รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
ครั้งที่ 10 ปีงบประมาณ ๒๕60
วันจันทร์ ที่ 31 เดือนกรกฎาคม ๒๕60
ณ ห้องประชุม ๑ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
รายชื่อคณะกรรมการ
๑. นายแพทย์ขจร วินัยพานิช
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา
๒. แพทย์หญิงจิรพร ภัทรนุธาพร
ผู้อานวยการโรงพยาบาลพะเยา
๓. นายวุฒิฉัตร วงศ์ใหญ่
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ แทน ผู้อานวยการโรงพยาบาลเชียงคา
๔. นายแพทย์เทพนฤมิตร เมธนาวิน
หัวหน้าศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ม.พะเยา
๕. นายบัญญัติ สุริยะไชย
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษด้านส่งเสริมพัฒนา
๖. ทันตแพทย์ชาญ เชิดชูเหล่า
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญด้านทันตสาธารณสุข
๗. นายสุรศักดิ์ ชัยชนะ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
๘. นายแพทย์สมภพ เมืองชื่น
รก.ผู้อานวยการโรงพยาบาลเชียงม่วน
๙. นายแพทย์สุชาญ ปริญญา
ผู้อานวยการโรงพยาบาลจุน
๑๐. นายแพทย์สุกิจ ทิพทิพากร
ผู้อานวยการโรงพยาบาลปง
๑๑. นายแพทย์สัมฤทธิ์ ตันติวัฒนากุล
ผู้อานวยการโรงพยาบาลแม่ใจ
๑๒. นางสาวพงษ์ลัดดา ห่านตระกูล
แทน ผู้อานวยการโรงพยาบาลดอกคาใต้
๑๓. นายอนุโรจน์ ศุภการกาจร
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
๑๔. นางสุรีย์ภรณ์ เลิศวัชรสกุล
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
๑๕. นางพิมพ์ชนก หยีวิยม
หัวหน้ากลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
๑๖. นางปิยพร ผดุงวงศ์
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมสุขภาพ
๑๗. นายเฉลิม ใจอุ่น
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
๑๘. นางสาวญาณิน สายโกสุม
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ
๑๙. นายจรัส ไชยแสงคา
หัวหน้ากลุ่มงานตรวจสอบภายใน
๒๐. นางฉัตรศิริ พิสิษฐ์กุล
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
๒๑. นางแสงทวน แก้วจิโน
แทน หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
๒๒. นางรัชนี ขัดตะละ
หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
๒๓. นางวรรณวิมล แพ่งประสิทธิ์
หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
๒๔. นางสาวขวัญเนตร เบิกบาน
หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทย
๒๕. นางอนงค์ วรรณสอน
แทน หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ
๒๖. นายไพรัช วงศ์จุมปู
สาธารณสุขอาเภอเมืองพะเยา
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๒๗. นายสุภักดิ์ วงศ์ประสิทธิ์
๒๘. นายไชยยนต์ วงศ์ใหญ่
๒๙. นายประสงค์ หาลือ
๓๐. นายประสาท ทากัน
๓๑. นายสว่าง กิตติศักดิ์กาจร
๓๒. นายกมล ต๊ะฝั้น
๓๓. นายชัยย์นัน พัฒนไพจิตร
๓๔. นายมนตรี วิลาชัย
๓๕. นายสงคราม กอใหญ่
๓๖. นางปรียานุช เชิดชูเหล่า
๓๗. นางนงคราญ เผ่าก๋า
๓๘. นางพรพิรุณ มูลเครือคา
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางสาววัชรินทร์ นามวงศ์
๒. นางแสงเทียน นันทะวงศ์
๓. นายสุประวัติ เผ่าอินทร์
๔. นางฉลวย หาลือ
๕. นางทรายแก้ว นักไร่
๖. นางสาวจันทร์ทิพย์ ยะแสง
๗. นางใจสวรรค์ ผัดมาลา
๘. นางกุศุมา พรหมยวง
๙. นางชญาดา สายศร
๑๐. นางจิรภรณ์ ณ ลาปาง
๑๑. นางสุเวียต ดวงแก้ว
๑๒. นางโสภิญญา ภูมิพันธ์
๑๓. นางพัทธยา คมบาง
๑๔. นายภารดรชาตรี เต็มจิรวัฒน์
๑๕. นางอารยา มหาวงศนันท์
๑๖. ว่าที่ รต.อัครเดช ตันดี
๑๗. นายสุทิตย์ เสมอเชื้อ
๑๘. นายวิวัฒน์ สมเครือ

สาธารณสุขอาเภอดอกคาใต้
สาธารณสุขอาเภอเชียงคา
สาธารณสุขอาเภอจุน
แทน สาธารณสุขอาเภอปง
สาธารณสุขอาเภอแม่ใจ
แทน สาธารณสุขอาเภอเชียงม่วน
สาธารณสุขอาเภอภูซาง
สาธารณสุขอาเภอภูกามยาว
แทนหัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที่ 10.3 เชียงราย
หัวหน้างานแผนงาน ติดตามและประเมินผล
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
