สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕60
วันพุธ ที่ 1 เดือนพฤศจิกายน ๒๕60
ณ ห้องประชุม ๑ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
รายชื่อคณะกรรมการ
๑. นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา
๒. แพทย์หญิงจิรพร ภัทรนุธาพร
ผู้อานวยการโรงพยาบาลพะเยา
๓. นายแพทย์ดนัย ภัทรเธียรสกุล
ผู้อานวยการโรงพยาบาลเชียงคา
๔. นายแพทย์นเรศฤทธิ์ ขัดธะสีมา
นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน
๕. นายบัญญัติ สุริยะไชย
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษด้านส่งเสริมพัฒนา
๖. ทันตแพทย์ชาญ เชิดชูเหล่า
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญด้านทันตสาธารณสุข
๗. นายสุรศักดิ์ ชัยชนะ
รก.นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านบริการทางวิชาการ
๘. นายแพทย์สมภพ เมืองชื่น
รก.ผู้อานวยการโรงพยาบาลเชียงม่วน
๙. นายแพทย์สุชาญ ปริญญา
ผู้อานวยการโรงพยาบาลจุน
๑๐. นายแพทย์สุกจิ ทิพทิพากร
ผู้อานวยการโรงพยาบาลปง
๑๑. นายแพทย์สัมฤทธิ์ ตันติวัฒนากุล
ผู้อานวยการโรงพยาบาลแม่ใจ
๑๒. นางสาวพงษ์ลัดดา ห่านตระกูล
แทน ผู้อานวยการโรงพยาบาลดอกคาใต้
๑๓. นางดรุณวรรณ คาเจริญ
แทน หัวหน้ากลุ่มงาน พรส. โรงพยาบาลพะเยา
๑๔. นายอนุโรจน์ ศุภการกาจร
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
๑๕. นางสุรีย์ภรณ์ เลิศวัชรสกุล
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพและรูปแบบบริการ
๑๖. นางพิมพ์ชนก หยีวิยม
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
๑๗. นางปิยพร ผดุงวงศ์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
๑๘. นายเฉลิม ใจอุ่น
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
๑๙. นางสาวญาณิน สายโกสุม
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ
๒๐. นายจรัส ไชยแสงคา
หัวหน้ากลุ่มงานตรวจสอบภายใน
๒๑. นางฉัตรศิริ พิสิษฐ์กุล
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค(CD)
๒๒. นางจารุวรรณ บัวบึง
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ(NCD)
๒๓. นางรัชนี ขัดตะละ
หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
๒๔. นายพฤทธิ์ ชัยดรุณ
แทน หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
๒๕. นางสาวขวัญเนตร เบิกบาน
หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทย
๒๖. นายจเร บัวสัมฤทธิ์
หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ

๒

๒๗. ทันตแพทย์ประสิทธิ์ วงศ์สุภา
๒๘. นายไพรัช วงศ์จุมปู
๒๙. นายสุภักดิ์ วงศ์ประสิทธิ์
๓๐. นายไชยยนต์ วงศ์ใหญ่
๓๑. นายประสงค์ หาลือ
๓๒. นายประพันธ์ เดชะบุญ
๓๓. นายสว่าง กิตติศักดิ์กาจร
๓๔. นายศุภัชคกร มูลศรี
๓๕. นายชัยย์นัน พัฒนไพจิตร
๓๖. นายมนตรี วิลาชัย
๓๗. นายสงคราม กอใหญ่
๓๘. นางปรียานุช เชิดชูเหล่า
๓๙. นางนงคราญ เผ่าก๋า
๔๐. นางพรพิรุณ มูลเครือคา
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางสุภลักษณ์ ตันติวัฒนากุล
๒. นางสาวพัชรี ราไพ
๓. นายชนะชล บุญปั๋น
๔. นางสาววัชรินทร์ นามวงศ์
๕. นางแสงเทียน นันทะวงศ์
๖. นางฉลวย หาลือ
๗. นางกาญจนา ชัยศร
๘. นางสาวปฐมาพร ปัญญาวงศ์
๙. นางพสธร เขื่อนแก้ว
๑๐. นายสุรินทร์ ใจมั่น
๑๑. นางสาวสุพิชฌาย์ ธุระ
๑๒. นางชญาดา ศรีเครือมา
๑๓. นายสิทธิชัย ใสสม
๑๔. นางสาวสิริมล มณี
๑๕. นางสาวรัตติญากร วงศ์จุมปู
๑๖. นางสาวเสาวคนธ์ ตันสุธิสาร

แทนหัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข
สาธารณสุขอาเภอเมืองพะเยา
สาธารณสุขอาเภอดอกคาใต้
สาธารณสุขอาเภอเชียงคา
สาธารณสุขอาเภอจุน
สาธารณสุขอาเภอปง
สาธารณสุขอาเภอแม่ใจ
รก.สาธารณสุขอาเภอเชียงม่วน
สาธารณสุขอาเภอภูซาง
สาธารณสุขอาเภอภูกามยาว
แทน หน.ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อโดยแมลงที่ 10.3 เชียงราย
หัวหน้างานแผนงาน ติดตามและประเมินผล
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน
ทันตแพทย์ชานาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
เภสัชกรปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
เภสัชกรปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุข
เภสัชกรปฏิบัติการ
เภสัชกรชานาญการ
เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน
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๑๗. นางผ่องศรี โปทาสาย
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
๑๘. นายอภินันท์ วันโน
เภสัชกรปฏิบัติการ
๑๙. นายวุฒิพงษ์ ยอดคา
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
๒๐. นางพัฒนาการ ผลศุภลักษณ์
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
๒๑. นางสาวสุทธิพร ชมภูศรี
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
๒๒. นางจุรีรัตน์ ทูลมณี
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
๒๓. นางพรพิมล วงศ์เมือง
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชานาญงาน
๒๔. นางสุพรรณ สัมมณีวรรณ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
๒๕. นายนิตย์ รวมสุข
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
๒๖. นายปิยพล งานดี
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
๒๗. นางอารยา มหาวงศนันท์
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
๒๘. นางสาวพรกนก ภาชนะ
นักทรัพยากรบุคคล
๒๙. นางสาวศรินดา เสมอใจ
นักทรัพยากรบุคคล
๓๐. นางสาวจิดาภัทร เนตรสุวรรณกุล
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
๓๑. นายวันชัย ยวนใจ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๓๒. นายกฤษดา พรรณกุล
นักทรัพยากรบุคคล
๓๓. นางดอกแก้ว ตามเดช
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
๓๔. นายสุทิตย์ เสมอเชื้อ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
๓๕. นางสาวรุจิรา ไชยลังกา
นิติกร
๓๖. นายธีรศักดิ์ วงศ์ใหญ่
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
๓๗. นางสาวอัญชลี แก้วหมุด
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ
๓๘. นางสาวจิราภรณ์ ณ ลาปาง
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
๓๙. นายธนันท์รัฐ จันทร์ถนอม
นักวิชาการคอมพิเตอร์
๔๐. นางนุชนาฎ เหมวุฒิพันธ์
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
๔๑. นายอนันต์ สระสม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๔๒. นางสาวจันทร์ทิพย์ ยะแสง
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๔๓. นางอนงค์ วรรณสอน
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
๔๔. นางสาวกุสุมา พรหมยวง
เจ้าพนักงานโสตทัศนูปกรณ์
เปิดการประชุมเวลา 09.00 น. โดยนายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ประธานใน
ที่ประชุม นาไหว้พระ สวดมนต์ ตามโครงการส่งเสริมจริยธรรมในองค์กร และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้
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เรื่องก่อนวาระการประชุม
-ประกาศเจตจานงสุจริตในการปฏิบัติราชการ
พิธีประกาศเจตจานงสุจริตในการปฏิบัติราชการของข้าราชการสังกัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา โดยนายแพทย์ไกรสุข
เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยาเป็นผู้กล่าวนาในการประกาศเจตจานง สุจริตตามรอยพ่อ ขอทาดีเพื่อ
แผ่นดิน ซึ่งเป็นนโยบายที่สาคัญของกระทรวงสาธารณสุข 4 ข้อดังนี้ 1. เป็นการปฏิบัติตามขั้นตอนกฎหมายอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน 2. ปลูกฝังให้เกิดวัฒนธรรมความคิด แยกผลประโยชน์ส่วนตนออกจากผลประโยชน์ส่วนร่วม 2. กาหนดแผนการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริตในระบบราชการ และให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่เข้มแข็งและประสิทธิภาพ การไม่ยอมรับ
พฤติกรรมที่ทาให้เกิดโทษต่อสังคม 3. มุ่งเน้นการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ อย่างมีส่วนร่วม
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 สรุปสาระสาคัญจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาเดือนตุลาคม 2560 วันจันทร์ ที่ 30 ตุลาคม 2560
- แนะนาหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดพะเยาใหม่ ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายประจญ ปรัชญ์สกุล, รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดพะเยาคนที่ 1 นายวุฒิชัย เสาวโกมุท คนที่ 2 ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสธร, รอง ผอ.กอรมน., นพ.สสจ.,
คลังจังหวัด, ผอ. เขตพื้นที่การศึกษา
- ผู้ว่าราชการจังหวัดขอบคุณหน่วยงานต่างๆ ที่ได้ร่วมมือกันในการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมาสาเร็จลุล่วงไปได้
ด้วยดี ได้ทาหนังสือขอบคุณหน่วยงานและภาคส่วนต่างๆ ในนามกระทรวงสาธารณสุข สาหรับผู้ที่มาถวายดอกไม้จันทน์
จานวนทั้งสิ้น 238,543 คน ผู้ป่วยรับบริการทั้งหมดประมาณ 800 ราย ได้รับการส่งต่อ 8 ราย Admit 4 ราย จานวน
ผู้ป่วยน้อยเนื่องจากมีการดาเนินการบริการเชิงรุกของจิตอาสา
- การแต่งกายสาหรับการออกทุกข์ให้แต่งให้เหมาะสม ส่วนกลางขยายเวลาเยี่ยมชมพระเมรุมาศ จนถึงสิ้นเดือน
พฤศจิกายน ๒๕60
- การจัดงานกาชาดจังหวัดพะเยาในปีนี้ให้จัดร่วมกับงานบวงสรวงพ่อขุนงาเมือง โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2561
- ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยามีนโยบายในการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวต่างๆของจังหวัดพะเยา ซึ่งจะมีการหารือกับทุก
ภาคส่วนเพื่อให้เกิดการทางานแบบบูรณาการ และการทาประชาพิจารณ์ ดาเนินการตามระบบของทางราชการ
- เฝ้าระวังปัญหาฝุ่นละออง โดยเฉพาะการเผาป่า
- การเฝ้าระวังเรื่องยาเสพติดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ วิเคราะห์ข้อมูล หาสาเหตุของปัญหา เพื่อการแก้ไขให้ตรงปัญหา
ทาอย่างไรที่จะให้เป้าหมายเช่น ผู้เสพ ผู้ค้า ลดลง
- ให้จังหวัดพะเยา เป็นเมือง safety city เรื่องความปลอดภัยทางท้องถนน ให้หน่วยงานต่างๆร่วมกันวิเคราะห์และลด
อัตราการบาดเจ็บและการเสียชีวิต
- การเชิญผู้ว่าราชการจังหวัด, รองผู้ว่าราชการจังหวัด ที่กากับดูแลหน่วยงาน ในการเปิดงานต่างๆ ขอให้ดูแผนงาน
ของท่านด้วย ระยะเวลาการเสนอแฟ้มของหน่วยงานต่างๆ เสนองานขอให้ทาตั้งแต่เนิ่นๆ ตัวอย่าง เช่นการลาไปต่างประเทศ ,
การลาออก, การลาพักร้อน เป็นต้น หากเป็นเรื่องบุคลากร เรื่องเงิน ขอให้มีฝ่ายกฎหมายตรวจสอบก่อนเสนอ
- การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2561 ให้มีคณะกรรมการดาเนินงานซึ่งจะทาหน้าที่ในการติดตามกากับการใช้จ่าย
งบประมาณ รายงานผลการใช้จ่ายต่อผู้บริหาร
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- การประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดในครั้งต่อไป เดือนพฤศจิกายน วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
- กิจกรรมกาแฟยามเช้าจังหวัดพะเยา ในวันพุธ ที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เวลา 07.30 น. ณ ศูนย์บริการ
นักท่องเที่ยวกว๊านพะเยา ตาบลบ้านสาง เชิญผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มงานเข้าร่วมเพื่อให้เกิดการทางานเป็นทีมและความรัก
ความสามัคคี
มติที่ประชุม: รับทราบ
1.2 นโยบายในเรื่องการประชุม อบรม สัมมนาในจังหวัด
การประชุม อบรม สัมมนา โดยกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่จะดาเนินการให้น้อยที่สุด เพื่อจะได้มีเวลาทางานให้มากขึ้นและ
ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง โดยจะใช้ประชุมสัญจรในพื้นที่ เข่นการประชุม กวป. เพื่อจะได้ไปเยี่ยมเยือนและช่วยกันแก้ไข
ปัญหาในพื้นที่
มติที่ประชุม: รับทราบ
