รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลด้านสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
ครั้งที่ 10/2563 เดือนกรกฎาคมพ.ศ. ๒๕๖๓
วันพุธ ที่ 29 เดือน กรกฎาคม 2563
ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา
รายชื่อคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม
๑. นายแพทย์กรกฤช ลิ้มสมมุติ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา
๒. แพทย์หญิงจิรพร ภัทรนุธาพร
ผู้อานวยการโรงพยาบาลพะเยา
๓. นายแพทย์ภราดร มงคลจาตุรงค์
ผู้อานวยการโรงพยาบาลเชียงคา
4. นายเทพนฤมิตร เมธนาวิน
หัวหน้าศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข
5. ทันตแพทย์ชาญ เชิดชูเหล่า
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านทันตสาธารณสุข
6. นายสุรศักดิ์ ชัยชนะ
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านบริหารทางวิชาการ
๖. นางสุรีย์ภรณ์ เลิศวัชรสกุล
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านส่งเสริมพัฒนา
๗. นางสาวไพรจิตร ชัยจารูญพันธ์
เภสัชกรเชี่ยวชาญ ด้านเภสัชสาธารณสุข
๘. นายไพรัช วงศ์จุมปู
นว.สาธารณสุขชานาญการพิเศษ ด้านบริหารงานทั่วไป
๙. นายอนุโรจน์ ศุภการกาจร
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ
๑๐. ดร.ธานี กล่อมใจ
ผู้อานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา
๑๑. นายแพทย์สมภพ เมืองชื่น
รก.ผู้อานวยการโรงพยาบาลเชียงม่วน
๑๒. นายแพทย์สุกิจ ทิพทิพากร
ผู้อานวยการโรงพยาบาลจุน
๑๓. นายแพทย์สุชาญ ปริญญา
ผู้อานวยการโรงพยาบาลปง
๑๔. นายแพทย์สาธิต กิมศิริ
ผู้อานวยการโรงพยาบาลดอกคาใต้
๑๕. นายแพทย์สัมฤทธิ์ ตันติวัฒนากุล ผู้อานวยการโรงพยาบาลแม่ใจ
๑๖. นพ.ประพัฒน์ ธรรมศร
รองผู้อานวยการฝ่ายยุทธศาสตร์
๑7. นายภานุพันธ์ ไพฑูรย์
แทน สาธารณสุขอาเภอเมืองพะเยา
๑8. นายสุภักดิ์ วงศ์ประสิทธิ์
สาธารณสุขอาเภอดอกคาใต้
19. นายไชยยนต์ วงศ์ใหญ่
สาธารณสุขอาเภอเชียงคา
20. นายประพันธ์ เดชะบุญ
สาธารณสุขอาเภอปง
21. นายขัยย์นัน พัฒนไพจิตร
สาธารณสุขอาเภอภูซาง
22. นายมนตรี วิลาชัย
สาธารณสุขอาเภอภูกามยาว
23. นายวรศิลป์ ผัดมาลา
สาธารณสุขอาเภอเชียงม่วน
24. นายภานุมาศ พรหมเผ่า
รก.สาธารณสุขอาเภอจุน
25. นายภูวนารถ ลิ้มประเสริฐ
รก.สาธารณสุขอาเภอแม่ใจ
26. นางนวพรรษ ปุญญมัย
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
27. นางปิยพร ผดุงวงศ์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
29 นายเฉลิม ใจอุ่น
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
30. นางจารุวรรณ บัวบึง
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
๓1. นางสาวสุทธิพร ชมภูศรี
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
๓2. นางรัชนี ขัตตะละ
หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
๓3. นางปรียานุช เชิดชูเหล่า
หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
๓4. นางฉัตรศิริ พิสิษฐ์กุล
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค
๓5. นางสาวสุภาภรณ์ ใจบุญลือ
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
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๓6. นางสาวมติมนต์ กาวิละ
หัวหน้างานควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
37. นางนงคราญ สกุณาพงศ์
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
38. นางพรพิรุณ มูลเครือคา
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน
คณะกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม เนื่องจากติดราชการ
๑. นายอนันต์ มาลัยรุ่งสกุล
รองผู้อานวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.พะเยา
๒. นางสาวไพรจิตร ชัยจารูญพันธ์
เภสัชกรเชี่ยวชาญ ด้านเภสัชสาธารณสุข
3. นายแพทย์อดิศักดิ์ สุทธการ
รก.ผู้อานวยการโรงพยาบาลภูซาง
4. นายแพทย์สุรวัฒน์ กุลศรี
รก.ผู้อานวยการโรงพยาบาลภูกามยาว
5. นายสุคนธ์ คาวิชัย
ผู้อานวยการโรงพยาบาลพะเยาราม
6. นายพรชัย เตชะคุณากร
หัวหน้ากลุ่มงานพ.ร.ส. รพ.พะเยา
7. นายชวชัย พงษ์พนัศ
หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพ.พะเยา
8. นายชัยพร การะเกด
หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพ.ชียงคา
9.นางอรทัย มาลัยรุ่งสกุล
หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทย
10.นายจเร บัวสัมฤทธิ์
หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ
11.นายวรายุทธ รักษ์ป่า
หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที่๑.๓เชียงราย
12. ว่าที่ร.ต.จิตเกษม ประสิทธิ์อยู่ศีล
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯเทศบาลเมืองพะเยา
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางชญาดา ศรีเครือมา
