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สรุปการประชุมคณะกรรมการวางแผน และประเมินผล สาธารณสุขจังหวัดพะเยา
เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖2
วัน พฤหัสบดี ที่ 31 เดือน มกราคม ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุม ๑ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
รายชื่อคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม
๑. นายไกรสุข เพชระบูระณิน
๒. นางจิรพร ภัทรนุธาพร
๓. นายดนัย ภัทรเธียรสกุล
๔. นายชาญ เชิดชูเหลํา
๕. นายสุรศักดิ์ ชัยชนะ
๖. นางสาวไพรจิตร ชัยจารูญพันธุ์
๗. นายไพรัช วงศ์จุมปู
๘. นายสาคร นาต๏ะ
๙. นายธานี กลํอมใจ
๑๐. นายสมภพ เมืองชื่น
๑๑. นายสุกิจ ทิพทิพากร
๑๒. นายสุชาญ ปริญญา
๑๓. นายสาธิต กิมศิริ
๑๔. นายสัมฤทธิ์ ตันติวัฒนากุล
๑๕. นางสุภลักษณ์ ตันติวัฒนากุล
๑๖. นายอนุโรจน์ ศุภการกาจร
๑๗. นางพิมพ์ชนก หยีวิยม
๑๘. นางพรรณเพ็ญ ใจการ
๑๙. นายเฉลิม ใจอุํน
๒๐. นางสาวญาณิน สายโกสุม
๒๑. นางฉัตรศิริ พิสิษฐ์กุล
๒๒. นางจารุวรรณ บัวบึง
๒๓. นางรัชนี ขัตตะละ
๒๔. นางปรียานุช เชิดชูเหลํา
๒๕. นางอรทัย มาลัยรุํงสกุล
๒๖. นายจเร บัวสัมฤทธิ์
๒๗. นางนวพรรษ ปุญญมัย
๒๘. นางสาวสุพิชญา ขัติวงศ์
๒๙. นายภานุพันธ์ ไพฑูรย์

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา
ผู๎อานวยการโรงพยาบาลพะเยา
ผู๎อานวยการโรงพยาบาลเชียงคา
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ ด๎านทันตสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารสุขเชี่ยวชาญ ด๎านบริการทางวิชาการ
เภสัชกรเชี่ยวชาญ ด๎านเภสัชสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
ผู๎อานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา
ผู๎อานวยการโรงพยาบาลเชียงมํวน
ผู๎อานวยการโรงพยาบาลจุน
ผู๎อานวยการโรงพยาบาลปง
ผู๎อานวยการโรงพยาบาลดอกคาใต๎
ผู๎อานวยการโรงพยาบาลแมํใจ
โรงพยาบาลแมํใจ
หัวหน๎ากลุํมงานบริหารทั่วไป
หัวหน๎ากลุํมงานคุ๎มครองผู๎บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
แทน หัวหน๎ากลุํมงานสํงเสริมสุขภาพ
หัวหน๎ากลุํมงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
หัวหน๎ากลุํมงานประกันสุขภาพ
หัวหน๎ากลุํมงานปูองกันและควบคุมโรคติดตํอ
หัวหน๎ากลุํมงานควบคุมโรคไมํติดตํอ
หัวหน๎ากลุํมงานทรัพยากรบุคคล
หัวหน๎ากลุํมงานอนามัยสิ่งแวดล๎อมและอาชีวอนามัย
แทน หัวหน๎ากลุํมงานแพทย์แผนไทย
หัวหน๎ากลุํมงานนิติการ
แทน หัวหน๎างานตรวจสอบภายใน
กลุํมงานทันตสาธารณสุข
แทน สาธารณสุขอาเภอเมืองพะเยา
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๓๐. นายสุภักดิ์ วงศ์ประสิทธิ์
๓๑. นายไชยยนต์ วงศ์ใหญํ
๓๒. นายประสงค์ หาลือ
๓๓. นายประสาท กันชัย
๓๔. นายสวําง กิตติศักดิ์กาจร
๓๕. นายวรศิลป์ ผัดมาลา
๓๖. นายชัยย์นัน พัฒนไพจิตร
๓๗. นายมนตรี วิลาชัย
๓๘. นายวรายุทธ รักษ์ปุา
๓๙. นางนงคราญ สกุณาพงศ์
๔๐. นางพรพิรุณ มูลเครือคา
๔๑. นางจิราภรณ์ ณ ลาปาง
๔๒. นายชนะชล บุญปั๋น
๔๓. นางสาวจิตทิวา นันทิโค

สาธารณสุขอาเภอดอกใต๎
สาธารณสุขอาเภอเชียงคา
สาธารณสุขอาเภอจุน
แทน สาธารณสุขอาเภอปง
สาธารณสุขอาเภอแมํใจ
สาธารณสุขอาเภอเชียงมํวน
สาธารณสุขอาเภอภูซาง
สาธารณสุขอาเภอภูกามยาว
หัวหน๎าศูนย์ควบคุมโรคติดตํอนาโดยแมลง ที่ 13 เชียงราย
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
เจ๎าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน
เจ๎าพนักงานสถิติชานาญงาน
นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุข

คณะกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม เนื่องจากติดราชการ
1. นายเทพนฤมิตร เมธนาวิน
หัวหน๎าศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข
2. นายอนันต์ มาลัยรุํงสกุล
รองผู๎อานวยการฝุายการแพทย์ โรงพยาบาลพะเยา
3. นายสุคนธ์ คาวิชัย
ผู๎อานวยโรงพยาบาลพะเยาราม
4. พันโทธนรัฐ ลาจวน
ผู๎อานวยการโรงพยาบาลคํายขุนเจืองธรรมิกราช
5. นายพรชัย เตชะคุณากร
หัวหน๎ากลุํมงาน พ.ร.ส. โรงพยาบาลพะเยา
6. นายชวชัย พงษ์พนัศ
หัวหน๎ากลุํมงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลพะเยา
7. นายปรัศนี อารีรัตน์
หัวหน๎ากลุํมงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลเชียงคา
8. นายประพัฒน์ ธรรมศร
หัวหน๎ากลุํมงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
9. นางสุรีย์ภรณ์ เลิศวัชรสกุล
หัวหน๎ากลุํมงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพฯ
10. วําที่ร๎อยตรีจิตเกษม ประสิทธิ์อยูํศีล
ผู๎อานวยการกองสาธารณสุขฯเทศบาลเมืองพะเยา
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางพัชรชิตา บัวอินทร์
๒. นางฉลวย หาลือ
๓. นางแสงเทียน นันทะวงศ์
๔. นางสาววัชรินทร์ นามวงศ์
๕. นายกฤษดา พรรณกุล
๖. นางอัญญารัตน์ ภมรมานพ
๗. นางนงลักษณ์ ทนดี