1.3 การโยกย้ายผู้บริหารในโรงพยาบาลชุมชน
มีคาสั่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 ซึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้มีการ
โยกย้าย นายแพทย์สุชาญ ปริญญา ผู้อานวยการโรงพยาบาลจุน ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งผู้อานวยการโรงพยาบาลปง และ
นายแพทย์สุกิจ ทิพทิพากร ผู้อานวยการโรงพยาบาลปง ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งผู้อานวยการโรงพยาบาลจุน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่
10 ตุลาคม 2560
มติที่ประชุม: รับทราบ
1.4 นโยบายที่เร่งด่วนของกระทรวงสาธารณสุข
- ขอให้ความสาคัญและเร่งรัดดาเนินการในตัวชี้วัด PA ของปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้การดาเนินงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ให้ดาเนินการในรูปแบบของคณะทางาน
- การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณทุกงบ จะมีการติดตามความก้าวหน้าในที่ประชุม กวป.ทุกเดือน ให้ผู้บริหารช่วย
กากับติดตามอย่างใกล้ชิด งบก่อสร้างให้ดาเนินการตามแบบที่ขอ กระทรวงมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง
มติที่ประชุม:รับทราบ
1.5 การออกนิเทศงานระดับอาเภอ
ซึ่งเป็นบทบาทของผู้บริหารทุกระดับ ให้ใช้ MEFISRT (M monitor ,E Evaluation , F Facilitator ,I Inspiration , S
supervisor , R Regulator ,T trainer) โดยจะออกเยี่ยมทุกอาเภอ ภาคเช้าออกเยี่ยม รพ.สต. ดูระบบ IC ระบบ EMS การ
บริหารเวชภัณฑ์ ระบบวัคซีน ระบบบัญชีการเงิน พัสดุ ต่อด้วยสานักงานสาธารณสุขอาเภอ ดูระบบการนิเทศติดตาม การ
บริหารงาน การเงินการคลัง ภาคบ่ายออกเยี่ยมโรงพยาบาล ดูตัวชี้วัด แผน ระบบการเงินการคลัง RDU และตามปัญหาของ
แต่ละพื้นที่ เบื้องต้นขอคุยกับองค์กรแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัช โดยจะมีการมอบหมายงานให้รองนายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัด ดูแลกลุ่มงานใน สสจ.พะเยา และ อาเภอ
มติที่ประชุม:รับทราบ
1.6 สรุปการประชุมจากการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 1 เดือนกันยายน 2560
สรุปมติ และข้อสั่งการ ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 1 ครั้งที่ 6/2560
- โครงการพระราชดาริ เรื่องโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติต่างๆ ให้ติดตามและพิจารณาให้การช่วยเหลือตามประเด็น
ส่วนขาด โดยผู้ตรวจราชการฯ จะติดตามในการออกตรวจราชการระดับกระทรวง
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- นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงสาธารณสุข PA และ 4 Excellence เน้นประเด็นการถ่ายทอดนโยบายสู่การ
ปฏิบัติ
- นโยบาย Health literacy มหัศจรรย์ 1,000 วัน เน้นตั้งแต่ตั้งครรภ์จนทารกอายุ 2 ปีเพิ่มการบูรณาการกับ 4
กระทรวง โดยเฉพาะท้องถิ่น
- การเงินการคลัง ให้จังหวัดติดตามโรงพยาบาลที่มีวิกฤติทางการเงินอยู่ในระดับ 7
- การจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ขอให้ผู้บริหารกากับติดตามการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายงานเขตทุกสัปดาห์
มติที่ประชุม:รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องที่ผู้บริหารแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๓ รับรองรายงานการประชุม กวป. เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕60
มติที่ประชุม: ที่ประชุมรับรองรายการประชุม กวป. เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕60
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง
4.1 รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานวัณโรค
คุณฉัตรศิริ พิสิษฐ์กุล: สืบเนื่องจากการประชุมวาระ 5.4 รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานวัณโรค ระบบการคัดกรอง
ประสานกับงานข้อมูลเรียบร้อยแล้วอยู่ในระบบออนไลน์ สามารถบันทึกข้อมูลด้วย ระบบรายงานการดูแลผู้ป่วย กระทรวงจะ
ปรับระบบรายงานใหม่ ผ่านเวปกระทรวง เดิม รพ.ทุกแห่งบันทึกถึงวันที่ 13 พ.ย. 60 ตัดรายงานส่ง โดย สคร.จะมาอบรม
ระบบรายงานใหม่ วันที่ 18-19 พ.ย. 60 กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่คลินิกวัณโรค และเจ้าหน้าที่ชันสูตรในโรงพยาบาล สาหรับ
ปฏิทินการคัดกรองวัณโรคเดือนพฤศจิกายน 2560 กลุ่มเป้าหมายคือ กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ในการคัดกรองโดยเอกซเรย์ ได้มี
การประสาน รถเอกซเรย์เคลื่อนที่จาก รพศ.เชียงราย ระหว่างวันที่ 13 ม.ค.-16 ก.พ. 2561 เบื้องต้นจะใช้ในกลุ่มเป้าหมาย
ในเรือนจา 5 วัน หาก CUP ไหนประสงค์จะใช้ให้ทาหนังสือแจ้งมา ในส่วนการประสานการคัดกรองกับเรือนจาในผู้ต้องขังราย
ใหม่เนื่องจากทางเรือนจามีระบบความปลอดภัย ขอให้ทาง CUP เมืองประสานและคุยรายละเอียดในการเข้าไปคัดกรองกับ
ทางเรือนจา
มติที่ประชุม: รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องติดตามการดาเนินงานตามนโยบาย
5.1 ผลการดาเนินงาน ITA
คุณอนงค์ วรรณสอน: รายงานความก้าวหน้าการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดาเนินงาน (ITA) กระทรวงสาธารณสุข
กาหนดมาตรการ 3 ป. 1 ค.ในการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต คือ ปลุก/ปลูกจิตสานึก, ป้องกัน, ปราบปราม, เครือข่าย
โดยมีกลยุทธ์การประเมิน ITA เป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส เป้าหมาย ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข
ระบบสุขภาพยั่งยืน ตามแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข 20 ปี ในปี 2561 ตัวชีว้ ัด ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA กลุ่มเป้าหมาย สสจ.พะเยา/รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง รวม 17 แห่ง สาหรับ
ความก้าวหน้าในการดาเนินงาน ใน 3 เดือนแรก ให้มีคณะทางาน ITA, มีการประกาศเจตจานง และ ส่งเจ้าหน้าที่อบรมการ
ประเมิน สาหรับผู้ปฏิบัติงานแห่งละ 1 คน วันที่ 13-14 พ.ย.๒๕๖๐ ที่จังหวัดเชียงใหม่
ประธาน: ITA เป็นเรื่องกระบวนการดาเนินงานให้เกิดความโปร่งใส ซึ่งเราได้ประกาศเจตจานงไปแล้วขอให้ช่วยกันขับเคลื่อน
ในหน่วยงาน
มติที่ประชุม: รับทราบ
5.2 งานประกันสุขภาพ
คุณญาณิน สายโกสุม: กลุ่มงานประกันสุขภาพสรุปการประชุมคณะทางาน CFO เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ดังนี้
1) การจัดสรรเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปีงบประมาณ 2561
ประเด็นที่มีการเปลี่ยนแปลงจากปี 60 3 ประเด็น 1) การประกันรายรับ มียอดเติมเงินประมาณ สามล้านบาทสาหรับหลัง
หักเงินเดือนเหลือศูนย์ 2) การช่วยเหลือ มี 2 ยอดที่ให้เกลี่ย 3) แผนโอนเงิน งวดที่ 1 ประมาณต้นเดือนพฤศจิกายน 2560
โดยภาพรวมจังหวัดพะเยาจะได้เพิ่มจากปี 60 สาหรับข้อสังเกต ยอดผลงาน Basic payment พบว่าเขต 1 มีผลงานต่าสุด
ของประเทศ ซึ่งหากมาดูจังหวัดพะเยาพบว่าได้ผลงานค่อนข้างต่า กลุ่มงานประกันและงานข้อมูลและฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะได้นา
ข้อมูลมาศึกษารายละเอียดมาดูก่อนว่าทาไมผลงานถึงต่า
นพ.นเรศฤทธิ์ ขัดธะสีมา: จากการประชุม 5x5 ของเขต และ 7x7 สรุปได้ 2 ประเด็นคือ 1) โดยหลักการ ไม่อนุญาตกันเงิน
ไว้ที่เขตให้เกลี่ยลงสถานพยาบาลทั้งหมด ดังนั้นในการบริหารของเขตโดยผู้ตรวจราชการฯ จึงได้กันไว้ 30 ล้านเพื่อให้ความ
ช่วยเหลือ ฝากไว้ที่ รพศ.เชียงรายและ รพศ.ลาปาง 2) เกณฑ์การจัดสรรให้หน่วยบริการ ดูจากข้อมูลการติดลบต่ากว่า
ประมาณการปี 2560 เกลี่ยตามจานวนที่ติดลบ และมีผลบวกต่อประชากรที่ต่ากว่า 50,000 คน ซึ่งทาให้จังหวัดแม่ฮ่องสอน
กับจังหวัดเชียงใหม่ได้มากกว่าในการปรับเกลี่ยภายในเขต ได้มีข้อพิจารณาในที่ประชุมเขตไปแล้วเนื่องจากจังหวัดเล็กๆ เช่น
พะเยา แพร่ ลาพูน จะได้รับผลกระทบจากเกณฑ์การจัดสรรที่เขตกาหนด ข้อเสนอเพื่อพิจารณา ให้กับเลขา CFO เสนอเขตใน
กระบวนการจัดสรรในเขตควรใช้ภาพรวมจากแหล่งเงิน ส่วนปัจจัยภายในให้ปรับประสิทธิภาพการเงินการคลังช่วยกันดูแล เช่น
การ Refer out นอกเขต วางแผนพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริการภายในจังหวัด
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2) การจัดสรรเงิน QOF งวดที่ 2/2560
ผลการจัดสรรเงิน QOF งวดที่ 2/2560 จังหวัดพะเยา
CUP
งบ QOF TOTAL

