
สรุปการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลด้านสาธารณสุขจังหวัดพะเยา 
เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

                                           วันศุกร์ที่ ๑ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ 
                                 ณ ห้องประชุม ๑ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา 
รายช่ือคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 

๑. นายไกรสุข  เพชระบูรณิน  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา 
๒. นางจิรพร  ภัทรนุธาพร  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพะเยา 

 ๓. นายภราดร  มงคลจาตุรงค์  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเชียงค า 
 ๔. นายอนันต์  มาลัยรุ่งสกุล  รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลพะเยา 

๕. นายชาญ  เชิดชูเหล่า   ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านทันตสาธารณสุข  
๖. นายสุรศักดิ์  ชัยชนะ    นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านบริการทางวิชาการ 
๗. นางสุรีย์ภรณ์  เลิศวัชรสกุล  นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านส่งเสริมพัฒนา 
๘. นางสาวไพรจิตร  ชัยจ ารูญพันธ์  เภสัชกรเชี่ยวชาญ ด้านเภสัชสาธารณสุข 
๙. นายไพรัช  วงศ์จุมปู   นว.สาธารณสุขช านาญการพิเศษ ด้านบริหารงานทั่วไป 
๑๐. นายอนุโรจน์  ศุภการก าจร  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ  

 ๑๑. พ.ต.หญิงกฤตยชญ์สิมา  กาวิละพันธ์ แทน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลค่ายขุนเจืองธรรมิกราช 
 ๑๒. ดร.ธานี  กล่อมใจ   ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา 
 ๑๓. นายสมภพ  เมืองชื่น   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเชียงม่วน 
 ๑๔. นายสุกิจ  ทิพทิพากร   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลจุน 
 ๑๕. นายสุชาญ  ปริญญา   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลปง 
 ๑๖. นายสาธิต  กิมศิริ   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลดอกค าใต้ 
 ๑๗. นายสัมฤทธิ์  ตันติวัฒนากุล  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่ใจ 
 ๑๘. นายอดิศักดิ์  สุทธการ  รก.ผู้อ านวยการโรงพยาบาลภูซาง 
 ๑๙. นายสุรวัฒน์  กุลศรี   รก.ผู้อ านวยการโรงพยาบาลภูกามยาว 
 ๒๐. นายสว่าง  กิตติศักดิ์ก าจร  สาธารณสุขอ าเภอเมืองพะเยา 
 ๒๑.นายสุภักดิ์  วงศ์ประสิทธิ์  สาธารณสุขอ าเภอดอกค าใต้ 
 ๒๒. นายไชยยนต์  วงศ์ใหญ่  สาธารณสุขอ าเภอเชียงค า 
 ๒๓. นายประพันธ์  เดชะบุญ  สาธารณสุขอ าเภอปง 
 ๒๔. นายชัยย์นัน  พัฒนไพจิตร  สาธารณสุขอ าเภอภูซาง 

๒๕. นายมนตรี  วิลาชัย   สาธารณสุขอ าเภอภูกามยาว 
๒๖. นายวรศิลป์  ผัดมาลา  สาธารณสุขอ าเภอเชียงม่วน 
๒๗. นายภานุมาศ  พรหมเผ่า  รก.สาธารณสุขอ าเภอจุน 
๒๘. นายภูวนารถ  ลิ้มประเสริฐ  รก.สาธารณสุขอ าเภอแม่ใจ 
๒๙. นางนวพรรษ  ปุญญมัย  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

 ๓๐. นางปิยพร  ผดุงวงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
๓๑. นางสาวญาณิน  สายโกสุม  หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 

 ๓๒. นายเฉลิม  ใจอุ่น   หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข   
 ๓๓. นางจารุวรรณ  บัวบึง   หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ 

๓๔. นางสาวสุทธิพร  ชมภูศรี  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
 ๓๕. นางรัชนี  ขัตตะละ   หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
 ๓๖. นางปรียานุช  เชิดชูเหล่า  หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 

๓๗. นางอรทัย  มาลัยรุ่งสกุล  หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทย 



๓๘. นางสาวมติมนต์  กาวิละ  หัวหน้างานควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน 
๓๙. นางฉัตรศิริ  พิสิษฐ์กุล  หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค 
๔๐. นายจเร  บัวสัมฤทธิ์   หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ 
๔๑. ทพ.อภิชาติ  นาคยา   กลุ่มงานทันตกรรม  
๔๒. นางสาวสุภาภรณ์  ใจบุญลือ  หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
๔๓. นางนงคราญ  สกุณาพงศ์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
๔๓. นางพรพิรุณ  มูลเครือค า  เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 

คณะกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม เนื่องจากติดราชการ 
๑. ผศ.ดร.สมคิด  จูหว่า   รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา 
๒. นายเทพนฤมิตร  เมธนาวิน  ผอ.ศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ม.พะเยา 
๓. นายสุคนธ์  ค าวิชัย   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพะเยาราม 
๔. นายพรชัย  เตชะคุณากร  หัวหน้ากลุ่มงานพ.ร.ส. รพ.พะเยา 
๕. นายชวชัย  พงษ์พนัศ   หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพ.พะเยา 
๖. นายชัยพร  การะเกด   หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพ.ชียงค า 
๗. นายประพัฒน์  ธรรมศร  หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้าน พ.ร.ส. รพ.เชียงค า 
๘. นายวรายุทธ  รักษ์ป่า   หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงที่  1 .3 

เชียงราย ๙. ว่าที่ร.ต.จิตเกษม  ประสิทธิ์อยู่ศีล ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯเทศบาลเมือง
พะเยา 
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นางสาววัชรินทร์  นามวงศ์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
๒. นางสาวอภิรุจี  เกนทา   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
๓. นายสุทิตย์  เสมอเชื้อ   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
๔. นางอัญญารัตน์  ภมรมานพ  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
๕. นางแสงทวน  แก้วจิโน   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
๖. นายวุฒิพงษ์  ยอดค า   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
๗. นางอนงค์  วรรณสอน   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
๘. นางพัฒนาการ  ผลศุภรักษ์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
๙. นางสาวจิดาภัทร  เนตรสุวรรณกุล นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
๑๑. นายสุประวัติ  เผ่าอินทร์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
๑๒. นางแสงทวน  แก้วจิโน  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
๑๓. นายชนะชล  บุญปั๋น   นักวิชาการสาธารณสุข 
๑๔. นางสาวเอราวัณ  อ้อยหวาน  นักวิชาการสาธารณสุข 
๑๕. นางสาวธัญญลักษณ์  ถิ่นรัตน์  นักวิชาการสาธารณสุข 
๑๖. นางดอกแก้ว  ตามเดช  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
๑๗. นางศิริพร  เดชอุปการะคุณ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
๑๘. นางสาวสุวรรณา  ไชยวงศ์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
๑๙. นางสาวจีรชญา  ทะปัน  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
๒๐. นางจิราวรรณ  ศรีทองพิมพ์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
๒๑. นางพิมพ์ชนก  หยีวิยม  เภสัชกรช านาญงาน 
๒๒. นางจิราภรณ์  ณ ล าปาง  เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน 
๒๓. นายธนันท์รัฐ  จันทร์ถนอม  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
๒๔. นายสุเวียต  ดวงแก้ว      นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 



๒๕. นายกฤษดา  พรรณกุล  นักทรัพยากรบุคคล 
๒๖. นางสาวศรินดา  เสมอใจ  นักทรัพยากรบุคคล 
๒๗. นางสาวพรกนก  ภาชนะ  นักทรัพยากรบุคคล 
๒๘. นายบรรพรต  บุญเรือง  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล EMS 
๒๙. นายกฤชพงษ์  คงเมือง  นักจัดการงานทั่วไป 
๓๐. นายอนันต์  สระสม   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๓๑. นางสาวรัฐกานต์  สัตย์สม  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
๓๒. นายทัตพงศ์  ใจแก้ว   เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา 

ประธานในที่ประชุมน าไหว้พระ สวดมนต์ตามโครงการส่งเสริมจริยธรรมในองค์กรกล่าวเปิดประชุมและ
ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 
วาระก่อนการประชุม : 

๑. มอบใบประกาศฯข้าราชการดีเด่นระดับจังหวัด  
 ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดพะเยา ได้แจ้งก าหนดจัดพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า
เจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน จังหวัดพะเยาประจ าปี ๒๕๖๒ ในวันอังคารที่ 
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐-๑๐.๐๐ น. ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา โดยให้ผู้ได้รับเลือกเป็น
ข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัด จังหวัดพะเยา ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เข้ารับเกียรติบัตรฯ ในวัน เวลา
และสถานที่ดังกล่าวนั้น 
 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ประกอบกับ
จังหวัดพะเยาได้มีประกาศคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดพะเยา เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและ
ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยให้งดจัดกิจกรรมหรือเลื่อนก าหนดการที่มีการรวมตัว
ของคนเป็นกลุ่ม หรือการรวมตัวกันของคนหมู่มาก  ซึ่งอาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโดยไม่จ าเป็น 
ในการนี้เพ่ือมิให้มีผลกระทบต่อสุขภาพและลดความเสี่ยงต่อสาธารณชนโดยรวมต่อการแพร่ระบาดของโรค
จังหวัดพะเยา ได้ขอยกเลิกการจัดกิจกรรมวันข้าราชการพลเรือนจังหวัดพะเยาประจ าปี ๒๕๖๒ 
 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา จึงพิจารณามอบเกียรติบัตรแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับ
จังหวัด จังหวัดพะเยา ประจ าปี ๒๕๖๒ เพ่ือเป็นเกียรติประวัติและเป็นขวัญก าลังใจในการประพฤติปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างท่ีดี จ านวน ๖ ราย ดังนี้ 

