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สรุปการประชุมคณะกรรมการวางแผน และประเมินผล สาธารณสุขจังหวัดพะเยา
เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
วัน พฤหัสบดี ที่ 3 เดือน มกราคม ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุม ๑ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
รายชื่อคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม
๑. นายไกรสุข เพชระบูระณิน
๒. นางจิรพร ภัทรนุธาพร
๓. นายดนัย ภัทรเธียรสกุล
๔. นายชาญ เชิดชูเหล่า
๕. นายสุรศักดิ์ ชัยชนะ
๖. นายไพรัช วงศ์จุมปู
๗. นายสาคร นาต๊ะ
๘. นายธานี กล่อมใจ
๙. นายสุประวัติ เผ่าอินทร์
๑๐. นายสมภพ เมืองชื่น
๑๑. นายสุกิจ ทิพทิพากร
๑๒. นายสุชาญ ปริญญา
๑๓. นายสุรวัฒน์ กุลศรี
๑๔. นายสัมฤทธิ์ ตันติวัฒนากุล
๑๕. นางสุภลักษณ์ ตันติวัฒนากุล
๑๖. นายธีรศักดิ์ วงศ์ใหญ่
๑๗. นายอนุโรจน์ ศุภการกาจร
๑๘. นางสุรีย์ภรณ์ เลิศวัชรสกุล
๑๙. นางพิมพ์ชนก หยีวิยม
๒๐. นางปิยพร ผดุงวงศ์
๒๑. นายเฉลิม ใจอุ่น
๒๒. นางสาวญาณิน สายโกสุม
๒๓. นางฉัตรศิริ พิสิษฐ์กุล
๒๔. นางจารุวรรณ บัวบึง
๒๕. นางรัชนี ขัตตะละ
๒๖. นางปรียานุช เชิดชูเหล่า
๒๗. นางอรทัย มาลัยรุ่งสกุล
๒๘. นายจเร บัวสัมฤทธิ์
๒๙. นางนวพรรษ ปุญญมัย

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา
ผู้อานวยการโรงพยาบาลพะเยา
ผู้อานวยการโรงพยาบาลเชียงคา
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านทันตสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารสุขเชี่ยวชาญ ด้านบริการทางวิชาการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
ผู้อานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา
แทน หัวหน้ากลุ่มงาน พรส. โรงพยาบาลพะเยา
ผู้อานวยการโรงพยาบาลเชียงม่วน
ผู้อานวยการโรงพยาบาลจุน
ผู้อานวยการโรงพยาบาลปง
แทนผู้อานวยการโรงพยาบาลดอกคาใต้
ผู้อานวยการโรงพยาบาลแม่ใจ
โรงพยาบาลแม่ใจ
แทนหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพฯ
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ
หัวหน้ากลุ่มงานปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
แทนหัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทย
หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ
แทนหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
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๓๐. นายภานุพันธ์ ไพฑูรย์
๓๑. นายสุภักดิ์ วงศ์ประสิทธิ์
๓๒. นายไชยยนต์ วงศ์ใหญ่
๓๓. นายประสงค์ หาลือ
๓๔. นายประพันธ์ เดชะบุญ
๓๕. นายสว่าง กิตติศักดิ์กาจร
๓๖. นายวรศิลป์ ผัดมาลา
๓๗. นายชัยย์นัน พัฒนไพจิตร
๓๘. นายมนตรี วิลาชัย
๓๙. นายวรายุทธ รักษ์ปุา
๔๐. ว่าที่ร้อยตรีจิตเกษม ประสิทธิ์อยู่ศีล
๔๑. นางนงคราญ สกุณาพงศ์
๔๒. นางพรพิรุณ มูลเครือคา
๔๓. นางจิราภรณ์ ณ ลาปาง
๔๔. นายชนะชล บุญปั๋น
๔๕. นางสาวจิตทิวา นันทิโค

แทนสาธารณสุขอาเภอเมืองพะเยา
สาธารณสุขอาเภอดอกใต้
สาธารณสุขอาเภอเชียงคา
สาธารณสุขอาเภอจุน
สาธารณสุขอาเภอปง
สาธารณสุขอาเภอแม่ใจ
สาธารณสุขอาเภอเชียงม่วน
สาธารณสุขอาเภอภูซาง
สาธารณสุขอาเภอภูกามยาว
หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลง ที่ 13 เชียงราย
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯเทศบาลเมืองพะเยา
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน
เจ้าพนักงานสถิติชานาญงาน
นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุข

คณะกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม เนื่องจากติดราชการ
1. นายเทพนฤมิตร เมธนาวิน
หัวหน้าศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข
2. นายอนันต์ มาลัยรุ่งสกุล
รองผู้อานวยการฝุายการแพทย์ โรงพยาบาลพะเยา
3. นายสุคนธ์ คาวิชัย
ผู้อานวยโรงพยาบาลพะเยาราม
4. พ.ท.ธนรัฐ ลาจวน
ผู้อานวยการโรงพยาบาลค่ายขุนเจืองธรรมิกราช
5. นายชวชัย พงษ์พนัศ
หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลพะเยา
6. นายพรชัย เตชะคุณากร
หัวหน้ากลุ่มงาน พ.ร.ส. โรงพยาบาลพะเยา
7. นายปรัศนี อารีรัตน์
หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลเชียงคา
8. นางสาวสุพิชญา ขัติวงศ์
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายจักรวาล อินทร์เกศ
๒. นางแสงเพียร นันทวงศ์
๓. นางสาววัชรินทร์ นามวงศ์
๔. นางสาวกันยารัตน์ คาปา
๕. นางชญาดา ศรีเครือมา
๖. นางเกหลั่น ประเสริฐธิติพงศ์
๗. นางสาวอัจราวรรณ ปัญญาชื่น

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาลเชียงคา
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
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๘. นางพัทธยา คมบาง
๙. นายทัตพงศ์ ใจแก้ว
๑๐. นายสุทิตย์ เสมอเชื้อ
๑๑. นางสาวมติมนต์ กาวิละ
๑๒. นายวีรวัฒน์ พิทักษ์โพธิ์ทอง

พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
นักประชาสัมพันธ์
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. ประธานกล่าวเปิดประชุม และดาเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
เรื่องก่อนวาระการประชุม
1. การจัดทาข้อตกลงตามคารับรองการปฏิบัติราชการ เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข และปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
นางนงคราญ สกุณาพงศ์ : ในการจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการ เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ต ามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขและปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสานักงานสาธารณสุขจังหวัด
พะเยา ระหว่าง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา กับ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด , ผู้อานวยการโรงพยาบาลทั่วไป,
ผู้อานวยการโรงพยาบาลชุมชน, สาธารณสุขอาเภอ, หัวหน้ากลุ่มงาน สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา วันพฤหัสบดี ที่ 3
มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
ตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
1. ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการที่จะประเมินตาม PA ปลัดกระทรวงสาธารณสุข อธิบดีและผู้ตรวจราชการกระทรวง
สาธารณสุข (12 ประเด็น)
2. ตัวชีว้ ัดตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข (35 ตัวชี้วัด)
3. นโยบายมุ่งเน้น นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา (7 ประเด็นมุ่งเน้น)
3.1 การประเมินผลการดาเนินงานตาม PA กระทรวงสาธารณสุข ปี 2562
3.2 นโยบายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย
3.3 การดาเนินงานด้านคุ้มครองผู้บริโภค
3.4 การดาเนินงานตาม Service Plan ทุกสาขา
3.5 Referal system
3.6 บทบาทหน้าที่ของ สานักงานสาธารณสุขจังหวัด/ สานักงานสาธารณสุขอาเภอ “ME – FIRST”
3.7 CHRO = HRM, HRP, HRD, HRN
3.8 การบริหารงบประมาณ และเงินบารุงอย่างมีประสิทธิภาพ
3.9 การบริหารจัดการโครงสร้างการบริหารงานทุกระดับ
มติที่ประชุม: รับทราบ
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
โดย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา
1.1 สรุปสาระสาคัญจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจาเดือนธันวาคม 2561
1. เรื่องของปัญหาหมอกควันให้ทางพื้นที่ควบคุมจุด hot spot และทาการเฝูาระวังสถาณการณ์เป็นประจาทุกวัน
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2. เรื่องขยะ ซึ่งเป็นวาระของจังหวัดพะเยา ต้องช่วยกันรณรงค์ โดยเฉพาะการคัดแยกขยะ และให้ทางหน่วยงาน
สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ดูในเรื่องของขยะติดเชื้อ และให้หารือกับทางผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาเกี่ยวกับแนวทางการ
จัดการขยะติดเชื้อ
3. เรื่องจิตอาสา จะมีการขอพระราชทานชุดจิตอาสา ผ้าพันคอ ปูายชื่อ ให้จิตอาสาเพิ่มเติม ให้กับผู้ที่สมัครจิตอาสา
รอบใหม่
4. การจัดงานวันรวมใจกาชาด โดยในวันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2561 มีการรับบริจาค ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัด และ
เปิดงานกาชาดจังหวัดพะเยา ในวันที่ 11 มกราคม 2561 เชิญชวนทุกท่านร่วมงานในครั้งนี้
5. วันที่ 17 มกราคม 2561ในงานสืบสานประเพณีจังหวัดพะเยาจะมี กิจกรรม Phayao To be Number 1
Festival ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานเปิดงาน
6. การเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานต่างๆ ในปีนี้จะไม่มีการกันเงินไว้ จะต้องให้มีประสิทธิภาพ และให้เกิดผล
สัมฤทธิ์
7. ในเรื่องของพระราชบัญญัติเลือกตั้ง ให้หน่วยงานสนับสนุน การจัดเลือกตั้ง โดยผู้สมัครจะทาเรื่องไปที่ กกต. และ
กกต. จะทาเรื่องมาที่หน่วยงาน โดยในส่วนของหน่วยงานจะต้องเตรียม บอร์ดประชาสัมพันธ์ และปูาย
8. การเลือกตั้งล่วงหน้าสาหรับผู้ที่ติดภารกิจในวันเลือกตั้งจริง ให้สามารถทาการเลือกตั้งล่วงหน้าได้
9. สาหรับผู้ปุวยในที่ไม่สามารถไปทาการเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งได้ ให้ผู้บริหารทาหนังสือแจ้งไปยัง กตต. ว่ามีผู้ปุวย
จานวนเท่าไหร่ที่ไม่สามารถไปทาการเลือกตั้งได้ ให้ทาการผ่อนผันโดยไม่เสียสิทธิ์
10. การประชุมหัวหน้าส่วนราชการครั้งต่อไป ในวันที่ 30 มกราคม 2561 และกาแฟยามเช้า ในวันที่ 9 มกราคม
2561 ทีว่ ิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา
11. พระราชบัญญัติควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปี 2551 การปฏิบัติมีอยู่ 4 ส่วน ผู้ผลิตผู้นาเข้า ผู้ขาย
ผู้บริโภค และการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ในส่วนของผู้บริโภคจะเกี่ยวข้องกับ มาตรา 42 การดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ หรือ
บริเวณที่ห้ามดื่ม
1.2 สรุปสาระสาคัญจากการประชุมผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 1 วันที่ 14 ธันวาคม 2561 ห้องประชุมกาสะลอง สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
1. ประเด็นการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1 ประเด็นของเขตสุขภาพที่เน้น เรื่อง TB และ Health literacy (การ
สื่อสารข้อมูลที่เข้าใจง่าย)
2. ยาเสพติด ในปี 2562 พื้นที่เร่งด่วนที่จะต้องดาเนินการอย่างเข้มข้น ในกลุ่มที่ 1 จังหวัดพะเยา มีอาเภอเชียงคา
อาเภอภูซาง ให้จังหวัดเตรียมพร้อมในด้าน SP ต้องวางแผนว่าจะจัดการอย่างไร โดยเฉพาะกับคนไข้ที่ติดยา มีโรคร่วม (โรคจิต)
อาจมีการเพิ่มเตียงเพื่อรองรับผู้ปุวยเหล่านี้ มีระบบส่งต่อเครือข่ายภายใน
3. Digital transformation เปูาหมายเขตละ 1 จังหวัด นาร่องที่โรงพยาบาลแพร่, โรงพยาบาลน่าน แต่ทุกจังหวัด
จะต้องขับเคลื่อนไปพร้อมกัน Smart Hospital ใช้ข้อมูลมาบริหารงานให้เกิดประโยชน์ Paperless
4. ในการตรวจราชการ ให้นาเสนอผลงานเด่นของจังหวัด, โรงพยาบาลทั่วไป แห่งละ 1 เรื่อง
5. วัณโรค ในปีนี้เป็นตัวชี้วัด PA ในปี 2562 ขึ้นทะเบียนรักษา ทั้งเขต 725 ราย เสียชีวิตระหว่างรักษา 39 ราย
(มากที่สุดจังหวัดพะเยา, จังหวัดลาพูนยังไม่มีผู้เสียชีวิต) ให้กลับไปทบทวนการ Admit การกากับ ติดตาม เน้นย้าให้มี Case
Manager และผู้รับผิดชอบระดับจังหวัดที่ชัดเจน
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6. หลักเกณฑ์งบลงทุนปี 2563 ในส่วนของบบูรณาการภาค ทั้งเขต 1, เขต 2 ได้ดาเนินการทาแผน และส่งข้อมูลใน
งบขาขึ้น ในประเด็นการดูแลผู้สูงอายุใน PCC จานวน 5 รายการ ได้แก่ เตียงเฟลาเลอร์ รถเข็นชนิดนั่ง รถเข็นชนิดนอน
เครื่องวัด BP อัตโนมัติแบบสอดแขน และเครื่องดูดเสมหะ
7. การจัดสรรตาแหน่งพนักงานราชการ ตามหนังสือกองบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ สธ 0208.04/ 2545 ลงวันที่
30 พฤศจิกายน 2561 พิจารณาจากจังหวัดพะเยา สานักงานสาธารณสุขจังหวัด 1 ตาแหน่ง, โรงพยาบาลพะเยา 3 ตาแหน่ง
, โรงพยาบาลเชียงคา 1 ตาแหน่ง เงื่อนไขคือต้องไม่จ้างคนใหม่ (เป็นคนเดิมที่อยู่ในระบบแต่ยังไม่ได้บรรจุ แต่งตั้ง)
8. การมอบหมายผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด PA ระดับเขต ในส่วน Digital Transformation เป็นโรงพยาบาลแพร่,
โรงพยาบาลน่าน
มติที่ประชุม: รับทราบ
1.3 แนวปฏิบัติของเจ้าหน้าที่รัฐ เรื่องการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย
แนวปฏิบัติของเจ้าหน้าที่รัฐ เรื่อง การสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ข้อปฏิบัติของเจ้าหน้าทีร่ ัฐในการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย
1. เป็นกลางในทางการเมือง ต้องไม่แสดงออกโดยตรงหรือโดยปริยาย ที่ จะเป็นการช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนผู้รับ
สมัครเลือกตั้ง และในทางกลับกันต้องไม่กีดกัน ตาหนิติเตียน ทับถม หรือให้ร้ายผู้สมัครรับการเลือกตั้ง
2. ไม่ใช้สถานที่ราชการในกิจกรรมทางการเมือง
3. ไม่วิพากษ์วิจารณ์การกระทาของรัฐบาลให้ปรากฏแก่ประชาชน
4. ไม่แต่งเครื่องแบบราชการไปร่วมประชุมพรรคการเมือง
5. ไม่ประดับเครื่องหมายพรรคการเมืองบนเครื่องแบบราชการหรือในเวลาราชการ หรือในสถานที่ราชการ
6. ไม่แต่งเครื่องแบบของพรรคการเมืองเข้าไปในสถานที่ราชการ
มติที่ประชุม: รับทราบ
โดย ผู้บริหาร
1.4 สรุปผลการดาเนินงาน ITA ไตรมาส 1
นายไพรัช วงศ์จุมปู: สรุปผลการดาเนินงาน ITA ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2562 จังหวัดพะเยา
รายละเอียดการประเมิน ไตรมาส 1
EBIT 1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี (ที่ผ่านมา)
EBIT 2 หน่วยงานมีการกาหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดาเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการ
จัดซื้อจัดจ้าง
EBIT 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี
EBIT 4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการ และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเป็นระบบ
KPI หน่วยงานในสังกัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
ประเมินเฉพาะหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and Transparency Assessment) จานวน 26 EB ไตร
มาสที่ 1 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน 3 ระดับ โดยกาหนดเกณฑ์ การให้คะแนนดังนี้ ระดับ 1 ผ่านข้อ EB 1, ระดับ 3 ผ่าน
ข้อ EB 2, ระดับ 5 ผ่านข้อ EB 3 – EB 4
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สรุปคะแนนตรวจประเมิน ITA ปี 2561 ไตรมาส 1
ผ่านระดับ 5 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา, โรงพยาบาลพะเยา, โรงพยาบาลจุน, โรงพยาบาลปง
ผ่านระดับ 1 โรงพยาบาลเชียงคา, โรงพยาบาลแม่ใจ, โรงพยาบาลดอกคาใต้, โรงพยาบาลเชียงม่วน,
โรงพยาบาลภูซาง, โรงพยาบาลภูกามยาว, สานักงานสาธารณสุขอาเภอเมืองพะเยา,
สานักงานสาธารณสุขอาเภอเชียงคา, สานักงานสาธารณสุขอาเภอดอกคาใต้,
สานักงานสาธารณสุขอาเภอจุน, สานักงานสาธารณสุขอาเภอปง,
สานักงานสาธารณสุขอาเภอเชียงม่วน, สานักงานสาธารณสุขอาเภอภูซาง,
สานักงานสาธารณสุขอาเภอภูกามยาว
ไม่ผ่าน
สานักงานสาธารณสุขอาเภอแม่ใจ
ปัญหา/ อุปสรรค ในการดาเนินงาน
1. หน่วยงานไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนดของเกณฑ์การประเมิน ITA
2. หน่วยงานไม่ส่งเอกสาร ITA/ ส่งล่าช้า ระดับเขต
3. หน่วยงานขาดการประสานการดาเนินงานเป็นทีม
มติที่ประชุม: รับทราบ
1.5 การขอใช้พื้นที่ราชพัสดุ
นายไพรัช วงศ์จุมปู: การขอใช้พื้นที่ราชพัสดุที่อยู่ในการครอบครองของกรมธนารักษ์ (ตามหนังสือสานักงานธนารักษ์พื้นที่
จังหวัดพะเยา)
1. ให้ท่านผู้บริหาร ผู้อานวยการโรงพยาบาล หรือสาธารณสุขอาเภอ วางแผนจะดาเนินการอะไรในพื้นที่ มีแผนงาน
โครงการ จะได้แจ้งขอใช้พื้นที่กับธนารักษ์
2. ให้ท่านสาธารณสุขอาเภอ 7 อาเภอ (ตามข้อมูลที่ดิน) ไปดูพื้นที่ รายละเอียด รูปถ่าย และประสานฝุายบริหาร
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด ถ้าจะขอใช้ที่ดินนาเข้าที่ประชุม กวป. 3 มกราคม 2562
มติที่ประชุม: รับทราบ
1.6 การจัดงานฤดูหนาว สืบสานประเพณีและวัฒนธรรม จังหวัดพะเยา
นายไพรัช วงศ์จุมปู:
1. การจัดงานฤดูหนาวสืบสานประเพณี จังหวัดพะเยา ประจาปี ๒๕๖๑ วันที่ ๑๑ - ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒ (รวม ๑๐ วัน)
ณ ลานข่วงวัฒนธรรม และสวนสมเด็จย่า ริมกว๊านพะเยา หน่วยงาน สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
วัตถุประสงค์: เพื่อสื่อสารข้อมูลข่าวสาร บทบาทภารกิจ และผลงานของหน่วยงานภายใต้สังกัด สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
พะเยา ให้ประชาชนทราบ
ชื่อหน่วยงาน/ รูปแบบการจัดนิทรรศการ: สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา (โรงพยาบาลทุกแห่ง สานักงานสาธารณสุข
อาเภอทุกแห่ง และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา) THEME: “สาธารณสุขพะเยา ก้าวไกล เพื่อสุขภาพอนามัย ชาว
พะเยา”
กิจกรรมในนิทรรศการ: บริการนวด ประคบ จาหน่ายสมุนไพร วาดภาพการใช้ยาเวชภัณฑ์ที่ถูกต้อง ตรวจสารเคมีเกษตรกร
บริจาคดวงตา และอวัยวะ สาธิตเครื่อง AED กิจกรรม TO BE NUMBER ONE และผลงานเด่นของหน่วยงาน
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กาหนดปฏิบัติงาน
วันศุกร์ ที่ 11 มกราคม 2562
วันเสาร์ ที่ 12 มกราคม 2562

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วยงานรับผิดชอบ

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
สานักงานสาธารณสุขอาเภอแม่ใจ/
โรงพยาบาลแม่ใจ/
สานักงานสาธารณสุขอาเภอเชียงม่วน
วันอาทิตย์ ที่ 13 มกราคม 2562
หน่วยงานรับผิดชอบ สานักงานสาธารณสุขอาเภอเมืองพะเยา/
โรงพยาบาลพะเยา
วันจันทร์ ที่ 14 มกราคม 2562
หน่วยงานรับผิดชอบ สานักงานสาธารณสุขอาเภอภูกามยาว/
โรงพยาบาลภูกามยาว
วันอังคาร ที่ 15 มกราคม 2562
หน่วยงานรับผิดชอบ สานักงานสาธารณสุขอาเภอดอกคาใต้/
โรงพยาบาลดอกคาใต้
วันพุธ ที่ 16 มกราคม 2562
หน่วยงานรับผิดชอบ สานักงานสาธารณสุขอาเภอปง/
โรงพยาบาลปง
วันพฤหัสบดี ที่ 17 มกราคม 2562
หน่วยงานรับผิดชอบ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา
วันศุกร์ ที่ 18 มกราคม 2562
หน่วยงานรับผิดชอบ สานักงานสาธารณสุขอาเภอจุน/
โรงพยาบาลจุน
วันเสาร์ ที่ 19 มกราคม 2562
หน่วยงานรับผิดชอบ สานักงานสาธารณสุขอาเภอเชียงคา/
สานักงานสาธารณสุขอาเภอภูซาง/
โรงพยาบาลเชียงคา/ โรงพยาบาลภูซาง
วันอาทิตย์ ที่ 20 มกราคม 2562
หน่วยงานรับผิดชอบ โรงพยาบาลพะเยา
2. กิจกรรม TO BE NUMBER ONE บนเวทีกลาง ในวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562
PHAYAO TO BE NUMBER ONE FESTIVAL
1. การแสดงมินิคอนเสิร์ตของ TO BE NUMBER ONE IDOL
2. การแสดง TO BE NUMBER ONE P-TECH (วิทยาลัยเทคโนโลยีพะเยา)
3. การแสดงละครผลงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดพะเยา (โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม)
4. การแสดง TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE (ทีม DKT 69 วิทยาลัยเทคนิคดอกคาใต้และโรงเรียน
พะเยาพิทยาคม)
5.การแสดง TO BE NUMBER ONE (โรงเรียนพะเยาพิทยาคม) จานวน 4 ชุด
5.1 การแสดงชุดที่ 1 MICDROP
5.2 การแสดงชุดที่ 2 RUMOR
5.3 การแสดงชุดที่ 3 DOPE & SPRINGDAY
5.4 การแสดงชุดที่ 4 DON’T WANNA CRY
นายชาญ เชิดชูเหล่า:
3. กิจกรรมวันกีฬาแห่งชาติจังหวัดพะเยา ในวันที่ 25 มกราคม 2562 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

