สรุปการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลด้านสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
วันศุกร์ที่ ๒๙ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุม ๑ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
รายชื่อคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม
๑. นายกรกฤช ลิ้มสมมุติ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา
๒. นางจิรพร ภัทรนุธาพร
ผู้อานวยการโรงพยาบาลพะเยา
๓. นายประพัฒน์ ธรรมศร
แทน ผู้อานวยการโรงพยาบาลเชียงคา
๔. นายเทพนฤมิตร เมธนาวิน
หัวหน้าศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข
๕. นายชาญ เชิดชูเหล่า
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านทันตสาธารณสุข
๖. นายสุรศักดิ์ ชัยชนะ
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านบริหารทางวิชาการ
๗. นางสุรีย์ภรณ์ เลิศวัชรสกุล
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านส่งเสริมพัฒนา
๘. นางสาวไพรจิตร ชัยจารูญพันธ์
เภสัชกรเชี่ยวชาญ ด้านเภสัชสาธารณสุข
๙. นายไพรัช วงศ์จุมปู
นว.สาธารณสุขชานาญการพิเศษ ด้านบริหารงานทั่วไป
๑๐. พ.ต.หญิงณัฐพร แก้วต่าย
แทน ผู้อานวยการโรงพยาบาลค่ายขุนเจืองธรรมิกราช
๑๑. ดร.ธานี กล่อมใจ
ผู้อานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา
๑๒. นายสุกิจ ทิพทิพากร
ผู้อานวยการโรงพยาบาลจุน
๑๓. นายสุชาญ ปริญญา
ผู้อานวยการโรงพยาบาลปง
๑๔. นางนุจีรัตน์ ลิ้มประเสริฐ
แทน ผู้อานวยการโรงพยาบาลดอกคาใต้
๑๕. นายสัมฤทธิ์ ตันติวัฒนากุล
ผู้อานวยการโรงพยาบาลแม่ใจ
๑๖. นายอดิศักดิ์ สุทธการ
รก.ผู้อานวยการโรงพยาบาลภูซาง
๑๗. นางบงกช ไทยเดชา
แทน รก.ผู้อานวยการโรงพยาบาลภูกามยาว
๑๘. นายสว่าง กิตติศักดิ์กาจร
สาธารณสุขอาเภอเมืองพะเยา
๑๙. นายสุภักดิ์ วงศ์ประสิทธิ์
สาธารณสุขอาเภอดอกคาใต้
๒๐. นายไชยยนต์ วงศ์ใหญ่
สาธารณสุขอาเภอเชียงคา
๒๑. นายประพันธ์ เดชะบุญ
สาธารณสุขอาเภอปง
๒๒. นายชัยย์นัน พัฒนไพจิตร
สาธารณสุขอาเภอภูซาง
๒๓. นายมนตรี วิลาชัย
สาธารณสุขอาเภอภูกามยาว
๒๔. นายวรศิลป์ ผัดมาลา
สาธารณสุขอาเภอเชียงม่วน
๒๕. นายภานุมาศ พรหมเผ่า
รก.สาธารณสุขอาเภอจุน
๒๖. นายภูวนารถ ลิ้มประเสริฐ
รก.สาธารณสุขอาเภอแม่ใจ
๒๗. นางนวพรรษ ปุญญมัย
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
๒๘. นางปิยพร ผดุงวงศ์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
๒๙. นางสาวญาณิน สายโกสุม
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ
๓๐. นายเฉลิม ใจอุ่น
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
๓๑. นางจารุวรรณ บัวบึง
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
๓๒. นางสาวสุทธิพร ชมภูศรี
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
๓๓. นางรัชนี ขัตตะละ
หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

๓๔. นางปรียานุช เชิดชูเหล่า
หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
๓๕. นางอรทัย มาลัยรุ่งสกุล
หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทย
๓๖. นางฉัตรศิริ พิสิษฐ์กุล
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค
๓๗. นางพรพิมล วงศ์เมือง
กลุ่มงานทันตกรรม
๓๘. นางสาวสุภาภรณ์ ใจบุญลือ
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
๓๙. นางนงคราญ สกุณาพงศ์
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
๔๐. นางพรพิรุณ มูลเครือคา
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน
คณะกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม เนื่องจากติดราชการ
๑. นายสุคนธ์ คาวิชัย
ผู้อานวยการโรงพยาบาลพะเยาราม
๒. นายพรชัย เตชะคุณากร
หัวหน้ากลุ่มงานพ.ร.ส. รพ.พะเยา
๓. นายชวชัย พงษ์พนัศ
หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพ.พะเยา
๔. นายชัยพร การะเกด
หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพ.ชียงคา
๕. นายสมภพ เมืองชื่น
รก.ผู้อานวยการโรงพยาบาลเชียงม่วน
๖. นายอนุโรจน์ ศุภการกาจร
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ
๗. นายจเร บัวสัมฤทธิ์
หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ
๘. นางสาวมติมนต์ กาวิละ
หัวหน้างานควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