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักทรัพยากรบุคคล
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
อาสาสมัครสาธารณสุข
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๘. นางดวงดาว ปิงสุแสน
พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ
๙. นางสาวกันยารัตน์ คาปา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๑๐. นางสาวขวัญฤทัย วงศ์กา
นักวิชาการสาธารณสุข
๑๑. นางแสงทวน แก๎วจิโน
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
๑๒. นายทัตพงศ์ ใจแก๎ว
เจ๎าหน๎าทีป่ ระชาสัมพันธ์
๑๓. นางสาวเสาวคนธ์ ตันสุริสาร
เจ๎าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน
๑๔. นางสาวอัจฉราวรรณ ปัญญาชื่น
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
๑๕. นางสาวเอราวัณ อ๎อยหวาน
นักวิชาการสาธารณสุข
๑๖. นางสาวมติมนต์ กาวิละ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
๑๗. นางสาวจันทร์ทิพย์ ยะแสง
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๑๘. นายณรงค์ นาสน
นักวิชาการสาธารณสุข
๑๙. นางวนิดา พุทธสอน
อาสาสมัครสาธารณสุข
๒๐. นางประกายมาส ดอกหอม
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
๒๑. นายสิทธิชัย ใสสม
นักวิชาการสาธารณสุข
๒๒. นางสาวศรินดา เสมอใจ
นักทรัพยากรบุคคล
๒๓. นายสุเวียต ดวงแก๎ว
เจ๎าพนักงานเวชสถิติชานาญงาน
๒๔. นายธนันท์รัฐ จันทร์ถนอม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
๒๕. นางพัฒนาการ ผลศุภรักษ์
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
๒๖. นางโสภิญญา ภูมิพันธ์
นักวิชาการสาธารณสุข
๒๗. นายจักรวาล อินทร์เกศ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
๒๘. นางอนงค์ วรรณสอน
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
๒๙. นายสุประวัติ เผําอินทร์
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
๓๐. นายสุทิตย์ เสมอเชื้อ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. ประธานกลําวเปิดประชุม และดาเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังตํอไปนี้
เรื่องก่อนวาระการประชุม
1. แสดงความยินดีแก่นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ที่ได้รับรางวัลแพทย์ในดวงใจ
จังหวัดพะเยา ในโครงการแพทย์ในดวงใจ 77 จังหวัด
คณะผู๎บริหารและบุคลากรสาธารณสุขพะเยา พร๎อมด๎วยประชาชนคนพะเยา ขอแสดงความยินดีกับนายแพทย์ไกรสุข
เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ที่ได๎รับรางวัล แพทย์ในดวงใจ 77 จังหวัด ของแพทยสมาคมแหํงประเทศ
ไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จากผลการโหวตของประชาชนชาวพะเยาและรับโลํประกาศเกียรติ คุณ มอบโดยนายกสมาคม
แพทยสมาคมแหํงประเทศไทย ในการประชุมใหญํสามัญประจาปี 2561 ณ อาคารเฉลิมพระบารมี แพทยสมาคมแหํงประเทศ
ไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันเสาร์ ที่ 256 มกราคม 2562
นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน : ขอขอบคุณประชาชนชาวจังหวัดพะเยา ที่ได๎รํวมลงคะแนนโหวตคัดเลือกแพทย์ในดวงใจ
จังหวัดพะเยา ในโครงการแพทย์ในดวงใจ 77 จังหวัด
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2. ยินดีต้อนรับ เภสัชกรหญิงไพรจิตร ชัยจารูญพันธ์ เภสัชกรเชี่ยวชาญ เข้าปฏิบัติงาน ณ สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
พะเยา
ยินดีต๎อนรับ เภสัชกรหญิงไพรจิตร ชัยจารูญพันธ์ เภสัชกรเชี่ยวชาญ ที่ได๎เข๎ามาปฏิบัติงานในตาแหนํงรองนายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ด๎านเภสัชสาธารณสุข ณ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
3. แสดงความยินดีแก่อาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่น ในระดับเขต ระดับภาคประจาปี 2562
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมูํบ๎านดีเดํน ระดับเขต และระดับภาค ภาคเหนือ ประจาปี พ.ศ.2562 ได๎แกํ
1. นางนงลักษณ์ งานดี อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมูํบ๎าน ดีเดํนระดับเขต เขต 1 ประจาปี พ.ศ. 2562 สาขา
การปูองกันและแก๎ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน
2. นางวนิดา พุทธสอน อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมูํบ๎าน ดีเดํนระดับภาค ภาคเหนือ ประจาปี พ.ศ.2562 สาขา
การบริการในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) และการสร๎างหลักประกันสุขภาพ
โดย นางวนิดา พุทธสอน จะเข๎ารับการคัดเลือก อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมูํบ๎าน ดีเดํนระดับชาติ สาขาการ
บริการในศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน (ศสมช.) และการสร๎างหลักประกันสุขภาพ ประจาปี พ.ศ.2562 ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์
2562 เรียนเชิญรํวมให๎กาลังใจ นางวนิดา พุทธสอน ในการคัดเลือก อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมูํบ๎าน ดีเ ดํนระดับชาติ
ประจาปี 2562 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 – 14.00 น. ณ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขมูลฐานบ๎านถ้าสันหัว
หมํน หมูํที่ 2 ตาบลบ๎านถ้า อาเภอดอกคาใต๎ จังหวัดพะเยา
4. มอบประกาศนียบัตรให้แก่โรงพยาบาลเชียงคา ที่ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวช
ศาสตร์
การดาเนินการตามมาตรฐาน การจัดบริการอาชีวอนามัย และเวชกรรมสิ่งแวดล๎อม สาหรับโรงพยาบาล และจากการ
ประเมินผลการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่ งแวดล๎อม ปี 2561 โรงพยาบาลเชียงคา วันที่ 25 เมษายน 2561
สานักงานปูองกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหมํ และสานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล๎อม กรมควบคุมโรค มอบใบ
ประกาศเกียรติคุณ ให๎แกํ โรงพยาบาลเชียงคา ผํานการรับรองคุณภาพมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรม
สิ่ ง แวดล๎ อ ม ระดั บ ดี ม าก มี อ ายุ ก ารรั บ รอง 3 ปี ตามโครงการสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภั ย กายใจเป็ น สุ ข
ปีงบประมาณ 2561
5. มอบถ้วยรางวัลให้หน่วยงาน ทีไ่ ด้รับถ้วยรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติจังหวัดพะเยา
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒
จังหวัดพะเยารํว มกับ สานั กงานการกีฬาแหํงประเทศไทยจังหวัดพะเยา ได๎จัดกิจกรรมวันกีฬาแหํงชาติ ประจาปี
๒๕๖๑ (ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒) ระหวํางวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ โดยกาหนดจัดงาน
ประกาศเกียรติคุณผู๎ทาคุณประโยชน์ด๎านการกีฬาของจังหวัดพะเยา ในวันศุกร์ ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น.
จังหวัดพะเยา โดยสานักงานการกีฬาแหํงประเทศไทยจังหวัดพะเยา ได๎คัดเลือก “สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา” เป็น
หนํวยงานสนับสนุนกีฬาดีเดํน และเห็นสมควรได๎รับมอบโลํ เพื่อประกาศเกียรติคุณ ผู๎ทาคุณประโยชน์ด๎านกีฬา
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หนํวยงานที่เข๎ารํวมการแขํงขันกีฬา เนื่องในวันกีฬาแหํงชาติจังหวัดพะเยา ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๑ และประกวดกอง
เชียร์ แล๎วได๎รับถ๎วยรางวัล เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ ณ สนามกีฬาจังหวัดพะเยา มีดังนี้
1. โรงพยาบาลเชียงคา ได๎รับถ๎วยรางวัลชนะเลิศการแขํงขันกีฬาแชร์บอล (ทีมหญิง)
2. โรงพยาบาลพะเยา ได๎รับถ๎วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแขํงขันกีฬาแชร์บอล (ทีมหญิง)
3. หนํวยงานกระทรวงสาธารณสุข ได๎รับถ๎วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ คะแนนรวม การแขํงขันกีฬาพื้นบ๎านแตํทุก
ประเภท (วิ่งกระสอบ สาลิกาปูอนเหยื่อ วิ่งซุปเปอร์แมน คีบลูกปิงปอง ฯลฯ)
๔. หนํวยงานกระทรวงสาธารณสุข ได๎รับถ๎วยรางวัลชนะเลิศ การประกวดกองเชียร์ พร๎อมเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท
6. สโมสรโรตารี จังหวัดพะเยา มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่ โรงพยาบาลดอกคาใต้ และโรงพยาบาลแม่ใจ
7. การปรับปรุงอัตราดอกเบี้ยสาหรับเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข ปี 2562 ตามโครงการความร่วมมือระหว่าง
กระทรวงสาธารณสุข กับธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด
มติที่ประชุม: รับทราบ
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ๎งให๎ที่ประชุมทราบ
โดย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา
1.1 สรุปสาระสาคัญจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจาเดือนมกราคม 2562
1.1.1 เรื่องแจ๎งจากผู๎วําราชการจังหวัดพะเยา
1. ขอบคุณทุกสํวนราชการที่ดูแลประชาชน ในด๎านตํางๆที่ผําน ซึ่งได๎รับความรํวมมือจากสํวนราชการตํางๆ
เป็นอยํางดี
2. ในเดือนพฤษภาคม 2562 จะมีพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในหลวงราชการที่ 10 จะมีพิธีตักน้ามงคลของ
แตํละจังหวัดในเดือนเมษายน 2562 ซึ่งในสํวนของจังหวัดพะเยา สถานที่ ณ อาเภอปง กับอาเภอแมํใจ ขอเชิญชวน
ทุกทําน และทุกภาคสํวนราชการรํวมในพิธี
3. จากพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้ง ประกาศกาหนดให๎มีการเลือกตั้งขึ้น ในวันที่ 24 มีนาคม 2562 ในสํวน
ของหนํวยงานราชการ จะต๎องสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย การวางตัวเป็นกลางในเรื่องของการ
เลือกตั้ง ให๎มีการจัดสถานที่ให๎กับผู๎สมัครรับการเลือกตั้ง ในการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ฝากให๎กับทางพื้นที่ชํวยกัน