๑ นายพรชัย เตชะคุณากร นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมสาขากุมารเวชกรรม) รพ.พะเยา 
๒. นายอนันต์ มาลัยรุ่งสกุล นายแพทย์ช านาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม) รพ.พะเยา 
๓. นายจรัล มะโน   นายแพทย์ช านาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม) รพ.เชียงค า 
๔. นางศิริพร  เดชอุปการะกุล  พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลพะเยา 
๕. นางพชรพรรณ เลิศทอง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลพะเยา 
๖. นางพัชรีย์ สายลังกา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต.บ้านหนองสระ อ าเภอแม่ใจ จังหวัด

พะเยา 
2. แสดงความยินดีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา รับต าแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
พิษณุโลก : 

ตัวแทนผู้บริหาร กล่าวความรู้สึกและแสดงความยินดี ตามล าดับ คือ  
ทันตแพทย์ชาญ เชิญชูเหล่า  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา 
แพทย์หญิงจิรพร  ภัทรนุธาพร ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพะเยา ตัวแทนโรงพยาบาลทั่วไป 
นายแพทย์สุชาญ ปริญญา  โรงพยาบาลปง ตัวแทนโรงพยาบาลชุมชน  
นายสุภักดิ์  วงศ์ประสิทธิ์  สาธารณสุขอ าเภอดอกค าใต้ ตัวแทนส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
ดร.ธานี  กล่อมใจ  ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา 



 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นพ.สสจ.  
๑.๑ การผ่อนปรน การควบคุมและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

(COVID–๑๙) ให้ใช้มาตรการเดิมจนกว่ามีการเปลี่ยนแปลง  
๑.๒ งบประมาณ บางอย่างด าเนินการไม่ได้ บางหน่วยงาน เปลี่ยนแปลง ให้สอดคล้องกับกรณโีรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID–๑๙)  
มติที่ประชุม : รับทราบ 

ผู้บริหาร  
๑.๓ ผลการสอบทานระบบตรวจสอบภายใน ๕ มิติ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา โดยงานตรวจสอบภายในจังหวัดพะเยา ให้รพ.ทุกแห่งประเมิน

ประสิทธิภาพการเงินการคลัง ๕ มิติ ภายใต้ระบบควบคุมภายในด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (EIA) ; สรุปผลการประเมิน
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาส ๑-๒ : รพ.ทุกแห่งมีส่งรายงานอิเล็กทรอนิกส์  

ผลการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายจังหวัดพะเยา  
     ๑. รพท. จ านวน ๒ แห่ง ด าเนินการแล้ว (รพ.พะเยา , รพ.เชียงค า) 
     ๒. รพช. จ านวน ๗ แห่ง ด าเนินการแล้ว ๑ แห่ง (รพ.จุน) 
     ๓.  สสอ. จ านวน ๙ แห่ง ด าเนินการแล้ว ๑ แห่ง (สสอ.ดอกค าใต้ 
     ๔. รพ.สต. จ านวน ๙ แหง่ ด าเนินการแล้ว ๑ แห่ง (รพ.สต.บ้านปาง อ.ดอกค าใต้ 
เป้าหมายการตรวจสอบภายในจังหวัดพะเยา เป้าหมาย ๑๐๐% จะมีแผนออกตรวจสอบภายใน 

ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓  
นพ.สสจ.พะเยา : จังหวัดพะเยาอยู่ในระหว่างการพัฒนา การตรวจสอบภายในไม่ใช่เป็นการไปจับผิด 

แต่เป็นพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือ ชี้แนะ ให้ด าเนินการตามเกณฑ์ท่ีก าหนดได้อย่างถูกต้อง  
มติที่ประชุม : รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม กวป.เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 
- รับรองรายงาน 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง  
    ไม่มี  

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
๔.๑ สรุปผลการด าเนินงานเฝ้าระวังป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 

๒๕๖๓ (วันที่ ๑๐-๑๖ เมษายน ๒๕๖๓) 
จากข้อมูลสถิติพบว่าการเกิดอุบัติเหตุลดลง ตามสถานการณ์พรบ.ฉุกเฉิน จ านวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ 