๙. นายวรายุทธ รักษ์ปุา
หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที่๑.๓เชียงราย
๑๐. ว่าที่ร.ต.จิตเกษม ประสิทธิ์อยู่ศีล
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯเทศบาลเมืองพะเยา
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายธีรศักดิ์ วงศ์ใหญ่
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
๒. นางสาววัชรินทร์ นามวงศ์
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
๓. นายสุทิตย์ เสมอเชื้อ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
๔. นางอัญญารัตน์ ภมรมานพ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
๕. นางพรรณเพ็ญ ใจการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
๖. นางจุรีรัตน์ ทูลมณี
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
๗. นางอนงค์ วรรณสอน
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
๘. นางพัฒนาการ ผลศุภรักษ์
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
๙. นางสาวจิดาภัทร เนตรสุวรรณกุล
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
๑๑. นายสุประวัติ เผ่าอินทร์
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
๑๒. นางชญาดา ศรีเครือมา
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
๑๓. นางสาวจันทร์ทิพย์ ยะแสง
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
๑๔. นางญาณิน สิทธิมงคล
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
๑๕. นางพัทธยา คมบาง
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
๑๖. นายวิวัฒน์ สมเครือ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
๑๗. นางนุชนาฏ เหมวุฒิพันธ์
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
๑๘. นางแสงทวน แก้วจิโน
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
๑๙. นายสุรินทร์ ใจมั่น
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
๒๐. นางฉลวย หาลือ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ

๒๑. นางพรมาลี พรหมมา
๒๒. นางดอกแก้ว ตามเดช
๒๓. นางจิราภรณ์ ณ ลาปาง
๒๔. นายอนันต์ สระสม
๒๕. นายธนันท์รัฐ จันทร์ถนอม
๒๖. นายสุเวียต ดวงแก้ว
๒๗. นางสาวศรินดา เสมอใจ
๒๘. นายชนะชล บุญปั๋น
๒๙. นางสาวเอราวัณ อ้อยหวาน
๓๐. นางสาวธัญญลักษณ์ ถิ่นรัตน์
๓๑. นางโสภิญญา ภูมิพันธ์
๓๒. นางสาวกัลยาณี กาวินทา

พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
เจ้าพนักงานสถิติชานาญงาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นักทรัพยากรบุคคล
นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุข
แพทย์แผนไทย

เริ่ มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. นายแพทย์กรกฤช ลิ้ มสมมุติ นายแพทย์ส าธารณสุ ขจังหวัดพะเยา
ประธานในที่ประชุมน าไหว้พระ สวดมนต์ตามโครงการส่ งเสริมจริยธรรมในองค์กรกล่าวเปิดประชุมและ
ดาเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
๑.๑ ระบบงานสารบรรณอิเลคทรอนิกส์ (E-Office) : เปูาหมาย เพื่อพัฒนาให้ถึงระดับรายบุคคลโดย
สามารถจัดการหนังสือที่รับผิดชอบได้ด้วยตัวเอง มอบให้กลุ่มงานบริหารทั่วไปกาหนด timeline ในการพัฒนา
ภายใน ๔ เดือน
๑.๒ การประชุมทางไกลผ่านระบบอิเลคทรอนิกส์( Web Conference) : ให้เป็นมาตรการหลักในการ
จัดประชุม ถ้านอกเหนือจากนี้ให้กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์พิจารณาตามเกณฑ์ความจาเป็น
ในการประชุมกวป.ครั้ งต่ อไปให้ เริ่ม ใช้ร ะบบประชุ มทางไกลผ่ านระบบอิ เลคทรอนิ กส์ (Web
Conference)
๑.๓ การแจ้งหรือรายงานเหตุการณ์สาคัญทางสาธารณสุขหรือเหตุการณ์จาเป็นเร่งด่วน ให้ รายงาน
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดที่กากับพื้นที่และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทราบก่อนดังนี้
เหตุการณ์ที่มีผลต่อสุขภาพ หรือชีวิตของเจ้าหน้าที่ในความรับผิดชอบ
ความเสียหายร้ายแรงต่อทรัพย์สินของทางราชการ เช่น รถหาย เป็นต้น
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับประชาชนในวงกว้าง เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของส่วนกลาง เช่น พบ
ผู้ปุวยจานวนมากผิดปกติโรคสาคัญ เป็นต้น
มติที่ประชุม : รับทราบ
ผู้บริหาร