8
1. กีฬาฟุตบอล 7 คน (อาวุโส) ประกอบด้วย ผู้บริหาร หรือผู้อาวุโส จานวน 7 คน
=> มอบให้สานักงานสาธารณสุขอาเภอดอกคาใต้ประสาน พร้อมแจ้งรายชื่ อที่กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ภายในวันที่ 4 มกราคม 2562
2. กีฬาแชร์บอลหญิง 1 ทีม ประกอบด้วย นักกีฬาแชร์บอลหญิง จานวน 5 คน/ ทีม, ผู้จัดการทีม 1 คน, ผู้ฝึกสอน 1
คน, ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 1 คน
=> มอบให้โรงพยาบาลเชียงคา, สานักงานสาธารณสุขอาเภอเชียงคา แจ้งรายชื่อที่กลุ่มงานส่งเสริม
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
3. กีฬาเปตองชาย - หญิง ไม่จากัดทีม ประกอบด้วย นักกีฬาเปตอง ชายคู่, นักกีฬาเปตอง หญิงคู่,
=> มอบให้หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร สานักงานสาธารณสุขจังหวัด พะเยาดาเนินการ แจ้งรายชื่อที่กลุ่มงาน
ส่งเสริมสุขภาพ
4. กีฬาพื้นบ้าน กาหนดแข่งขัน 9 ประเภท
4.1 วิ่งเปี้ยวลูกโปุงน้า นักกีฬาทีมผสม 1 ทีม (รวม 10 คน) จานวนผู้แข่งขัน นักกีฬาชาย 5 คน, นักกีฬา
หญิง 5 คน
=> มอบให้โรงพยาบาลแม่ใจ, สานักงานสาธารณสุขอาเภอแม่ใจ แจ้งรายชื่อที่กลุ่มงานส่งเสริม
สุขภาพ
4.2 วิ่งกระสอบสี่ขา จานวน 1 ทีม ประกอบด้วย นักกีฬาทีมผสมชายและหญิง (รวม 3 คน) จานวนผู้
แข่งขัน นักกีฬาชาย จานวน 1 คน, นักกีฬาหญิง จานวน 2 คน
=> มอบให้โรงพยาบาลเชียงม่วน, สานักงานสาธารณสุขอาเภอเชียงม่วน แจ้งรายชื่อที่กลุ่มงาน
ส่งเสริมสุขภาพ
4.3 กระต่ายขนแปูง จานวน 2 ทีม ประกอบด้วย นักกีฬาทีมชาย 1 ทีม, ทีมหญิง 1 ทีม (รวม 12 คน)
จานวนผู้แข่งขัน นักกีฬาทีมชาย จานวน 6 คน, นักกีฬาทีมหญิง จานวน 6 คน
=> มอบให้โรงพยาบาลจุน, สานักงานสาธารณสุขอาเภอแม่ใจจุน แจ้งรายชื่อที่กลุ่มงานส่งเสริม
สุขภาพ
4.4 ส่งต่อลูกปิงปอง จานวน 2 ทีม (ทีมชายและทีมหญิง) ประกอบด้วย นักกีฬาทีมชาย และทีมหญิง (รวม
20 คน) จานวนผู้เข้าแข่งขัน นักกีฬาทีมชาย จานวน 10 คน, นักกีฬาทีมหญิง จานวน 10 คน
=> มอบให้โรงพยาบาลพะเยา แจ้งรายชื่อที่กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
4.5 โยนลูกบอล จานวน 2 ทีม (ทีมชายและทีมหญิง) ประกอบด้วย นักกีฬาทีมชาย และนักกีฬาทีมหญิง
รวม 10 คน จานวนผู้เข้าแข่งขัน นักกีฬาทีมชาย จานวน 5 คน, นักกีฬาทีมหญิง จานวน 5 คน
=> มอบให้สานักงานสาธารณสุขอาเภอเมืองพะเยา แจ้งรายชื่อที่กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
4.6 กินผลัดวิบาก จานวน 2 ทีม (ทีมชายและทีมหญิง) ประกอบด้วย นักกีฬาทีมชายและทีมหญิง (รวม 10
คน) จานวนผู้เข้าแข่งขัน นักกีฬาทีมชาย จานวน 5 คน, นักกีฬาทีมหญิง จานวน 5 คน
=> มอบให้โรงพยาบาลภูกามยาว, สานักงานสาธารณสุขอาเภอภูกามยาว แจ้งรายชื่อที่กลุ่มงาน
ส่งเสริมสุขภาพ
4.7 เดินตะขาบ จานวน 1 ทีม (ทีมผสมชายและหญิง) ประกอบด้วย นักกีฬาทีมผสมชายและหญิง (รวม 10
คน) จานวนผู้เข้าแข่งขัน นักกีฬาทีมชาย จานวน 5 คน, นักกีฬาทีมหญิง จานวน 5 คน
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=> มอบให้โรงพยาบาลปง, สานักงานสาธารณสุขอาเภอปง แจ้งรายชื่อที่กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
4.8 ซุปเปอร์แมน จานวน 1 ทีม (ทีมผสมชายและหญิง) ประกอบด้วย นักกีฬาทีมผสมชาย และหญิง (รวม
10 คน) จานวนผู้เข้าแข่งขัน นักกีฬาทีมชาย จานวน 5 คน, นักกีฬาทีมหญิง จานวน 5 คน
=> มอบให้กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
4.9 สาลิกาปูอนเหยื่อ จานวน 1 ทีม (ทีมผู้บริหารผสมชาย และหญิง) ประกอบด้วย ผู้บริหารชาย และหญิง
(รวม 8 คน) จานวนผู้เข้าแข่งขัน นักกีฬาทีมชาย จานวน 4 คน, นักกีฬาทีมหญิง จานวน 4 คน
=> มอบให้กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
5. การประกวดกองเชียร์ (จะประกวดช่วงระหว่างการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน)
หลักเกณฑ์ 1. ทีมแต่ละกระทรวงส่งเข้าประกวด ไม่ต่ากว่า 50 คน 2. ห้ามใช้ชุดเครื่องเสียง (ยกเว้นชนิด
พกพา เช่น กีต้าร์ ปี่ ขลุ่ย)
หมายเหตุ กาหนดส่งใบสมัครแต่ละประเภทกีฬา ภายในวันที่ 4 มกราคม 2562
สานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยา ขอสนับสนุน
1. อาหารประจาซุ้มกระทรวงสาธารณสุข จานวน 1 อย่าง
2. ปูายกระทรวงฯ สานักงานการกีฬาฯ จัดทาให้
มติที่ประชุม: รับทราบ
วาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม เดือนพฤศจิกายน 2561
มติที่ประชุม: รับรองรายงานการประชุม
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2562
นายอนุโรจน์ ศุภการกาจร:
1. เงินงบประมาณภาพรวมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
1.1 รายจ่ายประจา (งบดาเนินงาน + งบอุดหนุน)
รับจัดสรร 42.67 ล้านบาท
1.2 รายจ่ายลงทุน
รับจัดสรร 176.49 ล้านบาท
- ครุภัณฑ์
รับจัดสรร 19.23 ล้านบาท
- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รับจัดสรร 157.26 ล้านบาท
รวม 219.16 ล้านบาท
2. ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวมสะสมแยกตามรายจ่าย (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
1. รายจ่ายประจา
เบิกจ่ายร้อยละ 29.16
2. รายจ่ายลงทุน
เบิกจ่ายร้อยละ 3.26
- ครุภัณฑ์
เบิกจ่ายร้อยละ 4.09
- ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง เบิกจ่ายร้อยละ 3.16
ภาพรวม
เบิกจ่ายร้อยละ 8.30
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3. ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวมสะสมแยกตามหน่วยงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561)
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
การเบิกจ่ายร้อยละ 16.88
โรงพยาบาลพะเยา
การเบิกจ่ายร้อยละ 2.01
โรงพยาบาลเชียงคา
การเบิกจ่ายร้อยละ 27.46
วิทยาลัยพยาบาลพะเยา
การเบิกจ่ายร้อยละ 32.13
รวม การเบิกจ่ายร้อยละ 8.30
4. ผลการเบิกจ่ายเงินตามโครงการ 100 ปีฯ
4.1 ผลการเบิกจ่ายเงินตามโครงการ 100 ปีฯ (เงินกันฯ ปี 2560)
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561
เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ 14.93
หมายเหตุ
*หลักฐานส่งเบิกวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ถึง 2 มกราคม 2562 รอตรวจสอบเงิน 1.68 ล้านบาท
*หลักฐานส่งเบิกวันที่ 14 - 17 ธันวาคม 2561 รอแก้ไข = 90,670 บาท
4.2 ผลการเบิกจ่ายเงิน (เงินกันฯปี 2561)
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561
เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ 100
5. การติดตามผลการดาเนินงานงบลงทุน ปี 2559 (งบผูกพัน ปี 2559 - 2562)
รายการ : สิ่งก่อสร้าง
1. อาคารผู้ ปุ วยนอก 6 ชั้น (มีชั้นใต้ดิน) เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 6 ชั้น พื้นที่ใช้ส อยประมาณ
18,042 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) 368,700,000 บาท (โรงพยาบาลพะเยา)
งบประมาณตามสัญญา : 368.70 ล้านบาท
ขั้นตอน : อยู่ระหว่างก่อสร้าง งวดที่ 17 (ทั้งหมด 22 งวด)
6. การติดตามผลการดาเนินงานงบลงทุน ปี 2560
รายการ : สิ่งก่อสร้าง (ปีเดียว)
1. อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ
745 ตารางเมตร (โครงสร้างแผ่นดินไหว) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
งบประมาณตามสัญญา : 9.278 ล้านบาท
ขั้นตอน : อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย งวดที่ 8 (งวดสุดท้าย)
7. การติดตามผลการดาเนินงานงบลงทุน ปี พ.ศ. 2561 (งบผูกพัน 2561 - 2562)
รายการ : สิ่งก่อสร้าง
1. อาคารผู้ ปุวยนอกและอุบัติเหตุ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 7,124
ตารางเมตร (โครงสร้างแผ่นดินไหว) 117,564,300 บาท (โรงพยาบาลเชียงคา)
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งบประมาณตามสัญญา : 23.52 ล้านบาท
ขั้นตอน : อยู่ระหว่างดาเนินการก่อสร้างงวดที่ 3 (ทั้งหมด 14 งวด)
8. การติดตามการดาเนินงาน งบกลุ่มจังหวัด งบปี 2560
รายการ : สิ่งก่อสร้าง 1 รายการ
1. อาคารผลิตสมุนไพร โรงพยาบาลแม่ใจ งบประมาณ ตามสัญญา 8,865,000 บาท
งบประมาณตามสัญญา : 12.00 ล้านบาท
ขั้นตอน : อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดที่ 4 มีทั้งหมด 7 งวดงาน
9. การติดตามการดาเนินงาน งบภาค ปี 2561
รายการ : ครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ
1. เครื่องกระตุกไฟฟูาหัวใจชนิด อัตโนมัติ (AED) 68 เครื่อง
งบประมาณตามสัญญา : 8.16 ล้านบาท
ขั้นตอน : มีอุทธรณ์ก่อนทาสัญญา ส่งเรื่องถึงคณะกรรมการพิจารณาการอุทธรณ์กรมบัญชี กลางเพื่อพิจารณา ยังไม่ได้
รับหนังสือตอบกลับ
10. การดาเนินงาน งบลงทุน ปี 2562
รายการ : ครุภัณฑ์การแพทย์ 8 รายการ
1. เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 mA. แบบแขวนเพดานดิจิตอล 1 จอรับภาพ
จานวน 1 เครื่อง (โรงพยาบาลพะเยา)
งบประมาณตามสัญญา : 6.42 ล้านบาท
ขั้นตอน : รอส่งมอบพัสดุ (สัญญาเลขที่ รพ.พย.9/ 2562 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561)
2. เครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่าด้วยแก๊สเอทธิลีนออกไซด์ 100 % แบบเจาะแก๊สอัตโนมัติขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 240 ลิตร จานวน 1 เครื่อง (โรงพยาบาลเชียงคา)
งบประมาณจัดสรร: 2.27 ล้านบาท
ขั้นตอน : รอส่งมอบพัสดุ
3. เตียงผู้ปุวยชนิดสามไกปรับด้วยไฟฟูาราวปีกนก พร้อมเบาะและเสาน้าเกลือ จานวน 5 เตียง
(โรงพยาบาลปง)
งบประมาณจัดสรร: 0.275 ล้านบาท
ขั้นตอน : เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
4. เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้าระบบอัตโนมั ติขนาดไม่น้อยกว่า 560 ลิตร (Pre-Post Vac) ห้องนึ่ง
ทรงสี่เหลี่ยม ชนิด 1 ประตู จานวน 1 เครื่อง (โรงพยาบาลจุน)
งบประมาณจัดสรร: 1.93 ล้านบาท
ขั้นตอน : รอส่งมอบพัสดุ (สัญญาเลขที่ รพ.จุน 1/ 2562 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2561 )
5. รถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพ จานวน 3 คัน (โรงพยาบาลดอกคาใต้/ โรงพยาบาลเชียงม่วน/
โรงพยาบาลแม่ใจ)
งบประมาณจัดสรร : 6.30 ล้านบาท
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ขั้นตอน : รอส่งมอบพัสดุ
6. ยูนิตทาฟัน (Dental Master Unit) จานวน 1 เครื่อง (โรงพยาบาลปง)
งบประมาณจัดสรร: 0.428 ล้านบาท