pop UC

สัดส่วนงบที่ได้ต่อ pop UC

รพ.เชียงม่วน
786,181.52
13,522
58.14
รพ.แม่ใจ
917,465.89
23,438
39.14
รพ.ปง
1,246,952.95
39,306
31.72
รพ.ค่ายขุนเจืองฯ
53,095.58
1,717
30.92
รพ.ดอกคาใต้
1,124,510.27
50,084
22.45
รพ.เชียงคา
1,728,192.59
78,234
22.09
รพ.จุน
744,405.56
37,491
19.86
รพ.พะเยา
1,379,687.62
95,731
14.41
ศูนย์แพทย์ ม.พะเยา
236,136.43
17,515
13.48
รวม
8,216,628.41
357,038
23.01
จากข้อมูลการจัดสรร มี 2 ตัวชี้วัดได้คะแนนน้อย ได้แก่ ตัวชี้วัด ๑.๒ ร้อยละของประชากรไทยอายุ ๓๕ - ๗๔ ปี ที่ได้รับการ
คัดกรองและวินิจฉัยเป็นเบาหวาน และตัวชี้วัด ๕.๑ ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคอุจจาระร่วง
เฉียบพลัน (Acute Diarrhea) เป็นประเด็นที่จะต้องพัฒนาต่อ
ประธาน: ขอให้ผู้บริหารให้ความสาคัญซึ่งจะต้องพัฒนาร่วมกันระหว่าง รพ. และ รพ.สต. เพื่อจะได้เงินเข้ามาในระบบบัญชี
มากขึ้น รวมถึงแหล่งเงินอื่นๆด้วยที่เป็นเงินสอย และให้พิจารณาดูในเรื่องของเกณฑ์ในการจัดสรรเงินภายใน CUP ด้วย
3) สถานการณ์และตัวชี้วัดด้านการเงินการคลังจังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2560
ในปี 2560 ไตรมาสที่ 4 มี รพ.ดอกคาใต้ ระดับ 7, รพ.แม่ใจ ระดับ 6, รพ.ปง ระดับ 4 เนื่องจากไม่มีเงินนอกเข้ามา เงิน
คงเหลือติดลบ
4) ผลการตรวจสอบคุณภาพบัญชีประจาเดือน กันยายน 2560
ประเด็นที่พบจากการสอบทานบัญชี ยอดเงินสดในระบบบัญชี กับยอดเงินใน Book bank ไม่เท่ากัน, ยอดลูกหนี้ กับยอด
รายได้ รายกองทุนแตกต่างกันเนื่องจากขาดการสอบทานยอดการบันทึก และการไม่ได้บันทึกลูกหนี้ แนวทางการดาเนินงานปี
61 ให้ CFO รพ.ตรวจสอบบัญชีเมื่อมีการนาขึ้น web ตรวจสอบพบข้อผิดพลาดให้แก้ไขและนาเสนอในที่ประชุม CFO จังหวัด
ทุกเดือน เพื่อการสอบทานกับการตรวจสอบของจังหวัดและการเรียนรู้ร่วมกัน