๑.๔ การจัดทาคาของบลงทุน งบ พรก. เงินกู้ฉุกเฉินในการ แก้ไขปัญหา COVID-19
จากสาระสาคัญของการประชุมคณะกรรมการเสนอแผนด้านสาธารณสุข ในวันศุกร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม
๒๕๖๓ กระทรวงสาธารณสุขและจากการประชุมกลุ่ม ๑ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ มีมติกาหนดกรอบ
วงเงิน ๒๑,๒๓๘,๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยแบ่งวงเงินออกเป็น ๓ ระดับเท่าๆกัน การเสนอแผนงานหรือโครงการไม่
ควรซ้าซ้อนกับคาของบกลางที่ขอไปก่อนหน้านี้ วงเงินจัดสรรสามารถเกลี่ยกันภายในจังหวัดได้ หากรายการ

ไหนที่ขอเพิ่มนอกเหนือจาก Shopping list ที่เกี่ยวกับโควิด ต้องผ่านความเห็นชอบจาก นพ.สสจ. พร้อม
หนังสือและเอกสารแนบ ส่ง กบรส.ภายในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จากเดิมที่แจ้งให้ PCU สามารถส่งคา
ขอมาได้ มติล่าสุดให้ตัดวงเงินของ PCU ของโรงพยาบาล ไม่ต้องส่งคาขอขึ้นไป โดยนโยบายของ รมต.ไม่ให้ขอ
เครื่องมือแพทย์เกี่ยวกับมะเร็ง เช่น LINAC การพิจารณาของจังหวัดพะเยา ได้ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ เงื่ อนไข
การจัดทางบลงทุนขาขึ้นทั้งสิ่งก่อสร้าง และครุภัณฑ์ ผ่าน web ex เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา
๑๖.๓๐น.รายการที่ทาคาขอขึ้นมาอยู่ในวงเงินที่กาหนด ทุกรายการอยู่ใน shopping list ทุกรายการผ่าน
ความเห็นชอบจาก นพ.สสจ. และส่งให้เขตเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรม
การจัดทาของบลงทุนส่วนภูมิภาค ของ กบรส. ให้แล้วเสร็จภายก่อนเที่ยงของวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓
สรุปคาของบประมาณที่ทารายการส่งเขต ระดับรพ.สต. จานวน ๖๕.๙ ล้านบาท รพช. (F3) จานวน ๙.๘ล้าน
บาท รพช.(F2) จานวน ๓๙.๘ ล้านบาท รพท.(M1) ๔๙.๙ ล้านบาท และรพท.(S) จานวน ๕๗.๓ ล้านบาท
มติที่ประชุม : รับทราบ
๑.๕ ตามประกาศของจังหวัดพะเยาให้มีสถานที่กักตัว Local quarantine สาหรับผู้เดินทางมาจาก
จังหวัดพื้นที่เสี่ยง เช่น จังหวัดภูเก็ต กลุ่มที่มาจาก state quarantine โดยมติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
พะเยาให้กักตัวอีก ๗ วัน
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม กวป.เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๓
มติที่ประชุม : รับรองรายงาน
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณประจาเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ : ผลการเบิกจ่ายเงินงบดาเนินงาน
(เปูาหมายร้อยละ ๘๐) ดังนี้
๑) กลุ่มงานในสานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ผลเบิกจ่ายมากที่สุดได้แก่กลุ่มงานแพทย์ไทย สานักเลขา
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
๒) โรงพยาบาล เบิกจ่ายมากที่สุดได้แก่ รพ.ดอกคาใต้ รพ.จุน รพ.เชียงม่วน
๓) สานักงานสาธารณสุขอาเภอ เบิกจ่ายมากทีส่ ุด ได้แก่ สสอ.จุน สสอ.เชียงคา สสอ.ดอกคาใต้
มติที่ประชุม : รับทราบและเร่งรัดการเบิกจ่ายตามรายไตรมาส
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๔.๑ การจัดสรรงบประมาณงวด ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
การบริหารจัดการงบประมาณ : ให้หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรเร่งรัดการเบิกจ่ายตามกิจกรรมรวมถึงทา PO
ภายใน ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ (กิจกรรมที่ดาเนินการในเดือน ก.ค.-ก.ย.หากมีความจาเป็นเร่งด่วนจริงๆ ให้
ชี้แจงต่อ นพ.สสจ.เป็นรายบุคคล) หากกิจกรรมที่ไม่สามารถดาเนินการได้ตามแผนและมีความจาเป็นขอ
เปลี่ ย นแปลงกิจ กรรม ให้ ทาบั น ทึก ข้อความส่ งมาด่ว น โดยกลุ่ มงานยุ ทธศาสตร์จะทาการตรวจสอบและ
รวบรวม เสนอขออนุมัติ นพ.สสจ.เป็นภาพรวม กิจกรรมที่ไม่สามารถดาเนินการได้จริงๆ ให้รีบคืนงบประมาณ
โดยจัดทาเป็นบันทึกข้อความ พร้อมระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้(ณ วันที่ ๓๐ พ.ค.) มียอดแจ้งคืนเงิน
จานวน ๖๗๙,๕๓๖.๓๗ บาท จังหวัดจะรวบรวมงบที่คืน เพื่อบริหารจัดการงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแหล่งเงินและเป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด

รองสุรศักดิ์ ชัยชนะ : การเบิกจ่ายงบประมาณ ในส่วนสานักงานสาธารณสุขอาเภอ งบปกติ งบพัฒนาจังหวัด