ขั้นตอน : อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
7. สแกนเนอร์ สาหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 3 จานวน 2 เครื่อง (สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดพะเยา)
งบประมาณจัดสรร: 0.070 ล้านบาท
ขั้นตอน : เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
8. เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สาหรับงานประมวลผล จานวน 4 เครื่อง
(สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา)
งบประมาณจัดสรร: 0.084 ล้านบาท
ขั้นตอน : เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
11. การดาเนินงาน งบลงทุน ปี 2562
รายการ : สิ่งก่อสร้าง 3 รายการ
1. อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ
745 ตารางเมตร (โครงสร้างแผ่นดินไหว) จานวน 2 หลัง (โรงพยาบาลภูซาง/ โรงพยาบาลภูกามยาว)
งบประมาณจัดสรร: 9.627/ หลัง (รวม 19,254,000 บาท)
ขั้นตอน : ประกาศเชิญชวน (โรงพยาบาลภูกามยาว)
ประกาศร่าง TOR (โรงพยาบาลภูซาง )
2. ปรับปรุงระบบบาบัดน้าเสีย จานวน 1 ระบบ (โรงพยาบาลจุน)
งบประมาณจัดสรร: 1.418 ล้านบาท
ขั้นตอน : อยู่ระหว่างการกาหนดราคากลาง
3. ระบบบาบัดน้าเสีย ขนาด 200 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน จานวน 1 ระบบ (โรงพยาบาลดอกคาใต้)
งบประมาณจัดสรร: 8.00 ล้านบาท
ขั้นตอน : อยู่ระหว่างการออกแบบใหม่
มติที่ประชุม: รับทราบ
3.2 การตรวจราชการและนิเทศงานระดับกระทรวง กรณีปกติ จังหวัดพะเยา วันที่ 16 - 18 มกราคม 2562
นางนงคราญ สกุณาพงศ์: การเตรียมรับการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 วันที่ 16 18 มกราคม 2562
วันพุธที่ 16 มกราคม 2562
เวลา 09.00 - 12.00 น.
ผู้ตรวจราชการกระทรวง พร้อมคณะผู้ตรวจราชการกรม ผู้นิเทศงาน เข้ารับฟังบรรยายสรุป ผลการดาเนินงานภาพรวมของ
จังหวัด และโรงพยาบาลพะเยา ณ ห้องประชุม 1 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
1. สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา และโรงพยาบาลทั่วไป นาเสนอผลงานเด่น หรือนวัตกรรมเด่น
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2. สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เสนอแผนการดาเนินงานในภาพรวมจังหวัด และการดาเนินงานแผนการตรวจ
ราชการ
3. โรงพยาบาลพะเยา นาเสนอแผนการดาเนินงาน ในปี 2562 และแผนการพัฒนาการพัฒนาระบบบริการ
4. โรงพยาบาลเชียงคา นาเสนอแผนการดาเนินงาน ในปี 2562 และแผนการพัฒนาระบบบริการ
เวลา 13.00 - 16.30 น.
คณะผู้ตรวจราชการกรม และผู้นิเทศงาน ลงพื้นที่เข้าวิเคราะห์ข้อมูลในหัวข้อประเด็นที่รับผิดชอบตามแผนการตรวจราชการ
กระทรวงในหน่วยงานสานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา และโรงพยาบาลพะเยา โดยจังหวัดเตรียมผู้รับผิดชอบ และเอกสาร
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับการตรวจราชการในหัวข้อประเด็นตามแผนการตรวจราชการ
วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562
เวลา 08.00 - 09.00 น.
คณะตรวจราชการทีม 1 เดินทางลงตรวจเยี่ ยมพื้นที่ คปสอ.จุน (ผู้นิเทศงานที่วิเคราะห์ข้อมูลเสร็จเรียบร้อย แล้วให้ลงตรวจ
เยี่ยมพื้นที่ด้วย)
เวลา 09.00 - 12.00 น.
รับฟังการบรรยายสรุปการบริหารจัดการ และการดาเนินงาน ในภาพรวมของ คปสอ.จุน ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลจุน คณะ
ตรวจราชการซักถามและให้ข้อเสนอแนะแนวทางการดาเนินงาน
เวลา 13.00 - 13.15 น.
คณะตรวจราชการเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลพระธาตุขิงแกง อาเภอจุน จังหวัดพะเยา
เวลา 13.15 - 15.30 น.
รับฟังการบรรยายสรุปการดาเนินงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลพระธาตุขิงแกง อาเภอจุน จังหวัด พะเยา คณะ
ตรวจราชการซักถาม และให้ข้อเสนอแนะแนวทางการดาเนินงาน
เวลา 18.00 น.
รับประทานอาหารเย็น (โรงพยาบาลพะเยาเป็นเจ้าภาพ)
เวลา 09.00 - 16.30 น.
คณะตรวจราชการทีม 2 ลงพื้นที่เข้าวิเคราะห์ ข้อมูลในหัวข้อประเด็นที่รับผิดชอบตามแผนการตรวจราชการกระทรวง ใน
หน่วยงานสานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา และโรงพยาบาลพะเยา
วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562
เวลา 08.30 - 09.00 น.
ผู้ตรวจราชการกรม และผู้นิเทศงานประชุมเตรียมการนาเสนอสรุปผลการตรวจราชการ และนิเทศงานกรณีปกติ ณ ห้อง
ประชุมศูนย์แพทย์ ชั้น 7 โรงพยาบาลพะเยา
เวลา 09.0๐ - 13.00 น.
คณะตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ นาเสนอสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ คณะที่ 1 - 3 รอบที่ 1
ประจาปีงบประมาณ 2561 จังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุม ศูนย์แพทย์ ชั้น 7 โรงพยาบาลพะเยา
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การเตรียมความพร้อมตรวจราชการและนิเทศงานระดับกระทรวง
1. การเตรียมข้อมูลและเอกสารประกอบการรับนิเทศงาน
ขอให้ผู้รับผิดชอบในสานักงานสาธารณสุขจังหวัด / โรงพยาบาลทั่วไปทั้งสองแห่ง / คปสอ.จุน/ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบลพระธาตุขิงแกง/ Service Plan สาขาต่างๆทีร่ ับผิดชอบตัวชี้วัดการตรวจราชการ (35 ตัวชี้วัด) จัดทาไฟล์เอกสาร
และไฟล์นาเสนอ โดยรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. การกาหนดโครงสร้างรองรับและผู้รับผิดชอบแต่ละระดับ (Structure - Function)
2. การวิเคราะห์ปัญหา/ เปูาหมาย/ โอกาสในการพัฒนา (GAP)
3. การกาหนดกรอบในการวางแผนการดาเนินงาน (Framework)
4. กาหนดเปูาหมายระยะสั้น (Task list)
5. กาหนดกิจกรรม/ โครงการหลักแต่ละเปูาหมาย (Activities/ Project)
6. การควบคุมกากับในแต่และแผนงาน/ โครงการ (M & E Process)
7. ผลการดาเนินงาน ไตรมาส 1
โดยส่งเป็น electronic file ทั้งเอกสาร และไฟล์นาเสนอ มาที่ email: phayaoeva@yahoo.com ภายในวันที่ 4
มกราคม 2562
หมายเหตุ เนื่องจากจะต้องส่งไฟล์เอกสาร และไฟล์นาเสนอขึ้นเว็บไซต์กระทรวงให้ผู้นิเทศงานได้ดาวน์โหลด ก่อน 3 วันทา
การ (วันที่ 10 มกราคม 2561 ไม่นับวันเสาร์ - อาทิตย์)
มติที่ประชุม: รับทราบ
วาระที่ 4 เรื่องติดตามการดาเนินงานตามนโยบาย
4.1 การดาเนินงานตามนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
นางนงคราญ สกุณาพงศ์: ประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี สานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 โดยนายแพทย์
สุขุม กาญจนพิมายปลัดกระทรวงสาธารณสุข
1. นโยบายด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม
นโยบายหลัก: ส่งเสริมการดูแลสังคมและร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม
แนวทางปฏิบัติสาหรับทุกหน่วยงาน
1. จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อบาเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ
2. จัดทามาตรการลดการใช้ถุงพลาสติก
3. จัดทามาตรการให้มีการคัดแยกขยะ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. จานวนครั้งการจัดกิจกรรมจิตอาสา อย่างน้อย 2 ครั้ง/ ปี
2. จานวนมาตรการลดการใช้ถุงพลาสติกที่ถูกนาไปปฏิบัติ อย่างน้อย 1 มาตรการ
3. จานวนมาตรการคัดแยกขยะที่ถูกนาไปปฏิบัติอย่างน้อย 1 มาตรการ
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2. นโยบายด้านรับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
นโยบายหลัก: พัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ
แนวทางปฏิบัติสาหรับโรงพยาบาล (โรงพยาบาลทั่วไป)
1. ปรับปรุงการให้บริการให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลารอคอยและเป็นมิตรกับผู้บริการ
2. ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงพยาบาล(โครงการประชารัฐ)
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับบริการของผู้ปุวยตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงรับยาลดลง
2. จานวนกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างน้อย 1 กิจกรรม
แนวทางปฏิบัติสาหรับสานักงานสาธารณสุขจังหวัด
1. ปรั บปรุงพัฒ นาการให้ บริการ/ กิจกรรมให้ ตอบสนองความต้องการของผู้ รับบริการ (งานคุ้มครอง
ผู้บริโภค/ งานทันตกรรม/ งานแพทย์แผนไทย)
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ร้อยละความพึงพอใจการให้บริการในภาพรวมเพิ่มขึ้นหรือไม่ต่ากว่าร้อยละ 75
3. นโยบายด้านองค์การ
นโยบายหลัก: ส่งเสริมและพัฒนาหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพด้วยนวัตกรรม/ เทคโนโลยีสารสนเทศ
แนวทางปฏิบัติสาหรับทุกหน่วยงาน
1. พัฒนาระบบการให้บริการหรือระบบทางานโดยสร้างนวัตกรรม/ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. จานวนนวัตกรรม/ ระบบสารสนเทศเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นและมีการนาไปใช้อย่างน้อย 1 เรื่อง
4. นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน
นโยบายหลัก: ส่งเสริมสนับสนุนให้เจ้าที่ดูแลสุขภาพตนเอง
แนวทางปฏิบัติสาหรับทุกหน่วยงาน
1. จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่มีการดูแลสุขภาพตนเอง
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. จานวนกิจกรรมที่หน่วยงานส่งเสริมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่มีการดูแลสุขภาพตนเองอย่างน้อย 1 กิจกรรม
มติที่ประชุม: รับทราบ
4.2 ระบบบริการปฐมภูมิ
นางสุรีย์ภรณ์ เลิศวัชรสกุล: ภารกิจด้านปฐมภูมิ : ขับเคลื่อน และบูรณาการ พชอ. คลินิกหมอครอบครัว รพ.สต.ติดดาว
จังหวัดพะเยา ปี 2562
1. ตัวชี้วัด: พชอ.
สถานการณ์: 1. มีคณะกรรมการ พชอ. 9 อาเภอ คณะอนุกรรมการฯ เชิงประเด็น/ คณะกรรมการระดับตาบล
2. มีประเด็นคุณภาพชีวิตขับเคลื่อนโดย พชอ. อย่างน้อย 2 ประเด็นทุกอาเภอ
จุดเน้น ปี 2562: เสริมศักยภาพความเข้มแข็งของ พชอ.
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1. เสริมความเข้มแข็งทีมเลขานุการ (การคืนข้อมูล คิดวิเคราะห์ จัดการเรียนรู้ ประเมินผล แบบมี
ส่วนร่วม)
2. บูรณาการเชื่อมโยงการขับเคลื่อนในระดับตาบล/ หมู่บ้าน
3. เชื่อมโยง สนับสนุน การจัดบริการสุขภาพที่ตอบสนองกับปัญหา และบริบทพื้นที่ เช่น รพ.สต.ติด
ดาว PCC
4. เวทีแลกเปลี่ยน
5. ถอดบทเรียนพื้นที่ กรณีศึกษา
2. ตัวชี้วัด: PCC
สถานการณ์:

