รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนประเมินผลและประชุมประจาเดือน
ครั้งที่ 9/๒๕๖3
วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖3
ณ ห้องประชุมพุทธโสธร สานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
คณะกรรมการผู้มาประชุม
1)
นายกสิวัฒน์ ศรีประดิษฐ์
นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน
2)
นายชวาล ตัญญบุตร
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)
3)
นางสาวรุ่งทิวา ประสานทอง
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
4)
นายสมบัติ ทั่งทอง
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
5)
นายรัตนา จันทร
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ
6)
นางสมจิตร ทองสุขดี
เภสัชกรเชี่ยวชาญ(รก.)
7)
นางระพีพร อารีย์
รองผู้อานวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.พุทธโสธร
8)
นางสาวสราพร มัทยาท
รองผู้อานวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการ
รพ. พุทธโสธร
9)
นางรุจิรัตน์ ปุณยลิขิต
รองผู้อานวยการด้านบริการปฐมภูมิ รพ.พุทธโสธร
10) นายดิเรก ภาคกุล
ผู้อานวยการโรงพยาบาลบางคล้า
11) นางอุไร ศิลปกิจโกศล
ผู้อานวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
12) นายวุฒิชัย นุนารถ
ผู้อานวยการโรงพยาบาลบางน้าเปรี้ยว(แทน)
๑3) นายสุธน คุณรักษา
ผู้อานวยการโรงพยาบาลบางปะกง
๑4) นายสันติ สัมฤทธิ์มโนพร
ผู้อานวยการโรงพยาบาลสนามชัยเขต(แทน)
15) นางสาวมานิตา พรรณวดี
ผู้อานวยการโรงพยาบาลบ้านโพธิ์
๑6) นายอนุชา อาภาสวัสดิ์
ผู้อานวยการโรงพยาบาลราชสาส์น
17) นางสาวทิพวรรณ ไชยประการ
ผู้อานวยการโรงพยาบาลแปลงยาว
18) นายเกริกภัทร ลิมปพยอม
ผู้อานวยการโรงพยาบาลท่าตะเกียบ
19) นางเปรมสินี พ่วงวัฒนวงศ์
ผู้อานวยการโรงพยาบาลคลองเขื่อน(แทน)
20) นายชาญเลขา กุลละวณิชย์
สาธารณสุขอาเภอเมืองฉะเชิงเทรา
21) นายสมเจตน์ สถิตสมิทธิ์
สาธารณสุขอาเภอบางคล้า
22) นายเบญจพล สุวรรณะ
สาธารณสุขอาเภอพนมสารคาม(แทน)
23) นายกฤษดา พรหมสุวรรณ์
สาธารณสุขอาเภอบางน้าเปรี้ยว
24) นายชูชีพ มีเจริญ
สาธารณสุขอาเภอบางปะกง
๒5) นายมนตรี สมบูรณ์ทรัพย์
สาธารณสุขอาเภอสนามชัยเขต(แทน)
26) นายมานิตย์ ชุ่มชูจันทร์
สาธารณสุขอาเภอบ้านโพธิ์

๒
๒7) นางสาวจันทร ศรีสุรักษ์
๒8) นายสุทัศน์ เสียงไพโรจน์
29) นายศักดิ์ชัย วินิจสกุลไทย
30) นายมนตรี รุ่งแสงสี
31) นางสาวนุชนารถ อรณพ ณ อยุธยา
32) นายชาตรี นันทพานิช
33) นางกรองทิพย์ เจริญบูลย์วิวัฒน์
34) นายเจริญชัย นวพาณิชย์
๓5) นางโสภา เวฬุตันติ
๓6) นางลาวัณย์ อมรรัตน์
๓7) นางลลิตา พรพนาวัลย์
38) นางสาวยุพิน หงษ์วะชิน
39) นายพีระพล ต่วนภูษา
40) นายเดชชัย สินเจริญ
41) นางสาวพรพิมล แน่นหนา
42) นางวิภาวี สุวรรณธร
43) นายสมชาย ห้องทองคา
44) นางรุ่งรัตน์ ห้องทองคา
45) นางอรชุดา วัฒนกุล
46) นายจารัส คารอด
ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการ
1) นายมณเฑียร คณาสวัสดิ์
2)

