลขานุการฯ 



 ๓ 

 จ านวน 9 หน้า  รายละเอียดตามไฟล์ที่น าเสนอในทีป่ระชุม 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยไมมี่การแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
 -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
๔.๑  การขอรับเงินเพิ่มพิเศษส าหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ปฏิบัติงานในสถานบริการสาธารณสุข   
และไม่ท าเวชปฏิบัติส่วนตัวและหรือปฏิบัติงานโรงพยาบาลเอกชน (โดย กลุ่มงานบริหารทั่วไป) 
  - ขอรับเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกร ตั้งแต่ ๑ เมษายน 2563  

จ านวน  18   ราย  ดังนี้   
  1.  นางสาวณัชนันท์  ล่อใจ ต าแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ  รพ.พุทธโสธร 

2.  นางสาวธัญชนก  เศวตาภรณ์ ต าแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ  รพ.บ้านโพธิ์ 
3.  นางสาวดลพร  ก้องเกียรติงาม ต าแหน่ง ทันตแพทย์ปฏิบัติการ  สสจ.ฉะเชิงเทรา 
4.  นางสาวขวัญชนก  ขจรไชยกูล ต าแหน่ง ทันตแพทย์ช านาญการ  สสจ.ฉะเชิงเทรา 
5.  นายไพศาล  ปัญสุวรรณวงศ์ ต าแหน่ง ทันตแพทย์ช านาญการ  สสจ.ฉะเชิงเทรา 
6.  นางสาวภัทรามาศ  เรืองสวัสดิ ์ต าแหน่ง ทันตแพทย์ช านาญการ  รพ.แปลงยาว 
7.  นางสาวเหมือนฝัน  ตันเจริญ ต าแหน่ง ทันตแพทย์ปฏิบัติการ  รพ.แปลงยาว 
8.  นางอรพินทร์  เพ็งชัย  ต าแหน่ง ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ รพ.บางคล้า 
9.  นางสาวขนิษฐา  กิจเจริญไชย ต าแหน่ง ทันตแพทย์ช านาญการ  รพ.บางคล้า 
10. นางสาวชุติรัตน์  ศรีพลอย ต าแหน่ง ทันตแพทย์ช านาญการ  รพ.บางคล้า 
11. นางอัมพิกา  มังคละทน ต าแหน่ง ทันตแพทย์ช านาญการ  รพ.บางคล้า 
12. นางสาวปวีณา  หงส์เกรยีงไกรต าแหน่ง ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ รพ.บ้านโพธิ์ 
13. นางสาววรพร  ตันติภาณุวิทย์ ต าแหน่ง ทันตแพทย์ช านาญการ  รพ.บ้านโพธิ์ 
14. นางสาวนันทิกา  เลาะหนับ ต าแหน่ง ทันตแพทย์ช านาญการ  รพ.บ้านโพธิ์ 
15. นายสาริศ  ปิยสุนทร  ต าแหน่ง ทันตแพทย์ช านาญการ  รพ.บ้านโพธิ์ 
16. นางสาวภัสราภรณ์  ปัญจวุฒิพัฒน์ ต าแหน่ง ทันตแพทย์ช านาญการ รพ.สนามชัยเขต 
17. นางสาวภารดี  คีรีวรรณ ต าแหน่ง ทันตแพทย์ช านาญการ      รพ.สนามชัยเขต 
18. นางสาวพิริยา  หลีรัตนะ ต าแหน่ง ทันตแพทย์ช านาญการ  รพ.สนามชัยเขต 

  - ขอรับเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับแพทย์ ทันตแพทย์และ เภสัชกร ตั้งแต่ ๑ พฤษภาคม 2563  
จ านวน  15   ราย  ดังนี้   

  1.  นายพินิจ  สุพงศ์พิสุทธิ์ ต าแหน่ง นายแพทย์ช านาญการ  รพ.คลองเขื่อน 
2.  นางกุลธิดา  สวัสด ี  ต าแหน่ง นายแพทย์ช านาญการพิเศษ รพ.พุทธโสธร 
3.  นางสาวภคินี  ภัทรกุล  ต าแหน่ง  นายแพทย์เชี่ยวชาญ  รพ.พุทธโสธร 
4.  นางสาวสวุิมล  โพคะรัตน์ศิริ ต าแหน่ง  ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ รพ.พุทธโสธร 
5.  นางสาวจิราภรณ์  สุรัสโม ต าแหน่ง  เภสัชกรปฏิบัติการ  รพ.พุทธโสธร 
6.  นางสาวจิตต์อ าไพ  สิมะวัฒนา ต าแหน่ง  เภสัชกรปฏิบัติการ  รพ.พุทธโสธร 
7.  นางสาวมณธิยา  มีเจริญ ต าแหน่ง  เภสัชกรช านาญการ  รพ.พุทธโสธร 
8.  นางสาวสายธาร  อารีรอบ ต าแหน่ง  เภสัชกรช านาญการ  รพ.พุทธโสธร 



