รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลด้านสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
ครั้งที่ 1๑/2563
วันจันทร์ที่ ๓๑ เดือนสิงหาคม 2563
ณ ห้องประชุม ๑ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
รายชื่อคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม
๑. นายแพทย์กรกฤช ลิ้มสมมุติ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา
๒. แพทย์หญิงจิรพร ภัทรนุธาพร
ผู้อานวยการโรงพยาบาลพะเยา
๓. นายแพทย์ภราดร มงคลจาตุรงค์
ผู้อานวยการโรงพยาบาลเชียงคา
4. นายเทพนฤมิตร เมธนาวิน
หัวหน้าศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข
5. ทันตแพทย์ชาญ เชิดชูเหล่า
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านทันตสาธารณสุข
๖. นางสาวไพรจิตร ชัยจารูญพันธ์
เภสัชกรเชี่ยวชาญ ด้านเภสัชสาธารณสุข
7. นายสุรศักดิ์ ชัยชนะ
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านบริหารทางวิชาการ
๘. นางสุรีย์ภรณ์ เลิศวัชรสกุล
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านส่งเสริมพัฒนา
๙. นายไพรัช วงศ์จุมปู
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ ด้านบริหารงานทั่วไป
๑๐. นายแพทย์สมภพ เมืองชื่น
ผู้อานวยการโรงพยาบาลเชียงม่วน
๑๑. นายแพทย์สุกิจ ทิพทิพากร
ผู้อานวยการโรงพยาบาลจุน
๑๒. นายแพทย์สุชาญ ปริญญา
ผู้อานวยการโรงพยาบาลปง
๑๓. นายแพทย์สาธิต กิมศิริ
ผู้อานวยการโรงพยาบาลดอกคาใต้
๑๔. นายแพทย์สัมฤทธิ์ ตันติวัฒนากุล ผู้อานวยการโรงพยาบาลแม่ใจ
๑๕. พ.ต.หญิงณัฐพร แก้วต่าย
แทน ผู้อานวยการโรงพยาบาลค่ายขุนเจืองธรรมิกราช
๑๖. นายภานุพันธ์ ไพฑูรย์
แทน สาธารณสุขอาเภอเมืองพะเยา
๑๗. นายสุภักดิ์ วงศ์ประสิทธิ์
สาธารณสุขอาเภอดอกคาใต้
1๘. นายไชยยนต์ วงศ์ใหญ่
สาธารณสุขอาเภอเชียงคา
๑๙. นายประพันธ์ เดชะบุญ
สาธารณสุขอาเภอปง
2๐. นายชัยย์นัน พัฒนไพจิตร
สาธารณสุขอาเภอภูซาง
2๑. นายมนตรี วิลาชัย
สาธารณสุขอาเภอภูกามยาว
2๒. นายวรศิลป์ ผัดมาลา
สาธารณสุขอาเภอเชียงม่วน
2๓. นายภานุมาศ พรหมเผ่า
รก.สาธารณสุขอาเภอจุน
2๔. นายภูวนารถ ลิ้มประเสริฐ
รก.สาธารณสุขอาเภอแม่ใจ
2๕. นางนวพรรษ ปุญญมัย
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
2๖. นางปิยพร ผดุงวงศ์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
๒๗. นางจารุวรรณ บัวบึง
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
๒๘. นางสาวสุทธิพร ชมภูศรี
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
๒๙. นางรัชนี ขัตตะละ
หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
๓๐. นางปรียานุช เชิดชูเหล่า
หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
๓๑. นางฉัตรศิริ พิสิษฐ์กุล
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค
๓๒. นางสาวสุภาภรณ์ ใจบุญลือ
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
3๓. นางสาวญาณิน สายโกสุม
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ
๓๔. นายจเร บัวสัมฤทธิ์
หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ
๓๕. นางสาวมติมนต์ กาวิละ
หัวหน้างานควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
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36. ว่าที่ร.ต.อัครเดช ตันดี
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