ประชาสัมพันธ์ให๎กับทางอาสาสมัคร ในฐานะผู๎ชํวยเจ๎าหน๎าที่ของรัฐ ในการวางตัวเป็นกลาง
4. ในเดือนเมษายน 2562 จะมีการรณรงค์ในเรื่องความปลอดภัยทางถนน กํอนเทศกาลสงกรานต์ โดย
อยากให๎รณรงค์ในทุกเดือน และในชํวงกํอนสงกรานต์ จะทาการรณรงค์อยํางเข๎มข๎น การรณรงค์เรื่องของหมอกควัน
ไฟปุา เริ่มตั้งแตํวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 และในสํวนของคํา PM 2.5 จังหวัดพะเยา มีคําอยูํในเกณฑ์ที่ปลอดภัย
5. วันจันทร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ
พระราช ดาเนินทรงเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ ของสมาชิกองค์การเกษตรกรในอนาคตแหํงประเทศไทย ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ฯ ครั้งที่ ๔๐ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา
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1.1.2 เรื่องแจ๎งจากรองผู๎วําราชการจังหวัดพะเยา
1. ให๎หนํวยงานทุกภาคสํวนทาการเรํงรัดในการเบิกจํายงบประมาณ ในสํวนของหนํวยงานสาธารณสุข ได๎แกํ
สังกัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา โรงพยาบาลพะเยา โรงพยาบาลเชียงคา และวิทยาลัยพยาบาลฯพะเยา
2. การลงนามในหนังสือตํางๆ ถึงผู๎วําราชการจังหวัด และรองผู๎วําราชการจังหวัด ให๎หัวหน๎าสํวนเป็นผู๎ลงนาม
3. PMQA ให๎ทาการดาเนินการเข๎มข๎น และอยํางตํอเนื่อง
4. ในวั น ที่ 8 ของทุ ก เดื อ น มี ก ารสวดมนต์ เ พื่ อ ถวายเป็ น พระราชกุ ศ ลแดํ ส มเด็ จ พระนางเจ๎ า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ให๎ทุกหนํวยงานรํวมพิธี โดยการจัดคิวเข๎ารํวมเชํนเดียวกับการตักบาตรทุกวันพุธ
5. สนับสนุนให๎มีการทํองเที่ยวในสถานที่ตํางๆ ในจังหวัดพะเยา
6. เนื่องจากพะเยาเป็นเมืองผู๎ สูงอายุ มีผู๎สูงอายุเกิน 100 ปี ประมาณ 30 กวําคน และมากกวํา 80 ปี
จานวนพันกวําคน ซึง่ ในสํวนของ 5 อ พบวําสํวนใหญํผู๎สูงอายุทานผัก และทานปลาเป็นหลัก มีอารมณ์ที่ดี และอยูํใน
สถานที่ที่มีอากาศดี
7. ดํานชายแดนถาวรบ๎านฮวก อาเภอภูซาง ในอนาคตจะต๎องมีการพัฒนาตํอไป
8. เรื่องของจิตอาสา จะมีการจัดกิจกรรมในทุกเดือน และเวียนจัดทุกอาเภอ และในทุกวัน ศุกร์เว๎นศุกร์ จะมี
การจัดกิจกรรมหน๎าบ๎านหน๎ามอง เชิญชวนทุกหนํวยงานรํวมกิจกรรม และจะมีการจัดอบรมจิตอาสา ซึ่งในตอนนี้ตั้ง
เปูาไว๎ที่ 15,000 คน รวมทั้งจังหวัด ซึ่งจะมีการจัดอบรมในพื้นที่ทุกอาเภอ นาเรียนทํานผู๎บริหาร ข๎าราชการเข๎ารํวม
รับการอบรม
9. วันที่ 6 เมษายน 2562 จะมีพิธีตักน้าศักดิ์สิทธ์ ที่อาเภอแมํใจ และอาเภอปง และวันที่ 8 เมษายน
2562 จะมีพิธีพุทธาภิเษกศักดิส์ ิทธิ์ ณ วัดศรีโคมคา
10. วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 คํายขุนเจืองธรรมิกราช จัดกิจกรรม ขุนเจือง Bike ในมณฑลทหารบกที่
34 เวลา 09.00 น. ปั่นจักรยานระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร
1.1.3 กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ในวันอังคาร ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนบ๎านทุํงมอก หมูํที่ 5 ตาบลบ๎าน
มาง อาเภอเชียงมํวน
1.1.4 การประชุมหัวหน๎าสํวนราชการครั้งตํอไป ประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2562 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 และ
กาแฟยามเช๎า วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู๎การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค๎าเกษตรเครือขํายบ๎านต๊าพระ
แล ตาบลบ๎านต๊า อาเภอเมืองพะเยา
มติที่ประชุม: รับทราบ
1.2 สรุปสาระสาคัญจากการประชุมผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 1
สรุปสาระสาคัญจากการประชุมผู๎บริหารเขตสุขภาพที่ 1 (คปสข.) วันที่ 17 มกราคม 2562 ณ ห๎องประชุมศูนย์แพทยศาสตร
ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา
1. การปฏิบัติตามมาตรการรถพยาบาลเพื่อปูองกันอุบัติเหตุอยํางเครํงครัด และให๎คาดเข็มขัดทุกที่นั่ง รวมถึงรถทาง
ราชการด๎วย ให๎ผู๎บริหารคุยทาความเข๎าใจกับพนักงานขับรถโดยตรง
2. คําตอบแทน ฉ 11 ในภาพรวมของเขตได๎รับจัดสรรลดลง เนื่องจากดึงข๎อมูลจาก HROPH โดยเฉพาะข๎อมูลที่ได๎
จากโรงพยาบาลชุมชนไมํครบถ๎วน ให๎เรํงรัดดาเนินการเบิกจําย แตํโรงพยาบาลต๎องกลับไปตรวจสอบข๎อมูลในโปรแกรมวํา
ครบถ๎วนหรือไมํ อยํางไร
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3. กระทรวงได๎จัดสรรงบกลาง กรณีฉุกเฉิน ปี 2561 ได๎แกํกํอสร๎างที่พัก จังหวัดพะเยาได๎ 1 รายการ ได๎แกํ บ๎านพัก
ระดับ 8 - 9 โรงพยาบาลเชียงคา กํอน ให๎ดาเนินการตามระเบียบภายในวันที่ 21 มีนาคม 2562
4. การติดตามงบลงทุน ให๎ผู๎บริหารจังหวัดติดตามทุกสัปดาห์ รายงานให๎ผู๎ตรวจราชการทราบ
5. งบ PPA ได๎โอนให๎หนํวยงบริการแล๎ว 70% ขอให๎เรํงรัดการเบิกจํายงบดาเนินงานตามที่ได๎รับจัดสรร
6. เน๎นการดาเนิน TB ให๎ดาเนินการอยํางเข๎มข๎น เนื่องจากเป็นปัญหาของ เขต 1 ให๎ ADMIT ทุกราย กรณีไมํสามารถ
ADMIT ได๎ ต๎องมีระบบการติดตามอยํางใกล๎ชิด และเรํงรัดดาเนินการ CXR กลุํมเสี่ยง
7. เขตได๎จัดทาคาสั่งผู๎รับผิดชอบ PA ระดับเขต ทุกตัวชี้วัด รายงานรายไตรมาส จังหวัดดาเนินการสอดคล๎องกับเขต
โดยมีสานักงานเขตเป็นผู๎ประสานงานหลัก
8. การปรับปรุงตาแหนํงข๎าราชการ กรณีจะนาเข๎าประชุมเขตพิจารณาขอให๎ผู๎บริหารแตํละจังหวัด และ CHRO ให๎
ความสาคัญกับตาแหนํง เชํน เข๎าพนักงานการเงิน สาคัญมากกวําเข๎าพนักงานธุรการ เป็นต๎น
9. การพิจารณาขอตาแหนํงข๎าราชการ ดูจาก FTE
10. การย๎ายพนักงานกระทรวงสาธารณสุขข๎ามจังหวัด สามารถย๎ายได๎ (ภายในเขต) ทั้งนี้ตามเงื่อนไขที่กาหนด
11. งบบริจาคโครงการ ก๎าวคนละก๎าว โรงพยาบาลศูนย์เชียงราย จัดสรรให๎โรงพยาบาลพะเยา 5,000,000 บาท
(รถพยาบาล)
มติที่ประชุม: รับทราบ
โดย ผู้บริหาร
1.3 ภารกิจการเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
นายชาญ เชิดชูเหล่า: ภารกิจการเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราช
ดาเนินทรงเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ ของสมาชิกองค์การเกษตรกรในอนาคตแหํงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ
ครั้งที่ ๔๐ วันจันทร์ ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ตาบลแมํนาเรือ อาเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา ของหนํวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม มหาวิทยาลัยพะเยา
บัญชีมอบหมายภารกิจ
1. โรงพยาบาลพะเยา
1. จัดรถพยาบาลฉุกเฉิน ๑ คัน, พนักงานขับรถ ๑ คน, แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ๑ คน, แพทย์เชี่ยวชาญด๎าน
โรคหัวใจ ๑ คน, พยาบาล ER ๑ คน, พยาบาล ICU ๑ คน พร๎อมกระเป๋าเวชภัณฑ์ยา และอุปกรณ์เครื่องมือทาง
การแพทย์, เครื่อง AED ตามขบวนทุกที่หมายเสด็จฯ ไป - กลับ ตั้งแตํสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว มหาวิทยาลัย
พะเยา ถึงวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา
2. เตรียมหนํวยปฐมพยาบาล
3. จัดเตรียมทีมแพทย์ พยาบาล รถพยาบาลฉุกเฉิน พร๎อมพนักงานขับรถ เวชภัณฑ์ยา เครื่องมืออุปกรณ์
การแพทย์ เฝูาระวังและให๎บริการตรวจรักษา กรณีนักศึกษา แขกผู๎มีเกียรติ และประชาชนผู๎มารอเฝูารับเสด็จฯ
เจ็บปุวยกะทันหัน ตามแผนเผชิญเหตุ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
4. เตรียมโรงพยาบาลฉุกเฉิน
5. จัดเตรียมทีมแพทย์เชี่ยวชาญ ด๎านสาขาศัลยศาสตร์, ทีมแพทย์เชี่ยวชาญ ด๎านเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์
โรคหัวใจ, ทีมแพทย์เชี่ยวชาญ ด๎านสาขาศัลยกรรม, ทีมแพทย์เชี่ยวชาญ ด๎านเวชกรรม สาขาวิสัญญี, ทีมแพทย์
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เชี่ยวชาญ ด๎านรังสีวิทยา, นักเทคนิคการแพทย์, พยาบาลงานหอผู๎ปุวยหนัก, พยาบาลงานหอผู๎ปุวยพิเศษ VIP ๖,
พยาบาลงานหอผู๎ปุวยกึ่งวิกฤติ อายุรกรรม, พยาบาลห๎องผําตัด, นักกายภาพบาบัด, นักโภชนาการ, นักจัดการงาน
ทั่วไป, พนักงานขับรถ, รถพยาบาลฉุกเฉิน และอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ พร๎อมเครื่อง AED
6. จัดเตรียมผังเส๎นทางเดินในโรงพยาบาลฉุกเฉิน
7. เตรียมความพร๎อมด๎านการดูแลรักษาพยาบาล
7.๑ เตรียมห๎องพยาบาลฉุกเฉิน เตรียมพร๎อมตลอด ๒๔ ชั่วโมง พร๎อมอุปกรณ์การแพทย์เฉพาะทาง
7.๒ เตรียมห๎องผําตัดพิเศษฉุกเฉิน เตรียมความพร๎อมตลอด ๒๔ ชั่วโมง
7.๓ เตรียมห๎องพิเศษ ไอ ซี ยู ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
7.๔ สารองห๎องพักพยาบาลพิเศษฉุกเฉิน ตึกหลวงพํอใหญํ ชั้น ๖
8. เตรียมความพร๎อมด๎านการถวายการรักษาพยาบาล
8.๑ ฝุายเภสัชกรรม เตรียมสารองยาทุกประเภท
8.๒ งานธนาคารเลือด เตรียมสารองโลหิต ดังนี้
8.๒.๑ กรณีพิเศษ
– กรุ๏ปตามพระโลหิต ๑๐ Unit
– กรุ๏ป O
๓๐ Unit
8.๒.๒ กรณีปกติ
– กรุ๏ป A
๓๐ Unit
– กรุ๏ป B
๓๐ Unit
– กรุ๏ป O
๓๐ Unit
– กรุ๏ป AB
๓๐ Unit
*เลือดที่นาไปกับรถพยาบาลติดตามขบวนเสด็จฯ หมูํเลือด ตามพระโลหิต จานวน ๒ Unit
9. เซรุํมปูองกันพิษงู ทั้ง ๗ ชนิด ได๎แกํ
๑. เซรุํมแก๎พิษงูจงอาง
๒. เซรุํมแก๎พิษงูเขียงหางไหม๎
๓. เซรุํมแก๎พิษงูแมวเซา
๔. เซรุํมแก๎พิษงูสามเหลี่ยม
๕. เซรุํมแก๎พิษงูกะปะ
๖. เซรุํมแก๎พิษงูเหํา
๗. เซรุํมแก๎พิษงูสมิงคลา
2. โรงพยาบาลแมํใจ
จัดรถพยาบาลฉุกเฉิน ๑ คัน, พนักงานขับรถ ๑ คน, แพทย์ ๑ คน, พยาบาล ๒ คน พร๎อมกระเป๋าเวชภัณฑ์
ยา และอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ เครื่อง AED เพื่อเตรียมความพร๎อมตามแผนเผชิญเหตุ ประจา ณ สนาม
เฮลิคอปเตอร์สารองชั่วคราว โรงเรียนแมํใจวิทยาคม อาเภอแมํใจ จังหวัดพะเยา