๙

5) สรุปผลการตามจ่าย Op refer ในจังหวัด ปีงบประมาณ 2560
สรุปผลการตามจ่าย Op refer ในจังหวัด ปีงบประมาณ 2560
หน่วยบริการ
ยอดส่งต่อทั้งหมด
ชาระแล้ว
(บาท)
(บาท)
บาท

คงเหลือ
ร้อยละ

รพช.ดอกคาใต้

5,705,735

2,957,090

2,748,645

48.17

รพช.จุน

4,597,945

2,589,360

2,008,585

43.68

รพช.ปง

4,619,886

3,115,505

1,504,381

32.56

รพช.แม่ใจ

2,232,670

1,556,280

676,390

30.30

รพท.พะเยา

764,518

461,773

302,745

39.60

รพท.เชียงคา

636,975

382,105

254,870

40.01

439,460
957,420
31,000
20,643,030

204,100
856,055
21,960
12,397,094

235,360
101,365
9,040
8,245,937

53.56
10.59
29.16
39.95

ศูนย์การแพทย์ ม.พะเยา
รพช.เชียงม่วน
รพ.ค่ายฯ
รวม

แนวทางปฏิบัติ ปี 2561 ตั้งคณะทางานศึกษาข้อมูล OP refer ทั้งการส่งต่อในจังหวัด และนอกจังหวัด ประเด็นหารือ ยอด
ค้างจ่ายปี 60 ขอแนวปฏิบัติจากผู้บริหารใน กวป.ว่าจะให้ดาเนินการอย่างไร
ประธาน: ขอให้หารือนอกรอบ กับผู้บริหารโรงพยาบาลในประเด็นการส่งต่อโดยเฉพาะ
6) ผลการประเมินแผนทางการเงิน ปีงบประมาณ 2561
ผลการตรวจสอบ รายการในแผน sheet แผนย่อยไม่ครบ (ขาดแผน 2-7) ได้แก่ รพ.เชียงคา, รพ.ภูซาง, รพ. ภูกามยาว, การ
วิเคราะห์ Planfin มีแผนแบบ 6 จานวน 2 แห่ง (รพ.พะเยา, รพ.แม่ใจ) นอกนั้นแบบ 1 สรุปภาพรวม Planfin แผนขาดดุล
2 แห่ง (รพ.พะเยา, รพ.แม่ใจ) นอกนั้นแผนเกินดุล
7) ราคายาสมุนไพร ปี 2561 รพ.แม่ใจ แจ้งขอปรับราคายาสมุนไพร เนื่องจากมีต้นทุนเพิ่มขึ้น
รพ.แม่ใจ แจ้งขอปรับราคายาสมุนไพร เนื่องจากมีต้นทุนเพิ่มขึ้น
ทพญ.สุภลักษณ์ ตันติวัฒนากุล: เนื่องจากว่าราคายาสมุนไพรที่แจ้งเดิมนั้น เป็นราคาต้นทุนที่ถูกกว่า บัญชีราคายาสมุนไพร
ของเขต โรงพยาบาลแม่ใจจึงขอปรับราคาขึ้น แต่ยังต่ากว่าราคาที่เขตตั้งไว้ โรงพยาบาลแม่ใจเป็นแหล่งสนับสนุนการผลิต
ให้กับเขตด้วย แต่ในกรณีของ รพ.ภายในจังหวัด จะใช้วิธีแถมให้เท่ากับราคายาเดิม
มติที่ประชุม: รับทราบ
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5.3 ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
คุณอนุโรจน์ ศุกการกาจร: มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เป้าหมายการเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
รวม
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
ภาพรวม
30.29
22.00
22.00
21.71
96.00
รายจ่ายประจา
33.00
22.00
22.00
21.36
98.36
รายจ่ายลงทุน
21.11
22.00
22.00
22.89
88.00
ผลการการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560
ผลการเบิกจ่าย
รับจัดสรร (ล้านบาท)
เบิกจ่าย (ล้านบาท)
ร้อยละ
เป้าหมาย
ภาพรวม
45.13
0.03
0.06
30.29
รายจ่ายประจา
5.76
0.03
0.48
33.00
รายจ่ายลงทุน
39.37
0.00
0.00
21.11
ความก้าวหน้าผลการดาเนินงานงบลงทุน งบปกติ ปี พ.ศ. 2561
-ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 3 รายการ
1. รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี. หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า
90 กิโลวัตต์ 1 คัน
2. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า2, 400 ซีซี.หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า
110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) 1 คัน
3. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี. หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า
110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 7 คัน
ขั้นตอนขออนุมัติจัดซื้อ ครั้งที่ 2 เนื่องจากผู้ยื่นข้อเสนอไม่ผ่านการพิจารณา
-ครุภัณฑ์ไฟฟ้า 4 รายการ เครื่องกาเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 กิโลวัตต์ จานวน 4 เครือ่ ง คณะกรรมการกาหนด
คุณลักษณะเฉพาะ ทบทวนใหม่ เนื่องจากมีผู้วิจารณ์และได้เชิญผู้แทนจากสานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัด
เชียงใหม่และอาจารย์ประจาแผนกวิชาไฟฟ้ากาลัง วิทยาลัยเทคนิคพะเยาเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการฯ
-ครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ
1. เครื่องเอกซเรย์ทั่วไป ขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA. แบบแขวนเพดาน จานวน 1 เครื่อง
2. เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อย กว่า 500 mA. แบบตั้งพื้น จานวน 1 เครื่อง
ขออนุมัติจัดซื้อ ครั้งที่ 2 เนื่องจากผู้ยื่นข้อเสนอไม่ผ่านการพิจารณา
- ครุภัณฑ์ทันตกรรม เสนอรายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดพะเยา อนุมัติให้จัดซื้อ เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ในบัญชีนวัตกรรม
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- ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายงานขออนุมัติจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- ครุภัณฑ์การแพทย์ 13 รายการ (โครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตภาคเหนือ) ประกาศเชิญชวน ผู้สนใจจะ
ยื่นข้อเสนอ ในวันที่ 1 พ.ย. 2560
- ครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล จานวน 1 เครื่อง (รพ.พะเยา) พิจารณา
ประกวดราคา
- สิ่งก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 7,124 ตารางเมตร
(โครงสร้างแผ่นดินไหว) งบผูกพัน 2561-2562) 117,564,300 บาท อยู่ระหว่างกาหนดราคากลาง
ความก้าวหน้าการติดตามผลการดาเนินงานงบลงทุน ปี 60
1. อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตรม.(โครงสร้าง
แผ่นดินไหว)สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา การดาเนินการก่อสร้างเป็นไปตามงวดงานและสามารถเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