1. Mapping 46 Team/18 Cluster
2. เปิดดาเนินการ 2560 - 2561 PCC = 15 ทีม
3. เปูาหมายเปิดเพิ่ม 2562 = 3 ทีม (ทุ่งรวงทอง ถ้าเจริญราษฎร์ ดอกคาใต้)
จุดเน้น ปี 2562: PCC คุณภาพ
1. FM ออกปฏิบัติงาน 3 วัน/ สัปดาห์
2. สร้างการรับรู้/ การมีส่วนร่วม/ ความต้องการบริการของประชาชนในเขตรับผิดชอบ
3. กาหนดเกณฑ์การวัด PCC คุณภาพ (เบื้องต้นผ่าน 5 ดาว)
4. กาหนดประเด็นการขับเคลื่อนร่วมแบบบูรณาการเชื่อมโยงในทุกระดับ โดยหลักเวชศาสตร์
ครอบครัว - พชอ บริการเด่นชัดที่เป็นประเด็นพื้นที่

3. ตัวชี้วัด: Pre - PCC
สถานการณ์: 28 ทีม (จาก 46 ทีม ตามการวางแผนระยะ 10 ปี ของอาเภอ)
จุดเน้น ปี 2562: เพิ่มบริการที่จาเป็น
1. ใช้กลไกทีมหมอครอบครัว (Family Care Team : FCT) เพื่อให้คาแนะนา/ ปรึกษาและ
จัดบริการร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลในกลุ่มเปูาหมายที่มีความซับซ้อนรุนแรง เช่น NCD
2. Health literacy
4. ตัวชี้วัด: รพ.สต.ติดดาว
สถานการณ์: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล 95 แห่ง สถานบริการสาธารณสุขชุมชน 14 แห่ง ผ่านเกณฑ์
1. 5 ดาว 39 แห่ง ร้อยละ 41.05
2. 4 ดาว 34 แห่ง ร้อยละ 35.79
3. 3 ดาว 22 แห่ง ร้อยละ 23.16
4. PCU 1 แห่ง (มาง อาเภอเชียงม่วน)
จุดเน้น ปี 2562: ปรับเกณฑ์ใหม่ ไม่เน้นการประกวด แบ่งระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล เป็น 3 ระดับ
ได้แก่ ระดับ S ประชากรต่ากว่า - 3,000 คน
ระดับ M ประชากร 3,001 - 8,000 คน
ระดับ L ประชากร 8,000 คน ขึ้นไป
ทีมพี่เลี้ยงจัดตั้ง และพัฒนาทีมพี่เลี้ยงอาเภอ (แพทย์/ สหสาขาฯ)
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1. ระบบสนับสนุนจากโรงพยาบาลแม่ข่าย (องค์ความรู้ CPG บุคลากร/ FCT ข้อมูล
สารสนเทศ วัสดุครุภัณฑ์ ฯลฯ )
2. ทีมอาเภอเยี่ยมพัฒนา/ ประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลทุกแห่งในพื้นที่
3. คัดเลือก The best 1 แห่ง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
4. ทีมจังหวัดเยี่ยมฯ รับรอง
การคัดเลือก พชอ.คุณภาพ เพื่อเข้ารับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ HA National Forum 12 - 15 มีนาคม 2562
สป.ให้ทุกเขตดาเนินการคัดเลือก พชอ. เพื่อเข้ารับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ HA National Forum วันที่ 12 - 15
มีนาคม 2562 จานวน 4 อาเภอ สารอง 2 อาเภอ และส่งรายชื่อ/ เอกสารให้ สสป. ภายใน วันที่ 31 มกราคม 2562
(จังหวัดพะเยา อาเภอจุน มี พชอ. ปี 2561 อาเภอเชียงม่วน ร่วมเป็นทีมพี่เลี้ยงสนับสนุน และถอดบทเรียน)
มติที่ประชุม: รับทราบ
4.3 แนวทางการจัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
นางนงคราญ สกุณาพงศ์: การจัดทาแผนปฏิบัติการ งบดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด ได้จัดสรรงบประมาณ งบดาเนินงาน ตามภารกิจพื้นฐาน และโครงการเฉพาะกิจ ให้กับ
หน่วยต่างๆในสังกัด
1. งบภารกิจพื้นฐานสานักงานสาธารณสุขอาเภอทุกแห่ง
2. งบอินเตอร์เน็ต
3. งบ พชอ.
4. งบโครงการพิเศษ พื้นที่เกาะ พื้นที่สูง พื้นที่ทุรกันดาร (โรงพยาบาลเชียงม่วน)
หมายเหตุ: ได้ทาหนังสือแจ้งจัดสรรไปแต่ละหน่วยงานแล้ว
ขั้นตอนกระบวนการจัดทาแผน
1. กลุ่มงานยุทธศาสตร์แจ้งวงเงินงบประมาณตามแผนงานให้หน่วยงาน
2. หน่วยงานบันทึกกิจกรรม และรายละเอียดงบประมาณตามแผนในโปรแกรม
3. กลุ่มงานยุทธศาสตร์ ตรวจสอบกิจกรรม และรายละเอียดงบประมาณในโปรแกรม และพิมพ์ให้งานตรวจสอบ
ภายในตรวจสอบ หากมีการแก้ไขจะแจ้งให้กับหน่วย ความทันเวลาขึ้นอยู่กับหน่วยงาน
4. กลุ่มงานยุทธศาสตร์แจ้งให้หน่วยงานเขียนแผนงานโครงการตามแบบฟอร์ม ส่งให้กลุ่มงานยุทธศาสตร์ เพื่อเสนอ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลงนามอนุมัติ (ความทันเวลาขึน้ อยู่กับหน่วยงาน)
5. หน่วยงานบันทึกในโปรแกรม จัดสรรงบตามกิจกรรมให้หน่วยงานย่อยในสังกัด
6. งานการเงิน สานักงานสาธารณสุขจังหวัด จัดสรรงบประมาณตามใบแจ้งจัดสรรเงิน (สีชมพู) ให้ห น่วยงาน
ดาเนินการเบิกจ่ายตามระเบียบ
มติที่ประชุม: รับทราบ
4.4 ความก้าวหน้าการดาเนินงานวัณโรค
นางฉัตรศิริ พิสิษฐ์กุล:
1. การคัดกรองวัณโรคเชิงรุก เปรียบเทียบเปูาหมาย
ภาพรวมทั้งจังหวัด เปูาหมาย CXR 45779
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จานวน CXR ที่รายงานใน TBCM online 4801
รวม ร้อยละ 10.49
2. ความครอบคลุมการได้รับการคัดกรอง (%) แยกรายอาเภอ จังหวัดพะเยา ทั้งหมด 17.02 CXR 10.51
3. ความครอบคลุม CXR ในกลุ่มเสี่ยงสาคัญ ภาพรวมจังหวัดพะเยา รวม 13.95
4. TB Coverage Treatment (เปูาหมาย 82.5%)
=> New + Relapse 21.22
=> รวมทั้งหมด 24.69
(คาดการณ์ เปูาหมายแต่ละพื้นที่ 156 ต่อแสนประชากร)
5. ผลสาเร็จการรักษาของ New + Relapse (Treatment success) ร้อยละ 85
=> ภาพรวมทัง้ จังหวัด เสียชีวิตร้อยละ 12.66
6. ผลสาเร็จการรักษาของ new + Relapse Pulmonary TB พะเยา CO 1/ 2562
ภาพรวมทั้งจังหวัด
On Going => 134
Died => 20
No Evaluate => 7
Transfer Out => 4
7. (PA) ผลสาเร็จการรักษาของ New P (Treatment success) ร้อยละ 85
=> ภาพรวมทั้งจังหวัด เสียชีวิตร้อยละ 15.84
8. (PA) ผลสาเร็จการรักษาของ new Pulmonary TB พะเยา CO 1/ 2562
ภาพรวมทั้งจังหวัด
On Going => 83
Died => 16
No Evaluate => 6
Transfer Out => 2
9. ผลการดาเนินงานตามมาตรการของเขต แยกรายอาเภอ จังหวัดพะเยา ภาพรวมทั้งจังหวัด
1. ทีม TB case management
2. การ Admit กลุ่มเสี่ยงสูง
จานวนกลุ่มเสี่ยงสูง ตามแนวทางเขต 1
- Admit > 2 สัปดาห์ =>ร้อยละ 43.5
- Admit < 2สัปดาห์ => ร้อยละ 25.8
- ไม่ Admit => ร้อยละ 29
- เสียชีวิต ก่อนครบ 2 สัปดาห์ => 11.3
3 กรณี admit < 2สัปดาห์
- เยี่ยมบ้านทุกวันจนครบ หรือมากกว่า 2 สัปดาห์ ร้อยละ 68.8
4. การกากับการกินยา (ผู้ปุวยวัณโรคปอดรายใหม่)
- กากับการกินยาโดยเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 67.4
- กากับการกินยาโดยอาสาสมัครสาธารณสุข ร้อยละ 1.05
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- กากับการกินยาโดยญาติ ร้อยละ 31.6
5. การส่งตรวจ X pert ร้อยละ 35.8
กิจกรรมเดือนมกราคม 2562
1. เครือข่ายบริการพะเยา chest X ray กลุ่มผู้ต้องขังในเรือนจา โดยรถ mobile X Ray ระหว่าง 10 - 14 มกราคม
2562
2. ประชุม case Management Team ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/ 2562 วันที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น.
เป็นต้นไป
มติที่ประชุม: รับทราบ
4.5 การเฝ้าระวังหัด ตามพันธะนานาชาติ
นางฉัตรศิริ พิสิษฐ์กุล: โครงการกาจัดโรคหัด การประชุมสมัชชาอนามัยโลก ครั้งที่ 63 (World Health Assembly : WHA)
ในปี 2553 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส นานาประเทศได้มี ข้อตกลงร่วมกันในการกาจัดโรคหัด (Measles Elimination)
เพื่อหยุดยั้งการเกิดโรคหัดให้ได้อย่างเด็ดขาด ประเทศไทยในฐานะสมาชิกองค์การอนามัยโลก ได้ให้ความตกลง ที่จะดาเนิน
โครงการ โดยตั้งเปูาหมายการกาจัดโรคหัดให้สาเร็จในปี 2563
แผนเร่งรัดการกาจัดโรคหัด
เป้าหมายปี 2563: อุบัติการณ์ไม่เกิน 1 ต่อประชากรล้านคน และไม่มีการติดเชื้อภายในประเทศ (Zero Endemic Case)
1. เพิ่มและรักษาระดับความครอบคลุมการได้รับวัคซีน
2. เร่งรัดการเฝูาระวังโรค และการตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการ
3. เสริมสร้างความเข้มแข็งของการสอบสวนและควบคุมโรค
4. รณรงค์ให้วัคซีนโรคหัด
5. ตอบโต้การระบาดอย่างเต็มที่
มติที่ประชุม: รับทราบ
4.6 โครงการเด็กฉลาด ปลอดภัย ห่างไกลจากสารตะกั่ว
นางปรียานุช เชิดชูเหล่า:
นิยามความหมาย และกระบวนการสาคัญ
เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลที่คลินิกสุขภาพเด็กดี ในสถานพยาบาลที่สมัครเข้าร่วมโครงการ โดยข้อมูลประกอบด้วย
ข้อมูลความเสี่ยงจากการซักประวัติ และข้อมูลระดับตะกั่วในเลือด กลุ่มเปูาหมาย คือ เด็กไทยที่มีอายุระหว่าง 0 - 5 ปี ที่เข้า
รับบริการคลินิกสุขภาพเด็กดี (well child clinic)
วัตถุประสงค์
1. จัดทาสถานการณ์การสัมผัสสารตะกั่วในเด็กกลุ่มอายุ 0 - 5 ปี เพื่อการสนับสนุนระบบการเฝูาระวัง ปู องกัน การ
สัมผัสสารตะกั่วในเด็ก
2. เพื่อพัฒนาระบบบริการ (Well child clinic: WCC) ในการดาเนินงานเฝูาระวัง ปูองกันการสัมผัสสารตะกั่วในเด็ก
กลุ่มอายุ 0 - 5 ปี
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วิธีการเก็บข้อมูล
1. ซักประวัติเด็กจากผู้ปกครอง
2. เก็บตัวอย่างเลือดในเด็กกลุ่มอายุ 0 - 1 ปี ด้วยการแบ่งเลือดจากการคัดกรองเด็กเพื่อตรวจหา Thalassemia
หรือ เด็กอายุ 1 - 5 ปี เจาะเลือดผ่านทางเส้นเลือดดาใส่หลอดเก็บตัวอย่างที่มีสารปูองกันการแข็งตัวของเลือด