นางสาวสมบัติ ชุติมานุกูล

3) นางสุนันทา ชนะวรรณ์
ผู้เข้าร่วมประชุม
1)
นายอาณัติ ประดิษแจ้ง
2)
นายชาญศักดิ์ เจียมวงศากุล
3)
นายเมธี เมฆวิชัย
4)
นางสาวภาคินี อินรัตน์
5)
นางศิริพร สุขประเสริฐ

สาธารณสุขอาเภอแปลงยาว
สาธารณสุขอาเภอราชสาส์น(รก.)
สาธารณสุขอาเภอท่าตะเกียบ
สาธารณสุขอาเภอคลองเขื่อน
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ(แทน)
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ(แทน)
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิตและยาเสพติด
หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ
หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารองค์กร
หัวหน้าสานักงานเลขานุการฯ
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมือง(แทน)
ประธานชมรม อสม.จังหวัดฉะเชิงเทรา
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผู้อานวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส

๓
กาหนดการประชุม
เวลา 09.00 - 12.00 น.
- ประชุมกลุ่มผู้อานวยการโรงพยาบาล
- ประชุมกลุ่มสาธารณสุขอาเภอ
เวลา 13.๐๐ - 16.30 น.
- ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลและประชุมประจาเดือน
เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. นายกสิวัฒน์ ศรีประดิษฐ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน
เป็นประธานในการประชุม
วาระก่อนการประชุม
1) สวดมนต์
2) สรุปข่าวสารสาธารณสุข ประจาเดือนกันยายน 2563
3) มอบเกียรติบัตรบุคคลต้นแบบการพึ่งตนเองด้วยภูมิปัญญาไทย จังหวัดฉะเชิงเทรา ปีงบประมาณ
2563 จานวน 13 ราย
4) มอบเกียรติบัตรหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ ปี 2563
จานวน 5 แห่ง
5) มอบโล่ให้กับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มขนมแม่บุญมี
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1) นโยบายกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564
รายละเอียดตามไฟล์ที่นาเสนอในที่ประชุม
2) ขอบคุณคณะกรรมการ กวป. ที่เกษียณอายุราชการ จานวน 3 ท่าน
-นายชวาล ตัญญบุตร นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)
-นายสมคิด วิระเทพสุภรณ์ ผู้อานวยการโรงพยาบาลสนามชัยเขต
-นายมนตรี รุ่งแสงสี สาธารณสุขอาเภอคลองเขื่อน
3) แสดงความยินดีสาธารณสุขอาเภอท่านใหม่ นางศิริพร สุขประเสริฐ สาธารณสุขอาเภอ
คลองเขื่อน
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลและประชุมประจาเดือน
ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563
จานวน 11 หน้า รายละเอียดตามไฟล์ที่นาเสนอในทีป่ ระชุม
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

๔
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
3.๑ การคัดกรองความเสี่ยงในหญิงตั้งครรภ์ การตรวจสารแอมเฟตามีนในหญิงตั้งครรภ์/หญิงหลังคลอด
(โดย กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ)
สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลและประชุมประจาเดือน ครั้งที่ ๘/
๒๕๖๓ ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ (ระเบียบวาระที่ ๓.๑) เห็นชอบให้ตรวจแอมเฟตามีนในหญิง
ตั้งครรภ์ที่มารับ บริการฝากครรภ์ครั้งแรก และหญิงตั้งครรภ์ที่มารอคลอดทุกราย และให้กลุ่มงาน
ส่งเสริมและกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิตและยาเสพติด ทาแผนการปฏิบัติที่ชัดเจน
และทาหนังสือแจ้งเวียนหน่วยงาน เพื่อให้ถือปฏิบัติต่อไปนั้น กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ได้จัดทา
แนวทางการตรวจสารแอมเฟตามีนในหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการฝากครรภ์และหญิงตั้งครรภ์
ที่มารอคลอดทุกรายตามมติดังกล่าวเพื่อเฝ้าระวังและให้การดูแลรักษาที่เหมาะสม และขอความร่วมมือ
ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติรายละเอียดตามไฟล์ที่นาเสนอในที่ประชุม
มติที่ประชุม เห็นชอบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
๔.๑ การขอรับเงินเพิ่มพิเศษสาหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ปฏิบัติงานในสถานบริการสาธารณสุข
และไม่ทาเวชปฏิบัติส่วนตัวและหรือปฏิบัติงานโรงพยาบาลเอกชน (โดย กลุ่มงานบริหารทั่วไป)
- แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร แจ้งความประสงค์ขอรับเงินเพิ่มพิเศษสาหรับแพทย์
ทันตแพทย์และเภสัชกร ตั้งแต่ ๑ กันยายน ๒๕63 จานวน 1 ราย ดังนี้
1. นางสาวณัฎฐา ศัลยกาธร ตาแหน่ง นายแพทย์ชานาญการ รพ.บางน้าเปรี้ยว
-

แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร แจ้งความประสงค์ขอรับเงินเพิ่มพิเศษสาหรับแพทย์
ทันตแพทย์และเภสัชกร ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕63 จานวน 2 ราย ดังนี้
1. นายสันติ สัมฤทธิ์มโนพร ตาแหน่ง นายแพทย์ชานาญการพิเศษ รพ.สนามชัยเขต
2. นางสาวศิริพร จิตรประสิทธิศิริ ตาแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ รพ.สนามชัยเขต

-

แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร แจ้งความประสงค์ขอรับเงินเพิ่มพิเศษสาหรับแพทย์
ทันตแพทย์และเภสัชกร ตั้งแต่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕63 จานวน 5 ราย ดังนี้
1. นางสาวสมบัติ ชุติมานุกูล ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร รพ.พุทธโสธร
2. นายศราวุธ พิพัฒน์นราพงศ์ ตาแหน่ง นายแพทย์ชานาญการพิเศษ รพ.พุทธโสธร
3. นางสาวบุณยพร เคลือบสาราญ ตาแหน่ง เภสัชกรชานาญการ รพ.พุทธโสธร
4. นางสาวพริม ไม้งาม ตาแหน่ง ทันตแพทย์ชานาญการ รพ.บางคล้า
5. นางสาวบุตรี กิจจะอรพิน ตาแหน่ง เภสัชกรชานาญการ รพ.พนมสารคาม

-

แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร แจ้งความประสงค์ขอรับเงินเพิ่มพิเศษสาหรับแพทย์
ทันตแพทย์ และเภสัชกร ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2563 จานวน 1 ราย ดังนี้
1. นางสาววิพัชรินทร์ ทรงเดชาพิพัฒน์ ตาแหน่ง นายแพทย์ชานาญการ รพ.คลองเขื่อน

๕
-

แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร แจ้งความประสงค์ขอรับเงินเพิ่มพิเศษสาหรับแพทย์
ทันตแพทย์ และเภสัชกร ตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 จานวน 2 ราย ดังนี้
1. นายดิเรก ภาคกุล ตาแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ รพ.บางคล้า
2. นางสโรชา เวียรศิลป์ ตาแหน่ง นายแพทย์ชานาญการ รพ.บางคล้า

-

แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร แจ้งความประสงค์ขอยกเลิกเงินเพิ่มพิเศษสาหรับแพทย์
ทันตแพทย์และเภสัชกร ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม 2563 จานวน 2 ราย ดังนี้
1. นางจุฑาทิพย์ ประจวบจินดา ตาแหน่ง นายแพทย์ชานาญการ รพ.พุทธโสธร
2. นายฉัตรบดินทร์ ทองภูสวรรค์ ตาแหน่ง นายแพทย์ชานาญการ รพ.พุทธโสธร
มติที่ประชุม 1. เห็นชอบ
2. ส่งเรื่องให้กับกลุ่มงานบริหารทั่วไป สสจ.ฉช. ภายในวันที่ 15 ของเดือนก่อนที่จะรับเงินเพิ่มพิเศษฯ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
๕.๑ รายงานการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยาประจาเดือนกันยายน ๒๕๖3 (โดย กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ)
รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาจังหวัดฉะเชิงเทราตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 28 กันยายน 2563
จากบัตรรายงานผู้ป่วย (รง.506) จานวนบัตรทั้งสิ้น 15,603 ฉบับ รายงานทันเวลาจานวน 15,601
ฉบับ คิดเป็น ร้อยละ 99.99 โดยจาแนกตามศูนย์ระบาดวิทยาอาเภอ ดังตาราง