งบปภ.โครงการยับยั้ง COVID-19 ให้บริหารจัดการด้านเวลา แผนไม่ให้ซ้าซ้อน เร่งรัดการเบิกจ่าย ติดตามการ
จัดสรร การเบิกจ่าย ควบคุมกากับอย่างใกล้ชิด
มติที่ประชุม : รับทราบ
๔.๒ กาหนดการนิเทศงานและตรวจราชการระดับกระทรวง กรณีปกติรอบที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ :
การนิเทศงานและการตรวจราชการแบ่งเป็น ๒ ช่วง โดยการนิเทศงานสาหรับสานักวิชาการต่างๆ จะเข้ามา
ก่อนการตรวจราชการก่อน ๒ สัปดาห์ เพื่อ รวบรวมข้อมูลและดูภาพรวมจังหวัดก่อนที่จะมีการตรวจราชการ
กาหนดการตรวจราชการสาหรับผู้นิเทศ คือวันที่ ๑๖-๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ ดังนี้
วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.คณะนิเทศงานพร้อมทีม เข้ารับฟังบรรยายผล
การดาเนินงานภาพรวมจังหวัด ตามประเด็น การตรวจราชการ ๔ ประเด็น และ ๓ เรื่องสาคัญระดับจังหวัด ณ
ห้ อ งประชุ ม ๑ ส านั กงานสาธารณสุ ขจั ง หวั ด พะเยา ส านั กงานสาธารณสุ ขจั ง หวั ด พะเยา เสนอผลการ
ดาเนินงานภาพรวมจังหวัดตามเปูาหมายประเด็นการตรวจราชการ ๔ ประเด็น และ ๓ เรื่องสาคัญระดับ
จังหวัด ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและ สรุปผลการดาเนินงาน COVID–19 สถานการณ์
การเงิ น การคลั งภาพรวมจั ง หวั ด โรงพยาบาลพะเยา นาเสนอผลการขั บเคลื่ อ นการดาเนิน งานที่ มีก าร
Cascade การพัฒนาคุณภาพระบบบริการ (Service Plan) ตามประเด็นสาคัญ รวมถึงประสิทธิภาพด้าน
การเงิน การคลัง ฯลฯ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. คณะที่ ๑ ลงพื้นที่เข้าวิเคราะห์ข้อมูลในหัวข้อประเด็นที่
รั บ ผิ ด ชอบตามแผนการตรวจราชการกระทรวงในหน่ ว ยงานส านั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด พะเยาและ
โรงพยาบาลพะเยา โดยจังหวัดเตรียมผู้รับผิดชอบและเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับการนิเทศงานในหัวข้อ
ประเด็น ตามแผนการตรวจราชการ คณะที่ 2 ตรวจราชการเยี่ย ม รพ.สต.ในอาเภอดอกคาใต้ สรุ ปผลการ
ดาเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการที่เชื่อมโยงกันของ คปสอ. ดอกคาใต้ และ รพ.สต. คณะนิเทศงาน
ซักถามและให้ข้อเสนอแนะแนวทางการดาเนินงาน
วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐-๐๙.๓๐ น. หัวหน้าคณะนิเทศ และผู้แทนผู้นิเทศงาน นิเทศ
งานตามประเด็น ดังนี้ ๑)โครงการราชทัณฑ์ปันสุขฯ ๒) กัญชาทางการแพทย์และสมุนไพรฯ ๓) สุขภาพกลุ่มวัย
ประเด็นสุขภาพผู้สูงอายุ ๔) ประเด็นลดแออัด ลดรอคอย หารือแนวทางการบูรณาการงานร่วมกัน
เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น. หัวหน้าคณะนิเทศงาน และหัวหน้าคณะ/ผู้แทนผู้นิเทศงานทุกประเด็นประชุม
เตรียม การนาเสนอผลการนิเทศงานกรณีปกติ ณ ห้องประชุม ๑ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
เวลา ๑๒.๐๐ น. คณะนิเทศงานเดินทางกลับ
วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐-๑๗.๐๐ น. ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และคณะ
เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการเสนอผลการดาเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการ ๔ ประเด็น และ ๓ เรื่อง
สาคัญ ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมชั้น ๗ ห้อง A ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา ดังนี้
๑) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นาเสนอผลการดาเนินงานภาพรวมจังหวัดตามเปูาหมายประเด็นการ
ตรวจราชการ ปัญหา อุปสรรคข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย Agenda based
๑) โครงการพระราชดาริ :โครงการราชทัณฑ์ปันสุขฯ
๒) กัญชาทางการแพทย์และสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ (สมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ อาหารปลอดภัย)
Function based
๓) สุขภาพกลุ่มวัย
๓.๑ สุขภาพแม่และเด็ก
๓.๒ สุขภาพผู้สูงอายุ Area based

๔) TB
๕) Health Literacy
๖) สุขภาพจิต โรงพยาบาลพะเยา นาเสนอผลการขับเคลื่อนการดาเนินงานที่มีการCascade การพัฒนา
คุณภาพระบบบริการ (Service Plan) ตามประเด็นสาคัญ Agenda based : กัญชาทางการแพทย์และ
สมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ (คลินิกให้บริการ) Function based
๗) ลดแออัด ลดรอคอย Area based