37. นางนงคราญ สกุณาพงศ์
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
38. นางพรพิรุณ มูลเครือคา
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน
คณะกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม เนื่องจากติดราชการ
๑. นายอนุโรจน์ ศุภการกาจร
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ
2. นายเฉลิม ใจอุ่น
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
๓. ดร.ธานี กล่อมใจ
ผู้อานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา
๔. นายอนันต์ มาลัยรุ่งสกุล
รองผู้อานวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.พะเยา
๕. นายแพทย์อดิศักดิ์ สุทธการ
รก.ผู้อานวยการโรงพยาบาลภูซาง
๕. นายแพทย์สุรวัฒน์ กุลศรี
รก.ผู้อานวยการโรงพยาบาลภูกามยาว
๖. นายแพทย์สุคนธ์ คาวิชัย
ผู้อานวยการโรงพยาบาลพะเยาราม
๗. นายพรชัย เตชะคุณากร
หัวหน้ากลุ่มงานพ.ร.ส. รพ.พะเยา
๘. นายชวชัย พงษ์พนัศ
หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพ.พะเยา
๙. นายชัยพร การะเกด
หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพ.ชียงคา
๑๐. นายวรายุทธ รักษ์ป่า
หน.ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที่๑.๓เชียงราย
๑๑. ว่าที่ร.ต.จิตเกษม ประสิทธิ์อยู่ศีล
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯเทศบาลเมืองพะเยา
๑๒. นางอรทัย มาลัยรุ่งสกุล
หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทย
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายอุเทน ฟองวาริน
ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
๒. นางชญาดา ศรีเครือมา
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
๓. นายจักรวาล อินทร์เทศ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
4. นายสุทิตย์ เสมอเชื้อ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
๕. นางจุรีรัตน์ ทูลมณี
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
๖. นายรุ่งโรจน์ เป็งรักษา
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
๗. นางสาวจิดาภัทร เนตรสุวรรณกุล
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
๘. น.ส.อภิรุจี เกนทา
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
๙. นางอัญญารัตน์ ภมรมานพ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
๑๐. นางสาวจันทร์ทิพย์ ยะแสง
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
๑๑. นางสาววิจิตรา หน่อแก้ว
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๑๒. นายเสนีย์ บารุงสุข
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
1๓. นายสิทธิชัย ใสสม
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๑๔. นางฉลวย หาลือ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ
๑๕. นางดอกแก้ว ตามเดช
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
๑๖. ร.ท.หญิงสุนันทา หอมนาน
พยาบาลวิชาชีพ
๑๗. นางสาววัชรินทร์ นามวงศ์
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
๑๘. นายจีรศักดิ์ จาปาแก้ว
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
๑๙. นายวุฒิฉัตร วงศ์ใหญ่
นักทรัพยากรชานาญการ
๒๐. นายสุเวียต ดวงแก้ว
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