๑๕ ราย(ชาย ๑๒ ราย หญิง ๓ ราย) จ านวนผู้บาดเจ็บ Admit,Refer ๑๔ ราย (ชาย ๑๑ ราย,หญิง ๓ ราย) 
เสียชีวิต ๑ ราย (เพศชาย อ.ภูกามยาว) ช่วงเทศกาลสงกรานต์อ.เชียงม่วนไม่มีอุบัติเหตุ หน่วยบริการรองรับ
อุบัติเหตุรพ.พะเยา, เชียงค า ช่วงอายุที่เกิดอุบัติเหตุระหว่าง ๕๐-๕๙ ปี ช่วงเวลาเกิดอุบัติเหตุ ๑๖.๐๐-๑๙.๕๙ 
น. ยานพาหนะเสี่ยงของผู้บาดเจ็บ ส่วนใหญ่ คือ จักรยานยนต์ ส่วนใหญ่ไม่สวมหมวกนิรภัย การน าส่ง
โรงพยาบาลโดยระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ร้อยละ ๖๑.๑ ลักษณะผู้ป่วยนอนรักษาตัวที่รพ.เป็นลักษณะ
การบาดเจ็บช่องท้องและกระดูกสันหลัง  
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
 
 



๔.๒ การเฝ้าระวังการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน  
(PM ๒.๕) จังหวัดพะเยา 
 - การเฝ้าระวังการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองเป็นสัปดาห์สุดท้ายที่ด าเนินการ คุณภาพอากาศ
สดใสทุกพ้ืนที่ สถานการณ์ PM ๒.๕ เฉลี่ย ๒๔ ชม. วันจันทร์ที่ ๒๗ เม.ย.๖๓ เท่ากับ ๑๘.๘๘ มคก./ลบ.ม. การ 
ด าเนินการของจังหวัด ของ PM ๒.๕ ควบคู่กับ COVID-๑๙ โดยใช้มาตรการเดียวกัน หยุดอยู่บ้าน ใช้หน้ากาก
อนามัย ประชาชนได้รับการดูแลผ่านทาง อสม. ข้อมูลเฝ้าระวังโรคระบบทางเดินหายใจลดลงทุกโรค เนื่องจาก
สถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ และจะมีการปิด PHEOC ต่อไป 

- การเฝ้าระวังกรณี การเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากภาวะความร้อน  ตามหนังสือที่ พย ๐๐๓๒.๐๐๘.๑/
ว๖๑๖ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓ ซ่ึงส่งให้พื้นที่แล้ว หากพบผู้ป่วยหรือเสียชีวิตเนื่องจากภาวะอากาศร้อน
(Heat Stroke) ส่งรายงาน HWS-๑ /ท าแบบรายงานสอบสวนโรค  

 - แนวทางการวินิจฉัยและการบันทึกรหัสโรคพิษสารก าจัดศัตรูพืช ส าหรับหน่วยบริการปฐมภูมิ 
(T๖๐) ; ตามหนังสือที่ พย ๐๐๓๒.๐๐๘.๑/ว๖๑๕ ลงวันที ่๒๓ เมษายน ๒๕๖๓ ขอความร่วมมือให้ความ
คิดเห็นต่อการพัฒนาระบบรายงานผู้ป่วยโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมผ่านระบบออนไลน์ ตาม 
QR Code ที่ก าหนด 

- ปริมาณขยะติดเชื้อท่ีเกี่ยวข้องกับ COVID-๑๙ มีความกังวลด้านค่าใช้จ่ายของแต่ละโรงพยาบาล โดย
ช่วงแรก ผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์ PUI หรือที่เสี่ยงสูง Local Quarantine ถือเป็นขยะติดเชื้อ ส่วน Home 
Quarantine ถือเป็นการจัดการขยะทั่วไป(ถุงพลาสติก ๒ ชั้น และพ่นน้ ายา) กรมอนามัยได้สนับสนุนจัดชุด
อุปกรณ์ป้องกันและฆ่าเชื้อให้จังหวัด จ านวน ๒๐๐ ชุด กระจายลงแต่ละอ าเภอเพ่ือน าไปใช้ในกลุ่มที่เดินทาง
กลับมาจากจังหวัดเสี่ยงสูง 
มติที่ประชุม : รับทราบ 

๔.๓ การจัดสรรแพทย์ชดใช้ทุนจังหวัดพะเยา   
   ๑. การจัดสรรแพทย์ ; จังหวัดพะเยาได้รับจัดสรรแพทย์ จ านวน ๒๖ อัตรา (รพ.พะเยา ๑๕ อัตรา รพ.