มติที่ประชุม 1. รับทราบ และอาเภอไหนที่ไม่ถึง 100% ขอเหตุผลประกอบด้วย
2. ให้กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ หาแนวทางปฏิบัติที่ทาให้รายงานผู้ป่วยโรคชิกุนคุนย่าได้ทันเวลา
และนาเสนอที่ประชุมในครั้งต่อไป

๖
5.1.1 อัตราป่วยของจังหวัดฉะเชิงเทรา
อัตราป่วย 10 อันดับแรกจังหวัดฉะเชิงเทราเปรียบเทียบกับอัตราป่วยภาคกลาง และอัตราป่วยประเทศ
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 28 กันยายน 2563

มติที่ประชุม รับทราบ
5.1.2 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
จากรายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา (506) นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 29
กันยายน 2563 สสจ.ฉะเชิงเทรา ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จานวนทั้งสิ้น 187 ราย
คิดเป็นอัตราป่วย 26.25 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต ลาดับที่ 8 ของเขต ลาดับที่
75 ของประเทศ (ข้อมูลจากสานักระบาดวิทยา) กลุ่มอายุที่พบสูงสุด คือ กลุ่มอายุ 15 - 24 ปี คิดเป็น
อัตราป่วย 69.64 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 10 - 14 ปี และ 5 - 9 ปี อัตราป่วย
เท่ากับ 66.07 และ 39.91 ต่อประชากรแสนคน ตามลาดับ อาชีพที่มีจานวนผู้ป่วยสูงสุด 3 อันดับ
แรก คือ นักเรียน 81 ราย รับจ้าง 45 ราย และในปกครอง 37 ราย อาเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุด
3 ลาดับแรก คือ อาเภอราชสาส์น อาเภอพนมสารคาม และอาเภอคลองเขื่อน
มติที่ประชุม รับทราบ

๗
5.1.3 สถานการณ์โรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดฉะเชิงเทรา

มติที่ประชุม รับทราบ
5.2 สถานการณ์การเงินการคลัง (โดย กลุ่มงานประกันสุขภาพ)

สรุปสถานการณ์การเงินการคลัง เดือน สิงหาคม 2563
- ไม่มีโรงพยาบาลที่วิกฤตทางการเงิน ระดับ 4 - 7 (ระดับ 4 - 7 ต้องเฝ้าระวัง)
- โรงพยาบาลบางแห่งวิกฤติทางการเงินเพิ่มขึ้น เนื่องจากสิ้นปีงบประมาณไม่มีรายรับ UC ซึ่งเป็น
รายรับส่วนใหญ่ของโรงพยาบาล แต่รายจ่ายประจาเดือนยังคงเดิม ซึ่งเป็นปกติของโรงพยาบาล
ทั่วประเทศ
มติที่ประชุม รับทราบ

๘
5.3 การติดตามงบค่าเสื่อมปี 2563 (โดย กลุ่มงานประกันสุขภาพ)

หน่วยบริการที่ดาเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
1) เครือข่ายบริการอาเภอบางคล้า
2) เครือข่ายบริการอาเภอบ้านโพธิ์
3) เครือข่ายบริการอาเภอแปลงยาว
4) เครือข่ายบริการอาเภอราชสาส์น
5) เครือข่ายบริการอาเภอคลองเขื่อน
รายละเอียดตามไฟล์ที่นาเสนอในที่ประชุม
มติที่ประชุม รับทราบ
5.4 ชี้แจงหน่วยบริการในพื้นที่จังหวัดรองรับการยกเลิกหน่วยบริการในพื้นที่ กทม. (โดย กลุ่มงานประกันสุขภาพ)
ขอความร่วมมือหน่วยบริการ ชี้แจงประชาชนสิทธิ UC สิทธิว่างจากกรณี ยกเลิกหน่วยบริการดังนี้
1) สิทธิบัตรทองยังคงอยู่ รัฐบาลสนับสนุน
2) ประชาชนที่ถูกยกเลิกหน่วยบริการใน กทม. ไม่ต้องลงทะเบียน สปสช.ให้สิทธิพิเศษ ไปไหนก็ได้
ไม่ต้องมีใบส่งตัว ไม่จากัดจานวน ครั้ง ไม่ต้องเสียค่าบริการ
3) ไม่ต้องไปเปลี่ยนหน่วยบริการ จนกว่า สปสช.จะประกาศอย่างเป็นทางการ
รายละเอียดตามไฟล์ที่นาเสนอในที่ประชุม
มติทปี่ ระชุม รับทราบ