๒๑. นายกฤษดา พรรณกุล
นักทรัพยากรบุคล
๒๒. นางสาวเอราวัณ อ้อยหวาน
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
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๒๓. นางสาวธัญญลักษณ์ ถิ่นรัตน์
นักวิชาการสาธารณสุข
๒๔. นายทัตพงศ์ ใจแก้ว
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. โดยนายแพทย์กรกฤช ลิ้มสมมุติ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ประธาน
ในที่ประชุมนาไหว้พระ สวดมนต์ตามโครงการส่งเสริมจริยธรรมองค์กร และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ดังนี้
เรื่องก่อนวาระการประชุม
1. มอบประกาศเกียรติคุณอาเภอที่มีผลงานในการดาเนินงานวัณโรคดีเด่น “ความครอบคลุมค้นพบและขึ้น
ทะเบียนรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้า ” อาเภอที่ผ่านเกณฑ์ที่กาหนด ได้แก่ อาเภอดอกคาใต้ อาเภอ
เชียงม่วน และอาเภอจุน
วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน :
๑.๑ ขอความร่วมมือกิจกรรมแต่งกายด้วยผ้าไทยทุกวันอังคาร ผ้าพื้นเมืองทุกวันศุกร์ และแต่งกายด้วย
ชุดข้าราชการทุกวันจันทร์
มติที่ประชุม: รับทราบ
ผู้บริหาร :
นางสุรีย์ภรณ์ เลิศวัชรสกุล นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านส่งเสริมพัฒนา
1.๒ โครงการ 10 ล้านครอบครัวไทยออกกาลังกายเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมก้าวท้าใจ Season 2
กลุ่มเป้าหมาย คือ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดพะเยา อสม.และ ข้อมูล ณ วันที่ 28 กรกฎาคม ๒๕๖๓ ร้อยละ ๕๓.๐๑
เป้าหมายถ้าผ่านร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป จะได้รับโล่รางวัลจาก ท่านสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
สาธารณสุข ขอบคุณพื้นที่ที่ให้ความร่วมมือในการออกกาลังกาย
มติที่ประชุม: รับทราบ
รองฯสุรศักดิ์ ชัยชนะ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านบริการทางวิชาการ
1.3 มหกรรมสร้างกระแสสุขภาพดี ภายใต้อัตลักษณ์และวิถีเมืองพะเยา”คนพะเยาหัวใจแกร่ง”
แจ้งกาหนดการ เป็นกิจกรมที่จัดขึ้นเป็นประจาทุกปีที่รับงบประมาณสนับสนุน งบประมาณ ตาม
แผนปฏิ บั ติร าชการประจ าปี 2563 จั งหวั ดพะเยา ตามโครงการสร้ างคุณ ค่าและพัฒ นาคุ ณภาพชี วิต ภายใต้
อัตลักษณ์และวิถีคนพะเยา โดยมีกลุ่มเป้าหมายร่วมกิจกรรม
ระดับอาเภอ ในวันที่ 22-23 กันยายน 2563 รวมกลุ่มเป้าหมาย ๙ อาเภอ จานวน ๕๐๐ คน มี
กิจกรรมบรรยาย ระบบสุขภาวะชุมชนพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีวิถีพะเยา นาเสนอผลงานเด่น เวทีเสวนา อภิปราย ถอด
บทเรียน จัดบูทนิทรรศการ มอบรางวัลเชิญชูเกียรติบุคคลระดับอาเภอ
ระดับจังหวัด จัดกิจกรรมในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ ณ โรงแรม วีซี อาเภอดอกคาใต้ จังหวัด
พะเยา กิจกรรม นาเสนอผลงานและมอบรางวัล , AAR ถอดบทเรียนการซ้อมแผนField Exercise ของอาเภอ
ภูซาง เชียงคา ปง อาเภอเมือง (สสจ.พะเยา), ผลการดาเนินงานในการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ด้านการคัดกรองโรค(อาเภอแม่ใจ) ด้านการป้องกัน (รพสต.ลอ อาเภอจุน )และควบคุมโรค
(รพสต.ร่มเย็น อาเภอเชียงคา) ด้านการดาเนินการตามมาตรการผ่อนปรน(อาเภอเมือง) ซึ่งดาเนินรายการ โดย
รองฯสุรีย์ภรณ์ เลิศวัชรสกุล การจัดบูธ จานวน ๑๑ แห่ง ประกอบด้วย อาเภอเชียงคา ๓ บูธ อาเภอเชียงม่วน ๑ บูธ