เชียงค า ๑๑ อัตรา) เสนอขอเพ่ิมไปที่เขตสุขภาพท่ี ๑ จ านวน ๑-๒ อัตรา ถ้าได้รับจัดสรรลงไปที่ รพ.เชียงค า, รพ.
พะเยา ตามล าดับ 
มติที่ประชุม : รับทราบ 

   ๒. การจัดสรรทันตแพทย์ ; จังหวัดพะเยาได้รับจัดสรร จ านวน ๘ อัตรา (รพ.ปง ๓, รพ.แม่ใจ ๑ รพ.
พะเยา ๒,  รพ.เชียงค า ๒ อัตรา) และได้รับจัดสรรเพิ่มอีก ๑ อัตรา ข้อหารือ ที่ได้รับจัดสรรเพิ่ม  
มติที่ประชุม : รับทราบและรพ.เชียงค า เพ่ิมอีก ๑ อัตราในส่วนที่ได้รับจัดสรรเพิ่ม 

   ๓. การจัดสรรเภสัชกร ; จังหวัดพะเยา ได้รับจัดสรรมา ๑ อัตรา ที่สสจ.พะเยา 
มติที่ประชุม : รับทราบ  

การอบรมปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ เขตสุขภาพที่ ๑ เฉพาะแพทย์และทันตแพทย์ ก าหนดจัดวันที่ ๑๘ 
– ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ รูปแบบ online, real time การปฐมนิเทศแยกวิชาชีพ วันที่ ๒๕-๒๙ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ จะจัดแบบกลุ่มย่อยตาม รพ. ที่รับผิดชอบข้าราชการใหม่ในสังกัดตัวเอง รวมถึงค่าใช้จ่ายระหว่างการ
อบรมปฐมนิเทศ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และพาหนะเดินทาง เป็นต้น โดยมีมาตรการป้องกันการ ติดเชื้อที่
เหมาะสม เริ่มปฏิบัติงาน วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
มติที่ประชุม : รับทราบ  

๔.๔ สรุปสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพส าคัญ จ.พะเยา ประจ าเดือน เมษายน ๒๕๖๓  
     ๔.๔.๑ สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) : สถานการณ์ทั่วโลกพบผู้ป่วย

ยืนยัน จ านวน ๓,๒๒๐,๒๒๕ คน เสียชีวิต ๒๒๘,๒๒๓ คน ประเทศที่พบผู้ป่วยมากที่สุด คือ อเมริกา สเปน 
อิตาลี ฝรั่งเศส อังกฤษ ตามล าดับ ประเทศไทยอยู่อันดับที่ ๕๙ ของโลก พบผู้ป่วยยืนยัน จ านวน ๒,๙๕๔ คน 
เสียชีวิต ๕๔ คน เขตสุขภาพที่ ๑ พบผู้ป่วยยืนยัน จ านวน ๖๖ คน เสียชีวิต จ านวน ๒ คน (เชียงใหม่ พะเยา) 
จังหวัดพะเยาพบผู้ป่วยยืนยัน จ านวน ๓ ราย เสียชีวิต จ านวน ๑ ราย (อ.จุน) การติดตามตรวจเคส PUI 



ด าเนินการและมีแนวโน้มลดลง ผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจ , ILI มีแนวโน้มลดลง ผู้ที่เดินทางจากกลุ่มเสี่ยง
กลับมาในพ้ืนที่น้อยลง ความเสี่ยงลดลง 

๔.๔.๒ เหตุการณ์ส าคัญของจังหวัดพะเยา 
        ๔.๔.๒.๑ โรคไข้เลือดออก : สถานการณ์ระดับประเทศ เทียบปีที่ผ่านมามีจ านวนน้อยกว่า เดือน