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
๒. นายจักรวาล อินทร์เทศ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
๓. นายสุทิตย์ เสมอเชื้อ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
4. นางจุรีรัตน์ ทูลมณี
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
๕. นายสุประวัติ เผ่าอินทร์
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
๖. นางสาวจิดาภัทร เนตรสุวรรณกุล
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
7. นางพัทธยา คมบาง
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
๗. นายวุฒิพงษ์ ยอดคา
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
8. นางอัญญารัตน์ ภมรมานพ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
9. นางสาวจันทร์ทิพย์ ยะแสง
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
10.นางสาววิจิตรา หน่อแก้ว
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๙. นายเสนีย์ บารุงสุข
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๑๐. นางฉลวย หาลือ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ
๑๑. นางดอกแก้ว ตามเดช
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
13. นางพัฒน์นรี พึ่งเพ็ง
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชานาญงาน
๑๔. นายธนันท์รัฐ จันทร์ถนอม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
๑๕. นางสาววัชรินทร์ นามวงศ์
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
๑๖. นายจีรศักดิ์ จาปาแก้ว
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
๑๗. นายกฤชพงษ์ คงเมือง
นักจัดการงานทั่วไป
๑๘. นายเลิศฤทธิ์ สีสุหร่าย
จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชานาญงาน
๑๙. นายสุเวียต ดวงแก้ว
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
20. นางจิราพร ณ ลาปาง
เจ้าพนักงานสถิติชานาญงาน
21. นางสาวรัฐกานต์ สัตย์สม
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
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๒2. นายกฤษดา พรรณกุล
นักทรัพยากรบุคคล
๒3. นางสาวเอราวัณ อ้อยหวาน
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๒4. นางสาวธัญญลักษณ์ ถิ่นรัตน์
นักวิชาการสาธารณสุข
๒5. นายทัตพงศ์ ใจแก้ว
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. โดยนายแพทย์กรกฤช ลิ้มสมมุติ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ประธาน
ในที่ประชุมนาไหว้พระ สวดมนต์ตามโครงการส่งเสริมจริยธรรมองค์กร และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ดังนี้
เรื่องก่อนวาระการประชุม
-มอบเกียติบัตรการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรม
สิ่งแวดล้อมสาหรับโรงพยาบาล ปี ๒๕๖๒
กรมควบคุมโรค มอบเกียรติบัตรการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรม
สิ่งแวดล้อมสาหรับโรงพยาบาล ปี ๒๕๖๒ ระดับเริ่มต้นพัฒนา โรงพยาบาลจุน โรงพยาบาลปง ระยะเวลาในการ
รับรอง ๒ ปี
วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน
1.1 ข้อสั่งการ มอบหมายให้ทันตแพทย์ชาญ เชิดชูเหล่า รักษาราชการการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ตั้งแต่
ต้นเดือนสิงหาคม ถึงวันที่5 สิงหาคม 2563
มติที่ประชุม:รับทราบ
1.2 การติ ด ตามการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณให้ เ ร่ ง ด าเนิ น การเบิ ก จ่ า ยภายใน 31 กรกฎาคม2563 กลุ่ ม งาน
ยุทธศาสตร์และการเงิน ดาเนินการสรุปยอดการเบิกจ่ายงบประมาณ แล้วนางบประมาณคงเหลือมาทบทวน
และจัดสรรใหม่
มติที่ประชุม:รับทราบ
1.3 รถพยาบาลกู้ชีพผู้ป่วยฉุกเฉิน ของโรงพยาบาลพะเยา ได้ประสบอุบัติเหตุถูกชนขณะนาส่งผู้ ป่วยฉุกเฉินไป
จังหวัดเชียงราย เหตุเกิดที่อาเภอพาน จังหวัดเชียงรายส่งผลให้พยาบาลได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะ รถพยาบาลกู้ชีพ
ผู้ป่วยฉุกเฉินต้องส่งซ่อมไม่เพียงพอต่อการใช้งานในการรับส่งผู้ป่วย กาชับให้ผู้ปฏิบัติงานขับขี่ด้วยความระมัดระวัง
และมอบหมายกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCD) ประสานส่วนกลางเพื่อให้เกิดความชัดเจน ในการดาเนินการทา
ประกันอุบตั ิเหตุเพื่อสิทธิประโยชน์ ครอบคลุมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
มติที่ประชุม:รับทราบ
ผู้บริหาร
ทันตแพทย์ชาญ เชิดชูเหล่า
1.4 ข้อสั่งการศูนย์โควิดฯ หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท0230/ ว4355 กระทรวงมหาดไทย วันที่ 27 กรกฎาคม
2563 ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ด้วยปรากฏข่าวในสื่อสังคมออนไลน์ ในห้วงวันที่ 24-25 กรกฎาคม2563มีการจัด
งานคอนเสิร์ตและไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนดและมาตรการที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุก
จังหวัดประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจั งหวัด เพื่อวางมาตรการรองรับการจัดกิ จกรรม และแจ้งหน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้องให้ความสาคัญในการพิจารณาอนุญาตจัดกิจกรรมในลักษณะดังกล่าว โดยให้ชี้แจงทาความเข้าใจกาชับผู้จัด
กิจกรรมปฏิบัติตามข้อกาหนดและคาสั่ง รวมทั้งมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด หากพบว่าการ
ดาเนินกิจกรรมใดไม่เป็นไปตามข้อกาหนด ให้พิจารณาดาเนินการตามอานาจหน้าที่ และรายงานให้ศูนย์บริหาร
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 กระทรวงมหาดไทยทราบด้วย
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ประธาน ให้ผู้รับผิดชอบแต่ละพื้นที่เตรียมความพร้อมออกตรวจนอกเวลาราชการ แนะนาชี้แจงทาความเข้าใจกับ
ผู้ประกอบการในพื้นที่ขอความร่วมมือในมาตรการต่างๆ เช่น การจัดโต๊ะ การเว้นระยะห่าง โดยเฉพาะอาเภอเมือง
พื้นทีเ่ ป้าหมายหลักคือตัวเมือง หน้ามหาวิทยาลัยพะเยา เริ่มดาเนินการตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563
มติที่ประชุม:รับทราบ
นายสุรศักดิ์ ชัยชนะ
1.5 การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทาคาของบลงทุนครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ผ่านระบบออนไลน์
จากการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารจั ดการคอมพิ ว เตอร์ไ ด้พิ จ ารณา แผนค าขอการจั ด ซื้อ ครุภั ณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ของหน่วยบริการ ที่ส่งขึ้นมา ยังมีข้อบกพร่องหลายประการ ขาดข้อมูล เหตุผลความจาเป็นในการ
จัดทาคาขอ อาทิเช่นจานวนที่มีอยู่ จานวนที่สามารถใช้การได้ จานวนบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ลักษณะประเภทของ
การใช้งานการลงเลขครุภัณฑ์ไม่ถูกต้องตามรหัสการลงเลขครุภัณฑ์ เลขครุภัณฑ์ที่ทดแทนยากต่อการตรวจสอบ
การขอซ้าซ้อน การลงเลขครุภัณฑ์ที่ขอทดแทนไม่ชัดเจน การใช้แบบฟอร์ม(กระดาษ)บางอาเภอ ส่งมาเป็นจานวนใน
ภาพรวม ไม่สามารถดูได้ว่าครุภัณฑ์ที่ขอกับหน่วยบริการตรงกันหรือไม่
มติที่ประชุมคณะกรรมการฯเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันจัดทาแนวทางการทาคาของบ
ลงทุน(ทุกแหล่งงบ) ให้เป็นทิศทางเดียวกันให้มีฐานข้อมูลทะเบียนครุภัณฑ์ ของหน่วยบริการ ให้มีระบบโปรแกรมที่
สามารถจัดทาคาขอผ่านระบบออนไลน์เพื่อ ลดระยะเวลา ลดความผิดพลาด ตรวจสอบฐานข้อมูลที่มีอยู่ในระบบได้
ในระยะแรก ดาเนินการในส่วนของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อหาส่วนที่ต้องปรับปรุงระบบ ขยายไปในส่วนของ
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างทุกประเภท สสจ.จะประชุมชี้แจงแนวทางการการจัดทาคาของบลงทุนผ่านระบบออนไลน์
วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยากลุ่มเป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบด้าน IT /แผนงาน รพ.ละ 2 คน ผู้รับผิดชอบด้าน IT/แผนงาน สสอ.ละ 2 คน ตัวแทน รพ.สต. อาเภอ
ละ 1 คน กลุ่มงานบริหารทั่วไปสสจ.พะเยา กลุ่มงานประกันสุขภาพ รายละเอียดได้แจ้งในหนังสือเชิญประชุมและ
ส่งไปทางระบบสารบรรณอิเลคทรอนิกส์
ประธาน สินทรัพย์ทุกประเภทต้องมีเลขครุภัณฑ์กากับ รวมถึงสิ่งก่อสร้าง มอบหมายทีมบริ หารตรวจสอบทะเบียน
ทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง ตามระเบียบต้องลงทะเบียนทรัพย์สินให้ครบถ้วน ให้แต่ละหน่วยงานเริ่มดาเนินการ
สารวจครุภัณฑ์และทรัพย์สินในหน่วยงานของตนเอง
นายไพรัช วงศ์จุมปู จากการตรวจสอบภายในเส้นทางจาหน่ายวัสดุครุภัณฑ์ยังไม่ได้ดาเนินการตามระเบียบ มี
มติที่ประชุม:รับทราบ
วาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม กวป.เดือน มิถุนายน 2563
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณประจาเดือนกรกฎาคม 2563
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวมสะสม ณ วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เป้าหมาย (ไตรมาส 4
กรกฎาคม 2563) : ภาพรวมสะสมร้อยละ 85 , งบประจาร้อยละ 87 , งบลงทุนร้อยละ 77 การเบิกจ่าย
ภาพรวมสะสม70.54% งบลงทุน83.26% งบดาเนินงาน 73.34% งบอุดหนุน/งบกลาง 46.28%
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบลงทุนสะสม จาแนกรายหน่วยงาน (หน่วย : ล้านบาท) รพ.พะเยาและ
รพ.เชียงคาPOเบิกจ่าย100% รพ.ดอกคาใต้นัดลงนามสัญญาเครื่องนึ่ง รพ.อื่นๆเบิกจ่ายไปแล้วกว่า 90% คาดว่าใน
เดือนสิงหาคมนี้เบิกจ่ายได้ทัน
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบดาเนินงาน กลุ่ม งาน/งาน สสจ.พะเยา,สสอ.,โรงพยาบาล กลุ่มงานที่
เบิกจ่ายไม่ถึง 87%ให้ เร่งรัดการเบิกจ่าย