อาเภอภูซาง ๑ บูธ อาเภอเมืองพะเยา ๑ บูธ อาเภอแม่ใจ ๑ บูธ อาเภอภูกามยาว ๑ บูธ อาเภอดอกคาใต้ ๑ บูธ
อาเภอจุน ๑ บูธ อาเภอปง ๑ บูธ วิธีการจัดบูธจะให้บริษัทเอกชนเป็นผู้จัดให้ โดยเจ้าของผลงานจัดส่งรายละเอียด
ผลงานให้ผู้รับผิดชอบงาน จัดรูปแบบให้ได้มาตรฐานสามารถนาเสนอได้ในระดับจังหวัด
รองฯไพรัช วงศ์จุมปู นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ ด้านบริหารสาธารณสุข :
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การจัดงานมุทิตาจิต วันวานที่พากเพียร สู่วัยเกษียณที่ภาคภูมิใจ สาธารณสุขไทยสร้างสุข โดยสมาคม
สาธารณสุขจังหวัดพะเยาเป็นเจ้าภาพ สนับสนุนค่าใช้จ่ายของที่ระลึกและป้าย ส่วนค่าอาหารขอให้แต่ละหน่วย
บริการร่วมจ่ายโต๊ะจีน โต๊ะๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท รวมประมาณ ๓๐ โต๊ะ
มติที่ประชุม: รับทราบ
๑.๔ ผลการดาเนินงาน งานควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน และแนวทางปี ๒๕64
เป้าหมายการตรวจสอบภายในปี 2563 รพท. ๒ แห่ง รพช. ๗ แห่ง รพ.สต.๙๕ แห่ง(โดยทีมระดับ
จั งหวัด ลงตรวจรพ.สต.จ านวนอ าเภอละ ๑ แห่ ง ส่ ว นที่เ หลื อให้ อ าเภอดาเนิ นการตรวจสอบให้ ค รบ) ผลการ
ตรวจสอบครบ ร้อยละ ๑๐๐ หลังเสร็จสิ้นปีงบประมาณ ให้มีการส่งรายงาน ปค.๔,๕ ภายใน ๙๐ วัน โดยรวบรวม
ส่งให้จังหวัด และจังหวัดจะรวบรวมส่งให้กระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นระเบียบที่ถือปฏิบัติ
ผลการดาเนินงานด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง จากการตรวจสอบมิติควบคุม
ภายในและบริหารความเสี่ยงพบว่า 1.จัดทาแผนบริหารความเสี่ยงไม่ครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 1.ความเสี่ยงด้าน
กลยุทธ์ (S) 2.ความเสี่ยงด้านการดาเนินงาน (O) 2.โรงพยาบาลไม่ได้แนบไฟล์ในระบบ EIA คือ การบริหารความ
เสี่ยงตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐประจาปี พ.ศ.2562 3.ความเสี่ยง
ด้านการเงิน (F) 4.ความเสี่ยงด้านการกฎหมาย, ระเบียบ (C) ผลการดาเนินงานด้านการตรวจสอบภายใน 5 มิติผล
การประเมินรวมทั้งสิ้น จังหวัดพะเยา ร้อยละ 79.71
ประเด็นข้อตรวจพบที่สาคัญ 1) มิติด้านการเงิน 2) งบการเงิน 3) บริหารพัสดุ พบว่า ผู้ปฏิบัติงาน
การเงิ น บั ญ ชี และพั ส ดุ เ ป็ น บุ ค คลเดี ย วกั น ๔) มิ ติ ด้ า นจั ด เก็ บ รายได้ พบว่ า หน่ ว ยงานให้ บ ริ ก ารด้ า นการ
รักษาพยาบาลแต่ออกใบเสร็จเป็นรับเงินบริจาค เนื่องจากไม่รู้ระเบียบฯ ๕) มิติด้านควบคุมภายในและบริหารความ
เสี่ยง พบว่า ยังดาเนินการไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และไม่นาผลจาก ปค.4 ปค.5 ไปขับเคลื่อนต่อในระดับการ
ปฏิบัติทุกขั้นตอน การปฏิบัติในแต่ละจุดไม่เป็นรูปธรรม มีเพียงหลักฐานเชิงประจักษ์ ในปี ๒๕๖๔ ให้มีการบริหาร
ในภาพขออาเภอโดยบริหารจัดการมอบหมายหน้าที่ ควรจะมีแผนในการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในให้
ชัดเจน ปัญหาในการปฏิบัติการตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบภายในที่ได้รับแต่ งตั้งมีความรู้ความสามารถความ
เข้าใจ ผ่านการอบรมและมีคณะทางานชุดเล็กในแต่ละมิติ ระดับจังหวัด อาเภอ ให้มีความเข้มแข็ง
งานตรวจสอบภายในจะมีการจัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ผ่าน Web conference โดยมีท่านนพ.