3. รวบรวมตัวอย่างเพื่อทาการวิเคราะห์ ณ ห้องปฏิบัติการของสานักโรคจากการประกอบอาชี พและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดนนทบุรี
4. คืนข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์ให้แก่โรงพยาบาลที่ร่วมโครงการฯ
5. วิเคราะห์และสรุปรายงานสถานการณ์ฯภาพประเทศ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. มีฐานข้อมูลและสถานการณ์การสัมผัสสารตะกั่วในเด็กกลุ่มอายุ 0 – 5 ปี เพื่อการเฝูาระวัง ปูองกัน ควบคุม โรค
และภัยสุขภาพจากสารตะกั่วในเด็ก
2. มี หรือเกิดมาตรการควบคุมความเสี่ยงจากการสัมผัสสารตะกั่วในเด็ก
3. เกิดการพัฒนาระบบบริการคลินิกสุขภาพเด็กดี เพื่อดูแลเด็กที่ได้รับผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อม
4. การจัดทาเป็นข้อเสนอแนะเพื่อผลักดันเชิงนโยบายในระดับพื้นที่และระดับประเทศ และกลไกด้านกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
สาหรับโรงพยาบาลที่สนใจ สานักงานสาธารณสุขจังหวัด พะเยาได้ส่งหนังสือด่วนที่สุด ที่ พย 0032.008.1/ ว
2223 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2561 พร้อมมีรายละเอียดโครงการฯและใบสมัคร สามารถกรอกรายละเอียดในใบสมัคร ส่งได้ที่
กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย หรืออีเมล phayao.envhealth@gmail.com โดยทาง สคร.1 เชียงใหม่ จะเชิญ
ทุกโรงพยาบาลประชุมชี้แจงโครงการฯ ในวันที่ 31 มกราคม 2562 เพื่อประกอบการตัดสินใจร่วมโครงการ
การเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากปัญหาหมอกควัน
เป็นการเฝูาระวังเชิงรับ (Passive Surveillance) โดยเก็บข้อมูลจานวนผู้ปุวย 4 กลุ่มโรคที่เฝูาระวัง
ได้แก่ 1. กลุ่มโรคทางเดินหายใจ
2. กลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดทุกชนิด
3. กลุ่มโรคตาอักเสบ
4. กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ
โดยเก็บข้อมูลจากโรงพยาบาล (โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชน) ในเขต 8 จังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาหมอกควัน ช่วงระยะเวลาที่ทาการเก็บข้อมูล ปี พ.ศ. 2562 ตั้งแต่วันที่ 6
มกราคม ถึง 4 พฤษภาคม 2562 หรือสัปดาห์ของระบาดวิทยา สัปดาห์ที่ 1 - 17 จะจัดประชุมชี้แจงผู้รับผิดชอบงานของ
โรงพยาบาลทั่วไป/ โรงพยาบาลชุมชน ผ่านระบบ Web Conference
มติที่ประชุม: รับทราบ
4.7 งานประกันสุขภาพ
นางสาวญาณิน สายโกสุม:
สถานการณ์การเงินการคลัง เดือนธันวาคม 2561
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1. การโอนงบของ สปสช. ปีงบประมาณ 2562 (ณ 27 ตุลาคม 2561) ในส่วนของ OP โอนแล้ว 50%, PP โอน
แล้ว 50%, IP ผลงาน 2 เดือน 16.67% และCF ตอนนี้โอนมาแล้วที่โรงพยาบาลพะเยา และโรงพยาบาลเชียงคา
2. สถานการณ์การเงินการคลัง เดือนพฤศจิกายน 2561 เนื่องจากว่ามีเงินโอนเข้ามา 50% ยังไม่มี รพ.ที่อยู่ใน
ระยะวิกฤติ รพ.ที่อยู่ในระดับ 4- 7 ต้องเฝูาระวังอย่างใกล้ชิด ส่วนที่ต่ากว่า 4 ต้องเฝูาระวังและดูสถานการณ์ต่อไป
3. แผนทางการเงิน ปีงบประมาณ 2562 ผลการประเมินแผนถ้าเทียบกับค่า Mean ของแต่ละระดับของแต่ละ
โรงพยาบาล ส่วนของรายได้กับค่าใช้จ่าย จะเกินมากกว่าค่า Mean
4. ค่าตอบแทน ฉ 11 12 ปีงบประมาณ 2562 ข้อมูลอาจมีการปรับเกลี่ยรอบ 2 เนื่องจากส่วนกลางมีการปรับ
ฐานข้อมูลตัวเลขใหม่
7. แนวทางการใช้งบค่าเสื่อม
การใช้งบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2562 กรณีเป็นที่สาธารณประโยชน์ ปุาสงวนต้องดาเนินการขอใช้พื้นที่
และส่งสาเนาเอกสารการขอใช้พื้นที่ปุาสงวนให้กับสานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาโดยด่วน และกรณีเป็นที่บริจาค
ให้มีการโอนกรรมสิทธิ์ให้ราชการให้เรียบร้อย โดยให้แนบเอกสารมาประกอบการขออนุมัติด้วย หากไม่สามารถ
ดาเนินการได้ขอให้เครือข่ายบริการ (CUP) พิจารณาเปลี่ยนแปลงรายการเพื่อให้เกิดความถูกต้องตามระเบียบพัสดุ
เรื่องการก่อสร้าง (รวมถึงปรับปรุง ซ่อมแซม)
หมายเหตุ: มีหน่วยงานตอบกลับ 1 แห่ง คือ สานักงานสาธารณสุขอาเภอเมืองพะเยา แต่ยืนยันกรรมสิทธิ์ ได้เพียง 1 แห่ง
จาก 4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล กลุ่มงานประกันสุขภาพ สานักงานสาธารณสุข จังหวัดพะเยา เชิญประชุมตรวจสอบ
ค่าเสื่อม วันที่ 9 มกราคม 2562 (เชิญผู้รับผิดชอบจากโรงพยาบาล แห่งละ 2 คน, สานักงานสาธารณสุขอาเภอ แห่งละ 1
คน และให้เตรียมเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างมาด้วย)
มติที่ประชุม: รับทราบ
4.8 การติดตามการเบิกจ่ายโครงการ 100 ปี สาธารณสุขไทย
นายไพรั ช วงศ์จุมปู : โครงการสาธารณสุข 100 ปี หมออนามัยห่ วงใยประชาชน สร้างชุมชนปลอดขยะ ร่ว มขจัดภัย
ไข้เลือดออกและโรคมาลาเรีย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
การรายงานผลการดาเนินงาน
ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลทุกแห่ง จัดทารายงานผลการปฏิบัติงาน (โครงการ ๑ และ ๒) ส่งสานักงานสาธารณสุข
อาเภอ และสานักงานสาธารณสุขจังหวัด รวม ๓ ครั้ง โดยกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ รวบรวมรายงานส่งกระทรวง
ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ สานักงานสาธารณสุขจังหวัด ส่งวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ สานักงานสาธารณสุขจังหวัด ส่งวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ครั้งที่ ๓ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ สานักงานสาธารณสุขจังหวัด ส่งวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑
การรายงานผลการปฏิบัติงานแผนงานสาธารณสุข 100 ปี หมออนามัย ห่วงใยประชาชนฯ
1. การรายงานกิจกรรมโครงการที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมชุมชนเพื่อประชาชนสุขภาพดี โครงการที่ 2
รวมพลังสร้างสุขภาพดี ตามแบบฟอร์มส่งให้สานักงานสาธารณสุขจังหวัด ตลอดทั้งโครงการรายงาน 3 ครั้ง
ครัง้ ที่ 1 วันที่ 28 ตุลาคม 2561
ครั้งที่ 2 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
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ครั้งที่ 3 วันที่ 1 ธันวาคม 2561
2. การรายงานกิจกรรมโครงการที่ 3 การจัดสร้างที่พักขยะติดเชื้อ ให้รายงานทุกวันพุธตามแบบฟอร์มรายงาน
3. รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ สิ้นสุดในวันที่ 28 ธันวาคม 2561
ประเด็นที่พบจากการประชุม web conference วันที่ 18 ธันวาคม 2561
1. กระทรวงเร่งรัดดาเนินการเบิกจ่ายงบ ตามหนังสือที่ สธ 0239.05/ 1759 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2561 โดยส่ง
รายงานภายในวันที่ 26 ธันวาคม 2561
2. ทุกแห่งรับทราบเงื่อนเวลาในการส่งหลักฐานการเบิกจ่ายช้าสุด วันที่ 26 ธันวาคม 2561
3. หากมีปัญหาหรือข้อขัดข้องสามารถโทรปรึกษาผู้รับผิดชอบได้ตลอด (งานพัสดุก่อสร้างที่พักขยะ คุณหอมหวล
เพ็ชรสุวรรณ, หลักฐานทางการเงิน คุณกัลยา ฟูใจ)
4. ในส่ ว นหลั กฐานที่ส่ งมาแล้ ว ไม่ ถูก ต้อ ง ได้ แจ้ งให้ กั บ ผู้ รั บผิ ดชอบงานแก้ไ ขเป็น รายอ าเภอแล้ ว (เช่น การเบิ ก
ค่าตอบแทน, การลงรายละเอียดในใบสาคัญรับเงิน รวมถึงการขออนุญาตใช้รถของทางราชการ (รถจักรยานยนต์)
มติที่ประชุม: รับทราบ
4.9 การดาเนินงานบริการแพทย์แผนไทย
นางอรทัย มาลัยรุ่งสกุล:
การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (service plan) : พัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยฯ
ตัวชี้วัด: ร้อยละผู้ปุวยนอกทั้งหมดได้รับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค ฟื้ นฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย (เปูาหมาย
ร้อยละ 18.5)
กระบวนการขับเคลื่อน
1. ผ่านคณะทางานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาแพทย์แผนไทย ประชุมครั้งที่ 1/ 2562 13
พฤศจิกายน 2561
2. ทุกอาเภอจัดทาแผนปฏิบัติการการพัฒนาการแพทย์แผนไทย ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาระบบบริการของจังหวัด /
เขต
จุดเน้น
- ดูแลมารดาหลังคลอดโดยการทับหม้อเกลือทุกราย
- เพิ่มการใช้ยาสมุนไพร โดยให้สั่งจ่ายยาสมุนไพร 1 ใบสั่งยา/ 1 รายการยาสมุนไพร
- ทุกอาเภอเพิ่มงบประมาณในการจัดซื้อยาสมุนไพรจากปีก่อนร้อยละ 30
- เพิ่มบุคลากรแพทย์แผนไทย/ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชม
3. ยกระดับการกระจายยาของโรงพยาบาลแม่ใจ เพิ่มการตลาดช่องทางออนไลน์
- ร้อยละผู้ปุวยนอกทั้งหมดได้รับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค ฟื้นฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย
(รายเขต) => เขตสุขภาพที่ 1 ร้อยละ 11.25