๘) COPD คณะนิเทศงานเสนอสรุปผลการนิเทศ คณะตรวจราชการซักถามและให้ข้อเสนอแนะแนวทางการ
ดาเนินงาน
กลุ่มเปูาหมายเข้าร่วมประชุม :คณะตรวจราชการ /ผู้บริหาร สสจ./ผอ.รพท./ผอ.รพช./สสอ./หัวหน้ากลุ่มงาน
:สาหรับ ผู้รับผิดชอบงาน ในสสจ.,สสอ.,รพ./ผู้แทน รพ.สต.ประชุมผ่านระบบ Web Conference ของจังหวัด
วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ คณะผู้ตรวจราชการเดินทางไปตรวจเยี่ยมพื้นที่ คปสอ. เชียงม่วน รับฟังการ
บรรยายสรุปผลงานตามประเด็นการตรวจราชการ การพัฒนาระบบบริการ (Service Plan)การถ่ายระดับใน
ระดับอาเภอ สถานการณ์การเงินการคลัง
- คณะตรวจราชการซักถามและให้ข้อเสนอแนะตรวจเยี่ยม รพ.สต บ่อเบี้ย นาเสนองานปฐมภูมิที่ดาเนินการ
และความเชื่อมโยงนโยบาย ผลงานเด่น
มติที่ประชุม : รับทราบ
๔.๓ แผนการประเมิน Green &Clean Hospital Plus ปี ๒๕๖๓
ตามที่นโยบายพัฒนาเรื่อง Green &Clean Hospital Plus ปี ๒๕๖๓ ประกอบด้วยบันได ๓ ขั้นในการพัฒนา
GREEN & CLEAN hospital (ระดับพื้นฐาน ระดับดี ระดับดีมาก) ผลการประเมินโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัย
สิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital รพ.ผ่านเกณฑ์ ดีมาก Plus จานวน ๓ แห่ง (เกณฑ์ ๑
แห่ง) คือ รพ.เชียงคา, รพ.ปง,รพ.จุน ระดับดีมาก ๓ แห่ง รพ.พะเยา, รพ.แม่ใจ,รพ.เชียงม่วน ระดับพื้นฐาน ๒
แห่ง รพ.ภูกามยาว, รพ.ภูซาง
การประเมินโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ปี ๒๕๖๒ ผ่านเกณฑ์ทุกรพ.ยกเว้นรพ.เชียงม่วน เนื่องจาก
ติดเงื่อนไขวัตถุดิบมีสารปนเปื้อน
การประเมินมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมสาหรับโรงพยาบาล ปี
๒๕๖๒ ระดับดีมาก ๑ แห่ง (รพ.เชียงคา) เริ่มต้นพัฒนา ๒ แห่ง (รพ.จุน รพ.ปง) ยังไม่ได้รับการประเมิน ๔
แห่ง (รพ.พะเยา รพ.แม่ใจ รพ.เชียงม่วน รพ.ดอกคาใต้) ยังไม่เข้าเกณฑ์การประเมิน ๒ แห่ง
(รพ.ภูกามยาว และ รพ.ภูซาง)
เปูาหมาย รพ.พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital ๒๕๖๓
เกณฑ์ดีมาก Plus ๓๐% ดีมาก ๘๕% ซึ่งครั้งที่ ๑ ประเมินโดย สสจ.พะเยา ครั้งที่ ๒ ประเมินโดย ศูนย์อนามัยที่ ๑
และ สคร.๑ เชียงใหม่
การประเมิ น ตนเองตามมาตรฐานการจั ดบริ การ อาชีว อนามัย และเวชกรรมสิ่ ง แวดล้ อ มส าหรั บ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลในระบบออนไลน์ ยกเลิกการประเมินตนเองมาตรฐานการจัดบริการ
อาชีวอนามัยให้กับแรงงานในชุมชน (เกณฑ์มาตรฐาน ๑๑ ข้อ) ให้ รพ.สต.ทุกแห่งประเมินตนเองตามมาตรฐาน
การจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม (เกณฑ์มาตรฐาน ๒๕ ข้อ) ตาม QR Code สสจ.พะเยา
จะทาหนังสือไปที่ สสอ.ทุกแห่ง
มติที่ประชุม : รับทราบ

๔.๔ แนวทางการดาเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย
สืบเนื่องจากการตรวจราชการรอบที่ ๑/๒๕๖๓ ผู้ตรวจราชการเน้นให้โรงพยาบาลทุกแห่งมีการติด
ปูายใช้วัตถุดิบปลอดภัย และทางศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑ เชียงใหม่มีหนังสือ ที่ สธ ๐๖๐๘.๐๓.๒/ว๐
๙๙๒ ลงวันที่ ๑๙ พ.ค. ๒๕๖๓ แจ้งประเด็นการตรวจราชการเพิ่มเติม เรื่อง การสื่อสารวัตถุดิบอาหาร
ปลอดภัยในรพ.ให้ประชาชนที่มาใช้บริการโดยมี KR1: ให้สานักงานสาธารณสุขจังหวัด กาหนดนโยบายและ
สื่อสารให้ รพ. จัดทาปูายประชาสัมพันธ์ความปลอดภัยด้านอาหารบริเวณทางเข้า -ออก ภายในเดือนมิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๖๓
KR2: ให้โรงพยาบาล ได้ดาเนินการจัดทาปูายสื่อสารความปลอดภัยด้านอาหารบริเวณทางเข้า -ออก ภายใน
เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ขอความร่วมมือ แจ้งติดปูาย การใช้วัตถุดิบปลอดภัย รพ.ใช้ผัก ผลไม้ปลอด
สารพิษ ขอความร่วมมือให้โรงพยาบาลทุกแห่งดาเนินการตามข้อสั่งการผู้ตรวจราชการ
มติที่ประชุม : รับทราบ
๔.๕ สรุปเหตุการณ์สาคัญเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓
๔.๕.๑ สถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) : สถานการณ์ระดับ ประเทศ พบ
ผู้ปุวยยืนยัน จานวน ๓,๐๕๔ คน เสียชีวิต ๕๗ คน มีแนวโน้มลดลง จังหวัดพะเยาพบผู้ปุวยยืนยัน จานวน ๓
ราย เสียชีวิต จานวน ๑ ราย (อ.จุน) การติดตามตรวจ case PUI ๒๐๗ ราย ไม่มีผู้ปุวยยืนยันรายใหม่ ๕๑ วัน
ผลการสุ่มตรวจเชิงรุก Active case finding ตามโครงการปูองกันหรือยับยั้ง จ.พะเยา (เปูาหมาย ๕๐๐ ราย)