 ๔ 

9.  นางสาวศศิธร  กาญจนพรชัย ต าแหน่ง  เภสัชกรปฏิบัติการ  รพ.บ้านโพธิ์ 
10. นางสาวสุนิศา  เอกมณีนิล ต าแหน่ง  ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ รพ.พนมสารคาม 
11. นางสาวนันทะนิจ  ด่อนแผ้ว ต าแหน่ง  ทันตแพทย์ปฏิบัติการ  รพ.พนมสารคาม 
12. นางสาวภัทรพร  ยืนยง ต าแหน่ง  ทันตแพทย์ปฏิบัติการ  รพ.พนมสารคาม 
13. นายภาณุพงศ์ ธรรมพิบูล ต าแหน่ง ทันตแพทย์ช านาญการ  รพ.พนมสารคาม 
14. นางสาวนัดดา มนูญศิลป์ ต าแหน่ง ทันตแพทย์ช านาญการ  รพ.พนมสารคาม 
15. นางสาวรรินทร  หรินทรานนท์ ต าแหน่ง ทันตแพทย์ปฏิบัติการ  รพ.พนมสารคาม 

 - ขอรับเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับแพทย์ ทันตแพทย์และ เภสัชกร ตั้งแต่ ๑ มิถุนายน 2563  
จ านวน  14   ราย  ดังนี้   

  1.  นางสาวรุ่งวิไล  เอี่ยมนิรันดร์ ต าแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ  รพ.คลองเขื่อน 
2.  นางสาวฐิติญา  วัฒนกุล ต าแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ  รพ.บ้านโพธิ์ 
3.  นายสาธิต  การย์บรรจบ ต าแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ  รพ.บ้านโพธิ์ 
4.  นายกวิน  โศจิรัตน์  ต าแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ  รพ.พนมสารคาม 
5.  นายวรรธนัย  อ านวยสิน ต าแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ  รพ.พนมสารคาม 
6.  นางสาวปิยธิดา  พิมพิสาร ต าแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ  รพ.พนมสารคาม 
7.  นางสาวธันยพร  สิริจันทรดิลก ต าแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ  รพ.พนมสารคาม 
8.  นางสาวภัคปภัสร ์ อัศวชัยโสภณ ต าแหน่ง ทันตแพทย์ปฏิบัติการ  รพ.พนมสารคาม 
9.  นางสาวอรพินทร์  สุขเจริญ ต าแหน่ง เภสัชกรช านาญงาน  รพ.พนมสารคาม 
10. นางสาวพรพิชา  วรรณสทิธิ์ ต าแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ  รพ.พนมสารคาม 
11. นายอิสรพงษ์  นาสมรูป ต าแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ  รพ.พนมสารคาม 
12. นางสาวณิชาภัทร  สมัยพานิช ต าแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ  รพ.พนมสารคาม 
13. นายโสฬส  เตชะมานนท์ ต าแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ  รพ.พนมสารคาม 
14.นางสาวมานิตา  พรรณวดี ต าแหน่ง นายแพทย์ช านาญการพิเศษ รพ.บ้านโพธิ์ 

 - ขอยกเลิกรับเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับแพทย์  ทันตแพทย์และเภสัชกร ตั้งแต่ ๑ มีนาคม  ๒๕63 
จ านวน  1   ราย  ดังนี้   

  1.  นางสาวอรทิพย์  วิศาลสุวรรณ ต าแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ  รพ.บางน้ าเปรี้ยว 
 - ขอยกเลิกรับเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับแพทย์  ทันตแพทย์และเภสัชกร ตั้งแต่ ๑ เมษายน ๒๕63

จ านวน  2   ราย  ดังนี้   
  1.  นายนันทวัฒน์  กุลศิริรัตน์ ต าแหน่ง นายแพทย์ช านาญการ  รพ.พุทธโสธร 

2.  นางสาวอาทิตยา  นาคนาคินทร์ ต าแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ  รพ.พุทธโสธร 
 - ขอยกเลิกรับเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับแพทย์  ทันตแพทย์และเภสัชกร ตั้งแต่ ๑ พฤษภาคม ๒๕63 