เจ้าพนักงานสถิติชานาญงาน
เจ้าพนักงานเวชสถิติชานาญงาน
นักวิชาการสาธารณสุข
พยาบาลพยาบาลวิชาชีพ
ผอ.รพ.สต.ร่มเย็น
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
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๑๙. นางดอกแก้ว ตามแก้ว
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
๒๐. นางสาวพรกนก ภาชนะ
นักทรัพยากรบุคคล
๒๑. นายกฤษดา พรรณกุล
นักทรัพยากรบุคคล
๒๒. นางพัฒนาการ ผลศุภรักษ์
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
เปิดประชุม เวลา 09.00 น.โดยนายแพทย์ขจร วินัยพานิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ประธานในที่ประชุม
นาไหว้พระ สวดมนต์ตามโครงการส่งเสริมจริยธรรมในองค์กร และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
เรื่องก่อนวาระการประชุม
-ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับตาแหน่งที่สูงขึ้น
แสดงความยินดีกับคุณอนุโรจน์ ศุภการกาจร นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป สสจ.พะเยา ได้
เลื่อนตาแหน่งเป็น นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.2 สรุปการประชุมจากกระทรวง
1) ประเด็นการขับเคลื่อน smart citizen โดยใช้ District Health Board เพื่อผลักดันนโยบายด้านสาธารณสุข โดยมี
นายอาเภอเป็นประธาน
2) การจัดตั้ง PCC กาหนดกรอบระยะเวลาภายใน 10 ปี โดยกาหนดให้มีตาแหน่งชานาญการพิเศษให้ จังหวัดละ 1 ตาแหน่ง
3) Long term Care และการดูแลต่อเนื่อง การจัดระบบบริการ กาหนดให้มี Care Plan กระทรวง Monitor การ
เบิกจ่าย
4) การดาเนินงาน Green & Clean Hospital ในทุกโรงพยาบาล
5) สถาบันการแพทย์ครบวงจร เน้นในเรื่องสมุนไพร
มติที่ประชุม: รับทราบ
1.3 สรุปการประชุมเขต
1) ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างฉบับใหม่ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างมีผลบังคับใช้ วันที่ 23 สิงหาคม 2560 หน่วยงานที่ทาจัดซื้อ
จัดจ้างย้อนหลังห้ามใช้ระเบียบเดิมหลังวันที่ 23 สิงหาคม 2560 เนื่องจากต้องอยู่ในระบบ GF และเป็นระบบ Real time
2) การประชุมวิชาการเขต 9-11 สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ประชุมคุ้มคา อาเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
3) การใช้จ่ายงบกลาง การจ่ายค่าตอบแทน P4P หรือ การจ่ายหนี้ ขอให้มีการรายงานทุกเดือน
มติที่ประชุม: รับทราบ
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1.4 สรุปการประชุม Video Conference ของกระทรวง วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
1) เนื่องจากขณะนี้หลายจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือประสบภัยน้าท่วม โดยเฉพาะจังหวัดสกลนครซึ่งโรงพยาบาลและ
รพ.สต.ได้รับความเสียหาย ประชาสัมพันธ์ร่วมบริจาคได้โดยรวบรวมในนามเขต 1 ซึ่งหากได้เลขที่บัญชีแล้วจะแจ้งให้ทราบ
ทางไลน์
2) การดาเนินการในกรณีที่ประชาชนร้องเรียนการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ซึ่งปัจจุบันมีการเผยแพร่ทาง Social Media
อย่างรวดเร็ว ปัญหาที่สาคัญคือขาดการอธิบายให้กับผู้ป่วยและญาติให้เข้าใจ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอเป็นกาลังให้กับเจ้า
หน้าทุกคนที่ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ สาเหตุคือผู้ป่วยจานวนมาก ขอให้ทาแผนกาลังคน ผลิตเพิ่ม กาหนดจุดเสี่ยงต่างๆใน
โรงพยาบาล มีระบบการคัดกรองผู้ป่วยที่ชัดเจน ให้สอดส่องดูแลหากพบความผิดปกติ ให้รีบดาเนินการแก้ไขปัญหา นโยบาย
คลินิกหมอครอบครัวเป็นการแก้ปัญหาระยะยาวเนื่องจากลดการรอคอยในโรงพยาบาลใหญ่ และกาหนดให้มีคลินิกนอกเวลา
ราชการเพื่อลดความแออัด
มติที่ประชุม: รับทราบ
1.5 สรุปสาระสาคัญจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาเดือนมิถุนายน 2560
ทพ.ชาญ เชิดชูเหล่า: สรุปสาระสาคัญจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการเดือนมิถุนายน 2560 ดังนี้