สสจ.พะเยาเป็ น ประธาน หลั งวั น ที่ ๙ กัน ยายน ๒๕๖๓ แจ้ งเรื่ องการตรวจสอบภายในทั้ง หมดและแผนที่จ ะ
ดาเนินการต่อไปในปี ๒๕๖๔
มติที่ประชุม : รับทราบ และ นพ.สสจ.พะเยา แจ้งให้ใช้ ปค.๔,ปค.๕ ไปวางแผนโดยเริ่มจากปัญหาของ
ปี 2563 ที่พบมาดาเนินการ หลังจากนั้นให้มีการประเมินผลช่วงปลายปี 2564
1.5 สรุปผลการตรวจสอบของ สตง.ภาค 9 จ.ลาปาง โครงการพัฒนาระบบการดูแลและยกระดับการ
ให้บริการสุขภาพผู้สูงอายุพร้อมเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงในสังคมผู้สูงอายุภาคเหนือ ปีงบประมาณ 2561
ที่มา : จังหวัดพะเยา ได้รับงบประมาณจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน จานวน 41 ล้านบาท
มีหน่วยงานรับผิดชอบ 3 แห่ง คือ สสจ.พะเยา สนง.พัฒนาสังคมฯ จ.พะเยา และ สนง.วัฒนธรรม จ.พะเยา ซึ่ง
หน่วยงาน สสจ.พะเยา ได้รับงบประมาณ จานวนเงิน 32.857 ล้านบาท ดาเนินการโครงการฯ มี 7 กิจกรรม
งบประมาณที่ใช้จ่าย คือ จัดซื้ออุปกรณ์ให้ศูนย์ฮอมฮัก 68 แห่ง ๆละ 13 รายการ จานวนเงิน 15.64 ล้านบาท ,
จัดซื้อ AED ให้ศูนย์ฮอมฮัก 68 เครื่อง จานวนเงิน 8.16 ล้านบาท และกิจกรรมพัฒนาฯ อบรม ประชุม ดาเนินงาน
และติดตามงานฯ จานวนเงิน 9.057 ล้านบาท
สรุปข้อมูลที่ตรวจพบ ไว้ 3 ประเด็น คือ
1. ผลการดาเนินงานโครงการฯ ไม่เกิดผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังไว้ (การจัดซื้อ AED ไม่ได้ เนื่องจาก
งบประมาณถูกพับไป,การจ้างงาน Care give ดาเนินการได้ 120 วัน (1 พ.ค.-18 ก.ย. 61) ไม่ได้จ้างงานต่อ)
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2. การใช้ประโยชน์อุปกรณ์ให้มีความคุ้มค่า (จานวน 68 แห่งๆ ละ 13 รายการ พบว่า ชารุด
เสียหาย ไม่ได้ใช้งาน ไม่ได้ติดตั้ง)
3. ไม่มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการฯ (ความคุ้มค่า คุ้มทุน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(Output Outcome)
วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓ สตง.ภาค 9 จ.ลาปางจะมีการประชุม รายงานผลการตรวจสอบให้ท่าน
ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา แจ้งรายงานผลตรวจสอบ ของสตง. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการตามข้อเสนอของ
สตง. และรายงานผลในระยะเวลาที่กาหนด (สสจ.พะเยา แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ)
นพ.สสจ.พะเยาให้ทุก CUP มีการวางแผนการดาเนินงานและติดตามประจาปี ๒๕๖๔ มอบกลุ่มงาน
ส่งเสริมสุขภาพรวบรวมแผนดังกล่าวทุก CUP และนาเสนอเข้าเป็นวาระสืบเนื่อง
มติที่ประชุม : รับทราบ
1.6 การเข้าทาประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ของหน่วยงานภาครัฐ และขอผ่อนผันตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
23 มิถุนายน 2563 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓
๑. ทุกหน่วยงานของรัฐอยู่ในพืน้ ที่ป่าไม้ต้องขอผ่อนผันภายใน ๑๘๐ วัน (ภายในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๓)
๒. พื้นที่ลุ่มน้า ต้องทารายงานวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
๓. การทาประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ตามข้อ (๑)และ(๒) หากปรากฏว่ามีส่วนราชการหรือหน่วยงานของ
รัฐเข้าทาประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาตอีกให้กรมป่าไม้พิจารณาดาเนินการตามกฎหมายโดยเคร่งครัด
๔. มิให้ส่วนราชการทุกหน่วยงานจัดสรรงบประมาณให้แก่โครงการที่ดาเนินการในพื้นที่ป่าไม้ที่ยัง
ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่ป่าไม้