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ประธาน กลุ่มงานที่เบิกจ่ายงบประมาณต่ากว่าร้อยละ 60 ให้ชี้แจงแผนในการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ทุกกลุ่มงานให้เร่งรัดการดาเนินการ การเบิกจ่ายงบประมาณภายในวันที่3 สิงหาคม 2563 การเงินและกลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์รายงานยอดการเบิกจ่าย และนางบประมาณมาพิจารณาจัดสรรใหม่ในวันที่5สิงหาคม 2563
มติที่ประชุม : รับทราบ
3.2 รายงานความก้าวหน้าการดาเนินการประชุมระบบทางไกล(Web Conference)
แผนการจัดระบบประชุมทางไกลด้วยระบบ Web Conference ได้ดาเนินการไปแล้วได้แก่ การกาหนดระเบียบการ
ใช้งานระบบประชุมOnline ศึกษา/รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับระบบการประชุมออนไลน์ที่มีอยู่ในปัจจุบันเช่น ระบบ
ZooM,WebEx,Vroom จัดหาบริการประชุมตามข้อมูลที่ได้รับตามความเหมาะสม จัดทาระเบียบ/ข้อกาหนด คู่มือ
การใช้งานระบบ Online กาหนดมาตรฐานอุปกรณ์ที่จาเป็นต้องใช้ในระบบ(แจ้งให้ทุกหน่วยงานทราบ) เริ่มเปิดใช้
งานการประชุมในระบบ Online Zoom เมื่อ 1 กรกฎาคม 2563 แผนที่อยู่ระหว่างดาเนินการได้แก่การจัดหา
อุปกรณ์ที่จาเป็นต่อการประชุมให้กับ สาธารณสุขอาเภอทุกแห่งซึ่งคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณฯ ได้อนุมัติ
งบประมาณเรียบร้อยแล้วและส่งมอบให้กลุ่มงานบริหารดาเนินการตามระเบียบพัสดุต่อไป การจัดประชุมซักซ้อม
ระบบการใช้งานประมาณกลางเดือนสิงหาคม 2563 ขอความร่วมมือแจ้งรายชื่อผู้รับผิดชอบประชุมทางไกลของ
หน่วยงานเพื่อเข้ารับการซักซ้อมการเป็นผู้ควบคุมระบบการใช้งาน กลุ่มงานใน สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
พะเยา กลุ่มงานละ 1 คนสานักงานสาธารณสุขอาเภอทุกแห่งๆละ 1 คน โรงพยาบาลทุกแห่งๆละ 1 คน แจ้งมาที่
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ ภายในวันที่ 7 สิงหาคม 2563 Email phayaoeva@yahoo.com โทรศัพท์
054409123-124 กาหนดการประชุมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
ประธาน: สามารถใช้ personal device เข้าไปใช้งานได้ มีห้องประชุม5 ห้อง ห้องละ500 คน หน่วยงานที่ จะใช้
งานให้ แ จ้ ง ความจ านงเข้ า มา รวมถึ ง การรายงานความก้ า วหน้ า ของการพั ฒ นาระบบโปรแกรมสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ ให้ระบุเป็นวาระประจาในกวป. อีกวาระหนึ่ง
มติที่ประชุม : รับทราบ
วาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
4.1 ผลการประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดพะเยาครั้งที่ 1/2563วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ณ
ห้องประชุม 1 สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
1. การจัดการขยะติดเชื้อจังหวัดพะเยาว่าด้วยการจัดการมูลฝอยติดเชื้อตามกฎหมาย กฎกระทรวงว่าด้วยการ
จัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การเก็บ ขน ขยะติดเชื้อ จาก รพ.
สต. ไปยังโรงพยาบาลแม่ข่าย โดยยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อตามกฎกระทรวงที่กาหนด หากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ไม่สามารถดาเนินการได้ ขอให้ความเห็นชอบในการเก็บ ขน และกาจัดขยะติดเชื้อ ให้โรงพยาบาล ดาเนิน
การแทน (ขณะนี้ รพ. กาลังดาเนินการ จัดทาหนังสือถึง อปท.เพื่อขอความเห็นชอบจาก อปท. ที่รับผิดชอบในพื้นที่
ที่ รพ.ตั้งอยู่) อปท.ที่ดาเนินการ สามารถ สมัครเข้ารับการประเมิน EHA การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ (EHA 4002)
2. การออกข้อบัญญัติท้องถิ่นตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535
3. การส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีการจัดบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน(EHA) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พัฒนาจัดบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม และสมัครเข้ารับการประเมิน EHA เน้นย้าใน อปท.ที่ ยังไม่สมัครเข้ารับการ
ประเมิน / อปท.ที่มีผลการประเมินหมดอายุ
4. การใช้มาตรการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขในการจัดปัญหาฝุ่น PM 2.5
5. แนวทางการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขเพื่อป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
6. แนวทางการพัฒนาอาหารปลอดภัยจังหวัดพะเยา กรณีพบผู้ป่วยอาหารเป็นพิษพื้นที่ ตาบลแม่ตา อาเภอเมื อง
จังหวัดพะเยา วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2563 และมีผู้ต่อเนื่องการตรวจสอบตลาดสดในพื้นที่อาเภอเมืองพะเยา
พื้นที่การจาหน่ายสินค้าบริเวณด้านหน้าของตลาดเช้าแม่ตา (บนถนน) อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของแขวงการทาง
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พะเยา มติที่ประชุม แจ้งแขวงทางหลวงพะเยาในการพิจารณาดาเนิ นการตามอานาจหน้าที่เทศบาลเมืองพะเยา
หารือแนวทาง/มาตรการในการบรรเทาความเดือดร้อน ร่วมกับผู้ประกอบการตลาด และผู้ขาย อปท.ดาเนินการ
พัฒนาสถานที่จาหน่ายอาหาร (ตลาดสด ร้านอาหาร และแผงลอย) ให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหาร พัฒนา
ตลาดต้นแบบ ในปี 2564 กาหนดเป้ าหมายให้ อปท.คัดเลือก ตลาดอาเภอละ 1 แห่ง (บูรณาการดาเนินงาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อปท./สธ./เกษตร/ปศุสัตว์)ให้ อปท.จัดทาโครงการอบรมผู้ประกอบการ และผู้สัมผัสอาหาร
ตามกฎกระทรวงที่ ก าหนดประชาสั ม พั น ธ์ สื่ อ สารความรู้ การสื่ อ สารความเสี่ ย งด้ า นอาหารปลอดภั ย ให้ กั บ
ผู้ประกอบการ ผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง
ประธาน: ตลาดไม่ใช่ที่ประกอบอาหารเป็นเพียงสถานที่ขาย กระบวนการต้องดูคุณภาพของผู้ประกอยอาหาร การ
พัฒนาสถานที่ผลิต การพัฒนาแหล่งวัตถุดิบ ทั้งตลาดถาวรและตลาดนัดถือเป็นวาระสาคัญในการขับเคลื่อนเรื่อง
การคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดพะเยาปี2564
มติที่ประชุม : รับทราบ
4.2 เร่งรัดการประเมินผลการรักษาวัณโรค cohort 1/2563
ความครอบคลุมการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้า (treatment Coverage)จังหวัดพะเยาเป็น
ลาดับที่2ของเขตรองจากจังหวัดเชียงราย จากการตรวจสอบข้อมูลในโปรแกรม NTIP เมื่อ 20 กรกฎาคม 2563 มี
ผู้ป่วยวัณโรคที่ขึ้นทะเบียนรักษา Cohort 1/2563 ที่อยู่ระหว่างการรักษา จานวน 19 ราย คาดการณ์ระยะเวลา
รักษา 8 เดือน รายสุดท้ายที่ลงทะเบียนรักษาประเมินผลได้ช้าสุด22สิงหาคม2563 ขอความร่วมมือในการกากับ
การประเมินผลการรักษา และลงบันทึกในโปรแกรมให้เป็นปัจจุบัน ขอเชิญผู้บริหาร แพทย์ที่ให้การรักษาเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้อง ผู้สนใจ รับฟังการประชุมกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาวัณโรควันที่ 29
กรกฎาคม 2563เวลา 13.00-16.30 น.ระบบ web conference ผ่านระบบ Zoom meeting ID : 803 273
3124 Password : 235755
ประธาน: คาดการณ์สถานการณ์ เป็น อย่างไรบ้าง ที่ผ่ านมาผลการดาเนินการทาได้ดี เป็นผลงานที่น่าภูมิใจใน
กระบวนการการรักษาผู้ป่วยวัณโรค
มติที่ประชุม : รับทราบ
4.3 สรุปเหตุการณ์สาคัญเดือนกรกฎาคม 2563
1.สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 16,644,069 ราย รักษา
หายแล้ว10,232,051 ราย เสียชีวิต656,650ราย ประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา
บราซิล อินเดีย ตามลาดับ ประเทศไทยอยู่ลาดับที่ 106ของโลก ประเทศที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่
สหรัฐอเมริกา บราซิล สหราชอาณาจักร ตามลาดับ ประเทศไทยอยู่ลาดับที่ 110ของโลก สถานการณ์ในประเทศ
ไทยข้อมูลปัจจุบันมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอีก 2รายเป็นผู้ป่วยที่กลับจากต่างประเทศ ยอดผู้ป่วยติดเชื้อสะสม3,297ราย
รักษาหายแล้ว 3,111 รายรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 128ราย เสียชีวิต 58ราย จังหวัดพะเยาไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด
112วัน มาตรการในการการดาเนินการตรวจผู้ติดเชื้อCOVID-19 เชิงรุก จ.พะเยา การสุ่มตรวจกลุ่มเสี่ยงSentinel
Surveillance(พ.ค. - มิ.ย. 63) ตรวจ 590คน ไม่พบการติดเชื้อ การสุ่มตรวจเชิงรุก Active case finding
โครงการป้องกัน หรือ ยับ ยั้ ง จ.พะเยา (พ.ค. - มิ. ย. 63) ตรวจ 500 คน ไม่พบการติดเชื้อ แผนการสุ่ มตรวจ
COVID-19ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว (ตรวจน้าลาย) (ก.ค.- ส.ค 63) เป้าหมาย 360 คน รอดาเนินการ
2.โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน การสอบสวนและควบคุมโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน ( 8 - 28 กรกฎาคม 2563 )
ผู้ป่วยจานวน 116 รายอายุ 1 – 95 ปี อายุเฉลี่ย 51 ปี ผู้ป่วยกระจายใน 3 อาเภอ คือ อาเภอเมืองพะเยา ดอก
คาใต้ และภูกามยาว อาการ สาคัญ คือ คลื่นไส้อาเจียน ปวดท้อง และ ถ่ายเหลวอาหารที่เสี่ยง คือ ข้าวเหนียวมูน
จาก ตลาดแม่ตา ผลตรวจ อาหาร (ข้าวเหนียว กับ น้ากะทิ ) พบเชื้อ E.coli ผลตรวจ Stool culture ไม่พบเชื้อก่อ
โรคผลตรวจ ตัวอย่างจากมือผู้ประกอบอาหาร และภาชนะ อุปกรณ์ทาขนม ปลาตากแห้ง ด้วยชุดตรวจโคลิฟอร์ม
แบคทีเรียชุดทดสอบ SI2 ชุดทดสอบ อ11 ในน้าประปา และน้าบาดาล ให้ผลบวกต่อเชื้อแบคทีเรียคลอริฟอร์ม
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ตรวจพบเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ทุกตัวอย่าง กิจกรรมควบคุมโรคขอความร่วมมือให้หยุดจาหน่ายอาหารเป็นการ
ชั่วคราว ระยะเวลา 1 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 15 – 21 กรกฎาคม 2563 โดยให้ปรับปรุงสถานที่ สภาพแวดล้อมของ