9
3. โรงพยาบาลดอกคาใต๎
จัดรถพยาบาลฉุกเฉิน ๑ คัน, พนักงานขับรถ ๑ คน, แพทย์ ๑ คน, พยาบาล ๒ คน พร๎อมกระเป๋าเวชภัณฑ์
ยา และอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ เครื่อง AED เพื่อเตรียมความพร๎อมตามแผนเผชิญเหตุ ประจา ณ สนาม
เฮลิคอปเตอร์สารองชั่วคราว กองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ ๓๒ อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
4. โรงพยาบาลคํายขุนเจืองธรรมิกราช/ โรงพยาบาล/ กู๎ชีพ กู๎ภัย มหาวิทยาลัยพะเยา
1. จัดรถพยาบาลฉุกเฉิน ๑ คัน, พนักงานขับรถ ๑ คน, แพทย์ ๑ คน, พยาบาล ๒ คน พร๎อมกระเป๋า
เวชภัณฑ์ยา และอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ เครื่อง AED เพื่อเตรียมความพร๎อมตามแผนเผชิญเหตุ ประจา ณ
สนามเฮลิคอปเตอร์สารองชั่วคราว มหาวิทยาลัยพะเยา อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
2. หนํวยกู๎ชีพ กู๎ภัย พร๎อมอุปกรณ์ เตรียมความพร๎อม ณ สนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว มหาวิทยาลัยพะเยา
ตามแผนเผชิญเหตุ
5. สานักงานสาธารณสุขอาเภอเมืองพะเยา
1. เตรียมเครื่องเทอร์โมสแกน จานวน ๑๐ เครื่อง (สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาสนับสนุน)
2. จัดเตรียมบุคลากรสาธารณสุข จานวน ๒๐ คน ตรวจคัดกรองไข๎หวัด ๒๐๐๙ ผู๎รอเฝูารับเสด็จฯ ด๎วย
เครื่องเทอร์โมสแกน พร๎อมติดสติ๊กเกอร์ตรากระทรวงสาธารณสุขทุกราย จานวน ๑,๒๐๐ ราย
มติที่ประชุม: รับทราบ
วาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม เดือนธันวาคม 2561
มติที่ประชุม: รับรองรายงานการประชุม
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
นายอนุโรจน์ ศุภการกาจร:
1. เงินงบประมาณภาพรวมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ข๎อมูล ณ วันที่ 30 มกราคม 2562)
1.1 รายจํายประจา (งบดาเนินงาน + งบอุดหนุน)
รับจัดสรร 52.09 ล๎านบาท
1.2 รายจํายลงทุน
รับจัดสรร 203.75 ล๎านบาท
- ครุภัณฑ์
รับจัดสรร 19.23 ล๎านบาท
- ที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง รับจัดสรร 184.51 ล๎านบาท
รวม 255.84 ล้านบาท
2. ผลการเบิกจํายเงินงบประมาณภาพรวมสะสม ปี 2562 แยกตามรายจําย (ข๎อมูล ณ วันที่ 30 มกราคม 2562)
1. รายจํายประจา
เบิกจํายร๎อยละ 45.83
2. รายจํายลงทุน
เบิกจํายร๎อยละ 3.62
- ครุภัณฑ์
เบิกจํายร๎อยละ 2.55
- ที่ดิน และสิ่งกํอสร๎าง เบิกจํายร๎อยละ 2.69
ภาพรวม
เบิกจ่ายร้อยละ 12.21
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3. ผลการเบิกจํายเงินงบประมาณภาพรวมสะสม ปี 2562 แยกตามหนํวยงาน (ข๎อมูล ณ วันที่ 30 มกราคม 2562)
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
การเบิกจํายร๎อยละ 14.56
โรงพยาบาลพะเยา
การเบิกจํายร๎อยละ 6.56
โรงพยาบาลเชียงคา
การเบิกจํายร๎อยละ 29.65
วิทยาลัยพยาบาลพะเยา
การเบิกจํายร๎อยละ 39.15
รวม การเบิกจ่ายร้อยละ 12.21
4. ผลการเบิกจํายเงินตามโครงการ 100 ปีฯ (เงินกันฯปี 2560)
ข๎อมูลตั้งแตํวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 มกราคม 2562
เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ 44.85
หมายเหตุ
*หลักฐานสํงเบิกรอแก๎ไข กลุํ มงานการเงินและบัญชี ได๎ตรวจสอบวันที่ห ลั กฐานทางการเงินที่ห นํว ยงาน
ภายนอกได๎สํงเข๎ามา พบวําเอกสารที่แก๎ไข ขอให๎หนํวยงานเรํงดาเนินการแก๎ไข และ ฉ11 ขอให๎เรํงรัดการเบิกจําย
5. การติดตามผลการดาเนินงานงบลงทุน ปี 2559 (งบผูกพัน ปี 2559 - 2562)
รายการ : สิ่งกํอสร๎าง
1. อาคารผู๎ ปุ วยนอก 6 ชั้น (มีชั้นใต๎ดิน) เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ ก 6 ชั้น พื้นที่ใช๎ส อยประมาณ
18,042 ตารางเมตร (โครงสร๎างต๎านแผํนดินไหว) 368,700,000 บาท (โรงพยาบาลพะเยา)
งบประมาณตามสัญญา : 368.70 ล๎านบาท
ขั้นตอน : อยูํระหวํางกํอสร๎าง งวดที่ 17 (ทั้งหมด 22 งวด)
6. การติดตามผลการดาเนินงานงบลงทุน ปี 2560
รายการ : สิ่งกํอสร๎าง (ปีเดียว)
1. อาคารพักพยาบาล 24 ห๎อง (12 ครอบครัว) เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น พื้นที่ใช๎สอยประมาณ
745 ตารางเมตร (โครงสร๎างแผํนดินไหว) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
งบประมาณตามสัญญา : 9.278 ล๎านบาท
ขั้นตอน : อยูํระหวํางการเบิกจําย งวดที่ 8 (งวดสุดท๎าย)
7. การติดตามผลการดาเนินงานงบลงทุน ปี พ.ศ. 2561 (งบผูกพัน 2561 - 2562)
รายการ : สิ่งกํอสร๎าง
1. อาคารผู๎ ปุวยนอกและอุบัติเหตุ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น พื้นที่ใช๎สอย ประมาณ 7,124
ตารางเมตร (โครงสร๎างแผํนดินไหว) 117,564,300 บาท (โรงพยาบาลเชียงคา)
งบประมาณตามสัญญา : 23.52 ล๎านบาท
ขั้นตอน : อยูํระหวํางดาเนินการกํอสร๎างงวดที่ 3 (ทั้งหมด 14 งวด)
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8. การติดตามการดาเนินงาน งบกลุํมจังหวัด งบปี 2560
รายการ : สิ่งกํอสร๎าง 1 รายการ
1. อาคารผลิตสมุนไพร โรงพยาบาลแมํใจ งบประมาณ ตามสัญญา 8,865,000 บาท
งบประมาณตามสัญญา : 12.00 ล๎านบาท
ขั้นตอน : อยูํระหวํางกํอสร๎างงวดที่ 7 มีทั้งหมด 7 งวดงาน (จะสํงงานทั้งหมด วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562)
9. การดาเนินงาน งบลงทุน ปี 2562
รายการ : ครุภัณฑ์การแพทย์ 8 รายการ
1. เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไมํน๎อยกวํา 1,000 mA. แบบแขวนเพดานดิจิตอล 1 จอรับภาพ
จานวน 1 เครื่อง (โรงพยาบาลพะเยา)
งบประมาณตามสัญญา : 6.42 ล๎านบาท
ขั้นตอน : อยูํระหวํางการเบิกจําย
2. เครื่องอบฆําเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่าด๎วยแก๏สเอทธิลีนออกไซด์ 100 % แบบเจาะแก๏สอัตโนมัติขนาด
ความจุไมํน๎อยกวํา 240 ลิตร จานวน 1 เครื่อง (โรงพยาบาลเชียงคา)
งบประมาณจัดสรร: 2.27 ล๎านบาท
ขั้นตอน : รอสํงมอบพัสดุ
3. เตียงผู๎ปุวยชนิดสามไกปรับด๎วยไฟฟูาราวปีกนก พร๎อมเบาะและเสาน้าเกลือ จานวน 5 เตียง
(โรงพยาบาลปง)
งบประมาณจัดสรร: 0.275 ล๎านบาท
ขั้นตอน : เบิกจํายเรียบร๎อยแล๎ว
4. เครื่องนึ่งฆําเชื้อจุลินทรีย์ด๎วยไอน้าระบบอัตโนมัติขนาดไมํน๎อยกวํา 560 ลิตร (Pre-Post Vac) ห๎องนึ่ง
ทรงสี่เหลี่ยม ชนิด 1 ประตู จานวน 1 เครื่อง (โรงพยาบาลจุน)
งบประมาณจัดสรร: 1.93 ล๎านบาท
ขั้นตอน : นัดตรวจรับพัสดุ 1 กุมภาพันธ์ 2562)
(สัญญาเลขที่ โรงพยาบาลจุน 1/ 2562 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2561 )
5. รถพยาบาลเคลือบสารต๎านจุลชีพ จานวน 3 คัน (โรงพยาบาลดอกคาใต๎/ โรงพยาบาลเชียงมํวน/
โรงพยาบาลแมํใจ)
งบประมาณจัดสรร : 6.30 ล๎านบาท
ขั้นตอน : รอสํงมอบพัสดุ
6. ยูนิตทาฟัน (Dental Master Unit) จานวน 1 เครื่อง (โรงพยาบาลปง)
งบประมาณจัดสรร: 0.428 ล๎านบาท
ขั้นตอน : เบิกจํายเรียบร๎อยแล๎ว
7. สแกนเนอร์ สาหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 3 จานวน 2 เครื่อง (สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดพะเยา)
งบประมาณจัดสรร: 0.070 ล๎านบาท
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ขั้นตอน : เบิกจํายเรียบร๎อยแล๎ว
8. เครื่องคอมพิวเตอร์โน๏ตบุ๏ค สาหรับงานประมวลผล จานวน 4 เครื่อง
(สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา)
งบประมาณจัดสรร: 0.084 ล๎านบาท
ขั้นตอน : เบิกจํายเรียบร๎อยแล๎ว
10. การดาเนินงาน งบลงทุน ปี 2562
รายการ : สิ่งกํอสร๎าง 3 รายการ
1. อาคารพักพยาบาล 24 ห๎อง (12 ครอบครัว) เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น พื้นที่ใช๎สอยประมาณ
745 ตารางเมตร (โครงสร๎างแผํนดินไหว) จานวน 2 หลัง (โรงพยาบาลภูซาง/ โรงพยาบาลภูกามยาว)
งบประมาณจัดสรร: 9.627/ หลัง (รวม 19,254,000 บาท)
ขั้นตอน : เรียกทาสัญญา (โรงพยาบาลภูกามยาว)
ประกาศผู๎ชนะการเสนอราคา (โรงพยาบาลภูซาง )
2. ปรับปรุงระบบบาบัดน้าเสีย จานวน 1 ระบบ (โรงพยาบาลจุน)
งบประมาณจัดสรร: 1.418 ล๎านบาท
ขั้นตอน : อยูํระหวํางการกาหนดราคากลาง
3. ระบบบาบัดน้าเสีย ขนาด 200 ลูกบาศก์เมตรตํอวัน จานวน 1 ระบบ (โรงพยาบาลดอกคาใต๎)
งบประมาณจัดสรร: 8.00 ล๎านบาท
ขั้นตอน : ขออนุมัติใช๎ราคากลาง และประกาศรําง TOR
มติที่ประชุม: รับทราบ
วาระที่ 4 เรื่องติดตามการดาเนินงานตามนโยบาย
4.1 สรุปข้อสั่งการและข้อเสนอแนะจากตรวจราชการและนิเทศงาน ระดับกระทรวง รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2562
วันที่ 16 - 18 มกราคม 2562 จังหวัดพะเยา
นางนงคราญ สกุณาพงศ์: สรุปข๎อสั่งการ/ ข๎อเสนอ ในการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติรอบที่ 1/ 2562 วันที่ 16 18 มกราคม 2562
ข๎อสั่งการ/ ข๎อเสนอแนะ ผู๎ตรวจราชการ
1. ชื่นชม Best Practice ของ จังหวัด และโรงพยาบาลทั่วไปทั้ง 2 แหํง เป็นเรื่องนําสนใจและควรตํอยอด
1.1 การพัฒนา EMR ตํอยอดนโยบาย One Province One Hospital
1.2 เรื่อง stroke โรงพยาบาลพะเยานําจะเอาโมเดล Stroke man ของเชียงรายมาตํอยอด
1.3 โปรแกรมระบบยาโรงพยาบาลเชียงคา ฝากขยายการดาเนินงานทั้งจังหวัด หากประสบความสาเร็จจะ
ขยายผลระดับเขต
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คณะที่ 1