ตรวจผู้กักตัวใน LQ (จ.ภูเก็ต) จานวน ๔๖ ราย ไม่พบเชื้อ ร้อยละการตรวจเปรียบเทียบเปูาหมาย = ๙.๒๐ %
ผลการสุ่มตรวจในกลุ่มเสี่ยง Sentinel Surveillance (ตรวจน้าลาย) ของกรมควบคุมโรค (เปูาหมาย ๕๙๐
ราย) ตรวจบุคลากรทางการแพทย์ ตรวจจานวน ๒๘ ราย ไม่พบเชื้อ พนักงานไปรษณีย์ จานวน ๔ ราย
ไม่พบเชื้อ ตลาดนัด ตรวจ ๒๐ ราย ไม่พบเชื้อ รวมร้อยละการตรวจเปรียบเทียบเปูาหมาย = ๘.๘๑%
๔.๕.๒ โรคไข้เลือดออก : สถานการณ์ระดับประเทศ เทียบปีที่ผ่านมามีจานวนน้อยกว่า ร้อยละ ๔๑
จังหวัดพะเยามีอัตราปุ วยเป็นอันดับ ที่ ๗๐ ของประเทศ ปี ๒๕๖๓ จังหวัดพะเยา พบผู้ปุว ยไข้เลือดออก
จานวน ๓๒ ราย (เชียงม่วน ๒๓ ราย ดอกคาใต้ ๕ ราย เมืองพะเยา ๒ ราย เชียงคา ๑ ราย อ.ปง ๑ ราย ) ผู้ปุวยปี ๒๕๖๓
แยกรายสัปดาห์ต่ากว่าค่ามัธยฐาน ๕ ปี
๔.๕.๓ Outbreak โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน : พบในพื้นที่อาเภอภูกามยาว จานวน ๑๑๓ ราย รายแรก
วันที่ ๒๓ พ.ค.๒๕๖๓ พบมากที่สุดในวันที่ ๒๔ พ.ค.๒๕๖๓ กระจาย ๓ อาเภอ ๗ ตาบล (ภูกามยาว: ต.ดงเจน
ต.แม่อิง ต.ห้วยแก้ว, เมือง: ต.ท่าวังทอง, ดอกคาใต้: ต.ดงสุวรรณ ต.ห้วยลาน ต.คือเวียง) ลักษณะแหล่งโรค
ร่วม ระยะฟักตัวระหว่าง ๘ - ๒๘ ชั่วโมง ปัจจัยเสี่ยง การรับประทานเนื้อควายดิบ เชื้อก่อโรค รอการชันสูตร
จากห้องปฏิบัติการจากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์จังหวัดเชียงราย
ทพ.ชาญ เชิดชูเหล่า: เน้นการดูแลเรื่อง ขยะ และสิ่งแวดล้อม , การรับประทานอาหารดิบ เน้นประชาสัมพันธ์
กินสุก
มติที่ประชุม : รับทราบ
๔.๖ ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนการดาเนินงานวัณโรคจังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ2563
การค้นหาผู้ปุวยรายใหม่ ภาพรวมกลุ่ม Active เทียบกับเปูาหมาย ทาได้เกินเปูาหมาย (๑๐๗%) แต่
ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติและเจ้าหน้าที่ยังไม่ครบสามารถคัดกรองเพิ่มได้ กลุ่ม Passive ค้นหาภาพรวม ๑๐๖%
แต่กลุ่มผู้ปุวย COPD สามารถคัดกรองเพิ่มได้ การรักษาผู้ปุวยวัณโรครายใหม่ พบเสียชีวิต ๑๘ราย (๑๖.๖๗ ต่อ

แสนประชากร) คุณภาพการคัดกรอง ภาพรวม ๖๑.๔๖% (อ.ดอกคาใต้คัดกรองมากที่สุด ) เน้น Monitor ใน
กลุ่มเสี่ยง
ผอ.รพ.พะเยา : ประเด็นที่เน้นย้าคือการเข้าถึงการรักษาและการดูแลผู้ปุวยแบบเข้มข้นจากเจ้าหน้าที่และ การ
consult caseทุกรายเพื่อให้อัตราการตายลดลง
มติที่ประชุม : รับทราบ
๔.๗ สรุปประชุมคณะกรรมการ CFO
๑) การจัดทา MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา/สสจ.พะเยา เรื่อง การส่งต่อผู้ปุวยนอกเพื่อการรักษา มี
สาระสาคัญ คือ กรณีส่งต่อจาก ม.พะเยา จ่ายตามจริงไม่เกิน ๗๐๐ บาท กรณีส่งมาทา CT,MRI ตามอัตรา
จังหวัดพะเยา กรณีส่งนิสิตฝึกงานในหน่วยงาน (มีหนังสือ+รายชื่อจากสสจ.) สามารถเรียกเก็บได้ การส่งตรวจ
Specimen จ่ายตามอัตรากรมบัญชีกลาง(มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ ๑ ม.ค. ๒๕๖๓)
๒) ผลการประเมิน TPS Q ๒๕๖๓ ระดับดีมาก รพ.เชียงคา ระดับดี รพ.ดอกคาใต้ ประเด็นคือ Labor cost ,
ค่ายา,อัตราครองเตียง
๓) สรุปรายได้ค่าใช้จ่าย เดือน เมษายน ๒๕๖๓ ไม่ผ่าน คือ รพ.ภูซาง และรพ.ภูกามยาว ประเด็น คือ การ
บันทึกบัญชี
๔) สถานการณ์ด้านการเงินการคลัง จ.พะเยา พบว่า risk score ระดับ ๓ ที่รพ.พะเยา ระดับ ๒ ที่ รพ.ดอก
คาใต้และระดับ ๑ ที่รพ.แม่ใจ
๕) ความก้าวหน้าการบริหารจัดการงบค่าเสื่อม งบฯ ปี ๒๕๖๒ ยังคงค้างของ รพ.ดอกคาใต้ รถกระบะให้
ดาเนินการให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ความก้าวหน้าของบฯ ปี ๒๕๖๓ หน่วยบริการดาเนินการถึง
ขั้นตอนทาสัญญาเรียบร้อย สามารถดาเนินการต่อได้จนสิ้นสุดกระบวนการต่อได้ กรณีดาเนินการไม่ถึงขั้นตอน
ทาสัญญา ให้ทาหนังสือขอขยายเวลาและการเก็บรักษาเงิน มาที่จังหวัด เพื่อเสนอต่อ สปสช.เขต ภายใน ๓๐
มิถุนายน ๒๕๖๓ เพื่อส่งขอขยายเวลา ไปที่ สปสช.เขต ดาเนินการต่อ
๗) Timeline การจัดทางบค่าเสื่อมจ.พะเยา ปีงบฯ ๒๕๖๔ : ๕ มิ.ย. ๒๕๖๓ ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทา
แผนฯ ปี ๒๕๖๓ วันที่ ๕ ก.ค. ๒๕๖๓ หน่วยบริการจัดส่งแผน (บันทึกเข้าไปในโปแกรม) ภายในวันที่ ๑๐
ก.ค. ๒๕๖๓ พิจารณาแผนคอมพิวเตอร์(หน่วยงานสังกัดสสจ.พะเยา) วันที่ ๑๕ ก.ค. ๒๕๖๓ พิจารณาแผน