ถึงงวดที่ 3 และอยู่ระหว่างชะลอการเบิกจ่ายเนื่องจากทางผู้รับจ้างเปลี่ยนสถานะจาก หจก.เป็นบริษัทฯ ทาหนังสือหารือ ไป
ที่ กวจ.(คณะกรรมการวินิจฉัยการจัดซื้อจัดจ้าง) เบิกจ่ายแล้ว 3,764,031.97 บาท
2. อาคารพักพยาบาล 100 ห้อง เป็นอาคาร คสล.6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3450 ตรม. (โครงสร้างแผ่นดินไหว)
โรงพยาบาลพะเยา จ.พะเยา ผูกพัน ปี 2560-2561 วงเงินรวม 54,068,300 บาท วงเงินตามสัญญา 47,999,999
บาท ตรวจรับแล้วเสร็จในงวดที่ 4 แต่สามารถเบิกจ่ายได้เพียง 1 งวด 8,735,999.82 บาท (มีเงินจ่ายล่วงหน้า) และอยู่
ระหว่างชะลอการเบิกจ่ายเนื่องจากทางผู้รับจ้างเปลี่ยนสถานะจาก หจก.เป็นบริษัทฯ ทาหนังสือหารือ ไปที่ กวจ.
(คณะกรรมการวินิจฉัยการจัดซื้อจัดจ้าง)
ประธาน: ขอให้ผู้บริหารทุกท่านที่มีงบประมาณดาเนินงานและงบลงทุน เร่งรัดกากับติดตาม ในกรณี การเช่าหรือการจ้าง
เหมาบริการ เมื่อครบกาหนดบางกรณีมีความจาเป็นต้องทาการเช่าหรือจ้างรายเดิมต่อเนื่อง จึงไม่สามารถดาเนินการ ประกาศ
เชิญชวน คัดเลือกได้ ได้หารือไปยังคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหา (ปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธาน) เพื่อให้เกิดความคล่องตัว
ในกรณีมีเหตุผลจาเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ อยู่ในเกณฑ์ที่หัวหน้าหน่วยบริการของรัฐสามารถจัดเช่าหรือจัดจ้างได้
ข้อ 78(ค) กรณีที่ 2 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ให้จ่ายได้ โดยมีหลักฐานการใช้จ่ายที่เป็นจริง ไม่เกินเกณฑ์ที่กาหนด ซึ่งในที่นี้
จะหารือกับทางทีมกฎหมายอีกครั้งหนึ่ง
มติที่ประชุม: รับทราบ
5.4 แนวทางการดาเนินงาน PMQA ปี 2561 (ตัวชี้วัด PA)
คุณสุรีย์ภรณ์ เลิศวัชรสกุล: ในปี 2560 จังหวัดพะเยา เป็น 1 ในจังหวัดที่นาร่องการดาเนินงาน PMQA ผลการประเมิน
ตนเอง (Self-Assessment) พบว่าหมวด 1 การนาองค์กร คะแนน 3.0, หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ คะแนน 3.29,
หมวด 3 การให้ความสาคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คะแนน 2.50, หมวด 4 การวัดการวิเคราะห์และการ
จัดการความรู้ คะแนน 2.8, หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร คะแนน 2.88 และ หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ คะแนน
3.10 ในส่วนของกระทรวง โดยสานักงานปลัดกระทรวง ได้ขอรับการประเมินในหมวด 4 และได้รับรางวัลในปี ๒๕๖๐
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สาหรับ ในปี 2561 เป็นตัวชีว้ ัด PA ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เป้าหมาย สสจ.ทุกแห่ง และสาธารณสุขอาเภอ
ร้อยละ 20 จังหวัดพะเยา กาหนดเป้าหมาย สสอ. คือ สสอ.ปง และ สสอ.เมือง นาร่อง ในหมวดที่ 1 การนาองค์การ หมวดที่
5 การมุ่งเน้นบุคลากร กระทรวงจะจัดประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางการดาเนินงานใน วันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2560 ที่
โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี และในไตรมาสแรก สสจ.จะมีการทบทวนคาสั่งแต่งตั้งคณะทางาน จัดการประชุม/ทบทวนแนวทาง
การการประเมินร่วมกับจังหวัดพะเยาและจัดทาลักษณะสาคัญขององค์กร
มติที่ประชุม: รับทราบ
5.5 การขับเคลื่อนคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ(พชอ.)
คุณสุรีย์ภรณ์ เลิศวัชรสกุล: แนวทางการดาเนินงานจังหวัดพะเยา พชอ. การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ ซึ่งเป็นตัวชี้วัด
PA ของผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขให้มีการขับเคลื่อน พชอ.ในทุกอาเภอ มีเครือข่าย 4 กระทรวงหลัก โดยใช้หลัก
ของ DHS พัฒนาและแก้ปัญหาในระดับพื้นที่ ประเด็นคุณภาพชีวิต จานวน 2 เรื่อง โดยมีมิติของการทางาน แบบประชารัฐ
แบบพี่น้องเรียนรู้ต่อยอดเพิ่มเติมขยายผล มีการเยี่ยมเสริมพลัง สร้างแรงบันดาลใจ เชื่อมโยงข้อมูลเรียนรู้พัฒนาต่อเนื่องใน
ระดับจังหวัด เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทุกอาเภอ
มติที่ประชุม: รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเพื่อทราบ
6.1 รายงานเฝ้าระวังเหตุการณ์ที่สาคัญเดือนตุลาคม 2560
คุณสุทิตย์ เสมอเชื้อ: สรุปเหตุการณ์ สถานการณ์โรคและภัยสุขภาพที่สาคัญเดือนตุลาคม 2560 โรคที่เกินค่า Median เดือน
ตุลาคม 2560 Influenza, Hand foot mouth
• wk 41 (8-14 ต.ค. 60) Streptococcus suis จานวน 2 ราย (อ.เชียงคา,ภูซาง) เสียชีวิต 1 ราย
รายที่ 1 เพศชาย อายุ 44 ปี หมู่ที่ 10 ต.สบบง อ.ภูซาง เป็นครูวิทยาลัยแห่งหนึ่ง อ. เชียงคา ป่วย 6 ต.ค. 60
รับประทานหลู้หมูดิบ กับเพื่อนร่วมงาน รวม 8 คน ป่วย 1 คน รักษา รพ.เชียงคา ผู้ป่วยอาการทุเลา
ไม่มีภาวะหูดับ
รายที่ 2 เพศชาย อายุ 51 ปี หมู่ที่ 4 ต.เจดีย์คา อ.เชียงคา ป่วย 8 ต.ค.60 รับประทานลาบไก่ดิบผสมเลือดหมู
กับครอบครัว รวม 7 คน ป่วย 1 คน รักษา รพ.เชียงคา ส่งต่อ รพ.ศ.เชียงราย ผู้ป่วยมีภาวะ Septic shock & Renal failure
เสียชีวิต 11 ต.ค.60
• wk 42 (15-21 ต.ค. 60) Streptococcus suis 1 ราย
รายที่ 3 เพศชาย อายุ 42 ปี หมู่ที่ 18 ต.งิม อ.ปง ป่วย 19 ต.ค. 60 รับประทานลาบหมูดิบ กับครอบครัว รวม 3 คน
ป่วย 1 คน รักษา รพ.เชียงคา
• wk 43 (22-28 ต.ค. 60) โรค มือเท้าปาก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อ.แม่ใจ 20 ราย รายแรกเริ่มป่วยเมื่อ วันที่ 25
กันยายน 2560 ทาการปิดศูนย์ 5 วัน ระหว่าง วันที่ 16 -20 ต.ค.60
มาตรการในการดาเนินงานควบคุมโรคมือเท้าปากในศูนย์เด็ก
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•
•
•
•
•