1. MCH ดาเนินการได๎ดี แตํยังพบ High risk PPH ทาระบบสํงตํอดีๆ จะสํงผลให๎ ANC ดีขึ้น เพิ่มการดูแลหลังคลอด
2. การกระตุ๎นพัฒนาการเด็กไมํควรรอจนแพทย์นัด (อาจนานถึง 3 เดือน) โรงพยาบาลชุมชนต๎องชํวยกระตุ๎นไปกํอน
3. การปูองกันภาวะซีด เน๎นการให๎ยาให๎ครอบคลุม ในหญิงตั้งครรภ์ ในเด็กแบบ MARS TREATMENT
4. การปูองกันตั้งครรภ์ซ้าในวัยรุํน ทุกรายต๎องได๎รับคาแนะนาการคุมกาเนิดทุกวิธี
5. TB เน๎น 2 เรื่องการคัดกรองกลุํมเสี่ยงให๎ทาเสร็จภายใน 6 เดือน, การรักษากลุํม High risk ขอให๎ Admit ทุกราย
หากจาเป็นก็มีระบบติดตามอยํางใกล๎ชิด ในระดับจังหวัดให๎ Case Manager
คณะที่ 2
1. SP ไมํใชํตัวชี้วัด เป็นเรื่องของระบบบริการ ทาอยํางไรให๎เกิด ONE PROVINCE ONE HOSPITAL
คณะที่ 3
1. การจัดสรรงบตํอหัวในภาพรวมไมํได๎ลดลง แตํจะไปอยูํคําแรงเป็นสํวนใหญํ การแก๎ปัญหา เมื่อเอาคนออกไมํได๎ สิ่งที่
ที่ได๎คือทาผลงานเยอะขึ้น ทั้ง IP และเงินสอย หนํวยจัดเก็บรายได๎ใช๎ข๎อมูลมาวิเคราะห์ประสิทธิภาพ
2. การตรวจสอบภายในจากการลงโรงพยาบาลทั่วไปทั้ง 2 พบวํา ครุภัณฑ์ในงบ GF กับในทะเบียนไมํตรงกัน
ตรวจสอบ
3. ใช๎ PMQA เป็นเครื่องมือในการทางานเพื่อสัมฤทธิ์ผล ให๎มีมาตรการใหมํๆมาขับเคลื่อนการทางาน
ประเด็นอื่นๆ
รถพยาบาล
1. ผู๎บริหารถํายรูปประชุมกับพนักงานขับรถสํงให๎ปลัด
2. พนักงานขับรถให๎ปฏิบัติตามกฎจราจรอยํางเครํงครัด
3. เจ๎าหน๎าทีใ่ นรถทุกคนต๎องคาดเข็มขัดทุกครั้ง
4. ต๎องมี Safety Belt ทุกที่นั่ง
5. ประเมินพนักงานขับรถอยํางสม่าเสมอ
6. TO BE SAFETY ทาทุกแหํง
มติที่ประชุม: รับทราบ
4.2 กาหนดการตรวจราชการและนิเทศงาน ระดับจังหวัด รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2562
นางนงคราญ สกุณาพงศ์: กาหนดการประชุมตรวจราชการและนิเทศงาน ระดับจังหวัดพะเยา รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2562
เวลา 09.00 น. - 16.30 น.
อาเภอจุน
รับการตรวจราชการจากกระทรวงครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562
โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตาบลพระธาตุขิงแกง, สานักงานสาธารณสุขอาเภอจุน,
โรงพยาบาลจุน
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อาเภอเชียงมํวน วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตาบลไชยสถาน, สานักงานสาธารณสุขอาเภอเชียงมํวน,
โรงพยาบาลเชียงมํวน
อาเภอปง
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562
โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตาบลฝายแก๎ว, สานักงานสาธารณสุขอาเภอปง,
โรงพยาบาลปง
อาเภอภูกามยาว วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตาบลปุาฝาง, สานักงานสาธารณสุขอาเภอภูกามยาว,
โรงพยาบาลภูกามยาว
อาเภอดอกคาใต๎ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562
โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตาบลดงสุวรรณ, สานักงานสาธารณสุขอาเภอดอกคาใต๎,
โรงพยาบาลดอกคาใต๎
อาเภอเมืองพะเยา วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตาบลทําวังทอง, สานักงานสาธารณสุขอาเภอเมืองพะเยา,
โรงพยาบาลพะเยา
อาเภอแมํใจ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตาบลศรีถ๎อย, สานักงานสาธารณสุขอาเภอแมํใจ,
โรงพยาบาลแมํใจ
อาเภอเชียงคา วันที่ 5 มีนาคม 2562
โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตาบลแวนโค๎ง, สานักงานสาธารณสุขอาเภอเชียงคา,
โรงพยาบาลเชียงคา
อาเภอภูซาง วันที่ 7 มีนาคม 2562
โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตาบลสบบง, สานักงานสาธารณสุขอาเภอภูซาง,
โรงพยาบาลภูซาง
กาหนดการประชุมตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เวลา 09.00 น. ทีมตรวจราชการถึงโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตาบล หนํวยรับตรวจ
เวลา 09.00 - 10.30 น. รับฟังการนาเสนอโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตาบล (นาเสนอไมํเกิน 20 นาที) ประเด็น
ระบบบริการในโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตาบล งาน Primary Care ปัญหาในพื้นที่ ผลงานเดํน
เวลา 10.45 - 12.00 น. รับฟังการนาเสนอผลการดาเนินงานตามประเด็นการนิเทศ ของสานักงานสาธารณสุข
อาเภอ ประเด็นการวางแผน การกากับติดตามงานตามนโยบาย การสนับสนุนโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตาบล
เวลา 12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 - 14.30 น. ผู๎นิเทศงานลงพื้นที่เข๎าวิเคราะห์ข๎อมูล ในหัวข๎อประเด็นที่รับผิดชอบตามแผนการตรวจ
ราชการของกลุํมงาน
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เวลา 14.30 - 16.30 น. รับฟังการนาเสนอโรงพยาบาล ประเด็นการตรวจราชการที่เกี่ยวข๎องและนโยบายที่สาคัญ
แผนพัฒนาระบบบริการของเครือขํายบริการ การบริหารการเงินการคลัง (นาเสนอไมํเกิน 30 นาที) ทีมนิเทศสรุปผลการนิเทศ
และให๎ข๎อเสนอแนะผลการนิเทศงานภาพรวม (สานักงานสาธารณสุขอาเภอ, โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตาบล และผู๎เกี่ยวข๎อง
ในโรงพยาบาลเข๎ารํวมประชุม)
ประเด็นมุํงเน๎นที่สาคัญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา
1. การปฏิบัติตามมาตรการรถพยาบาล และการเตรียมความพร๎อมของทีม EMS
2. กระบวนการดาเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย (Food Safety) และ Green Market
3. ติดตามงบลงทุน (กรณีหนํวยงานได๎รับงบดาเนินการแล๎ว)
4. ตรวจสอบภายใน
มติที่ประชุม: รับทราบ
4.3 แนวทางการแก้ไขปัญหาน้าบริโภค โรงเรียนเบตตี้ดูเมน อาเภอปง
นางปรียานุช เชิดชูเหล่า : ผลการสารวจระบบน้าบริโภคโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนเบตตี้ดูเมน 23 มกราคม พ.ศ.
2562
ข๎อมูลแหลํงน้า เป็นน้าประปาภูเขา (ฝายห๎วยตาด) ประมาณน้าไมํเพียงพอ ขาดประมาณ 3 เดือน ระบบปรับปรุงน้า
คุณภาพ ระบบผลิตน้าดื่มของทรัพยากรน้าบาดาล ลักษณะการจัดให๎บริการน้าดื่ม โอํงน้าไอโอดีน ผลการตรวจไมํผํานเกณฑ์
คุณภาพน้าประปาดื่มได๎ (คําแบคทีเรียเกินเกณฑ์มาตรฐาน)
ปัญหาที่พบ
1. ถังตกตะกอนและถังทรายกรองที่รับน้าจากแหลํงน้าธรรมชาติ ทั้ง 4 ถัง
1.1 ลักษณะทรายกรองที่เสื่อมสภาพ ไมํเคยเปลี่ยนหน๎าทรายกรอง (ปี 2556)
1.2 ขาดการบารุงรักษาด๎วยการสวนล๎าง (Back Wash)
2. หลอดยูวีสาหรับฆําเชื้อโรคชารุด ลักษณะของเครื่องกรองน้าที่รับน้าจากถังทรายกรอง เป็นเครื่องกรองน้า
แบบสารกรองน้าชนิดเดียว คือ activated carbon
2.1 ไมํเคยเปลี่ยนไส๎กรอง
2.2 ไมํได๎สวนล๎างเครื่องกรอง
2.3 มีหลอดยูวีสาหรับฆําเชื้อโรคชารุด
3. ไมํได๎เติมคลอรีนในถังน้าดื่มไอโอดีน
4. จากการทดสอบด๎วยชุดทดสอบภาคสนาม พบคําของแข็งแขวนลอยในปริมาณที่สูงกวํามาตรฐานกาหนด
จึงมีความเป็นไปได๎วําระบบการกรองน้ามีคุณภาพต่า และไมํพบคลอรีน
4.1 มีการอบรมนักเรียน เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้าในโรงเรียนด๎วยชุดทดสอบภาคสนาม แตํไมํ
สามารถดาเนินการเฝูาระวังตํอเนื่องได๎เนื่องจาก ชุดทดสอบมีน๎อย
4.2 ครูผู๎ดูแลระบบประปายังไมํมีความเชี่ยวชาญในการดูแลบารุงรักษาระบบ
5.3 ไมํมีงบประมาณในการดาเนินงาน
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แนวทางการแก้ไข
1. เปลี่ยนทรายกรองในถังทรายกรองทั้งหมด และจัดระบบบารุงรักษาให๎เป็นปัจจุบัน
2. แก๎ไขระบบการกรองน้า โดยให๎ถังพักน้าเติมคลอรีนในน้าที่ผํานการกรองจากถังทรายกรอง กํอนเข๎าสูํ
เครื่องกรองน้า เพื่อลดกลิ่นของคลอรีนและเพิ่มระยะเวลาในการฆําเชื้อโรค
3. ระบบเครื่องกรองน้า ควรเพิ่มระบบเครื่องกรองที่มีสารกรองของแมงกานิส และเรซิ่น เพื่อลดความ
กระด๎างของน้า และลดปริมาณของแข็งแขวนลอยที่อยูํในน้าดื่ม
4. เสนอสภาพปัญหาแกํหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง เพื่อหาทางแก๎ไขปัญหารํวมกัน
การสนับสนุนการดาเนินงาน
1. สานักงานสาธารณสุขจังหวัด พะเยา เก็บตัวอยํางน้าสํงตรวจคุณภาพ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
จังหวัดเชียงราย และสนับสนุนคลอรีนชนิดน้า และชุดทดสอบแบคทีเ รียเบื้องต๎นสาหรับเฝูาระวังคุณภาพน้าดื่มใน
โรงเรียน
2. สานักงานสาธารณสุขอาเภอปง และโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตาบลปางคํา อบรมให๎ความรู๎สร๎างแกนนา
นักเรียนในการเฝูาระวังคุณภาพน้าดื่มในโรงเรียน และประสานเครือขํายในการพัฒนาระบบน้าบริโภคให๎ได๎มาตรฐาน
3. หนํวยบริหารจัดการน้า สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมจังหวัดพะเยา ให๎คาปรึกษาและ
ข๎อเสนอแนะระบบเครื่องกรองน้า
4. โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนเบ็ตตี้ดูเมน และภาคีเครือขําย แก๎ไขปัญหาเบื้องต๎น ตามแนวทางการ
แก๎ไข
สิ่งที่ต้องดาเนินการต่อ
1. โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนเบ็ต ตี้ดูเมนรํวมกับภาคีเครือขําย จัดทาแผนงานโครงการในการพัฒนา
และปรับปรุงระบบการจัดการน้าบริโภคภายในโรงเรียน (นาเข๎าแผนของอาเภอ และจังหวัด)
2. สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพนักเรียนในการเฝูาระวังคุณภาพน้าบริโภค โดยใช๎ Test Kit อยํางตํอเนื่อง
มติที่ประชุม: รับทราบ
4.4 มาตรการและแนวทางการดาเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อลดและป้องกันผลกระทบจากมลพิษทาง
อากาศ
นางปรียานุช เชิดชูเหล่า: แนวทางการเฝูาระวังผลกระทบตํอสุขภาพจากหมอกควัน ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ประกาศจังหวัด
พะเยา กาหนด 60 วัน ห๎ามเผาเด็ดขาด ระหวํางวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 - 15 เมษายน 2562
แนวทางการดาเนินงาน
1. ประชุมกาหนดนโยบายการดาเนินงานแกํผู๎บริหารโรงพยาบาล, สาธารณสุขอาเภอ ทุกแหํงในที่ประชุม
คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล วันที่ 3 มกราคม 2562
2. ชี้แจงผู๎รับผิดชอบงานในการชี้แจงแนวทางการเฝูาระวังผลกระทบตํอสุขภาพจากภาวะหมอกควัน ในสํวน
ของ โรงพยาบาลสานักงานและสาธารณสุขอาเภอ โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตาบลทุกแหํง และผํานระบบ web
conference เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562
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3. จัดทาหนังสือที่ พย 0032.008.1/ ว 2377 ถึงโรงพยาบาลทุกแหํงในการขอความรํวมดาเนินการเฝูา
ระวังผลกระทบตํอสุขภาพจากปัญหาหมอกควัน ปีงบประมาณ 2562
การเตรียมความพร้อมของสถานบริการสาธารณสุข
1. ให๎ โ รงพยาบาลทุกแหํ งเตรีย มห๎ องสะอาดในการเตรี ยมความพร๎อ มกรณีเ กิดภาวะหมอกควัน เกินคํ า
มาตรฐาน
2. การติดตั้งเครื่องวัดคุณภาพอากาศ Dust boy (PM 2.5 มคก./ ลบ.ม. และ PM 10 มคก./ลบ.ม.) ในการ
ทดลองวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหมํ ติดตั้งในอาเภอจุน อาเภอแมํใจ อาเภอปง และอาเภอเชียงมํวน
มติที่ประชุม: รับทราบ
4.5 ผลการดาเนินงานการบริหารการจัดการขยะในหน่วยบริการสาธารณสุข
5.5.1 ผลการดาเนินงานการบริหารจัดการขยะ อาเภอจุน โดยโรงพยาบาลจุน
1. โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตาบล การคัดแยกขยะ 9 แหํง ร๎อยละ 100
2. อปท. คัดแยกขยะ/ ลดขยะ 7 ตาบล ร๎อยละ 100
3. อปท. บริการขนสํงขยะติดเชื้อ ทุกวันจันทร์/ อังคาร/ ศุกร์ (กํอน เวลา 15.00 น.)
4. ขยะอันตราย ทิ้งรวมในชุมชนในจุดที่กาหนด อปท.จัดการ
4.5.2 ผลการดาเนินงานอนามัยสิ่งแวดล๎อมเครือขํายโรงพยาบาลจุน
1. โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตาบล การคัดแยกขยะ 9 แหํง ร๎อยละ 100
2. อปท. คัดแยกขยะ/ ลดขยะ 7 ตาบล ร๎อยละ 100
3. ชุมชนลดการเผาขยะมูลฝอย (มีโครงการสนับสนุนจาก อปท.) 7 ตาบล ร๎อยละ 100
4. ตลาดชุมชนจาหนํวยผักปลอดสารพิษ 3 ตาบล ร๎อยละ 42.86 (4 ชุมชน ห๎วยข๎าวก่า 2 แหํง ทุํงรวงทอง
1 แหํง จุน 1 แหํง)
มติที่ประชุม: รับทราบ
4.6 สรุปการประชุม CFO จังหวัด
นางสาวญาณิน สายโกสุม:
1. สรุปผลการสอบทานการจัดซื้อจัดจ๎าง งบคําเสื่อม ปีงบประมาณ 2561
อาเภอเมืองพะเยา อาเภอภูกามยาว
1. ขาดหลักฐานการอนุมัติคอมพิวเตอร์ แอร์ (อาเภอภูกามยาว) แนบกับชุดจัดซื้อ
2. ผู๎อานวยการโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตาบล อนุมัติเงินเกินอานาจ (5,000 บาท)
3. ชื่อรายการตามชุดจัดซื้อ คลาดเคลื่อนจากรายการที่ผํานการอนุมัติ
4. ใบเสร็จรับเงินมียอดไมํตรงตามรายงานการจออนุมัติ (อาเภอเมืองพะเยา)
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อาเภอเชียงคา – อาเภอภูซาง
1. ไมํได๎เอกสารมา ไมํมีเอกสารให๎ตรวจ โรงพยาบาลเชียงคาจะดาเนินการเอง
อาเภอจุน
1. ชื่อรายการที่ผํานการอนุมัติ และใบสํงของไมํตรงกัน
อาเภอเชียงมํวน
1. เอกสารโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตาบล ไมํพบแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ
2. ขาดรูปทรัพย์ประธาน และรายการที่จัดซื้อใหมํ
อาเภอดอกคาใต๎
1. ชื่อรายการที่ผํานการอนุมัติ และใบสํงของไมํตรงกัน
2. ใบตรวจรับไมํลงวันที่
3. ชุดขออนุมัติ ตั้งแตํ 5,000 บาทขึ้นไป ไมํได๎ Print ชุดจาก EGP เสนอตามระเบียบ
4. เอกสารประกอบการทาสัญญาจ๎าง ไมํมีสาระสาคัญที่ควรเป็น เชํน รูปแบบ Spec หรือสาเนาบัตรของคูํ
ขาย
5. ไมํมีรูปครุภัณฑ์เดิมแนบมาด๎วยเพื่อการตรวจสอบ
อาเภอปง
1. เอกสารโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตาบล ไมํพบแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ
2. ขาดการแนบหลักฐานการอนุมัติ กรณีขอซื้อคอมพิวเตอร์
3. ไมํมีใบสั่งซื้อ ตรวจรับ ในใบสั่งซื้อสั่งจ๎าง
4. ชื่อรายการที่ผํานการอนุมัติ และใบสํงของไมํตรงกัน
อาเภอแมํใจ
1. ชุดขออนุมัติ ตั้งแตํ 5,000 บาทขึ้นไป ไมํได๎ Print ชุดจาก EGP เสนอตามระเบียบ
2. ชื้อไมํตรงกับรายการที่ผํานการอนุมัติ (ซื้อต่ากวํา Spec)
2. รายงานสถานการ ใช๎งบประมาณคําเสื่อม ปี 2561 (ณ 24 มกราคม 2562) ที่ยังไมํเรียบร๎อย (สถานะ 1 - 4)
31 รายการ สํวนใหญํจะเป็นเรื่องของเครื่องคอมพิวเตอร์ยังดาเนินการไมํเรียบร๎อย อยูํระหวํางการดาเนินการ ฝากให๎
เรํงดาเนินการ
3. คําตอบแทน ฉ 11 12 ปีงบประมาณ 2562
จากทางผู๎ตรวจราชการให๎เรํงรัดการเบิกจําย โดยได๎แจ๎งให๎แตํละพื้นที่ได๎รับทราบแล๎ว ซึ่งถ๎ามีการปรับเปลี่ยนรอบที่
สองจะมีการประชุม และยอดอาจมีการปรับเปลี่ยน
4. สถานการณ์และตัวชี้วัด ด๎านการเงินการคลัง เดือนธันวาคม 2561
ในสํวนสถานะ การเงิน การคลัง จังหวัดพะเยายังอยูํในเขียว และเหลือง มีประสิทธิภาพใช๎ได๎ ยังไมํเข๎าสูํภาวะวิกฤติ
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5. การประมาณการความพอเพียง ปีงบประมาณ 2562
จังหวัดได๎นาข๎อมูลที่มีสํวนของบัญชีวําปี 2562 สถานการณ์การเงิน การคลังของจังหวัดพะเยามาวิเคราะห์ ถ๎าเป็นไป
ตามแผนรายได๎ คําใช๎จําย ซึ่งเกือบทั้งหมดจะสามารถอยูํได๎ถ๎าดาเนินการบริหารจัดการตามแผนที่ได๎วางไว๎ มีเพียงโรงพยาบาล
แมํใจที่ติดลบ ต๎องระวัง
6. การขึ้นทะเบียนสถานพยาบาลเรือนจา เป็นหนํวยบริการปฐมภูมิเครือขํายโรงพยาบาลพะเยา
สิ่งที่ต๎องดาเนินการ
๑. จัดตั้งคณะกรรมการระดับพื้นที่หนํวยงานรํวมเป็นคณะกรรมการตามความเหมาะสมของพื้นที่ โดยมีการมอบหมาย
ให๎กระทรวงสาธารณสุขมีอานาจในการแตํงตั้งคณะกรรมการ
๒. แมํขํายสนับสนุนการพัฒนาระบบ และจัดระบบการสนับสนุนแกํสถานพยาบาลเรือนจาพะเยา ให๎สามารถผําน
เกณฑ์การหนํวยบริการปฐมภูมิ (ระบบข๎อมูล ระบบยา ระบบ IC ระบบการจัดบริการ)
7. การพิจารณางบ CF จังหวัด
มติที่ประชุม: การกันงบเป็นยอด CF ระดับจังหวัดแหํงละ 2 ล๎าน เพื่อพิจารณาในไตรมาส 4
8. การพิจารณาการเรียกเก็บและตามจํายคํายาสมุนไพร
เพื่อให๎เกิดสภาพคลํองสถานะการเงินของโรงพยาบาลแมํใจ
มติที่ประชุม: การเรียกเก็บ และการตามจํายคํายาสมุนไพร ขอให๎มีการดาเนินการทุกเดือน
มติที่ประชุม: รับทราบ
4.7 แผนการจัดการเรื่องคัดกรอง TB CXR ในอาเภอที่มีความก้าวหน้าต่ากว่าค่าเฉลี่ยจังหวัด (อาเภอเชียงคา, อาเภอภู
ซาง, อาเภอปง)
4.7.1 เปูาหมายการคัดกรองกลุํมเสี่ยง เครือขํายสุขภาพเชียงคา - ภูซาง 2562
1. อาเภอเชียงคา
1. ผู๎สัมผัสรํวมบ๎าน
ทีบีทุกประเภท ปี 2559 2560 และ 2561
จานวนคัดกรอง ร๎อยละ 40.43
2. HIV
ขึ้นทะเบียนรักษา และยังมีชีวิตอยูํ
จานวนคัดกรอง ร๎อยละ 39.71
3. ผู๎ปุวยโรคเรื้อรัง
DM อายุ 60 ปีขึ้นไป HbA1C > 7
จานวนคัดกรอง ร๎อยละ 17.12
DM ที่อายุ < 60 ปี HbA1C > 7และ BMI < 18.5
จานวนคัดกรอง ร๎อยละ 100
COPD ทุกรายที่ขึ้นทะเบียนรักษา
จานวนคัดกรอง ร๎อยละ 54.23
CKD stage 4, 5 ที่มี BMI < 18.5
จานวนคัดกรอง ร๎อยละ 100
4. ผู๎สูงอายุ
ผู๎สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป ที่มี BMI < 18.5
จานวนคัดกรอง ร๎อยละ 52.36
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ผู๎สูงอายุติดเตียง (ใช๎หลักเกณฑ์ LTC)
จานวนคัดกรอง ร๎อยละ
ผู๎สูงอายุติดบ๎าน (ใช๎หลักเกณฑ์ LTC)
จานวนคัดกรอง ร๎อยละ
5. บุคลากรสาธารณสุข
บุคลากรสาธารณสุข ในโรงพยาบาล
จานวนคัดกรอง ร๎อยละ
บุคลากรสาธารณสุข ในโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตาบล จานวนคัดกรอง ร๎อยละ
6. กลุํมแรงงานตํางด๎าว
เฉพาะรายที่ขึ้นทะเบียนถูกต๎อง
จานวนคัดกรอง ร๎อยละ
7. ผู๎ต๎องขัง
ผู๎ต๎องขังทุกราย
จานวนคัดกรอง ร๎อยละ
รวม จานวนคัดกรอง ร้อยละ
2. อาเภอภูซาง
1. ผู๎สัมผัสรํวมบ๎าน
ทีบีทุกประเภท ปี 2559 2560 และ 2561
จานวนคัดกรอง ร๎อยละ
2. HIV
ขึ้นทะเบียนรักษา และยังมีชีวิตอยูํ
จานวนคัดกรอง ร๎อยละ
3. ผู๎ปุวยโรคเรื้อรัง
DM อายุ 60 ปีขึ้นไป HbA1C > 7
จานวนคัดกรอง ร๎อยละ
DM ที่อายุ < 60 ปี HbA1C > 7และ BMI < 18.5
จานวนคัดกรอง ร๎อยละ
COPD ทุกรายที่ขึ้นทะเบียนรักษา
จานวนคัดกรอง ร๎อยละ
CKD stage 4, 5 ที่มี BMI < 18.5
จานวนคัดกรอง ร๎อยละ
4. ผู๎สูงอายุ
ผู๎สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป ที่มี BMI < 18.5
จานวนคัดกรอง ร๎อยละ
ผู๎สูงอายุติดเตียง (ใช๎หลักเกณฑ์ LTC)
จานวนคัดกรอง ร๎อยละ
ผู๎สูงอายุติดบ๎าน (ใช๎หลักเกณฑ์ LTC)
จานวนคัดกรอง ร๎อยละ
5. บุคลากรสาธารณสุข
บุคลากรสาธารณสุข ในโรงพยาบาล
จานวนคัดกรอง ร๎อยละ
บุคลากรสาธารณสุข ในโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตาบล จานวนคัดกรอง ร๎อยละ
6. กลุํมแรงงานตํางด๎าว
เฉพาะรายที่ขึ้นทะเบียนถูกต๎อง
จานวนคัดกรอง ร๎อยละ
7. ผู๎ต๎องขัง
ผู๎ต๎องขังทุกราย
จานวนคัดกรอง ร๎อยละ
รวม จานวนคัดกรอง ร้อยละ