จ านวน  1   ราย  ดังนี้   
  1.  นางสาวณัฐธิดา  จิตพิทยานุภาพ ต าแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ  รพ.พนมสารคาม 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ 
 
 
 
 
 

 



 ๕ 

ระเบียบวาระท่ี ๕   เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  
๕.๑  รายงานการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยาประจ าเดือนมีนาคม ๒๕๖3 (โดย กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ) 
เลขาฯ ไม่ได้รับไฟล์เอกสารจากกลุ่มงานฯ 
มติที่ประชุม   รับทราบ  
  
5.2  สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ งบรายจ่ายประจ า ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จากระบบ SMS 
(Strategic Management System) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) 
(โดย กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข) 
 สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ งบรายจ่ายประจ า  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา  

จากระบบ SMS (Strategic Management System) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ในช่วงเดือนตุลาคม 
2562 – 29 มีนาคม 2563 รับงบประมาณ  35,720,888.00 บาท เบิกจ่าย  30,911,256.09  
บาท  ร้อยละ  86.54 เบิกจ่ายได้ตามเกณฑ์เป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด คือ ไตรมาส 2 >= 58%  
ซึ่งต้องขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารทุกท่านที่ช่วยเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามก าหนด   
แต่ทั้งนี้ ขอความร่วมมือให้เร่งรัดการด าเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณงบเฉพาะกิจ ยาเสพติด   
ศูนย์พ่ึงได้ฯ  และ งบอุดหนุน : หนอนพยาธิ 
รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ 

มติที่ประชุม   รับทราบ  
  
5.3  สถานการณ์การเงินการคลัง (โดย กลุ่มงานประกันสุขภาพ) 

  
 สถานการณ์การเงินการคลัง ระดับวิกฤติทางการเงิน ปี 2563 ณ 29 กุมภาพันธ์ 2563  

มี รพ.สนามชัยเขต ระดับวิกฤติ 2 เพียงแห่งเดียว นอกนั้นระดับวิกฤติ 0 เนื่องจาก รพ.สนามชัยเขต  
มีรายจ่ายมากกว่ารายรับ ต่อเนื่องมาตั้งแต่ตุลาคม 2563 และมีการก่อหนี้เจ้าหนี้ ในเดือนกุมภาพันธ์ 
2563 ประมาณ 5.7 ล้านบาท ส่งผลทางบัญชี เป็นระดับ 2 สถานการณ์การเงินตอนนี้ไม่น่าเป็นห่วง 
รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
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6.1 เรื่องจากรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 
6.1.1 (โดย รองสมบัติ ทั่งทอง)  
 ขอให้ ทุก รพ. และ รพ.สต. ปิดการให้บริการ นวด อบ  ประคบ   
พญ.ทิพวรรณ กายภาพบ าบัดต้องปิดด้วยหรือไม่ 
นพ.ดิเรก รอแผนเหลือง 
นพ.กสิวัฒน์ กายภาพให้บริการได้ แต่ควรแยกมาเป็น one stop service มีระบบคัดกรอง ประวัติ การเดินทาง 

การสัมผัสเคสเสี่ยง การเจ็บป่วยของสมาชิกในบ้าน และป้องกันเหมือนทั่วไป มีหน้ากาก face shield 
งดนวดบ าบัด ให้ใช้อุปกรณ์ได้ แต่ต้องมีระบบ cleaning ที่ด ี

มติที่ประชุม   รับทราบ 
  
6.1.2  (โดย รองชวาล ตัญญบุตร) 
 แจ้ง สสอ.ทุกแห่ง แอลกอฮอล์ที่ สสจ.สนับสนุน ด่านตรวจ ให้มาเบิกที ่สสจ. และให้น าขวดมาใส่ด้วย

เนื่องจาก ขวดทีส่สจ.หมด 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
  
6.2  เรื่องจากโรงพยาบาล 
6.2.1   (ผอ.รพ.บางคล้า) 
 ขอแจ้งเรื่องการใช้ N95 ขอให้ใช้ตามมาตรฐาน อย่า over ด้วยความกลัว เพราะกระทรวงสาธารณสุข

จัดสรรตามเคสโควิด PUI เขาไม่ได้จัดสรรให้เลย เช่นครั้งนี้ได้แค่ 90 ชิ้น ทั้งจังหวัด ตอนนี้ขาดแคลน
มาก 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
  