การตรวจคัดกรองเด็กเป็นประจาทุกวันในตอนเช้า
แยกเด็กป่วยออกจากเด็กปกติ แจ้งผู้ปกครองรับกลับบ้าน
หลีกเลี่ยงไม่ให้เด็กป่วยเล่นคลุกคลีกับเด็กปกติ เด็กป่วยให้พักอยู่บ้าน
ให้เด็กล้างมือบ่อย ๆ หรือทุกครั้งที่สัมผัสสิ่งสกปรก ก่อนรับประทานอาหาร หลังเข้าห้องน้า
ทาความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องมือ ของใช้ ของเล่น ภายในศูนย์ เป็นประจาทุกสัปดาห์ หรือทุกครั้งที่พบเด็กป่วยหาก
พบเด็กป่วยเป็นมือเท้าปาก ให้แจ้ง จนท.สาธารณสุข
• จัดประชุมอบรมให้ความรู้ผู้ปกครอง
• ควรดาเนินการอย่างเข้มข้น และต่อเนื่อง เป็นเวลาอย่างน้อย 3 เดือน
สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่
จ.พะเยา มีอัตราป่วยสะสมเป็นอันดับ 18 ของประเทศ และลาดับที่ 4 ของ 8 จังหวัดภาคเหนือ อาเภอที่มีอัตราป่วย
เดือน ต.ค.60 สูง 3 อันดับแรก อ.เมืองพะเยา, อ.ดอกคาใต้, อ.เชียงคา ส่วนใหญ่พบในกลุ่มอายุ 0-4 ปี
ประธาน: ไข้หวัดใหญ่ ดัชนีชี้วัดการระบาดที่สามารถประเมินได้คือค่า ILI ที่เพิ่มขึ้น สถานการณ์โรคมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ให้เฝ้า
ระวังพื้นที่ที่มีความเสี่ยง โรคไข้เลือดออกให้ดูในเรื่องดัชนีความชุกลูกน้ายุงลาย โรคมือเท้าปากให้เฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนทาง
สมองด้วย และให้ความสาคัญของการสื่อสารความเสี่ยง
นพ.นเรศฤทธิ์ ขัดธะสีมา: Streptococcus suis จากการเฝ้าระวังมาอย่างต่อเนื่องพบว่า จะเป็นโรคเฉพาะในพื้นที่ ส่วนใหญ่
จะเกิดในฝั่งโซนตะวันออก ซึ่งน่าจะเป็นประเด็นที่นาเข้าใน พชอ. จะมีกระบวนการอย่างไรที่ชัดเจนในการแก้ไขปัญหา
มติที่ประชุม: รับทราบ
6.2 รายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาเดือนตุลาคม 2560
-นาเสนอโดยไฟล์เอกสารแนบในวาระการประชุม
6.3 ถอดบทเรียนการปฏิบัติงานศูนย์ EOC งานราชพิธีพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลดุลย
เดช บรมนาถบพิตร
คุณปรียานุช เชิดชูเหล่า: ได้ดาเนินงานตามบทบาทผังโครงสร้างระบบบัญชาการเหตุการณ์ของ สสจ.พะเยา จากการถอด
บทเรียนของการปฏิบัติงานในศูนย์ฯ สรุปได้ดังนี้
- ผู้บัญชาการเหตุการณ์ IC: มีความเร่งด่วนในภารกิจประจาวัน ทาให้ไม่ได้ปฏิบัติตามบทบาทที่ชัดเจน เช่นการ
มอบหมายภารกิจที่สาคัญ การสรุปความก้าวหน้า
Liaison : ขาดข้อมูล การประสานงานกับหน่วยงานภายนอก
PIO, Risk Communication : มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในส่วนของจังหวัด แต่ไม่ได้ติดตามการดาเนินงาน
ของทุกอาเภอ
Safety : กาลังคนไม่เพียงพอ, (ปฏิบัติงานร่วมกับ กอ.ร่วม ของ จังหวัด) สัญญาณของวิทยุสื่อสารไม่ชัดเจน
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-ส่วนปฏิบัติการ ทีมปฏิบัติการด้านการแพทย์ฯ : ปฏิบัติงานได้ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
SRRT : ความไม่ชัดเจนในการปฏิบัติงาน ก่อน/หลัง
MCATT : ปฏิบัติงานได้ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
ENV : ขาดการเฝ้าระวังการปนเปื้อนในผู้สัมผัสอาหารและยังมีเมนูเสี่ยง, เจ้าหน้าที่ไม่สามารถตรวจแนะนาโรง
ทานได้ครบถ้วน เนื่องจากอยู่นอกเหนือบริเวณที่กาหนด, รถส้วมสาธารณะไม่เพียงพอ
-ส่วนแผนงาน EOC จังหวัดยังไม่ได้ทาความเข้าใจแบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานที่ส่วนกลางส่งมาให้ ก่อนส่งให้
หน่วย EOC อาเภอรายงาน รายงานผลการดาเนินงานของ กอ.ร่วม ที่ขอมา ไม่ได้กาหนดในแผนการดาเนินงาน และมีความ
เร่งด่วนในการเก็บข้อมูล
-ส่วนสนับสนุน หน่วยสถานที่ วัสดุและเวชภัณฑ์: ยาบางรายการไม่เพียงพอ, ศูนย์ EOC ไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์
ปริ้นส์เตอร์ โทรศัพท์
หน่วยสื่อสาร: การติดต่อสื่อสารทางวิทยุมีข้อจากัด (ความชานาญของผู้ใช้)
หน่วยอาหารและเครื่องดื่ม: จานวนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่แน่นอน มีผลต่อการจัดอาหารและเครื่องดื่ม
หน่วยขนส่งและยานพาหนะ: เจ้าหน้าที่ประสานงานกับพนักงานขับรถโดยตรง ทาให้มีการสั่งงานซ้าซ้อน
-ส่วนการเงิน/บริหาร
หน่วยจัดซื้อ จัดจ้าง : ปฏิบัติงานได้ตามที่ได้รับมอบหมาย (ป้ายผิดแก้ไขได้ทันเวลา)
หน่วยบัญชี การเงิน งบประมาณ : ขาดการประมาณการ รายการค่าใช้จ่าย
หน่วยบันทึกเวลาและธุรการ : ความไม่ชัดเจนของการเปิดศูนย์ปฏิบัติการฯ ทาให้กาหนดการลงเวลาของ
เจ้าหน้าที่ไม่ชัดเจน / การประชุมเร่งด่วน
ประธาน: มี 3 ประเด็นที่จะเน้นย้าคือ 1) ความพร้อมของศูนย์ EOC เพื่อเตรียมสาหรับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น 2) หน่วย
ปฏิบัติได้ปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็ง หลังจากต่อนี้ต่อไปจะมีการเปิดให้ชมพระเมรุมาศและนิทรรศการ ให้จังหวัดจัดทีมแพทย์ไป
ปฏิบัติการ เขต 1 ส่งไป 3 ทีม เชียงราย, เชียงใหม่, ลาปาง 3) จิตอาสาขอให้แต่ละอาเภอดูแลต่อไปเนื่องจากหากมีกิจกรรมที่
เป็นสาธารณะประโยชน์ต่อเนื่องกลุ่มจิตอาสาจะได้มาช่วยกันดาเนินกิจกรรม
6.4 การจ้างผู้พิการเข้าทางานในหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข
ประธาน: มีหนังสือจากกระทรวงในการจ้างผู้พิการเข้าทางานในหน่วยบริการของกระทรวงสาธารณสุข องค์กรไหนที่มีบุคลากร
เกิน 100 คน จะต้องสมทบทุนเพื่อจ้างคนพิการเข้าทางาน