0.00
46.28
85.07
78.35
20.00
0.00
45.07
79.38
0.00
0.00
100
100
100
76.71
61.22
51.56
0.00
64.28
100
100
77.88

4.7.2 สถานการณ์การดาเนินงานวัณโรคปอด อาเภอปง ปี 2559 - 2562
Pt ขึ้นทะเบียนรักษา เปูาหมาย 171 ตํอแสนประชากร
ปี 2562 => 18 (34/ แสน)

21
วัณโรค เสมหะบวก
อัตรารักษาสาเร็จ
อัตราการขาดยา
อัตราตาย
ผู๎ปุวย MDR TB ไมํมี
HCW ที่ปุวย TB ไมํมี

เปูาหมาย ร๎อยละ 50
เปูาหมาย > 85%
เปูาหมาย < 2%
เปูาหมาย < 5%

ปี 2562 => 6 (42.85%)
ปี 2562 => 81.82
ปี 2562 => 0
ปี 2562 => 16.66 (3 ราย)

แผนการดาเนินงานการคัดกรองวัณโรค โดยการ X – Ray ในกลุํมเสี่ยงอาเภอปง ปี 2562
1. กาหนดตารางการคัดกรองโดยแบํงตามพื้นที่บริการ
2. เจ๎าหน๎าทีโ่ รงพยาบาล/ โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตาบลทาหนังสือนัด/ ประสานสานกับอปท.จัดรถ
บริการรับสํง
3. เจ๎าหน๎าทีโ่ รงพยาบาล รํวมกับโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตาบลให๎บริการหน๎าห๎อง X - Ray
4. X – Ray ชํวงเช๎าคลินิก NCD 30 - 50 ราย ชํวงบํายกลุํมเสี่ยงโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตาบล 30 –
50 ราย
5. พื้นที่หํางไกลสามารถเดินทางมา X - Ray ได๎ทุกวัน
6. เพิ่มการ X – Ray ในวันหยุดราชการ
7. ประสานงานโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เพื่อขอรถ Mobile x - ray คาดวําจะได๎ในเดือน
มีนาคม 2562
ผลการดาเนินงาน ณ 30 มกราคม 2562
เปูาหมาย 4,739 คน ผลงานคัดกรอง 559 ราย (ร๎อยละ 11.8)
มติที่ประชุม: รับทราบ
4.8 การสื่อสารข้อสั่งการผู้ตรวจราชการ ถึงผู้อานวยการโรงพยาบาลทุกแห่งในเรื่อง TB
นายสุทิตย์ เสมอเชื้อ: การจัดการระบบการให๎คาปรึกษาวัณโรค จังหวัดพะเยา
ชํองทางการให๎คาปรึกษา ID line: Consult TB Phayao ตั้งตามมติการประชุมคณะCase Management Team
ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/ 2562 เมื่อ 10 มกราคม 62 วัตถุประสงค์เป็นชํองทางการให๎คาปรึกษาน๎องๆแพทย์ และ case
management team จากโรงพยาบาลชุมชนกับแพทย์ให๎คาปรึกษา การประชุม web conference : Case Management
Team เดือนละ 1 ครั้ง ทุกวันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน เวลา 13.00 น. เป็นต๎นไป สมาชิกกลุํม แพทย์ที่ได๎รับ
มอบหมายให๎ดูแลเรื่องวัณโรค, พยาบาลคลินิกวัณโรคที่ได๎รับมอบหมายให๎เป็น Case Management TB ของโรงพยาบาล,
ผู๎อานวยการโรงพยาบาล, CIPO TB จังหวัด, PM TB จังหวัด
สื่อสารข๎อสั่งการจากผู๎ตรวจฯ เขต 1 จากการประชุม VDO conference ครั้งที่ 2/ 2562
1. เน๎นย้าให๎คัดกรองอยํางจริงจัง ความครอบคลุมต๎องได๎ 90% ขึ้นไป และให๎แล๎วเสร็จภายในมีนาคม
2562
2. ผู๎บริหารต๎องจัดการและสร๎างระบบ เพื่อให๎มั่นใจวําจะเกิดผลลัพธ์ตามที่ตั้งไว๎
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3. ระบบการให๎คาปรึกษา ต๎องชํวยกันพัฒนาเพื่อให๎มั่นใจวําลดการตายได๎จริง
4. จะติดตามผล ทาง VDO conference
มติที่ประชุม: รับทราบ
4.9 โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย จังหวัดพะเยา
นางพิมพ์ชนก หยีวิยม: ความก๎าวหน๎าการดาเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย
มาตรการ
1. การกาหนดนโยบาย
2. คณะทางาน
3. การสื่อสารนโยบาย
4. แผนงาน/ โครงการ (การบูรณาการรํวม)
5. การกาหนดเมนูอาหารลํวงหน๎า 2 เดือน
6. ระบบจัดซื้อจัดจ๎าง
7. ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ
8. มาตรฐานโรงครัว/ ร๎านอาหาร
9. มีจุดจาหนํายผักปลอดภัย