๕. ในกรณีฉุกเฉินและมีความจาเป็นในการปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของ
ราษฎรให้สามารถดาเนินการไปพลางก่อนได้และแจ้งกรมป่าไม้ภายหลัง เช่น เส้นทางถนนถูกน้าป่าไหลบ่า ทาให้
ทางขาด ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจานวนมาก เป็นกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็นจริงๆ
แนวทางปฏิบัติของส่วนราชการที่เข้าทาประโยชน์ในพื้นที่ป่าก่อนได้รับอนุญาต
๑. การยื่นเรื่องราวคาขออนุญาต ภายใน ๑๙ ธ.ค.๖๓ (จ.พะเยาภายใน ๓๐ ก.ย.๖๓)
๑.๑ กรณีพื้นที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ยื่นที่ สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
(ทุกจังหวัด) ยื่นแบบ ป.ส.๑๗ ปส.๒๐
๑.๒ กรณีพื้นที่อยู่ในเขตป่าตามพรบ.ป่าไม้ พ.ศ.๒๔๘๔ ยื่นที่ สานักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้
ท้องที่ (พื้นที่พะเยา เชียงราย ยื่นที่สานักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้เชียงราย) ยื่นแบบ ป.๘๔-๑
๒. ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐยื่นคาขอตามแบบ แล้วแจ้งหน่วยงานต้นสังกัด สาธารณสุข –
แจ้งสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เอกสารประกอบคาขอ (กรณีป่าสงวนแห่งชาติ)(รายการที๑่ ,๙ ส่งภายใน ๓๐ ก.ย.๖๓ นอกนั้นนาส่ง
ภายหลัง)
๑. แบบคาขอ ปส.๑๗ ปส.๒๐ /สาเนาบัตร /สาเนาทะเบียนบ้าน
๒. รายละเอียดโครงการ วัตถุประสงค์ ลักษณะการดาเนินงาน งบประมาณ แบบแปลนแผนผัง
แผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน (ถ้ามี/นาส่งภายหลัง)
๓. รายละเอียดสภาพป่าเบื้องต้นทั้งกายภาพและชีวภาพ (ถ้ามี/นาส่งภายหลัง)
๔.แผนที่แสดงภูมิประเทศ มาตราส่วน ๑:๕๐,๐๐๐ และแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ พร้อมแผนที่
สังเขป แสดงพื้นที่ขอใช้(ถ้ามี/นาส่งภายหลัง)
๕.หนังสือผู้ได้รับมอบอานาจแทนหน่วยงานของรัฐ โดยติดอากรแสตมป์ (ถ้ามี)
๖.เอกสารแสดงความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ถ้ามี/นาส่งภายหลัง)
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๗.กรณีโครงการเข้าข่ายประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมกรณีอยู่ในลุ่มน้าชั้น ๑ (ถ้ามี/นาส่งภายหลัง)
๘.บันทึกความยินยอมแก้ไขปัญหาราษฎร (ถ้ามี/นาส่งภายหลัง)
๙. อื่น ๆ Google map
เอกสารประกอบคาขอ (กรณีป่า ตาม พรบ.ป่าไม้ ๒๔๘๔)(รายการที๑่ ,๙ ส่งภายใน ๓๐ ก.ย.๖๓
นอกนั้นนาส่งภายหลัง)
๑. ใบขออนุญาต /ใบคาขอต่ออายุ ใบคาขอรับใบแทนใบอนุญาต /สาเนาบัตร /สาเนาทะเบียนบ้าน
๒. รายละเอียดโครงการ วัตถุประสงค์ ลักษณะการดาเนินงาน งบประมาณ แบบแปลนแผนผัง
แผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน (ถ้ามี/นาส่งภายหลัง)
๓. รายละเอียดสภาพป่าเบื้องต้นทั้งกายภาพและชีวภาพ(ถ้ามี/นาส่งภายหลัง)
๔. แผนที่แสดงภูมิประเทศ มาตราส่วน ๑:๕๐,๐๐๐ และแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ พร้อมแผนที่
สังเขป แสดงพื้นที่ขอใช้(ถ้ามี/นาส่งภายหลัง)
๕. หนังสือผู้ได้รับมอบอานาจแทนหน่วยงานของรัฐ โดยติดอากรแสตมป์ (ถ้ามี)
๖. เอกสารแสดงความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ถ้ามี/นาส่งภายหลัง)
๗. กรณีโครงการเข้าข่ายประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมกรณีอยู่ในลุ่มน้าชั้น๑ (ถ้ามี/นาส่งภายหลัง)
๘. บันทึกความยินยอมแก้ไขปัญหาราษฎร (ถ้ามี/นาส่งภายหลัง)
๙. อื่น ๆ Google map
แนวทางปฏิบัติของหน่วยงานในสังกัด สนง.สาธารณสุข จ.พะเยา(หน่วยงาน สสจ./สสอ./รพ./รพ.สต./สสช.)