เมษายนจะมีผู้ป่วยไข้เลือดออกต่ าสุดทุกปีและเพ่ิมข้ึนในเดือนพฤษภาคม จังหวัดพะเยามีอัตราป่วยเป็นอันดับที่ 
๖๔ ของประเทศ  ปี ๒๕๖๓ จังหวัดพะเยา พบผู้ป่วยไข้เลือดออก จ านวน ๒๗ ราย (เชียงม่วน ๒๑ ราย ดอกค าใต้ 
๓ ราย เมืองพะเยา ๑ ราย เชียงค า ๑ รายและเสียชีวิต) รูปแบบการเกิดโรคคล้ายปี ๒๕๖๒ พบ Outbreak 
โรคไข้เลือดออกที่ ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน (พ้ืนที่ ม.๕ บ้านท่าม่าน อ.เชียงม่วน จ านวนผู้ป่วยสะสม จ านวน 
๒๐ ราย ระยะเวลาเกิดโรค  ๒๑ ก.พ. ๖๓ – ๒๓ เม.ย. ๖๓ จ านวน ๖๒ วัน เพศชาย ๑๑ ราย  เพศหญิง ๙ 
ราย อายุ ๑๕-๖๘ ปี  เฉลี่ย ๒๓ ปี รักษาที่ รพ. เชียงม่วน  ๑๘ ราย รพ.พะเยา  ๒ ราย ผู้ป่วยเข้มมาตรการ 
High risk closed contact (ติดตามผู้ป่วยที่มีอาการไข้ เข้าสู่ระบบการรักษาพยาบาล เข้มข้นการติดตามcase
ในพ้ืนที่) ผู้ป่วยไข้เลือดออกเสียชีวิต ; ม.๒ ต าบลร่มเย็น อ าเภอเชียงค า เพศชาย ๕๔ ปี อาชีพครู ทีมอ าเภอได้
ติดตามท า timeline ตั้งแต่ก่อนที่ผู้ป่วยจะป่วยก่อน ๑๔ วัน ซึ่งม๒ีอ าเภอที่ผู้ป่วยอาศัยอยู่ คือ ต าบลงิม อ าเภอ
ปง และต าบลร่มเย็น อ าเภอเชียงค า เริ่มป่วย ๑๑ เม.ย. ๖๓ รักษาตัวที่คลินิกก่อนและมารักษาตัวที่รพ.เชียงค า 
วันที่ ๑๙ เม.ย.๖๓ เสียชีวิตวันที่ ๒๐ เม.ย.๖๓ ทีมลงพ้ืนที่ควบคุมโรควันที่ ๒๐ เม.ย.๖๓ ผลการส ารวจ หลังคา
เรือนที่ส ารวจ ๑๔๓ หลังคาเรือน ภาชนะที่ส ารวจ ๔๔๓ ชิ้น ไม่พบลูกน้ ายุงลาย ค่าดัชนีลูกน้ ายุงลาย  HI = ๐ 
% BI = ๐ %  และCI = ๐ % ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ รอบบ้านและหมู่บ้าน 

ผอ.รพ.เชียงค า : ทบทวนcase เข้าได้ทาง clinical  เริ่มมีอาการ วันที่ ๑๑ เม.ย. ๖๓ รักษาท่ีคลินิก 
วันที่ ๑๘ เม.ย. ๖๓ มีอาการช็อก รักษาadmit ตึกอายุรกรรม ส่ง antigen delayed  Dx : (Lab ช่วงวันหยุด
ไม่ได้ตรวจ) สรุป : case แรก เสียชีวิต อาการรุนแรง การส่งตรวจ lab ควรมีการตรวจในวันหยุด 

        ๔.๔.๒.๒ เสียชีวิตด้วยโรค Scrub typhus: ข้อมูลระดับประเทศอัตราป่วยสูงในภาคเหนือ 
จังหวัดพะเยา อยู่ในล าดับที่ ๒๓ เสียชีวิต ๑ ราย หมู่ที่ ๑ ต าบลร่มเย็น อ าเภอเชียงค า ผู้ป่วย เพศชาย อายุ ๖๑ 
ปี อาชีพ ท านา ท าสวน ท าไร่ เริ่มป่วย วันที่ ๑๗ เม.ย.๖๓ เข้ารักษาวันที่ ๒๑ เม.ย.๖๓ ไม่มีไข้ และกลับมา
รักษาอีกวันที่ ๒๓ เม.ย.๖๓ มีภาวะ shockและเสียชีวิต ได้ประสานไปที่ศูนย์ควบคุมโรคแมลง จะเข้ามา
สอบสวนโรคเพ่ิมเติมเพ่ือยืนยันว่าเป็นโรค Scrub typhus  และท าการเก็บตัวอย่างหนูในพ้ืนที่เพ่ือดูไรอ่อน อีก 
๒ สัปดาห์ 
                ๔.๔.๒.๓ โรคStreptococcus suis  : พบจ านวยป่วย ๔ case (ภูซาง แม่ใจ เมือง เชียงค า) อัตรา
ป่วยอันดับ ๒ ของประเทศ ผู้ป่วยเสียชีวิต อายุ ๖๓ ปี อาชีพ ค้าขาย ม.๑ ต าบลร่มเย็น  อ าเภอเชียงค า เริ่ม
ป่วยวันที่ ๓ เม.ย.๖๓ ประวัติรับประทานลาบดิบซื้อมาท าเองร่วมรับประทานด้วยกัน ๔ คนประสานปศุสัตว์ใน
พ้ืนที่ แล้ว  
มติที่ประชุม : รับทราบ  
  ๔.๕ สรุปประชุมคณะกรรมการ CFO 