พะเยา





จ๎างเหมา

/ 


เชียงคา





ทาเอง

/


แม่ใจ





ทาเอง

/


ปง





ทาเอง

/ -*


ดอกคาใต้





ทาเอง

/


จุน





ทาเอง

/


เชียงม่วน





ทาเอง

/ -*


* ไม่มีร้านอาหารในโรงพยาบาล
สิ่งที่ดาเนินการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย
1. ประกาศนโยบายอาหารปลอดภัย สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
2. ประชุมคณะกรรมการบูรณาการอาหารปลอดภัย จังหวัดพะเยา
3. จัดทาแนวทางการดาเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ในปีงบประมาณ 2561 (ต๎นน้า กลางน้า ปลายน้า)
รํวมกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง
4. ประชุมผู๎ปฏิบัติงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย
5. ประชาสัมพันธ์เรื่องนโยบายอาหารปลอดภัย
6. ให๎ความรู๎เรื่องการบริโภคอาหารที่ดีตํอสุขภาพและสํงเสริมให๎ความรู๎การบริโภคอาหารปลอดภัย
7. พัฒนาเครือขํายเกษตรกร ผู๎ผลิตผัก - ผลไม๎ ยกระดับมาตรฐานสถานที่คัดบรรจุ สถานที่ผลิตข๎าวสารบรรจุถุง/
แปรรูปอาหาร เพื่อเป็นแหลํงจาหนํายแกํโรงพยาบาล
8. สนับสนุนพื้นที่จาหนํายสินค๎าเกษตรปลอดภัย
แผนการดาเนินงาน ปีงบประมาณ 2562
1. ขยายการดาเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยสูํเครือขํายชุมชนต๎นแบบอาหารปลอดภัยในพื้นที่ชุมชนทํองเที่ยว
จานวน 5 ชุมชน
2. พัฒนาสถานที่ผลิตข๎าวสารบรรจุถุงและอาหารแปรรูป เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
3. ดาเนินงานรํวมกับหนํวยงานภาคีและประชารัฐในการสํงเสริมเครือขํายเกษตรกร
4. ปลูกผักปลอดภัยในหนํวยงานเพื่อสํงเสริมการบริโภคอาหารปลอดภัย
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5. นิเทศติดตามผลการดาเนินงานรํวมกับกลุํมงานอนามัยสิ่งแวดล๎อม
มติที่ประชุม: รับทราบ
วาระที่ 5 เรื่องที่เสนอให๎ที่ประชุมทราบ
5.1 สรุปเหตุการณ์สาคัญ ประจาเดือนมกราคม 2562
นายสุทิตย์ เสมอเชื้อ: สรุปสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพสาคัญ จังหวัดพะเยา เดือนมกราคม 2562
1. ไข๎หวัดใหญํ Influenza A H3 ระบาดในคํายทหาร อาเภอเชียงคา 27 ธันวาคม 2561 - 7 มกราคม 2562
ผู๎ปุวยสํวนใหญํเป็นพลทหารใหมํ และครูฝึก อยูํในชํวงรับการฝึกปรับพื้นฐาน 2 เดือน จานวนผู๎ปุวย รวม 80 ราย ร๎อยละ
9.47 ของกาลังพลของคํายฯ
2. สรุปสถานการณ์ โรคไข๎หวัดใหญํ จังหวัดพะเยา มกราคม 2562
1. ผู๎ปุวยสะสม 437 ราย อัตราปุวย 92.04 ตํอแสน
2. อัตราปุวยสูงเป็นอันดับ 3 ของประเทศ (1 เชียงใหมํ, 2 กรุงเทพมหานคร)
3. อาเภอภูซาง, อาเภอเชียงคา มีอัตราปุวยสูง ลาดับ 1, 2 ของจังหวัดพะเยา
4. สถานการณ์ในปัจจุบัน มีแนวโน๎มลดลง
จากข๎อมูลทางระบาดวิทยาโรคไข๎หวัดใหญํ จังหวัดพะเยา พื้นที่เสี่ยงตํอการระบาดฯ คือ โรงเรียนระดับประถมศึกษา
และศูนย์เด็กเล็ก
คาแนะนาป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
1. ดูแลสุขภาพตนเอง ออกกาลังกาย รักษารํางกายให๎แข็งแรง พักผํอนให๎เพียงพอ
2. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์
3. หลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล๎ชิดกับผู๎ปุวย ไมํใช๎สิ่งของสํวนตัว เชํน ผ๎าเช็ดตัว ผ๎าเช็ดหน๎า รํวมกัน
4. ล๎างมือด๎วยสบูํ หรือเจลล๎างมือบํอยๆ
5. เมื่อมีอาการปุวยควรหยุดงาน หยุดเรียน พักอยูํที่บ๎าน และเข๎ารับการตรวจรักษาที่สถานบริการสาธารณสุข
6. หากรักษาแล๎วอาการไมํดีขึ้นใน 2 วัน หรือมีอาการหอบ เหนื่อย ควรรีบไปพบแพทย์
7. สาหรับโรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก สถานประกอบการตํางๆ และสถานที่สาธารณะที่ประชาชนไปรวมกันเป็นจานวนมาก
ควรทาความสะอาดพื้นที่ที่มีการสัมผัสบํอย เชํน ราวบันไดเลื่อน ลูกบิดประตู ก๏อกน้า โต๏ะ เก๎าอี้ อุปกรณ์ของใช๎ ของเลํนเด็ก
ด๎วยน้ายาทาความสะอาดเป็นประจาทุกวัน
มติที่ประชุม: รับทราบ
5.2 การประกาศกาหนดสถานที่ และจัดสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
นายไพรัช วงศ์จุมปู: ประกาศสานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เรื่อง กาหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศ
เกีย่ วกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู๎แทนราษฎร เนื่องด๎วย ได๎มีพระราชกฤษฎีกาให๎มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู๎แทนราษฎร พ.ศ.
๒๕๖๒ โดยกาหนดให๎มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู๎แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป ในวันที่ 24 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562
และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวําด๎ว ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู๎แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๘๓ กาหนดให๎
ผู๎สมัคร พรรคการเมือง หรือผู๎ใดปิดประกาศหรือติดแผํนปูายเกี่ยวกับการเลือกตั้ ง ได๎เฉพาะในสถานที่ ที่คณะกรรมการการ
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เลือกตั้งกาหนด และต๎องมีขนาดและจานวนไมํเกินที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งได๎ออก
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทา สถานที่ ปิดประกาศเกี่ยวกับ การเลือกตั้ง และสถานที่ติดแผํนปูายเกี่ยวกับการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู๎แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให๎ผู๎สมัครปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งได๎อยํางเทําเทียมกัน ดังนั้น
เพื่อให๎การจัดสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู๎แทนราษฎรของผู๎สมัคร ในเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดพะเยา
เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย อาศัยอานาจตามความในข๎อ ๖ ของประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการจัดทา สถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ ง และสถานที่ติดแผํนปูายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู๎แทนราษฎร
พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงกาหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู๎แทนราษฎร ไว๎ดังนี้
๑. สานั กงานสาธารณสุ ขจังหวัดพะเยา ได๎จัดสถานที่ส าหรับ ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลื อกตั้ง ณ บริเวณอาคาร
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
๒. ขนาดของประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่จะปิดได๎ ต๎องเป็นแนวตั้ง มีขนาดความกว๎างไมํเกิน ๓๐ เซนติเมตร และมี
ขนาดความสูงไมํเกิน ๔๒ เซนติเมตร (กระดาษขนาด เอ ๓)
๓. วิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ให๎ปิดเรียงตามลาดับหมายเลขของผู๎สมัครตามที่กาหนด โดยสถานที่แตํละ
แหํง ให๎ผู๎สมัครปิดประกาศฯ ได๎สถานที่ละ ๑ แผํน และต๎องไมํปิดทับซ๎อนกับประกาศของผู๎สมัครอื่น หรือปิดประกาศอยูํนอก
บริเวณที่กาหนด
๔. ให๎ผู๎สมัครที่ประสงค์ที่จะปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ณ สถานที่ที่ได๎จัดไว๎ แจ๎งความประสงค์ขอปิดประกาศ
เกี่ยวกับการเลือกตั้งกับหัวหน๎าหนํวยงานตามประกาศได๎ ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้ตั้งแตํบัดนี้เป็นต๎นไป
๕. หลักเกณฑ์อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด
มติที่ประชุม: รับทราบ
วาระที่ 6 เรื่องที่เสนอให๎ที่ประชุมพิจารณา
ไม่มี
วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ
7.1 กระทรวงสาธารณสุขได้จัดสนับสนุนเรื่องครุภัณฑ์
ซึ่งเป็นงบกลางเรํงดํวนฉุกเฉิน ในสํวนของพะเยาได๎อยูํ ประมาณ 8 ล๎านบาท 9 ประเภทครุภัณฑ์ 132 รายการ เป็น
ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระจายให๎กับโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตาบล ทั้งหมด 9 อาเภอ ขั้นตอนใน
การดาเนินการ อานาจในการอนุมัติผู๎วําราชการจังหวัดพะเยา มอบให๎นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และได๎จัดทาหนังสือเรียน
ถึงผู๎อานวยการโรงพยาบาลทุกแหํง ขอความรํวมมือเจ๎าหน๎าที่ในสังกัดรํวมเป็นกรรมการกาหนด Spec กรรมการประกวด
พิจารณาการจัดซื้อจัดจ๎าง และกรรมการตรวจรับ
มติที่ประชุม: รับทราบ
ปิดประชุม เวลา 16.30 น.
นายชนะชล บุญปั๋น
บันทึกการประชุม
นางนงคราญ สกุณาพงศ์ ตรวจสอบ