1) จังหวัดขอความร่วมมือทุกภาคส่วนจัดอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในวันถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
2) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจังหวัดพะเยามีผลการใช้จ่ายเป็นไปตามเป้าหมายทั้งงบรายจ่ายประจาและงบฟังค์ชัน งบกลุ่ม
จังหวัด
3) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขอประชาสัมพันธ์หน่วยงานทุกหน่วยงานหากต้องการจัดแสดงดนตรีขอ
ช่วยสนับสนุนวงดนตรีของผู้พิการที่มีความสามารถทางด้านดนตรี ชื่อ Concert S to S ราคาการแสดง 1 ครั้ง 5,000 บาท
4) การรณรงค์ปลูกดอกดาวเรืองเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ทั่วประเทศโดยเริ่มปลูกช่วงเดือนสิงหาคม และจะออกดอกพร้อม
กันเดือนตุลาคมซึ่งเป็นช่วงของถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มติที่ประชุม:รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องที่ผู้บริหารแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
2.1 การเปิดเทอมนิสิต ม.พะเยา
นพ.เทพนฤมิตร เมธนาวิน: มีเรื่องแจ้งให้ทราบ ขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยพะเยาได้เปิดเทอมแล้วและจะมีนิสิตเข้ามาตั้งแต่วันที่
10 สิงหาคม ในช่วงนี้ทางมหาวิทยาลัยจะมีกิจกรรมต่างๆของนิสิต และจะเปิดจริงๆคือวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ซึ่งจะมีนิสิต
มาใช้บริการที่สถานบริการสาธารณสุขมากขึ้น
มติที่ประชุม:รับทราบ
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2.2 การดาเนินงานของกองทุน Long term Care
ทพ.ชาญ เชิดชูเหล่า: ขอชื่นชม สสอ.และรพ.สต.ขณะนี้มีเบิกจ่ายไปแล้วร้อยละ 93 ในปีงบประมาณ ๒๕60 งบจัดสรรมาลง
ที่ท้องถิ่น 100,000 บาท ให้ดาเนินการเบิกจ่ายตามระเบียบของ สป.สช. ขอให้ รพ.สต.ติดตามส่ง Care Plan ให้ครบ โดย
เป้าหมายจะขยายให้ทาเต็มพื้นที่ในปี ๒๕61 ขอให้ทุกพื้นที่เตรียมสารวจข้อมูลกลุ่มเป้าหมายที่อายุ 59 ปี จะครบ 60 ปี ในปี
60 เพื่อจะได้จัดเตรียมแผนไว้รองรับเพื่อเบิกจ่ายในปีต่อไป ความก้าวหน้าจะทาหนังสือแจ้งอีกครั้งหนึ่ง
มติที่ประชุม:รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๓ รับรองรายงานการประชุม กวป. ครั้งที่ 9 ปีงบประมาณ ๒๕60
มติที่ประชุม: รับรองรายงานการประชุม กวป. ครั้งที่ 9 ปีงบประมาณ ๒๕60
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง
4.1 รายงานความก้าวหน้าการฉีดวัคซีน dT ในผู้ใหญ่
คุณฉัตรศิริ พิสิษฐ์กุล: รายงานการติดตามการเพิ่มความครอบคลุม การได้รับวัคซีน dT ในผู้ใหญ่ ภาพรวมอยู่ ร้อยละ 86.74
ตาบลที่ผลงานไม่ถึงเกณฑ์ ที่จะเกิด Herd Immunity ของประชาชนในพื้นที่ ใน 8 ตาบล มี 4 ตาบลที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์(เจริญ
ราษฎร์,เวียง,แม่ตา,แม่ปืม) ขอให้ สสอ.และเทศบาล Monitor
ประธาน: ขอให้เร่งรัดดาเนินการ หากดาเนินการแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกข้อมูลก็ต้องกลับไปบันทึกข้อมูลด้วย
มติที่ประชุม: รับทราบ
4.2 สาระสาคัญการประชุมปรึกษาหารือเพื่อพัฒนางานวัณโรค
คุณฉัตรศิริ พิสิษฐ์กุล: สาระสาคัญการประชุม ปรึกษา หารือ เพื่อพัฒนาการดาเนินงานวัณโรค เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560
การคัดกรองเพื่อค้นหาผู้ป่วยวัณโรค ให้ใช้แบบคัดกรองวัณโรค ที่ตกลงร่วมกัน ในการประชุม ดังนี้
1.การคัดกรองเพื่อค้นหาผู้ป่วยวัณโรค ให้ใช้แบบคัดกรองวัณโรค ที่ตกลงร่วมกัน ในการประชุม
2.การรายงานผลการคัดกรอง ในไตรมาส 4 /2560 ให้หน่วยบริการทุกแห่ง (ทั้ง รพ. และ รพ.สต.) รายงานเป็นราย
เดือน โดยบันทึกในแบบ Excel และส่งให้ สสอ. และ สสจ. ตามลาดับ ทุกวันที่ 25 ของเดือน
3.การรายงานและบันทึกข้อมูลผู้ป่วยที่รับการรักษาวัณโรค และการคัดกรองกลุ่มสัมผัส รวมทั้งรายการบริการ
กิจกรรมอื่นๆตามมาตรฐานการดูแลผู้ป่วย ในโปรแกรม TBCM 2010 ให้ รพ.ทุกแห่ง บันทึกให้ ครบถ้วน และส่งรายงาน
ตามกาหนด ทุกวันที่ 25 ของเดือน