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องเพื่อพิจารณา
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7.1 การรับบุคลากรเข้าทางาน, การศึกษาต่อ
การรายงานตัวเข้าศึกษาของวิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร ประจาปี 2560 จังหวัดจานวน 20 คน (สาธารณสุข
ศาสตร์บัณฑิต, แพทย์แผนไทย, เภสัชสาธารณสุข) ได้มีการพิจารณาในระดับจังหวัดหรือไม่ ในเรื่องการรับเข้าทางานในจังหวัด
พะเยา เนื่องจากมีหลายสถาบันที่ผลิตหลักสูตรเหล่านี้ ควรจะมีการเปิดรับสมัครให้ผู้ที่จบทุกสถาบันสอบแข่งขัน
การอนุญาตศึกษาต่อ หากสอบได้ให้ไปคุยกับผู้บริหารของสังกัดก่อน ให้มีคณะทางานกลั่นกรองทั้งระดับอาเภอ ระดับ
จังหวัด
มติที่ประชุม: นาเข้า CHRO จังหวัด
ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องอื่นๆ
8.1 การตรวจเยี่ยมของผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1
คุณปรียานุช เชิดชูเหล่า: นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 1
พร้อมคณะผู้บริหารในเขตสุขภาพที่ 1 มีกาหนดการตรวจเยี่ยมพื้นที่ในเขตสุขภาพที่ 1 โดยจังหวัดพะเยามีกาหนดตรวจเยี่ยม
ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ช่วงเช้าตรวจเยี่ยม ณ โรงพยาบาลแม่ใจ เวลา 13.00-16.00 น. ตรวจเยี่ยม สสจ.พะเยา
ณ ห้องประชุม 1 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา และ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ตรวจเยี่ยม โรงพยาบาลพะเยา เวลา
09.00- 12.00 น. เพื่ อรั บ ทราบข้อ มูล สาธารณสุ ขในพื้ นที่ และในวัน ที่ 28 พฤศจิ กายน 2560 มี การประชุ ม VDO
conference จากกระทรวง และเข้าร่วมประชุมที่ห้องประชุม 3 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เวลา 10.00-14.30 น.
มติที่ประชุม: รับทราบ
8.2 การประชุม สป.สัญจร ครั้งที่ 11/2560 (ครั้งที่ 1/2561)
คุณปรียานุช เชิดชูเหล่า: กาหนดการประชุมวันที่ 20-21 พย. 2560 ณ.ห้องประชุมนงนุชเทรดดิชั่นฮอลล์ สวนนงนุช 2 อ.
สัตหีบ จ.ชลบุรี
- ผู้ตรวจราชการฯ รายงานความก้าวหน้าเรื่องงบลงทุน (วาระ 5.2)
-นาเสนอแผนการเงินการคลัง ปี 2561 (จับสลาก 2 เขต)
- นพ.สสจ. เตรียมนาเสนอ เรื่อง ผลการดาเนินงาน EOC ปี 2560 แผนการดาเนินงาน ปี 61 (จับสลาก 2 จังหวัด)
- ผอ.รพศ./รพท. เตรียมนาเสนอ เรื่อง ผลการดาเนินงาน ER ปี 2560 แผนการดาเนินงาน ปี 61 (จับสลาก 2 รพ.)
นาเสนอไม่เกิน 5 นาที ไม่เกิน 5 สไลด์ ส่ง กยผ.ภายในวันที่ 10 พ.ย. 2560 โดยให้ส่งรวบรวมที่เขต วันที่ 9 พ.ย 2560
มติที่ประชุม: รับทราบ
8.3 กาหนดการออก พอ.สว.
คุณปิยพร ผดุงวงศ์: วันที่ 9 พ.ย.60 บ้านห้วยเกี๋ยง ต.ผาช้างน้อย อาเภอปง วันที่ 17 พ.ย.60 บ้านนาบัว ต.บ้านมาง
อ.เชียงม่วน, วันที่ 23 พ.ย. 60 บ้านน้าปุกเหนือ ต.ผาช้างน้อย อ.ปง
มติที่ประชุม: รับทราบ
8.4 การประชุมเตรียมจัดงานวัน Stroke โลก

๑๖

คุณจารุวรรณ บัวบึง: เรียนเชิญ ผอ.รพ.,สสอ.,ผู้บริหาร ทุกท่านร่วมประชุมเตรียมการจัดงานวัน Stroke โลก วันที่ 2 พ.ย.60
เวลา 13.00 น. ทาหนังสือแจ้งไปในระบบสารบรรณแล้ว
มติที่ประชุม: รับทราบ
ขอขอบคุณคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
ปิดประชุมเวลา 16.30 น.
นางนงคราญ เผ่าก๋า
ผู้บันทึกการประชุมประชุม
นางปรียานุช เชิดชูเหล่า ผู้ตรวจรายงานการประชุม