๙
6.1 เรื่องจากรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
6.1.1 รองรุ่งทิวา ประสานทอง
สืบเนื่องจากโรงพยาบาลสระบุรี โดนไวรัสมัลแวร์ ดังนั้นขอให้โรงพยาบาลทุกแห่งเตรียมการป้องกัน
และให้สารองฐานข้อมูลไว้ด้วย
ผอ.รพ.
เสนอให้จังหวัดฯ จัดทีม IT ตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลสุขภาพโรงพยาบาล
บางคล้า
มติที่ประชุม รับทราบ
6.1.2 รองสมบัติ ทั่งทอง
การบริหารงบลงทุนปีงบประมาณ 2564 ครุภัณฑ์ทันตกรรม ยูนิตทาฟัน จังหวัดจะดาเนินในภาพรวม
ทั้งจังหวัด ส่วนสิ่งก่อสร้าง ห้ามเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการ และเปลี่ยนแปลงพื้นที่ และภายในเดือน
พฤศจิกายน 2563 จะต้องหาผู้รับจ้างลงนามให้เรียบร้อย
มติที่ประชุม รับทราบ
6.2 เรื่องจากโรงพยาบาล
6.2.1 ผอ.รพ.พนมสารคาม
1) หารือเรื่องการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า เดิมถ้าสิทธิ์ UC นอกจังหวัดสามารถรับบริการ
ที่เดิมได้ แต่สิทธิ์ UC ในจังหวัดต้องกลับไปฉีดที่เดิม แต่หลังจากที่ได้ประชุมกันไปแล้ว สรุปว่า
เพื่อประโยชน์ของคนไข้ จะได้วัคซีนครบให้ฉีดต่อที่โรงพยาบาลเดิมได้ แต่การทาแผลต่อเนื่อง
ต้องกลับไปโรงพยาบาลที่ขึ้นทะเบียน ดังนั้น สามารถบริหารจัดการให้ฉีดวัคซีนและทาแผล
ณ โรงพยาบาลนั้นๆ เลยได้หรือไม่
ผอ.รพ.
เสนอว่า สปสช. ให้ครอบคลุมการรักษา กรณีอุบัติเหตุฉุกเฉินต่อเนื่อง 15 วัน
บ้านโพธิ์
มติที่ประชุม ให้กลุ่มงานประกันสุขภาพ หาข้อมูลแนวทางการดาเนินงานและแจ้งที่ประชุมในครั้งต่อไป
2) ขอความอนุเคราะห์จาก รพ.พุทธโสธร เรื่อง MRI/CT SCAN ขอให้บริษัทไปติดต่อกับ
โรงพยาบาล เพื่อทาสัญญา
นางระพีพร กระบวนการยังไม่เรียบร้อย หากดาเนินการเรียบร้อยแล้วจะแจ้งให้ทราบต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
6.2.2 ผอ.รพ.บ้านโพธิ์
การเบิกเงิน State Qurantine เบิกไม่ได้เนื่องจากไม่มีคาสั่งปฏิบัติงาน สามารถทาอย่างไรได้บ้าง
นายชาตรี
สานักงานเขตสุขภาพที่ 6 ได้จัดทาหนังสือมอบหมายงานให้แล้ว ใช้เป็นเอกสารประกอบการเบิกจ่ายฯ
แทนคาสั่งเขตได้
มติที่ประชุม รับทราบ