ข้อตกลงให้ดาเนินการ ข้อ 1-3 จนถึงเดือนธันวาคม 2560
4.มอบหมายให้ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ และหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ จัดประชุมร่วม ระหว่าง
ผู้พัฒนาโปรแกรม TB online , ผู้ปฏิบัติงานคัดกรองวัณโรค และผู้ใช้ข้อมูลอื่นๆ เพื่อหาข้อสรุปและพัฒนา โดยใช้ฐานข้อมูล
เดิมจาก Hos Xp เพื่อลดภาระในการบันทึกข้อมูล จะทาหนังสือเชิญประชุม ในวันที่ 17 สิงหาคม 2560
ประธาน: จากเวทีประชุมสัญจร สป.ในเดือนที่ผ่านมาได้มีโอกาสนาเสนอการดาเนินงานของจังหวัดพะเยา และประเด็นที่ได้
เรียนรู้จากที่ประชุม คือ การคัดกรองที่ดีที่สุดคือการตรวจ Sputum กับ Film chest X-ray โดยเฉพาะบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
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รวมถึงลูกจ้างซึ่งไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ ฝากให้ผู้บริหาร หน่วยบริการพิจารณาเป็นสวัสดิการของเจ้าหน้าที่ด้วน ประเด็นที่
น่าเป็นห่วงคือ การไปรักษาในโรงพยาบาลเอกชนซึ่งเราจะไม่ได้ข้อมูลเพื่อการติดตามอย่างต่อเนื่อง และการจัดห้องแยกใน
เรือนจาให้ประสานกับผู้บริหารเรือนจา เน้นให้เห็นถึงความสาคัญของการแพร่กระจายเชื้อ ขณะนี้อัตราตายจังหวัดพะเยาสูง
มาก (ร้อยละ 17) 1ใน4 เสียชีวิตในระยะแรกของการรักษา แสดงให้เห็นว่าเราพบผู้ป่วยช้าเกินไป การ Early Detection ให้
ครอบคลุมจึงเป็นเรื่องที่สาคัญมาก
มติที่ประชุม: รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องติดตามการดาเนินงานตามนโยบาย
5.1 การประชุมวิชาการและสรุปตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 1 ประจาปี 2560
คุณปรียานุช เชิดชูเหล่า: กาหนดการประชุมวิชาการและเตรียมสรุปตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 1 ปี 2560 วันที่ 9-11
สิงหาคม 2560 ทีศ่ ูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคา ต.หนองป่าครั่ง อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ จังหวัดพะเยาได้รับโควตาเข้าร่วม
ประชุม 50 คน อาเภอแม่ใจได้รับคัดเลือกให้นาเสนอผลงานเด่นและ Best Practice เรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การ
บริโภค ค่าเดินทางเบิกจากต้นสังกัด ยกเว้น สสอ./รพ.สต.เบิกจาก สสจ.พะเยา และทีมวิทยากรเบิกจากที่ประชุม
มติที่ประชุม: รับทราบ
5.2 สรุปผลการดาเนินงานสัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย 4 ช่วงวัย
คุณพัทธยา คมบาง: สรุปผลการดาเนินงานสัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ 2560 โดยมีเพิ่มเติม
ประเด็นการคัดกรองข้อมูลเด็กกลุ่มเสี่ยงในช่วงการรณรงค์ เช่น พ่อแม่ไม่ได้เลี้ยง, พ่อแม่ไม่มีทักษะ , พ่อหรือแม่เลี้ยงคนเดียว
ในช่วง 17-21 กรกฎาคม 2560 โดยบันทึกข้อมูลเด็กกลุ่มเสี่ยงลงในโปรแกรมเฉพาะกิจหน้า HDC จังหวัด แก้ไขได้จนถึง
วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 หลังจากนั้นส่วนกลางจะปิดไม่ให้มีการบันทึก การรายงานผลทางส่วนกลางดึงข้อมูลจาก HDC
จังหวัด ผลการคัดกรองกลุ่มเด็กเป้าหมายปกติ ครอบคลุมร้อยละ 96.92 พบสงสัยล่าช้า ร้อยละ 31.97 ได้รับการส่งต่อ 9
ราย ผลการคัดกรองเด็กกลุ่มเสี่ยง ครอบคลุมร้อยละ 97.87 ปัญหาอุปสรรคของการดาเนินงาน ความชัดเจนของระบบ
รายงานของส่วนกลาง การใช้ Smart Card ในการบันทึกข้อมูล ผู้รับผิดชอบงานไม่เข้าใจเงื่อนไขการลงข้อมูลใน HDC ซึง่
แก้ไขโดย ทีม สสอ. เข้าไปช่วยดูให้ ขอชื่นชมความใส่ใจของผู้รับผิดชอบงานทุกระดับ ระบบการกากับติดตามงานที่เข้มแข็ง
อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน นารูปแบบการดาเนินงานในช่วงรณรงค์ มาปรับใช้ในงานประจาให้ ผลการดาเนินงานเป็นเลิศ
ผอ.รพ.พะเยา: จากการวิเคราะห์ผลการคัดกรองเด็กที่เป็น Social list ผลที่ได้จะนามาต่อยอดพัฒนาการหรือสร้างนวัตกรรม
ได้อย่างไร
คุณพัทธยา คมบาง: ขณะนี้ส่วนกลางยังไม่ได้แจ้งความชัดเจนมาให้ ซึ่งคงจะเป็น Phase ต่อไปอาจจะมีแนวทางเพิ่มเติมเข้ามา