ห้องครัว ไม่ใช้ใช้น้าบ่อ แนะนาปรับปรุงสุขลักษณะอนามัยส่วนบุคคลของผู้ประกอบอาหารแนะนาให้เจ้าของบ้าน
ยกเลิกการใช้น้าบาดาลทั้งหมด ตรวจเช็คการเดินระบบท่อน้าประปาอย่างละเอียด ให้ฉาบปูนบริเวณห้องครัวที่ติด
กับบ่อเกรอะบ่อซึมจากห้องส้วมภายในบ้าน ให้ฉาบปูนรอบบ่อเกรอะบ่อซึมที่ติดบริเวณห้องครัว ให้ นาน้าผสม
คลอรีนล้างภาชนะและราดพื้นใหม่ทั้งหมด ให้ จัดหาโต๊ะ เพื่อวางภาชนะให้สูงจากพื้น 60 ซม. วางถังน้าดื่มให้สูง
จากพื้น 60 ซม. ทาความสะอาดและย้ายถังน้าแข็งออกจากบริเวณที่ใกล้ก๊อกน้าจากบ่อบาดาลทาความสะอาดและ
จัดระเบียบห้องครัวใหม่ทั้งหมดตามเกณฑ์สุขาภิบาลอาหาร ข้อเสนอแนะควรจะมีกระบวนการปรับปรุงสุขลักษณะ
ของสถานที่ประกอบอาหาร สถานที่จาหน่ายอาหาร อย่างต่อเนื่องสม่าเสมอควรจะมีการพัฒนาสถานที่จาหน่าย
อาหาร (ตลาดสด ร้านอาหารและแผงลอย) ให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหาร หรือตามมาตรฐานสากลที่ได้รับ
การยอมรับเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคในพื้นที่จังหวัดพะเยา ควรจะมีการ ประชาสัมพันธ์สื่อสารความรู้ การ
สื่อสารความเสี่ยงด้านอาหารปลอดภัยให้กับผู้ประกอบการ ผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง
3.โรคไข้เลือดออกสถานการณ์ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จ.พะเยา ปี 2563 (1 มกราคม - 28 กรกฎาคม 2563) มี
ผู้ป่วยสะสม 125 ราย อัตราป่วยต่อแสนประชากร 26.33 อัตราป่วยสะสม อันดับที่ 59 ของประเทศ จานวน
ผู้ป่วยรายอาเภอพื้นที่ในอาเภอเมือง อาเภอปง อาเภอแม่ใจ มีจานวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้น พื้นที่โรคไข้เลือดออกรายตาบลมี
รายงานผู้ป่วย ใน 5 อาเภอ 13 ตาบล 16 หมู่บ้าน การประเมินพื้นที่เกิดโรคไข้เลือดออก(มาตรการขาว-เทา-ดา)
สัปดาห์ที่ 29พื้นที่สีดา : หมู่บ้านที่มี ผป.ในช่วง 4 สัปดาห์ล่าสุด จานวน 26 หมู่ (ร้อยละ 3.17) พื้นที่สีเทา :
หมู่บ้านที่มี ผป.ในช่วง 5-8 สัปดาห์ล่าสุด จานวน 13 หมู่ (ร้อยละ 1.59)
4.โรคไข้หวัดใหญ่ จานวนผู้ป่วยน้อยกว่าค่ามัธยฐาน อัตราป่วยสะสม ปี 63 เป็นลาดับที่ 1 ของประเทศ
5.โรคมือเท้าปาก จานวนผู้ป่วยน้อยกว่าค่ามัธยฐาน อัตราป่วยสะสม ปื 63 เป็นลาดับที่ 4 ของประเทศ
ประธาน: โรคไข้เลือดออกมอบหมายทบทวนมาตรการ อาเภอเมืองและอาเภอดอกคาใต้ นาเสนอในที่ประชุมกวป.
เดือนถัดไป ประเด็น สาธารณสุขอาเภอดาเนินการอะไรไปบ้าง การควบคุมโรคของพื้นที่ การดาเนิ นการส่งผล
อย่างไร เช่น การใช้ อสม.นอกพื้นที่ในการเฝ้าระวังโรค การพ่นฆ่ายุงลายตัวแก่ การรายงานภายใน 3 ชั่วโมง ทีม
ออกปฏิบัติการภายใน 1-24 ชั่วโมง มอบหมายงานควบคุมโรคเป็นแม่งานมาตรการเขียวเหลืองแดง /ขาวเทาดา
และทบทวนกระบวนงานตาม มาตรการทุกโรงพยาบาลผ่านระบบWeb Conference มอบหมายผู้อานวยการ
โรงพยาบาลพะเยาเป็น ประธานทบทวน guideline แนวทางการรักษา เน้น Early Diagnosis และscreen
treatment ตั้งแต่เริ่มมีไข้ ด้วย tourniquet test การดาเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานแนวทางเดียวกัน โดยเชิญ
รพสต.เครือข่ายทบทวนกระบวนการตรวจวินิจฉัยชี้แจงกระบวนการ
ผู้อานวยการโรงพยาบาลพะเยา:โรงพยาบาลพะเยาเปิด EOCในโรงพยาบาลแจ้งทีมรับทราบเพิ่มมาตรการใน
โรงพยาบาล ค้ น หาผู้ ป่ ว ยลดอัต ราตายทั้ง การตรวจคั ดกรองผู้ ป่ ว ย ส่ ว นใหญ่ เจอในผู้ ใหญ่อาการหนัก มานอน
โรงพยาบาล การวางมาตรการ Follow case ตั้งแต่ OPD IPD จนถึง Discharge การ Consult แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
มติที่ประชุม : รับทราบ
4.4 การคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ (สถานพยาบาลเอกชน)
จากปัญหากรณีมีข้อร้องเรียนการเปิดสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต การจ่ายยาชุด สเตียรอยด์ ฉีดยา สเตีย
รอยด์ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภคในชุมชน เช่น คุชชิ่ง sepsis ซึ่งหากพบกรณีร้องเรียนจะต้อง
ดาเนินการตามกฎหมาย ดังนั้นจึงขอความร่วมมือทุกพื้นที่ได้ตรวจสอบเฝ้าระวังการเปิดสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับ
อนุญาตในพื้นที่มีมาตรการป้องปราม เจ้าหน้าที่ในสังกัด ไม่ให้กระทาการในลักษณะเข้าข่ายความผิดดังกล่าว
มติที่ประชุม : รับทราบ
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4.5 สรุปประชุมคณะกรรมการ CFO การประชุมคณะทางานพัฒนาระบบการเงินการคลังระดับจังหวัด ครั้งที่
9/2563 วันที่ 24กรกฎาคม 2563ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลแม่ใจ
1. พิจารณาการจัดสรรงบจังหวัดพะเยา ปีงบฯ 2563 (ไตรมาส 3-4) การจัดสรรงบประมาณผู้มีปัญหาสถานะไร้
สิทธิ์ปีงบประมาณ2563 รวมรับทั้งหมด 1,003,537.64 บาท จัดสรรซื้อน้ายาชุดตรวจเชื้อโควิด19 จานวน 86