  ๑. สถานการณ์ด้านการเงินการคลัง จ.พะเยา (๑๖ เม.ย. ๖๓) ; รพ.พะเยา Risk score  ระดับ ๓  
รพ.ดอกค าใต้ ระดับ ๒ รพ.แม่ใจ ระดับ ๑  

  ๒. การพิจารณาปรับราคา (กรณีส่งตรวจ  LAB) : ข้อตกลงขอปรับเท่าโรงพยาบาลเชียงค า เริ่มตั้งแต่
เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓  
 ๓. การจัดสรรงบค่าเสี่ยงภัย รอบ ๒ :  
      ๓.๑ ด้านรักษาพยาบาล รวมทุกแห่งที่เบิกจ่าย จ านวนเงิน ๙๑๓,๕๐๐ บาท 
      ๓.๒ ด้านการสอบสวนโรค รวมทุกแห่งที่เบิกจ่าย จ านวนเงิน ๑๔๙,๐๐๐ บาท 
 เกณฑ์การจัดสรรแต่ละรอบ ค่าตอบแทนกรณีเสี่ยงภัยในการรักษาส าหรับสถานพยาบาล (ส าหรับ ARI 
clinic, OPD, ER และจุดคัดกรอง (เริ่ม ๑ มีค. ๖๓ เป็นต้นไป, จ านวนผู้ป่วย PUI/COVID-๑๙ ที่ให้การรักษา) 



การเฝ้าระวัง สอบสวนโรคในพ้ืนที่ (การสอบสวน PUI และผู้ป่วยยืนยัน ๑ ม.ค. ๖๓ – ๓๑ มี.ค. ๖๓, การ
สอบสวนผู้ป่วยยืนยัน+ติดตาม ตั้งแต่ เม.ย. ๖๓ เป็นต้นไป) 
 ๔. การบันทึกส าหรับพิจารณา TPS : ให้ทุกโรงพยาบาลบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน (ทุก
เดือน) เนื่องจากส่วนกลางจะใช้ประกอบการพิจารณา TPS ซึ่งจะมีผลต่อการจัดสรรเงินให้แก่หน่วยบริการ 
 ๕. การรับยาของผู้ป่วย NCD ในช่วง COVID-๑๙ ระบาด : การส่งผู้ป่วยโรคเรื้อรังไปรักษาที่รพ.ชุมชน 
(ผู้ป่วยที่ซับซ้อน ที่ยังต้องได้รับการดูแลจากแพทย์เฉพาะทาง) โรงพยาบาลทั่วไปมีนโยบายในการให้ผู้ป่วยโรค
เรื้อรังกลับไปรับยาต่อเนื่องที่โรงพยาบาลชุมชน ตามแนวทาง Social distancing/ลดความแออัดใน
โรงพยาบาล แต่ปัญหาที่พบ คือ ไม่มีประวัติการรับยา  ไม่มีรายการยาในโรงพยาบาลชุมชน  ค่าใช้จ่าย (ต้นทุน
ยา) ในรพ.ชุมชนเพ่ิมขึ้น แต่มีข้อเสนอแนะจากที่ประชุม CFO ; ๑.) เปิดระบบ EMR ให้รพ.ชุมชน เห็นประวัติ
การรักษาผู้ป่วย ๒.) ให้เป็น Case Refer Back หรือ เป็น Case visit ที่รพท.เหมือนเดิมแต่ฝากรพช.จ่ายยา 
๒.๑) กรณี Case Refer Back ๑. พิจารณาเพ่ิมรายการยาที่สามารถมีได้ใน รพช. เพ่ือ visit ผู้ป่วยที่รพช.หรือ 
๒. รพท. ส่งยาให้ทั้งหมดแล้วคิดค่าใช้จ่ายภายหลัง (ให้รพ.ตามจ่ายหรือกองทุนรวมฯ)  ๒.๒) กรณี Case visit 
ที่รพท.เหมือนเดิม แต่ฝากรพช.จ่ายยา  ให้รพท. จัดยาไปให้โรงพยาบาลทั้งหมดแล้วคิดค่าใช้จ่ายอัตราตามจ่าย 
๓๕๐/Visit เหมือนเดิม 
 ๖. การปรับปรุงแผนทางการเงิน (Planfin รอบที่ ๒/๒๕๖๓) : รพ.เชียงค าเป็นแผนประเภท ๓ 
เนื่องจากมีการปรับปรุง cohort ward และปรับปรุงสถานที่รองรับอาคาร OPD ที่จะเปิดใหม่ ส่วน รพ.แม่ใจ
เป็นแผนประเภท ๔ เนื่องจากต้องสบทบเงินบ ารุงตาม MOU กระทรวงพลังงาน ๓๐% (หลังคาโซลาเซล) 
มติที่ประชุม : รับทราบ  