โดยอาจารย์นายแพทย์วัลลภ ไทยเหนือ ได้ให้ความสาคัญของพัฒนาการที่มีผลมาจากการเลี้ยงดู
มติที่ประชุม: รับทราบ
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5.3 สรุปผลการประเมิน ITA
คุณอนงค์ วรรณสอน: กระทรวงสาธารณสุขได้กาหนดการประเมิน ITA มาจาก MOPH โดยมีตัวชี้วัดที่ 8 และตัวชี้วัดที่ 79
หน่วยงานที่ต้องได้รับการประเมิน ในระดับจังหวัดได้แก่ สสจ.พะเยา(สสจ.พะเยา+รพ.พะเยา+รพ.เชียงคา) ระดับอาเภอ ได้แก่
รพ.แม่ใจ, รพ.ปง, สสอ.เมือง และ สสอ.แม่ใจ ผลคะแนนการประเมินในปี 2560 สสจ.พะเยาได้ระดับคะแนนอยู่ในระดับ 5
รพ.แม่ใจ รพ.ปง สสอ.ปง สสอ.เมือง ระดับคะแนนอยู่ที่ระดับ 4 ส่วน สสอ.เชียงคา ระดับคะแนนอยู่ที่ระดับ 1
แนวทางการพัฒนางาน ITA ในระยะก่อนไตรมาสที่ 4 เร่งรัด สสอ.เชียงคา ดาเนินการจัดทา EB 1-11 ให้ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 85 ในไตรมาส 4 กาหนดส่ง 31 สิงหาคม 2560 นี้
ประธาน: สาหรับ สสอ.เชียงคา ให้ สสจ.และ รพ.เชียงคา ลงไปช่วยและให้คาปรึกษาและการทาเอกสาร
มติที่ประชุม: รับทราบ
5.4 งานประกันสุขภาพ
คุณญาณิน สายโกสุม: สรุปการประชุมคณะทางานพัฒนาระบบการเงินการคลัง ระดับจังหวัด ครั้งที่ 9/2560 ดังนี้
1. การตรวจสอบภายในการใช้จ่ายเงินกองทุน UC วันที่ 8 สค.60 สสจ. ออกติดตามที่ รพ.จุน
2. การตรวจเยี่ยมของ สปสช.เขต 1 เชียงใหม่ วันที่ 15 ส.ค. 60 ช่วงเช้า ณ ห้องประชุม สสจ.พะเยา โรงพยาบาลแห่งละ 3
คน สสอ. 1 คน ช่วงบ่ายตรวจเยี่ยมที่ รพ.จุน วันที่ 16 ส.ค. 60 ช่วงเช้า รพ.พะเยา ช่วงบ่าย สรุปการตรวจเยี่ยม ณ ศูนย์
แพทย์ ชั้น ๗ รพ.พะเยา ประเด็นการตรวจเยี่ยม เป็นการตรวจเยี่ยมก่อนที่ สตง.จะลงทุกจังหวัด
1) งบค่าเสื่อม
2) งบPPA
3) งบLTC
4) งบบริการ กรณี เฉพาะ (CR)
5) การเบิกค่าชดเชยทางการแพทย์
6) อื่นๆ ตามสภาพปัญหา/อุปสรรค
3. ความก้าวหน้าการจัดสรรงบ 5,000 ล้านบาท ซึ่งมีทั้งหมดอยู่ 3 ส่วน โดยส่วนที่ 1 (ค่าใช้จ่ายบริการสาหรับผู้ป่วยใน)
รายงานจังหวัดภายในวันที่ 5 ส่วนที่ 3 (ค่าตอบแทนกาลังคน) เงินได้โอนมาแล้ว มี รพ.เชียงคารายงานมาแห่งเดียว ให้ส่ง
รายงานภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560
4. ความก้าวหน้า โปรแกรมลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล การนาโปรแกรมลูกหนี้ ของรพ.พะเยา ขยายการใช้ในรพ.อื่นๆ ของ
จังหวัดพะเยาจากการประชุมซักซ้อมความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้องทุกรพ. ในวันที่ 12 ก.ค.60 จัดทาแผนการออกดาเนินการ
พัฒนาโปรแกรมในรพ. ดังนี้ (งบของรพ.) วันที่ 11 ก.ค.60 รพ.เชียงคา, วันที่ 25 ก.ค.60 รพ.แม่ใจ, วันที่ 27 ก.ค.60
รพ.จุน, วันที่ 2 ส.ค.60 รพ.ดอกคาใต้, วันที่ 8 ส.ค.60 รพ.ปง, วันที่ 9 ส.ค.60 รพ.เชียงม่วน
5. อัตราค่าบริการของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวง สาธารณสุข พ.ศ. 2560 จากการประชุมวันที่ 14 ก.ค.60
ที่ประชุมสรุปประเด็น ที่ต้องทาหนังสือสอบถามส่วนกลาง ดังนี้
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1. อัตราการเก็บข้าราชการ กรณีที่ประกาศของกระทรวงราคาสูงกว่าราคากรมบัญชีกลาง สามารถเก็บส่วนต่างได้
หรือไม่ เนื่องจากกรมบัญชีกลางมีหนังสือแจ้งไม่ให้เก็บเกินราคา ยกเว้นค่าห้อง และอุปกรณ์ อวัยวะเทียม (เชียงคาส่งหนังสือนี้
ให้ สสจ.เพื่อประกอบคาร้อง)
2. กรณีที่กรมบัญชีกลางไม่มีในรายการเก็บ แต่ในกระทรวงมีการเก็บ จะสามารถเก็บเพิ่มในสิทธิ์ข้าราชการได้หรือไม่
3. กรณีที่ราคากรมบัญชีกลางสูงกว่ากระทรวง หน่วยบริการจะประกาศใช้ราคาของกรมบัญชีกลางได้หรือไม่
5. หน่วยบริการสามารถประกาศอัตราค่าบริการเป็นช่วงราคาได้หรือไม่
๖. หน่วยบริการสามารถประกาศ ราคารายสิทธิ์ได้หรือไม่
๗. กรณีที่ไม่มีในรายการเก็บทั้งกรมบัญชีกลางและของกระทรวง แต่ปัจจุบันมีการเก็บอยู่ สามารถประกาศเพิ่ม
รายการเก็บได้หรือไม่
สาหรับการพิจารณาค่าบริการรายหมวดจะมีการประชุมพิจารณาร่วมกันเพื่อให้เป็นแนวทางเดียวกันทั้งจังหวัด วันที่