- ร้อยละผู้ปุวยนอกได้รับบริการแพทย์แผนไทยฯ
(รายจังหวัด) => จังหวัดพะเยา ร้อยละ 7.97
- ร้อยละผู้ปุวยนอกได้รับบริการแพทย์แผนไทยฯ (รายโรงพยาบาล)
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รวมทั้งจังหวัด => ร้อยละ 7.99
- ใช้เครื่องมือ A3 เพิ่มคุณภาพบริการและติดตามสถานะงานการแพทย์แผนไทย
ปัญหาระบบยาสมุนไพรจังหวัดพะเยา
1. โรงพยาบาลบางแห่งตั้งงบต้นปีในการจัดซื้อยาสมุนไพรน้อย
2. โรงพยาบาลแม่ใจอยู่ระหว่างการปรับกาลังการผลิต ในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ 2561/ การจัดส่งยา
ล่าช้า
3. วัตถุดิบในการผลิตยาสมุนไพรไม่เพียงพอ
4. สามารถซื้อยาสมุนไพรจากบริษัทได้
5. ระบบจัดซื้อยาสมุนไพรของแต่ละโรงพยาบาลไม่ปรับเรียบ
6. บางแห่งมีปัญหาการสื่อสารภายในองค์กร/ และระบบการเบิกยาสมุนไพร
แนวทางการแก้ไขปัญหา
มาตรการเร่งด่วน
1. ผู้บริหารทุกระดับ สานักงานสาธารณสุขจังหวัด,โรงพยาบาล, สานักงานสาธารณสุขอาเภอ, ผู้อานวยการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเร่งติดตามการดาเนินงานแพทย์แผนไทยอย่างต่อเนื่อง
2. แพทย์,พยาบาลในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล,แพทย์แผนไทย สั่งใช้ยาสมุนไพร
3. โรงพยาบาลแม่ใจ, เภสัชแม่ใจ เพิ่มประสิทธิภาพงานผลิต และการกระจายยาได้อย่างทั่วถึงเพียงพอ
4. ทุกอาเภอตั้งงบซื้อยาให้ถึง 5%
5. เภสัชแต่ละโรงพยาบาลปรับเกลีย่ การจัดหายาให้เพียงพอ
6 บันทึกและตรวจสอบข้อมูลทุกระดับ ทุก 1 – 2 สัปดาห์
มติที่ประชุม: รับทราบ
วาระที่ 5 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
5.1 แจ้งการจัดสรรงบกองทุนโรคเรื้อรัง
การจัดสรรงบประมาณเพื่อบริการควบคุมป้องกัน และรักษาผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง ปีงบประมาณ 2562
นางจารุวรรณ บัวบึง : สป.สช.จัดสรรเป็นเงิ นเพิ่มเติมจากเงินเหมาจ่ายรายหัว เป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุน และส่งเสริมการ
จัดบริการสาธารณสุขสาหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
วัตถุประสงค์
1. เพิ่มการเข้าถึงบริการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน/ ความดันโลหิตสูง
2. ผู้ปุวยโรคเบาหวาน/ ความดันโลหิตสูง ได้รับการดูแลรักษาตามมาตรฐานเพื่อลดหรือชะลอภาวะแทรกซ้อน
3. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดบริการโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง โดยใช้รูปแบบ Chronic Care Model การ
บริหารจัดการโดยใช้กลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ และระบบบริการปฐมภูมิที่มีแพทย์ประจาครอบครัว
รวมทั้งการสร้างการมีส่วนร่วมของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
แนวทาง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์การจ่าย
1. ร้อยละ 40 คานวณตามจานวนผู้ปุวยเบาหวานและความดันโลหิตสูงที่มีข้อมูลลงทะเบียนกับหน่วยบริการประจา
2. ร้อยละ 60 คานวณตามคุณภาพผลงานบริการควบคุมปูองกันระดับทุติยภูมิ (Secondary prevention) ในผู้ปุวย
DM/ HT
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คุณภาพและผลลัพธ์สาคัญ จากการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง
ผลงานจากฐานข้อมูล OP e-claim, IP e-claim และฐาน OP/ PP individual สปสช.จานวน 7 ตัวชี้วัด (ผลงานไตรมาส 3,
4 ของปีงบประมาณ 2560 และไตรมาส 1, 2 ของปีงบประมาณ 2561)
1. อัตราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาล (Admission Rate) ด้วยโรคความดันโลหิตสูงหรื อที่มีภาวะแทรกซ้อนของ
ความดันโลหิตสูงของโรงพยาบาลที่รับลงทะเบียนสิทธิ
2. อัตราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาล (Admission Rate) ด้วยโรคเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนระยะสั้นของ
โรงพยาบาลที่รับลงทะเบียนสิทธิ
3. อัตราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาล (Admission Rate) ด้วยโรคเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนทางไตของ
โรงพยาบาลที่รับลงทะเบียนสิทธิ
4. อัตราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาล (Admission Rate) ของผู้ปุวยตัดขาจากภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานของ
โรงพยาบาลที่รับลงทะเบียนสิทธิ
5. อัตราการได้รับการรักษาด้วยวิธี Laser ของผู้ปุวยเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนทางตา
6. อัตราผู้ปุวยเบาหวานที่สามารถควบคุมระดับน้าตาลได้ดี
7. อัตราผู้ปุวยโรคความดันโลหิตสูงที่สามารถควบคุมความดันโลหิตได้ดี
สรุปการจัดสรรงบประมาณกองทุนโรคเรื้อรัง ปี 2562 รายหน่วยบริการจังหวัดพะเยา (ตามมติ อปสข.เขต1)
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร เขต 1 ปี 2561 จานวน 115,232,323 บาท และปี 2562 จานวน 96,030,507 บาท
ภาพรวมทุกหน่วยบริการ จังหวัดพะเยา
จัดสรรตามเกณฑ์ ปริมาณ : คุณภาพ (40:60) ปี 2562 จานวน 8,634,332 บาท
จัดสรรตามเกณฑ์ ปริมาณ : คุณภาพ (40:60) ปี 2561 จานวน 9,485,085 บาท
ลดจากปี 2561 จานวน 850,753
บาท
มติที่ประชุม: รับทราบ
5.2 รายงานสถานการณ์ SAT เดือนธันวาคม 2561
นายสุทิตย์ เสมอเชื้อ:
สรุปสถานการณ์โรคติดต่อ โรคที่เฝูาระวัง จังหวัดพะเยา เดือนธันวาคม 2561
1. สรุปสถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดพะเยา ปี 2561
=>จานวนผู้ปุวย 173 ราย อัตราปุวย 36.44 ต่อแสน (อันดับ 70 ของประเทศ)
2. สรุปสถานการณ์โรคมือเท้าปาก จังหวัดพะเยา ปี 2561
=> ผู้ปุวยสะสม 909 ราย อัตราปุวย 191.44 ต่อแสน (อันดับ 2 ของประเทศ) สถานการณ์ปัจจุบันมี
แนวโน้มลดลง เดือนธันวาคม 2561 อาเภอจุนมีอัตราปุวยสูงสุด
3. สรุปสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ จังหวัดพะเยา ปี 2561
=> ผู้ปุวยสะสม 2,214 ราย อัตราปุวย 466.29 ต่อแสน (อันดับ 4 ของประเทศ) สถานการณ์ในปัจจุบัน
มีแนวโน้มลดลง เดือนธันวาคม 2561 อาเภอเชียงคามีอัตราปุวยสูงสุด
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4. อาหารเป็นพิษในงานฌาปนกิจของหมู่ที่ 7 ตาบลบ้านเหล่า อาเภอแม่ใจ
=> วันเกิดเหตุ 12 ธันวาคม 2561 ผู้ร่วมงานประมาณ 300 คน ปุวย 43 ราย อัตราปุวย ร้อยละ 14
อาการถ่ายเหลว มีไข้ ปวดท้อง คลื่นไส้อาเจียน อ่อนเพลีย อาหารที่จัดเลี้ยง 1. ต้มจืดหมู 2. น้าพริกกะปิ 3. แตงกวา
4. หน่อไม้ต้มอัดปี๊บ 5. ไก่ต้มน้าปลา LAB: rectal swab not found
5. อาการตาแห้ง Dry eye จากได้รับแสงสว่างจากหลอดไฟเวลานาน
=> วันที่ 22 ธันวาคม 2561 เกิดอาการโรคตาแห้ง (Dry eye) ในกลุ่มนักเรียนและคณะครูที่เข้าแข่งขันงาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ ภาคเหนือ จังหวัดพะเยา จานวน 30 ราย
อาการปวดเคืองตา แสบตา น้าตาไหล สถานที่เ กิดเหตุ คือ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านพระธาตุขิงแกง อาเภอจุน เปิด
โคมไฟที่เป็นโคมไฟหลอดเมทัลฮาไลด์ ทรงโบว์ลิ่ง ที่ติดตั้งไว้เพดานของหอประชุม ตลอดการแข่งขัน 07.00 13.00 น. (6 ชั่วโมง)
มติที่ประชุม: รับทราบ
5.3 การดาเนินงาน RRTTR ปี 2562 จังหวัดพะเยา
นางฉัตรศิริ พิสิษฐ์กุล: การจัดสรรเปูาหมายการบริการปูองกันการติดเชื้อ HIV สาหรับกลุ่มประชากรหลักที่มีความเสี่ยงต่อการ
ติดเชื้อ HIV ปี 2562
สปสช. เขต 1 เชียงใหม่ จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดาเนินงานตามงบบริการปูองกันการติดเชื้อ HIV เมื่อ 24 - 25
ธันวาคม 2561
กลุ่มเป้าหมาย ผู้ประสานหลักจากสานักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลทุกแห่ง และกลุ่มองค์กรเอกชนที่ทางาน
ด้านเอดส์ (โรงพยาบาลที่ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุม คือ โรงพยาบาลพะเยา)
จานวนเปูาหมายกลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย/ สตรีข้ามเพศ (MSM/ TG) เขต 1 จังหวัดเปูาหมายระบุจังหวัดตาม
แผนยุทธศาสตร์ ยุติปัญหาเอดส์ พ.ศ. 2560 – 2573 จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 3,500 ราย และจังหวัดเชียงราย จานวน
1,200 ราย เปูาหมายที่สามารถปรับเกลี่ยได้ภายในเขต จานวน 500 ราย รวม 5,200 ราย ในส่วนของจังหวัดพะเยา
โรงพยาบาลเชียงคา จานวน 60 ราย โรงพยาบาลดอกคาใต้ 40 ราย กลุ่มองค์กรเอกชน “น้ากว๊านสีรุ้ง” และโรงพยาบาล
พะเยา จานวน 100 ราย (พื้นที่อาเภอเมืองพะเยา)
มติที่ประชุม: รับทราบ
5.4 รายงานการเฝ้าระวังโรคติดต่อ เดือนธันวาคม 2562 (นาเสนอโดยเอกสาร)
มติที่ประชุม: รับทราบ
วาระที่ 6 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
ไม่มี
วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ
7.1 ขอเชิญร่วมกิจกรรมวิ่ง Run to Change Phayao 2019