6.2.2  (ผอ.รพ.สนามชัยเขต) 
 ขอให้เร่งรัดการ บรรจุ ต าแหน่งว่าง  
มติที่ประชุม   รับทราบ 
  
6.3  เรื่องจากสาธารณสุขอ าเภอ 
6.3.1  (สสอ.เมืองฉะเชิงเทรา) 
 แจ้งการจัดสรรหน้ากากอนามัย เนื่องจากได้รับมอบหมายในการจัดสรรหน้ากากอนามัยให้ 

ในส่วนของอ าเภอโดยท่านสสจ. ได้รับหน้ากากอนามัยมา ในแต่ละวัน ให้สสอ.เมืองด าเนินการจัดสรร 
โดยมีแนวทางสองส่วน ส่วนแรกแบ่งตามไซส์อ าเภอ ส่วนที่สองแบ่งตามจ านวนพื้นที่ ที่มีผู้ป่วยกักตัว 
ในสัดส่วน 60/40 เเต่ประเด็นปัญหาไม่ได้ส่งมาคราวละเยอะ ได้มาแต่ละวันจ านวนหนึ่ง 
ต้องใช้เวลาหลายวันจึงจะมีสต๊อกเเจกไปได้ครบทุกแห่งถึงจะเพียงพอ ดังนั้นขอให้แห่งที่มีความจ าเป็น
จริงๆแจ้งมาก่อน ไม่ต้องแจ้งจ านวน แจ้งเป็นอ าเภอ เฉพาะที่ขาดจริงๆ แต่หลังจากวันนี้ จะมีหน้ากาก
อนามัยเข้ามาเพ่ือจัดสรรในทุกวัน เพ่ือจัดสรรให้กับทุกอ าเภออย่างเพียงพอ แล้วที่เหลือจะสต๊อกไว้ 
แล้วจะจัดให้ตามความต้องการของแต่ละอ าเภอที่แจ้งไว้คราวที่แล้ว ส าหรับวันนี้ถึงวันศุกร์ขอจ านวน  
4 อ าเภอก่อน 

มติที่ประชุม   เห็นชอบตามเกณฑ์ที่ก าหนด และขอให้แจ้งข้อมูลความต้องการส่งที่ท่าน สสอ.เมืองฯ ภายในวันที่ 31 
มีนาคม 2563  
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6.4  เรื่องจากกลุ่มงานในส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
6.4.1 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ ได้จัดซื้ออุปกรณ์บ าบัดน้ าเสียในโรงพยาบาล ได้แก่ คลอรีนน้ า 10 % 

IMHOFF ขาตั้ง เครื่องตรวจวัด PH  โดยใช้เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากส านักบริหารสาธารณสุข 
สป.สธ. (งบเฉพาะกิจ) เพ่ือสนับสนุนให้แก่ รพช.ทุกแห่ง จึงขอความร่วมมือ ให้ติดต่อขอรับได้ท่ี 
กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ ด่วนที่สุด 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
  
6.4.2 กลุ่มงานประกันสุขภาพ 
 กลุ่มงานประกันสุขภาพขอแจ้งว่า  

1. เงินค่าบริการทางการแพทย์ ปี 2563 งวดสุดท้าย (งวดที่ 2 ครั้งที่ 2) OP PP ครบ 100% 
ส่วนกลางโอนลงหน่วยบริการแล้วเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563   
2. งบค่าเสื่อม ปี 2563 ส่วนกลางโอนลงหน่วยบริการเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
6.4.3 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ ได้จัดท าแนวทางการฉีดพ่นสารเคมีเพ่ือป้องกันและท าลายเชื้อโคโรนา

ไวรัส 2019 หรือ โควิด 19 พร้อมตัวอย่างหนังสือให้ อปท.ขออนุญาตต่อสาธารณสุขอ าเภอ ในฐานะ
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ.2558 เพ่ือให้สาธารณสุข
อ าเภอใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาอนุญาตให้ท าการฉีดพ่นสารเคมีฯ นอกจากนี้ ยังได้จัดท าหนังสือ
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสาธารณสุขอ าเภอเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่าง นพ.สสจ. 
ลงนามในหนังสือ 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา ๑5.07 น. 
         ลงชื่อ  ภาคินี  อินรัตน์                               ลงชื่อ       ชาตรี นันทพานิช 
        (นางสาวภาคินี  อินรัตน์)                                                       (นายชาตรี นันทพานิช)                                                                    
      นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                                     หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
         ผู้จดรายงานการประชุม                                                  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