(รอบที๑่ /๖๓) วันที่ ๓๐ ก.ค. ๖๓ พิจารณาแผน (รอบ ๒/๖๓) ภายใน วันที่ ๙ ส.ค. ๒๕๖๓ (สปสช.ปิดระบบ
วันที่ ๑๐ ส.ค. ๒๕๖๓)
๘) สรุปผลการสอบทานระบบงานที่สาคัญ รพ.จุน : ระบบยา/Sub stock ; สถานการณ์COVID 19 ทาให้มีการ
จ่ายยาเพิ่มขึ้น เช่นจาก ๒ เป็น ๓ เดือน มีรายการยาเพิ่มขึ้น ขอให้ทบทวนการใช้ยาของรพสต.โดยใช้โปรแกรม
EMR รพ.ดอกคาใต้ เป็นต้นแบบเพื่อบริหาร Stock ยา ในรพสต. , ระบบรับเงินบริ จาค/เงินมีวัตถุประสงค์ ;
เร่งรัดให้สามารถจัดซื้อที่ดินจากเงินบริจาค ภายในปีงบฯ ๒๕๖๓ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนทางการเงิน , ระบบ
สาธารณูปโภค/ซ่อมแซม ; การตรวจสอบระบบประปาทาให้ลดค่าน้าได้มากขึ้น ปรับวิธีการเปิดปิดไฟฟูา เพื่อ
ลดอัตราการPeak ซึ่งจะทาให้สามารถลดค่าไฟฟูาได้มากยิ่งขึ้น , ระบบงานผู้ปุวยใน ; พบว่ามี CMI กลุ่ม OR
น้อย เห็นควรทบทวนระบบ Audit เนื่องจากพบว่ามีการบันทึกหัตถการไม่ครบเช่น การทา PT ในผู้ปุวย
Intermediate care รวมถึงหัตถการอื่น ๆ ที่สาคัญ ศักยภาพของ Care giver ในส่วนของกายภาพ เพื่อเรียก
เก็บจากกองทุนฟื้นฟูฯได้ (ลดการนอนนาน) ส่งข้อมูลผู้ปุวยใน ๓ ฐานให้ครบถ้วนและตรงกัน (กบรส., เขต,
สปสช.) , ระบบบริหารเครือข่าย (CUP) ; พิจารณางบค่าเสื่อมจากการสารวจครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างที่เสื่อมสภาพ
เพื่อพิจารณารายการที่เหมาะสม โดยไม่กาหนดวงเงินเบื้องต้น ,ระบบบริหารกองทุนย่อย(Fee schedule) ;
เร่งรัดการดาเนินการเรื่อง Fluoride เคลือบหลุมร่องฟัน จ่ายตามผลงานส่งก่อนได้เงินก่อน

๙) การพัฒนาโปรแกรม EMR เพื่อใช้ในการRefer มี Timeline ดังนี้ วันที่ ๒๕ พ.ค. ๒๕๖๓ ทบทวนกิจกรรม
ตาม Timeline ทุกรพ.ได้ดาเนินการติดตั้งโปรแกรม EMR เรียบร้อยแล้ว
วันที่ ๒๘ พ.ค. ๒๕๖๓ ทดสอบโปรแกรม set cloud server Test ระบบ รพ.เชียงคา วันที่ ๕ มิ.ย. ๒๕๖๓
พัฒนาคู่มือการใช้งานและเผยแพร่ วันที่ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๖๓ ทดสอบการใช้งานโปรแกรมระบบRefer Back +
Lab + COC (รพ.พะเยา,เชียงคา,ดอกคาใต้,จุน) วันที่ ๒๓ มิ.ย. ๒๕๖๓ อบรมการใช้งานแก่ User ผ่าน web
conference จากแม่ข่าย สสจ. กับรพ. ทุกแห่งหัวข้อ ระบบงาน Refer back + LAB+COC วันที่ ๑ ก.ค.
๒๕๖๓ เปิดการใช้งานโปรแกรม EMR ในระบบงาน Refer back + AB+COC ทุกรพ.
นพ.สสจ.พะเยา : สอบถามรพ.ดอกคาใต้ เรื่อง งบค่าเสื่อมปี ๒๕๖๒ ที่ยังค้าง (รถ กะบะ) ขอให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๑ เดือน
มติที่ประชุม : รับทราบ
๔.๘ แผนการดาเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ (พชอ.)
๑.) ได้รั บ งบสนั บ สนุ น จากสสส.ในโครงการสนับสนุนการขับเคลื่ อนการพัฒ นาคุณภาพชีวิตและ
ยกระดับสุขภาวะประชาชนด้วยกลไกล คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ จานวนเงิน ๖๙๓,๐๐๐
บาท และจัดสรรให้อาเภอละ ๖๐,๐๐๐ บาท โดยมีภารกิจที่อาเภอดาเนินงานคือการทบทวนคาสั่ง พชอ. จัด
ประชุมแบบมีส่วนร่วมเพื่อคัดเลือกประเด็นขับเคลื่อนอย่างน้อย ๒ ประเด็น(สามารถใช้งบที่ให้ดาเนินการ)
วางแผนดาเนินงาน ประเมินผลการดาเนินงาน รายงานผลและสรุปบทเรียน งบประมาณสามารถนามาใช้ใน
ส่วนการดาเนินงาน COVID และใช้ระยะเวลาถึงกันยายน ๒๕๖๔ โดยมีการจัดสรรงบประมาณ จานวน ๓ งวด
โดยสสจ.พะเยาจะทาโครงการภาพจังหวัดและทา MOU กับทาง สสส. โดยจะทาแผนงานให้ภายในวันที่ ๑๕
มิถุนายน ๒๕๖๓ และมีงบประมาณ จานวน ๒๐,๐๐๐ บาท ให้ทุกอาเภอ (งบจากสป.) มีงบพิเศษเพิ่มเติม
ให้กับ ๓ อาเภอที่ส่งผลงานเข้าระดับกระทรวง เรื่อง การดูแลต้านภัย COVID อาเภอละ ๕,๐๐๐ บาท คือ
พชอ.แม่ใจ, พชอ. เชียงม่วน และ พชอ. ภูกามยาว เบิกจ่ายงบประมาณให้ทันภายใน เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓
๒.) การจั ดตั้งหน่ วยบริ การปฐมภูมิและเครือข่ายหน่ว ยบริการปฐมภูมิตามพระราชบัญญัติระบบ
สุขภาพปฐมภูมิ (PCC) : จังหวัดพะเยาวางแผนจานวน PCC ไว้ ๔๔ ทีม ได้ขึ้นทะเบียนแล้ว ๑๘ ทีม ปี ๒๕๖๓
วางแผนจะขึ้นทะเบียน PCC จานวน ๕ ทีม (๑ ทีมขาดแคลนแพทย์เนื่องจากลาศึกษาต่อทาให้ไม่ผ่ านเกณฑ์
ตามระบบ ๓S) ส่วนทีม Staff อบรมแพทย์หลักสูตรเวชศาสตร์ครอบครัว รพ.ดอกคาใต้ ๓ คน, รพ.จุน ๑ คน
อบรมผ่านระบบออนไลน์ที่สสจ.เชียงราย ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓
๓.) รพ.สต.ติดดาว ปี ๒๕๖๓ ตั้งเปูาหมายผ่านเกณฑ์ ๑๐๐% แต่เนื่องจากติดสถานการณ์ COVID๑๙ ไม่สามารถออกประเมินได้ แต่จะเป็นการเยี่ยมเสริมพลังเพื่อเตรียมความพร้อมจะประเมินภายในปี ๒๕๖๔
และขอให้พื้นทีศ่ ึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนารพ.สต.ให้
ได้คุณภาพมาตรฐานตามคู่มือ ให้ทุกรพ.สต. ประเมินตนเองและข้อมูลในระบบ GIS Health
มติทปี่ ระชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา
๕.๑ แผนและแนวทางการดาเนินการประชุมผ่านทาง web conference
จากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทาให้การรวมกลุ่มของผู้คนมีโอกาสเสี่ยงต่อการติด
เชื้อ เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคตามนโยบาย Social Distancing ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
สามารถเข้าร่วมประชุมได้ทุกที่ทุกเวลา กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯได้ศึกษาแนวทางและร่างกาหนดคุณลักษณะของ
การประชุมออนไลน์ คือ สามารถดาเนินการประชุมผ่านระบบอินเตอร์เน็ตอย่างน้อยกลุ่มเปูาหมาย ๑๐๐ จุด
พร้อมกัน เครื่องลูกข่ายสามารถใช้อุปกรณ์พื้นฐานเพื่อเข้าร่วมประชุมหรือจัดประชุมได้ เครื่องลูกข่ายสามารถ

ควบคุมคุณภาพและเสียงได้ ผู้ควบคุมสามารถควบคุมภาพและเสียงของผู้เข้าร่วมประชุมได้ทุก user ระบบ
การประชุ ม สามารถด าเนิ น การประชุ ม ได้ อ ย่า งต่ อ เนื่ อ งไม่ จากั ด เวลา ระบบการประชุ มสามารถรองรั บ
ระบบปฏิบัติการได้หลากหลาย กาหนดแผนการดาเนิน เดือนพฤษภาคม กาหนดระเบียบการใช้งานระบบ
ประชุม Online เดือนมิถุนายน กาหนดมาตรฐานการใช้งานอุปกรณ์ในการประชุม และรวบรวบข้อมูลระบบ
การใช้งาน เช่น Zoom , web ex ,Vroom จัดหาอุปกรณ์สนับสนุนแก่บุคลากรตามคุณลักษณะที่กาหนดให้
สสอ.ทุ ก แห่ ง ส่ ว นรพ.ใช้ เ งิน บ ารุ ง เดือ นกรกฎาคม ทดสอบระบบเต็ ม รู ปแบบทุก พื้ น ที่ และปลายเดื อ น
กรกฎาคม เปิดใช้งานระบบออนไลน์อย่างเป็นทางการ เดือนสิงหาคม สรุปผลการประเมินการใช้งาน
สสอ.ดอกคาใต้ : เสนอให้กาหนดอุปกรณ์ให้สเปคสูงได้มาตรฐาน และการถ่ายทอดสัญญาณไม่ติดขั ดจนถึง
ระดับรพ.สต. และมีการ training บุคลากร
นพ.สสจ.พะเยา : ในกรณีที่เกิดปัญหาระหว่างการประชุม ขอให้มีระบบรองรับ เช่นการ back up หรืออัดเป็น
ไฟล์วีดีโอ และสามารถรองรับสมาร์ทโฟนได้
รองผอ.รพ.เชียงคา : ขอให้ตรวจสอบระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง เช่นสัญญาณอินเตอร์เน็ต และสภาพแวดล้อม
มติที่ประชุม : เห็นชอบตามคุณลักษณะและเพิ่มเติมในส่วนของระดับอาเภอสามารถเป็นผู้จัดการประชุมได้
๕.๒ การพัฒนาระบบระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Sarabun)
ปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขได้ มีนโยบายให้ใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Sarabun) ของ
สานักงานปลั ดกระทรวง ปั จจุ บัน ใช้โ ปรแกรมสารบรรณสาธารณสุ ข ที่รองรับไปถึงระดับรพ.สต.แต่ยังไม่
สามารถให้หน่วยงานภายนอกใช้ได้ ยังใช้รูปแบบเดิมในการส่งหนังสือและเอกสาร โดยการสแกนเข้าระบบไว้
คุณสมบัติเบื้องต้น คือ บันทึกหนังสือรับจากภายนอกภายใต้สังกัดสสจ.พะเยา รับหนังสือจากหน่วยงานภายใน
ทุกกลุ่มงานในสสจ.พะเยา การค้นหาตามรายละเอียดหนังสือ และการค้นหาเพื่อดูความเคลื่อนไหวหนังสือ
การออกรายงาน ซึ่งแนวทางที่จะพัฒนาพัฒนาต่อยอดของโปรแกรมสารบรรณสาธารณสุข หน่วยงาน สธ.ทุก
ระดับ (ส.ค.-ก.ย.๖๓) สร้างหนังสือภายใน/สร้างหนังสือส่งออกภายนอก (ปี งบประมาณ ๒๕๖๔) การลงนาม
ดิจิทัล (ภายใต้กฎหมายที่กาหนด) โดยการสร้าง function เพิ่มเติม ปี ๖๓ เบื้องต้นนาร่องภายในกลุ่มงานใน
สสจ.พะเยาก่อน หลังจากมีการประเมิน แล้วให้ขยายพื้นที่ไปทุกรพ.สต แผนการรองรับระบบคือสนับสนุน
อุปกรณ์ การพัฒนาบุคลากรให้สามารถใช้งานได้
มติที่ประชุม : รับทราบและให้กาหนดคุณลักษณะความต้องการการใช้งาน เช่น ระบบเตือน (หนังสือเข้า)
และขอให้รายงานความก้าวหน้าใน กวป.ครั้งต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
๖.๑ รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ประจาเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ (เสนอเป็นเอกสาร)
มติที่ประชุม : รับทราบ
เลิกประชุมเวลา 12.00 น.
นางพรพิรุณ มูลเครือคา
นางนงคราญ สกุณาพงศ์

บันทึกการประชุม
ตรวจสอบการประชุม