7 ส.ค.60 ณ ห้องประชุมชั้น 7 ศูนย์แพทย์โรงพยาบาลพะเยาและวันที่ 11 ส.ค.60 ณ ห้องประชุม 2 สสจ.พะเยา
๖. การเรียกเก็บ-ตามจ่าย OP Refer ในจังหวัด ข้อสังเกต CT scan หน่วยบริการ รพ.พะเยาเรียกเก็บ มี รพ.จุนกับรพ.เชียงคา
ที่มีปัญหาการค้างจ่าย ซึ่งจะไปดูข้อมูลอีกที โดยตามที่ตกลงกันไว้คือให้มีการตามจ่ายทุกเดือน
๗. การเบิกยาสมุนไพร จากรพ.แม่ใจของรพ.ในจังหวัดพะเยา ปี 2560 จากการประมาณที่ รพ.แต่ละแห่งประมาณการไว้ มี
การเบิกจริงไม่ถึงร้อยละ 50 จึงขอให้แจ้งแผนใหม่ให้กับโรงพยาบาลแม่ใจ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 รพ.แม่ใจจัดสรร
ให้เลยตามแผนของ 2 เดือนที่เหลือ และทาหนังสือขอสนับสนุนงบประมาณ
๘. สถานการณ์และตัวชี้วัดด้านการเงินการคลังจังหวัดพะเยา ไตรมาส 3/60 รพ.พะเยา ระดับ 4 แต่มีแนวโน้มดีขึ้น, รพ.ดอก
คาใต้ ระดับ 3 ให้เฝ้าระวังค่าใช้จ่าย ในช่วงเดือนสิงหาคม จะมีเงินโอนเข้ามาจะทาให้สถานการณ์ของทุกโรงพยาบาลดีขึ้น
๙. ผลประกอบการ EBIDA (รายได้ลบค่าใช้จ่ายหักลบทุนและค่าเสื่อม) เดือนมิถุนายน 60 ของโรงพยาบาลค่อนข้างดี มี รพ.
เชียงม่วนต่ากว่าผลประกอบการ รายได้ UC ต่ากว่าแผนที่วางไว้
1๐. คุณภาพบัญชี ทุกโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ระดับ A ทั้งหมด
ประธาน: เห็นชอบตามคณะกรรมการ CFO
มติที่ประชุม:รับทราบ
5.5 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 26 กรกฎาคม 2560
คุณบัญญัติ สุริยะไชย: ขอให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ เป้าหมายเบิกจ่ายไตรมาสที่ 4 รายจ่ายประจา
ร้อยละ 98 งบลงทุนร้อยละ 87 ภาพรวมร้อยละ 96 ผลการเบิกจ่ายประเภทรายจ่ายประจา ภาพรวมร้อยละ 90.03, ผล
การเบิกจ่ายตามแผนงานโครงการของฝ่ายใน สสจ.ภาพรวมร้อยละ 61.87, รพ. ร้อยละ 51.07 และ สสอ.ร้อยละ 76.78
ผลการเบิกจ่ายค่าสื่อสารโทรคมนาคม ของ สสจ.และรพ.ร้อยละ 70.78, สสอ.ร้อยละ 76.30, รพ.สต.ร้อยละ
59.42

๙

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเพื่อทราบ
6.1 สรุปเหตุการณ์โรคและภัยสุขภาพที่สาคัญโดยทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (Situation Awareness Team : SAT)
สสจ.พะเยาประจาเดือน มิถุนายน 2560
คุณสุทิตย์ เสมอเชื้อ: สรุปเหตุการณ์ โรค และภัยสุขภาพที่สาคัญโดยทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (Situation Awareness
Team : SAT) เดือน กรกฎาคม 2560 มีจานวน 3 เหตุการณ์
1. การระบาดโรคไข้หวัดใหญ่ ชนิด เอ โรงเรียนประถมศึกษา อ.เมืองพะเยา
นักเรียน ชั้น ป.1 /1 จานวน 25 คน ป่วย 18 ราย ร้อยละ 72 ป่วยระหว่าง 25 มิ.ย. -1 ก.ค. 60 อาการสาคัญ คือ ไข้สูง
ไอ เจ็บคอ ปัจจัยเสี่ยงไม่มีการคัดกรอง แยกเด็กที่ป่วยออกจากเด็กไม่ป่วย ห้องเรียนเป็นห้องปรับอากาศ มาตรการ ปิด
โรงเรียน 1 วัน และ Big Cleaning Day วันศุกร์ที่ 30 มิ.ย.60
2. ผู้ป่วยรับประทานเห็ดพิษ
๒.๑ หมู่ที่ 8 ตาบลบ้านตา อาเภอพะเยา วันที่ 18 ก.ค.60 ผู้ป่วยรับประทานเห็ดพิษ จานวน 3 ราย เป็น
ครอบครัวเดียวกัน อายุระหว่าง 4-62 ปี เห็ดมีลักษณะคล้ายเห็ดโคน เก็บเห็ดจากสวนยางพาราในหมู่บ้าน นามาต้ม หลัง
รับประทาน 10-30 นาที เริ่มมีอาการ คือ คลื่นไส้อาเจียน และถ่ายเหลว รับการรักษาแผนกผู้ป่วยใน รพ.พะเยา อาการทุเลา
รพ.สต.บ้านตา ทาหนังสือแจ้งสถานการณ์เตือนภัยประชาชนในพื้นที่แล้ว
๒.๒ หมู่ที่ 11 ตาบลขุนควร อาเภอปง วันที่ 20 ก.ค.60 ผู้ป่วยรับประทานเห็ดพิษ จานวน 4 ราย เป็น
ครอบครัวเดียวกัน อายุระหว่าง 39-62 ปี เห็ดมีลักษณะคล้ายเห็ดโคน เก็บเห็ดจากป่า ที่เลี้ยงวัว ใกล้หมู่บ้าน นามายากับ
เขียด รับประทานมื้อเย็น วันที่ 19 ก.ค. 60 หลังรับประทานประมาณ 1 ชั่วโมง เริ่มมีคือ อาการปวดบิดท้อง คลื่นไส้อาเจียน
เวียนศีรษะและถ่ายเหลว รับการรักษาแผนกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลปง อาการทุเลา
2. โรคติดเชื้อ Streptococcus suis อ.เชียงคา