๑๐
6.2.3 ผอ.รพ.บางคล้า
เสนอให้ สสจ. จัดประชุมวิชาการประจาปี
นายชาตรี
ตามมติ กกบ. เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 เห็นชอบแผนปฏิบัติการคัดเลือกผลงานฯ และแผนปฏิบัติ
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานวิชาการ จานวนหลายเรื่อง หากจะจัดประชุมร่วมกันต้องให้กลุ่ม
งานบริหารทรัพยากรบุคคล ปรึกษาท่าน นพ.สสจ.ก่อน
มติที่ประชุม รับทราบ
6.3 เรื่องจากสาธารณสุขอาเภอ
สสอ.บางปะกง 1) งบลงทุน สิ่งก่อสร้างในระดับ รพ.สต. เนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่มีความเชี่ยวชาญในด้านนี้ จึงขอ
ความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่พัสดุของ สสจ. เป็นแกนนาในเรื่องนี้ เพื่อจะได้ดาเนินการให้แล้วเสร็จ
ตามกรอบเวลา
ประธาน
มอบหมาย รองสมบัติ ดูแลในเรื่องนีด้ ้วย
2) สอบถามความคืบหน้าการบรรจุข้าราชการกรณีพิเศษ รอบที่ 3 ในส่วนของ รพ.สต.
มีความคืบหน้าอย่างไร
นายเดชชัย ยังไม่มีความคืบหน้า แต่คาดว่าส่วนกลางจะแจ้งให้ดาเนินการภายในกลางเดือนตุลาคมนี้
มติที่ประชุม รับทราบ
6.4 เรื่องจากกลุ่มงานในสานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
6.4.1 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
แจ้งเรื่องการเสนอความเห็นชอบในส่วนของการย้ายสาธารณสุขอาเภอเมืองฉะเชิงเทรา
รอบที่ 2 จะมีการประชุมคณะกรรมการ เพื่อกาหนดเกณฑ์ ในวันที่ 5 ตุลาคม 2563 และคาสั่งแต่งตั้ง
เป็นรอง นพ.สสจ. คาดว่าจะเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2563
มติที่ประชุม รับทราบ
6.5 เรื่องจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
-ไม่มี6.6 เรื่องจากนายกสมาคมอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
นายจารัส
สืบเนื่องจากมีการเชิญชวนให้สมาชิก อสม. สมัคร ฌกส.นั้น ณ ปัจจุบันจังหวัดฉะเชิงเทรา อยู่ในอันดับ
ที่ 3 ท้ายสุดของ 24 จังหวัดภาคกลาง ดังนั้น ขอความอนุเคราะห์จากท่านสาธารณสุขอาเภอกาชับ
เจ้าหน้าที่ รพ.สต. ช่วยอานวยความสะดวกในการรับรองเอกสาร ของสมาชิก อสม. ให้ด้วย
นางลาวัณย์ ขอให้ส่งเอกสารการสมัคร ภายในกาหนดตามผู้รับผิดชอบกาหนด คือเดือนละ 1 ครั้ง ภายใน วันที่ 22
ของเดือน เพื่อที่จะได้เป็นระบบ
นางกรองทิพย์ สิทธิ อสม. ที่จะหมดอายุในวันที่ 30 กันยายน 2563 ดังนั้นการต่อสิทธิ อสม. คือต้องแนบบัตร
อสม.มาด้วย สาหรับสิทธิ อสม.ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป สิทธิยังเป็นสิทธิ อสม ไม่เปลี่ยนเป็น ผู้สูงอายุ
เพื่ออานวยความสะดวกเวลาเข้ารับบริการรักษาพยาบาลไม่ต้องขอหนังสือรับรองการเป็น อสม.
ประธาน
สอบถามเรื่อง อสม. ที่ป่วยติดเตียงไม่สามารถปฏิบัติงานได้
นายจารัส
กรณีนี้ จะให้ลูกหลานทางานแทน และหาก อสม.ลาออกจากการเป็น อสม. ก็ขอให้บุคคลในครอบครัว
มาสมัครเป็น อสม. แทนได้

๑๑
นางศิริพร

กรณี ที่อสม. Admit และขอรับสิทธินอนห้องพิเศษโรงพยาบาลของรัฐ ในส่วนนี้ระเบียบมีไว้ชัดเจน
ว่าไม่ต้องใช้ใบรับรองการเป็น อสม. ให้ใช้บัตร อสม.ได้เลย
ประธาน
แจ้งเวียนให้ทุกโรงพยาบาลทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา ๑6.10 น.
ลงชื่อ ภาคินี อินรัตน์
(นางสาวภาคินี อินรัตน์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้จดรายงานการประชุม

ลงชื่อ

ชาตรี นันทพานิช
(นายชาตรี นันทพานิช)
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