26
นางจิรพร ภัทรนุธาพร: โรงพยาบาลพะเยา ขอเชิญร่วมกิจกรรมวิ่ง Run to Change Phayao 2019 ในวันอาทิตย์ที่ 27
มกราคม 2562 ซึ่งในขณะนี้ปิดรับสมัครวิ่งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ยังสามารถร่วมบริจาคเงินผ่านทาง QR Code ได้ ซึ่ง
สามารถรับใบอนุโมทนาบัตรผ่านช่องทางออนไลน์ได้เลย
มติที่ประชุม: รับทราบ
7.2 พชอ.แม่ใจ เชิญ ร่วม เดิน - วิ่ง การกุศล
นายสว่าง กิตติศักดิ์กาจร: คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ (พชอ.) อาเภอแม่ใจ ได้เห็นชอบให้มีการเพิ่มเติม
ประเด็น “การดูแลผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส” ในการดาเนินงาน และจากข้อมูลสถานการณ์ปัญหาสุขภาพอาเภอแม่ใจ พบว่า
จานวนผู้ ปุว ยที่ต้องอยู่ ติดบ้ านติดเตีย งอาเภอแม่ใจ มีแนวโน้มสู งขึ้นทุกปี ทาให้ผู้ ปุว ยได้รับความทุกข์ทรมาน สิ้ น เปลื อง
ค่าใช้จ่ายในการดูแล และวัสดุอุปกรณ์ในการดูแลไม่เพียงพอ และในปัจจุบันกระแสการออกกาลังกายด้วยการวิ่งกาลังเป็นที่
นิยมอย่างแพร่หลาย เพราะปฏิบัติได้ง่ายใช้อุปกรณ์น้อย และมีประโยชน์หลายประการ ดังนั้น พชอ. อาเภอแม่ใจ ร่วมกับ
เครือข่ายสุขภาพอาเภอแม่ใจ จึงได้ จัดกิจกรรม “Maechai Lake Run 2019” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระแสการ
ออกกาลังกายด้วยการวิ่งแก่ประชาชนทั่วไป และนาเงินที่ได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์สาหรับโรงพยาบาลแม่ใจและ
ผู้ปุวยติดบ้านติดเตียง โดยขอเชิญร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่ง จะจัดในวันที่ 10 มีนาคม 2562 ณ หนองเล็งทราย อาเภอแม่ใจ
สมัครร่วมกิจกรรมผ่านทางเว็บไซต์ได้ที่ www.phayao360.com/maechailakerun หรือสมัครด้วยตนเอง ที่โรงพยาบาลแม่
ใจ สานักงานสาธารณสุขอาเภอแม่ใจ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจาตาบลทุกแห่งตั้งในอาเภอแม่ใจ แต่บัดนี้ ถึงวันที่
20 มกราคม 2562 จาหน่ายเสื้อ (ไม่รวมวิ่ง) ราคาตัวละ 200 บาท สอบถามข้อมูล โทร 0855673263 Facebook:
Maechai Lake Run 2019
มติที่ประชุม: รับทราบ
7.3 การจัดงาน ปั่นปันรัก ทาบุญ ลุ้นโชค เพื่อผู้ป่วยติดเตียง ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้สูงอายุ อาเภอภูกามยาว
นายมนตรี วิลาชัย: แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตอาเภอภูกามยาว (พชอ.) ได้จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้ปุวยติดเตียงและผู้ด้อยโอกาส
จานวน 11 ครั้ง จานวน 62 ราย ปี 2561 ลงเยี่ยมแล้ว 5 ครั้ง จานวน 30 ราย แบ่งเป็นตาบลแม่อิง 5 ราย ตาบลดงเจน
14 ราย ตาบลห้วยแก้ว 11 ราย เหลือลงเยี่ยม 6 ครั้ ง จานวน 32 ราย แบ่งเป็นตาบลดงเจน 14 ราย ตาบลห้วยแก้ว 18
ราย ของลงเยี่ยมจัดตามความต้องการของผู้ปุวยและมอบเงินให้ทุกราย รวมมูลค่ารายละ 1000 บาท ซึ่งทางสานักงาน
สาธารณสุ ขอาเภอภูกามยาวเชิญร่ วมกิจ กรรม โดยได้ จัดทาสลากการกุศล ปั่นปันรัก ทาบุญ ลุ้ นโชค เพื่อผู้ปุว ยติดเตียง
ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้สูงอายุ อาเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ราคาสลากการกุศล ใบละ 100 บาท กาหนดการออก
รางวัล วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 18.00 น. ณ อ่างเก็บน้าร่องติ้ว ที่ว่าการอาเภอภูกามยาว
มติที่ประชุม: รับทราบ
7.4 สรุปผลการดาเนินงานป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
พะเยา และเครือข่ายบริการสุขภาพ
นางจารุวรรณ บัวบึง: สรุปผลการดาเนินงานปูองกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดพะเยา และเครือข่ายบริการสุขภาพ
1. การเปรียบเทียบ ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุทั้งหมดกับผู้บาดเจ็บทั้งหมด ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 จังหวัดพะเยา
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วันที่ 27 ธันวาคม 2561 - 2 มกราคม 2562 (ย้อนหลัง 3 ปี)
จานวนการเกิดอุบัติเหตุ (ครั้ง)
จานวนผู้บาดเจ็บทั้งหมด (ราย)
จานวนผู้เสียชีวิต (ราย)
2559 2560 2561 2562 2559 2560 2561 2562 2559 2560 2561 2562
60
49
40
51
59
48
38
54
4
4
3
5

2. ข้อมูลผู้บาดเจ็บ ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 จังหวัดพะเยา
วันที่ 27 ธันวาคม 2561 - 2 มกราคม 2562
(จานวนการเกิดอุบัติเหตุ จานวนผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางถนน จาแนกตามเพศ)
จานวนการเกิดอุบัติเหตุ
(ครั้ง)
51

จานวนผู้บาดเจ็บ
(ราย)
ชาย
128

หญิง
83

จานวนผู้บาดเจ็บ
กรณี Admit, Refer
(ราย)
ชาย
หญิง
35
19

จานวนผู้เสียชีวิต
(ราย)
ชาย
5

หญิง
0

มติที่ประชุม: รับทราบ
ปิดประชุม เวลา 16.30 น.
นายชนะชล บุญปั๋น
บันทึกการประชุม
นางนงคราญ สกุณาพงศ์ ตรวจสอบ