เพศชาย อายุ 58 ปี ที่อยู่ ม.15 บ้านหนองใหม่ ต.ฝายกวาง อ.เชียงคา 12 ก.ค. 60 จากการซักประวัติกินลาบหมูดิบเริ่มป่วย
อาการ ไข้ ปวดศีรษะ คอแข็ง ทรงตัวลาบาก การสอบสวนและควบคุมโรคในพื้นที่ ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ จากการวิเคราะห์ในปี
60มีผู้ป่วย 12 ราย อัตราป่วย 2.49 ต่อแสนคน เสียชีวิต 1 ราย อัตราตาย 0.21 ต่อแสนคน อาเภอจุนมีอัตราป่วยมาก
ที่สุด
ประธาน: ขอให้นาปัญหาเรื่องของ Streptococcus suis และ TB เข้าแผนพัฒนาจังหวัดปี 62
มติที่ประชุม: รับทราบ
6.2 สถานการณ์ระบาดวิทยาเดือนมิถุนายน 2560
คุณวิวัฒน์ สมเครือ: โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาที่มีรายงาน เดือน กรกฎาคม 2560 10 อันดับ 1)อุจจาระร่วง 2)ไข้ไม่
ทราบสาเหตุ 3)ไข้หวัดใหญ่ 4)ปอดบวม 5)มือเท้าปาก 6)อาหารเป็นพิษ 7)ตาแดง 8)โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 9)สุกใส 10)
ไข้หวัดใหญ่
สถานการณ์โรคที่สาคัญ

๑๐

1.โรคอุจจาระร่วง
อาเภอที่มีอัตราป่วยสูง 3 อันดับแรก คือ อาเภอแม่ใจ ดอกคาใต้ และ ภูซาง กลุ่มอายุที่มีอัตราป่วยสูงสุดคือกลุ่มอายุ 0 - 4
ปี สถานการณ์โรคมีแนวโน้มลดลง
2. ไข้ไม่ทราบสาเหตุ อาเภอที่มีอัตราป่วยสูง 3 อันดับแรก คืออาเภอภูซาง ดอกคาใต้ และปง กลุ่มอายุที่มีอัตราป่วยสูงสุดคือ
กลุ่มอายุ 0 - 4 ปี สถานการณ์โรคมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น
3.ไข้หวัดใหญ่ อาเภอที่มีอัตราป่วยสูง 3 อันดับแรก คืออาเภอเมืองพะเยา แม่ใจและภูกามยาว กลุ่มอายุที่มีอัตราป่วยสูงสุด
คือกลุ่มอายุ 0 - 4 ปีสถานการณ์โรคมีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้น
4. โรคปอดบวม อาเภอที่มีอัตราป่วยสูง 3 อันดับแรก คืออาเภอปง ภูซาง และเชียงคากลุ่มอายุที่มีอัตราป่วยสูงสุดคือ กลุ่ม
อายุ 65 ปีขึ้นไป และ อายุ 0 - 4 ปีสถานการณ์โรคมีแนวโน้มลดลงจากเดือนก่อน
5. อาหารเป็นพิษ อาเภอที่มีอัตราป่วยสูง 3 อันดับแรก คืออาเภอภูซาง ภูกามยาว และดอกคาใต้ กลุ่มอายุที่มีอัตราป่วย
สูงสุดคือกลุ่มอายุ 5 - 9 ปีสถานการณ์โรคมีแนวโน้มลดลง จากเดือนก่อน
มติที่ประชุม:รับทราบ
6.3 ชมรมจิตอาสาราชประชาสมาสัย กระทรวงสาธารณสุข
คุณสุรีย์ภรณ์ เลิศวัชรสกุล: จัดตั้งเป็น มูลนิธิราชประชาสมาสัย จิตอาสาพระราชา วัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ประชาร่วมใจ
กาจัดโรคเรื้อน ถวายเป็นพระราชกุศล โดยชุมชนมีส่วนร่วม โครงการ ปรร. ในพระราชวโรกาสและโอกาสต่าง ๆ จาก
ความสาเร็จของการกาจัดโรคเรื้อนในปี 2537 สู่การรณรงค์เผยแพร่แนวความคิดการประยุกต์ทฤษฎีราชประชาสมาสัย และ
ขยายการจัดตั้งชมรมจิตอาสาราชประชาสมาสัยตามแนวพระราชดาริ ปี 2558 – 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยึดมั่นในการ
ทาความดี ถวายเป็นพระราชกุศล แสดงความสานึกและราลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวง ร. 9 และเพื่อเสริมสร้างความ
ร่วมมือของทุกภาคส่วนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของตาบล จึงขอความร่วมมือหน่วยงานสาธารณสุขทุกแห่ง องค์กรต่าง
สมัครเป็นสมาชิก โดยมีผู้ประสานในจังหวัดได้แก่ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
สมาคมสาธารณสุขฯ, ชมรม อสม.จังหวัดพะเยา
มติที่ประชุม: รับทราบ
6.4 สรุปผลการประเมินคุณภาพปีงบประมาณ 2560
คุณสุรีย์ภรณ์ เลิศวัชรสกุล: ผลการประเมินคุณภาพ ปี 2560
-ห้องปฏิบัติทางการแพทย์และสาธารณสุข จุดเด่นมีโปรแกรม Lab Link ส่งข้อมูลและทาบอร์ด Flow แนวทางการ
ตรวจ Lab ใน รพ.สต. ไป-กลับจาก รพ.ถึง รพ.สต.ทุกแห่งในพื้นที่ มีแนวทางปฏิบัติ วิเคราะห์ความเสี่ยง และมีเอกสารวิธี
ทดสอบ มีการทวนสอบ รายงานผลทางคอมพิวเตอร์ และเอกสาร ข้อเสนอแนะ จัดเอกสารระเบียบวิธีปฏิบัติให้ถูกต้อง ควรมี
การสื่อสารภายในให้ครอบคลุม มีแนวทางการวิเคราะห์ความเสี่ยงและแนวทางการแก้ไข การทาแผนกรณีเครื่องมือชารุด และ
ควรมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบงานด้าน LAB ใน รพ.สต.