๔.๕ แพทย์แผนไทยได้รับการจัดสรรงบจากสปสช. 
  ค่าเหมาจ่ายรายหัว ๑๔.๘๐ บาทต่อประชากร UC จังหวัดพะเยา จ านวน ๓๓๙,๙๒๗ คน ประมาณ

การได้รับงบสนับสนุน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่ก าหนด เป็น point ต่อการจัดสรรจริง
(บาท) นวดและประคบ ๒๕๐ point= ๑๒๕ บาท,นวด ๒๐๐ point=๑๐๐ บาท ,ประคบ ๑๕๐ point= ๗๕ บาท , 
อบไอน้ า ๑๒๐ point=๖๐ บาท, ฟ้ืนฟูหญิงหลังคลอด ๕๐๐ point= ๕๐๐ บาท ยาสมุนไพร ED ๒๕ point= 
๑๒.๕๐ บาท 
        การจัดสรรงบสนับสนุนการบริการด้านการแพทย์แผนไทย ไตรมาสที่ ๑/๖๓ สนับสนุนงบสปสช. 
ดังนี้ รพ.พะเยา ได้รับจัดสรร ๒๔๗,๓๑๒.๕๐ บาท , รพ.เชียงค า ได้รับจัดสรร ๒๖๘,๐๙๕.๐๐ บาท, รพ.จุน 
ได้รับจัดสรร๒๙๕,๘๑๗.๕๐ บาท รพ.เชียงม่วน ได้รับจัดสรร ๓๐,๖๑๗.๕๐ บาท รพ.ดอกค าใต้ ได้รับจัดสรร 
๑๐๔,๒๙๗.๕๐ บาท รพ.ปง ได้รับจัดสรร ๒๕๐,๘๘๗.๕๐ บาท รพ.แม่ใจ ได้รับจัดสรร ๗๑,๓๗๐.๐๐ บาท  
มติที่ประชุม : รับทราบ  

๔.๖ ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนการด าเนินงานวัณโรคจงัหวัดพะเยา ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
   ผลการด าเนินงานค้นหาผู้ป่วยรายใหม่โดย CXR กลุ่ม Active : ผู้สัมผัสร่วมบ้าน ปี๒๕๖๓ = 

๑๐๐%  ผู้สัมผัสใกล้ชิด ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๒ = ๑๐๒.๒๐% ผู้ติดเชื้อ HIV= ๑๑๙.๐๑% ผู้ต้องขัง = ๑๑๗.๑๒ % 
แรงงานข้ามชาติ  = ๙๕.๕๙ % เจ้าหน้าที่สาธารณสุข= ๙๔.๐๕ % กลุ่ม PASSIVE : ผู้สูงอายุโรคเบาหวานร่วม = 
๙๖.๗๙% ผู้สูงอายุโรค COPDร่วม = ๘๑.๙๔%  ผู้สูงอายุโรค CKD๔,๕ร่วม = ๙๘.๖๙% สูงอายุทุพโภชนาการ
ร่วม = ๑๑๓.๐๖% 

   ผลการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอด(PA) ขึ้นทะเบียน จ านวน ๑๐๘ ราย เสียชีวิต ๑๘ ราย(๑๖.๖๗) อยู่
ระหว่างการรักษา ๗๙ ราย (๗๓.๑๕) โอนออก จ านวน ๑ ราย (๐.๙๓) ไม่มี RR/MDR ก่อนเดือนที่ ๕ และไม่มี
การขาดยา 
มติที่ประชุม : รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพ่ือพิจารณา 



๕.๑ ข้าราชการขอย้าย จ านวน ๓ (ทันตแพทย์ปฏิบัติการจากรพ.ปง ขอย้ายไป รพ.เชียงม่วน , ทันต
แพทย์ปฏิบัติการ จากรพ.ปง ขอย้ายไปส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ,นายแพทย์ปฏิบัติการ จากรพ.ปง 
ขอย้ายไปรพ.พะเยา) 
มติที่ประชุม : รับย้ายทุกสายงาน   

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ              
๖.๑ รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ประจ าเดือนเมษายน ๒๕๖๓ (เสนอเป็นเอกสาร) 

มติที่ประชุม : รับทราบ  

ปิดประชุมเวลา ๑๖..๓๐ น. 

 

                                                             นางพรพิรุณ  มูลเครือค า      บันทึกการประชุม 
                                                             นางนงคราญ  สกุณาพงศ์     ตรวจสอบการประชุม 

 