ชุด เป็นเงิน 8,600 บาท คงเหลือโอนให้ตามมติ คณะกรรมการฯ การพิจารณาการจัดสรรงบค่าเสื่อม ปี2564
สปสช.แจ้งยอด วงเงิน CUP 70% จานวน 31,311,610 บาท วงเงิน CUP 20%ตามมติเมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 63
8,591,583บาท รวมวงเงิน 354,591บาทวงเงิน เขต 10% รวมงบค่าเสื่อม ทั้งสิ้น 4,295,792 บาท การเฝ้า
ระวังกองทุนย่อย และ PP fee Scheduled (รายละเอียดในเอกสาร) ประเด็นสาคัญในการประชุมคณะกรรมการ
7x7 การจัดสรรงบค่าบริการปิดยอดประกันขั้นต่าและเงินกัน ระดับประเทศ ปีงบฯ 2563 เงินกันปิดยอดปลายปี
จาก จานวน 900 ล้านบาท ปิดยอดที่ 55% เงินปิดยอดมีที่เดียวที่ได้รับคือโรงพยาบาลดอกคาใต้ เงินกันปิดยอด
ปลายปี จาก 300 ล้ านบาท มี 3 เกณฑ์ที่จะจัดสรร 1.เงินช่ ว ยสภาพคล่ องและผลกระทบจากผลงานลดลง
2.ประสิทธิภาพการบริหารจัดการการเงินตามหลักเกณฑ์ TPS 3. เติมส่วนขาด
การดาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (กปท.) จังหวัดพะเยา ปีงบฯ 2563งบคงเหลือ 100%
จานวน 395,885.01 บาท จานวน 1 กองทุน ได้แก่อาเภอแม่ใจกองทุน เทศบาลตาบลป่าแฝก ยังไม่ได้ใช้ งบ
คงเหลือ น้อยกว่า 70 % จานวน 2,142,839.75 บาท จานวน 3 กองทุน ได้แก่ อ.เชียงม่วน กองทุน อบต.สระ
อ.เมือง กองทุน อบต.แม่นาเรือ, อบต.จาป่าหวาย งบคงเหลือ น้อยกว่า 50 %จานวน 1,313,351.79 บาท
จานวน 5 กองทุน ได้แก่ อ.เชียงคา กองทุน ทต.เวียง กองทุนอบต.ดอนศรีชุม อ.ดอกคาใต้, อบต.คือเวียง อ.ปง
กองทุน อบต.งิม อ.ภูกามยาวกองทุน อบต.ห้วยแก้ว งบคงเหลือน้อยกว่า 30% จำนวน 4,446,117.76 บาท
จานวน 17 กองทุน ได้แก่ อ.จุนกองทุน ทต.ทุ่งรวงทอง อบต.ห้วยยางขาม อ.เชียงคากองทุน อบต.เจดีย์คา อบต.
เชียงบาน อบต.ทุ่งผาสุก ทต.ฝายกวาง อบต.ร่มเย็น อ.ดอกคาใต้ กองทุน อบต.ดงสุวรรณ อบต.ป่าซาง อบต.สันโค้ง
อ.เชียงม่วน กองทุน อบต.บ้านมาง อ.ปงกองทุน อบต.ขุนควร อบต.ออย ทต.ปง ทต.งิม อ.เมือง และกองทุน ทต.
ท่าจาปี และ ทม.เมือง
2. สรุปผลการสอบทานระบบงานที่สาคัญ รพ.แม่ใจ
1) ระบบยา/สมุนไพรให้ทบทวนระบบคลังยาที่ยังสูง โดยเฉพาะคลังที่ตึกผู้ป่วยใน และคลังรพสต.
2) การควบคุมค่าใช้สอย และค่าตอบแทนพิจารณาปรับปรุงเงินรับฝาก (ค่าเสื่อม/รอจัดสรร ในส่วนที่ดาเนินการ
แล้ว) เพื่อนาเข้าเป็นเงินบารุง (เพิ่มรายได้) และติดตามการจ้างรายเดือนแทนการจ้างเหมาทาความสะอาด
3) ระบบงานผู้ป่วยในจัดระบบ การ Audit เน้นย้าเรื่องการบันทึก ICD9CM ในส่วนที่เป็นหัตถการให้ครบถ้วนเช่น
Important non OR
4) ระบบบริหารเครือข่าย (CUP)เน้นการสื่อสารระหว่างรพ./สสอ. มากขึ้น เพื่อให้เห็นสภาพปัญหาและร่วม
วางแผนระดับเครือข่าย ทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
5) ระบบบริหารกองทุนย่อย (Fee schedule)และเปรียบเทียบจานวนบุคลากรของรพสต.กับอาเภออื่น ให้
จัดระบบกากับติดตามเพื่อให้เรียกเก็บเงินได้ครบถ้วน (ตามแนวทางที่แจ้งใน CFO)
ประธาน : แผนเงินบารุงจะต้องกากับติดตามดูแลรวมถึงการอนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้างราย item ทั้งแผนวัสดุ
เวชภัณฑ์ยา วัสดุการแพทย์ วัสดุทั่วไป วัสดุคอมพิวเตอร์ แผนเงินบารุงถ้าทาแผนก่อนจะสามารถ E biding ตามกา
กาหนดเพดานการซื้อ และกาหนดราคาไว้โดยไม่มีขั้นต่า สาธารณสุขอาเภอ โรงพยาบาล รพ.ชุมชน ต้องมีแผน เพื่อ
อนุมัติก่อนให้สอดคล้องกับแผนการใช้ปี64และคงคลังเดิมที่มีอยู่ปลายปี63 โดยมีเป้าหมายของคลัง กลางปีให้ปรับ
อีกครั้งหนึ่ง มอบหมายผู้บริการกากับแผนจัดซื้อรายปีส่งมาด้วย ทุกโรงพยาบาล ทุกรพ.สต. เพื่อที่ต้นปีงบประมาณ
จะได้จัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินบารุงให้เพียงพอระหว่างปีได้
มติที่ประชุม : รับทราบ
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วาระที่ 5 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
5.1 สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติระดับกระทรวง รอบที่ 2/2563 จังหวัดพะเยาวันที่ 9-10
กรกฎาคม 2563ในภาพรวมจังหวัดพะเยามีผลการดาเนินงานส่วนใหญ่อยู่ระดับค่อนข้างดีมี Best Practice ที่
สามารถนาไปขยายผลและเป็นตัวอย่างให้กับพื้นที่อื่นได้ เช่นตาบลลดจืด ยืดชีวิต ในการแก้ไขปัญหาโรค NCD
เด็กเตี้ย ,TB , G&C Hospital แต่ยังมีประเด็นที่ต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตามข้อเสนอแนะดังนี้
ประเด็น
ข้อสั่งการของผู้ตรวจ
1.การพัฒนางานให้เป็นระบบ -การใช้แนวคิด ADLI และ OKR ประกอบการ
ดาเนินงาน
-นาข้อมูล+สารสนเทศ ให้เกิดการเรียนรู้ใน
กลุ่มเป้าหมายเช่น ภาวะโภชนาการในกลุ่มเด็กเตี้ย
และ TB ผู้สูงอายุ SP
2.ราชทัณฑ์ปันสุข
ให้ดูอาหารผู้ต้องขังที่มีภาวะKในเลือดต่า อาจทาให้
ผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรง หรือกล้ามเนื้อกระตุก
อาเจียนอย่างรุนแรง