๑๑

-ห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย จุดเด่นสถานที่สะอาดเป็นสัดส่วน ตัวอย่างเช่น รพ.ปง มีป้ายสัญลักษณ์แสดงบริเวณรังสี
ป้ายเตือนชัดเจน มีการควบคุมคุณภาพอุปกรณ์ทางรังสี การทาตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางรังสีอย่างต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะ ควรมีการบันทึกข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน รพ.เชียงม่วน ควรนาภาพ X-Ray digital มาใช้เพื่อความสะดวกรวดเร็วใน
การเชื่อมต่อข้อมูลกับโรงพยาบาลอื่นๆ และเพื่อให้ได้ภาพทางรังสีที่มีคุณภาพ เครื่องมือทางรังสีทุกเครื่อง ควรได้รับการ
ตรวจสอบให้ได้มาตรฐานทุกเครื่อง มีการทดสอบเครื่องมือทางรังสีให้ครบถ้วนและการตรวจทานความเข้าใจขั้นตอนการเตรียม
ตัวตรวจพิเศษทางรังสีให้ผู้ป่วยจนผู้ป่วยสามารถปฏิบัติได้
-งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ จุดเด่น มีการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ รพ.และรพ.สต.และแบ่งเป็นฐานเรียนรู้ให้
เจ้าหน้าที่ฝึกปฏิบัติจริง บริเวณ Central Supply มีการแยกโซนชัดเจน เป็นระบบ One way รพ.เป็นพี่เลี้ยง set ระบบ IC
ใน รพ.สต. ให้ทามาตรฐานเหมือนกันทุกแห่ง และจัดทาคู่มือ แนวปฏิบัติ ให้ รพ.สต.ทุกแห่ง มีนวัตกรรมด้าน IC มีการจ้างรถ
สาหรับขนขยะใน รพ.สต.ทุกแห่งมาพักที่โรงพยาบาลโดยเฉพาะ ข้อเสนอแนะ ควรส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่รับวัคซีนตามนโยบาย
ของกระทรวงให้ครบทุกคน ห้องเก็บของ Sterile ที่ Central supply ควรมีการเปิดแอร์ตลอด 24 ชั่วโมง ให้อุณภูมิคงที่
เพื่อให้ของ Sterile มีอายุการใช้งานได้ตามมาตรฐาน ขยะติดเชื้อ ของสกปรกไม่ควรผ่าน Nurse Station อุปกรณ์ของใช้
สาหรับผู้ป่วยเชื้อดื้อยา ควรแยกจากผู้ป่วยทั่วไปและมีการจัดโซนในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ TB Clinic แยก
จากผู้ป่วยอื่นๆ
มติที่ประชุม: รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องเพื่อพิจารณา
7.1 การจัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ บุคลากรสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ประจาปี 2560
สสอ.เมือง: การจัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการบุคลากรสาธารณสุข จ.พะเยา ประจาปี ๒๕๖๐วันศุกร์ที่ ๒๒
กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสโมสรเทศบาลเมืองพะเยา อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ในปี ๒๕๖๐ มีจานวนข้าราชการ
และลูกจ้างประจา สังกัดหน่วยงานสาธารณสุข จังหวัดพะเยา จะเกษียณอายุราชการ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ จานวน
๔๖ คน การจัดงานแสดงมุทิตาจิต โดยอาหารจัดเลี้ยงแบบโต๊ะจีน จานวน 37 โต๊ะ รายละเอียดอยู่ในไฟล์นาเสนอประกอบ
วาระการประชุม เริ่มงานเวลา 17.30 น.ขอความร่วมมือทุกหน่วยงานได้ร่วมแชร์ค่าใช้จ่ายค่าอาหาร, น้าดื่ม,น้าแข็ง โต๊ะจีน
ราคา ๑,๒๐๐ บาท ต่อ โต๊ะ
มติที่ประชุม: เห็นชอบ
ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องอื่นๆ
ไม่มี
ขอขอบคุณคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ขอปิดประชุม
ปิดประชุมเวลา 16.30 น.
นางนงคราญ เผ่าก๋า ผู้บันทึกรายงานการประชุม
นางปรียานุช เชิดชูเหล่า ผู้ตรวจรายงานการประชุม

๑๒