ผู้รับผิดชอบ
ทุกหน่วย

3.กัญชาทางการแพทย์

กลุ่มงาน คบส.,
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

4.อาหารปลอดภัย
5.ส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย

-ตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้ ข้อมูลผู้ใช้ที่ไม่อยู่ในระบบ,
ข้อมูลในระบบพิจารณาเงื่อนไขผู้ที่สามารถใช้ได้
หรือใช้ไม่ได้
-ระบบการจัดหาอาหารที่ปลอดภัยให้กับผู้ป่วยใน
โรงพยาบาล
-ใช้ OKR และ HL เป็นตัวขับเคลื่อน
-คู่มือ DSPM ทาอย่างไรให้ผู้เลี้ยงดูเด็กเข้าใจวิธีใช้
ให้ศูนย์เด็กเล็กเข้ามาช่วย

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ

รพ.ทุกแห่ง,กลุ่มงาน
คบส./กลุ่มงานอนามัย
สิ่งแวดล้อม
รพท./กลุ่มงานส่งเสริม
สุขภาพ,กลุ่มงานทันต
สาธารณสุข

-ผู้สูงอายุ ดูประเด็นการหกล้ม ใส่ Intervention ดู
ว่าสามารถลดได้กี่%
6.Service Plan

7.ER คุณภาพ

TB อาเภอดอกคาใต้ดาเนินการได้ดี ควรขยายการ กลุ่มงานควบคุมโรค
ดาเนินงานออกไปที่อาเภออื่นที่ความพร้อม
COPD ให้มีการบริหาร spirometer สามารถใช้ได้ กลุม่ งาน NCD
ทั้งจังหวัด
–บริหารจัดการวัคซีนให้เหมาะสม
-การเข้าถึงยา LABA ตามเงื่อนไข
การจัดระบบFast Track ควรมีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน กลุม่ งาน NCD
เพื่อให้มีจานวนผู้เสียชีวิตลดลง
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8.การเงินการคลัง

พิจารณาการบริหาร CUP ภูซาง ภูกามยาว ซึง่
กลุ่มงานประกัน,รพ.
ปัจจุบันอยู่ภายใต้ รพ.พะเยา, รพ.เชียงคา ซึ่งจะทา พะเยา,เชียงคา,ภูซาง,ภู
ให้มีความเสี่ยงค่อนข้างสูง กรณี ไม่มี IPD
กามยาว

9.refer out นอกจังหวัด

ให้นาข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางแก้ไขบริหาร กลุ่มงานประกัน,รพท.
จัดการระบบรวมทั้งการส่งต่อนอกเขต
ให้แพทย์เวร อยู่อย่างน้อยถึงเที่ยงคืน เพื่อลดความ รพช.ทุกแห่ง
เสี่ยงต่อการถูกฟ้องร้อง

10.การอยู่เวรของแพทย์ใน
รพช.

มติที่ประชุม:เห็นชอบ
วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจาเดือนกรกฎาคม 2563 (เสนอเป็นเอกสาร)
ประธาน: มอบหมายคุณอนุโรจน์และสานักเลขา รวบรวมวาระสาคัญและอุบัติการณ์เกี่ยวกับโรคระบาด นาเสนอใน
ที่ประชุม กวป.เดือนต่อไป
เลิกประชุมเวลา 12.30 น.
นางสาวธัญญลักษณ์ ถิ่นรัตน์ บันทึกรายงานการประชุม
นางนงคราญ สกุณาพงศ์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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