๑. การยื่นเรื่องราวคาขออนุญาต เอกสารที่ ๑ และ ๙ (ภายใน ๓๐ ก.ย.๖๓) /เอกสารอื่นๆนาส่ง
ภายหลัง (ภายใน ๑๙ ธ.ค.๖๓)
๑.๑ กรณีพื้นที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ยื่นที่ สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
(ทุกจังหวัด) ยื่นแบบ ป.ส.๑๗ ปส.๒๐
๑.๒ กรณีพื้นที่อยู่ในเขตป่าตามพรบ.ป่าไม้ พ.ศ.๒๔๘๔ ยื่นที่ สานักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้
ท้องที่ (พื้นที่พะเยา เชียงราย ยื่นที่สานักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้เชียงราย) ยื่นแบบ ป.๘๔-๑
๒. หน่วยงานหลังจากยื่นคาขอและตอบรับเอกสาร ๑ และ ๙ แจ้ง สสจ. พะเยา (กลุ่มงานบริหาร
รวบรวม กลุ่มงานนิติการ ตรวจสอบ) แจ้งสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ภายใน ๓๐ ก.ย.๖๓
๓. หน่วยงานหลังจากยื่นเอกสารอื่นๆเพิ่มเติม แจ้งสสจ. พะเยา (กลุ่มงานบริหาร รวบรวม กลุ่มงาน
นิติการ ตรวจสอบ) แจ้งสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ภายใน ๑๙ ธ.ค.๖๓
นายแพทย์สสจ.พะเยา มอบให้กลุ่มงานบริหารทั่วไป รวบรวมข้อมูลหน่วยบริการที่อยู่ในพื้นที่ เขต
ป่าตามพรบ.ป่าไม้ พ.ศ.๒๔๘๔หรือป่าสงวนแห่งชาติ ให้จัดส่งเอกสารภายในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ เพื่อจะได้
รวบรวมและตรวจสอบให้จังหวัดในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ต่อไป
มติที่ประชุม : รับทราบ
วาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม กวป.ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ เดือนสิงหาคม 2563
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณประจาเดือนสิงหาคม 2563
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวมสะสม ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2563 : ภาพรวมสะสม ร้อยละ
84.50 จาแนกเป็น รายจ่ายประจา ร้อยละ ๘๓.๒๘ (PO= 1,376,304.91,เบิกจ่าย=45,911,656.48 บาท)
งบลงทุนเบิกจ่าย ร้อยละ 97.72 (คงเหลือรพ.ดอกคาใต้ ครุภัณฑ์ ๑ รายการ รพ.ปง ครุภัณฑ์ ๒ รายการ แต่ผูก
PO ไว้แล้วรอการตรวจรับ) งบดาเนินงานตามภารกิจพื้นฐานของ สสจ./สสอ./รพ. เบิกจ่าย ร้อยละ ๗๕.๒๔ (สสจ.
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พะเยา เบิกจ่ายไม่ถึงร้อยละ ๙๐ ให้เร่งรัดการเบิกจ่าย เนื่องจากหลักฐานตัดยอด ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ซึ่ง
รอการเงินตรวจสอบเอกสารให้ครบ, รพ.พะเยาเบิกจ่ายยังไม่ถึงร้อยละ ๙๐ ขอให้เร่งรัดการเบิกจ่าย สสอ.เชียงคา
เบิกจ่าย ร้อยละ 39.3 เนื่องจาก ติดโครงการที่ ๖๔ ติดโครงการพระราชดาริฯ ) ขอให้นาส่งเอกสารการเบิกจ่าย
ประธาน : ขอให้เร่งรัดการเบิกจ่าย วางแผนการใช้เงินให้ครบค่าเป้าหมาย ติดตามทุกสัปดาห์ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จ
การเงินขอให้เร่งรัดการตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย
มติที่ประชุม : รับทราบ
3.2 รายงานความก้าวหน้าการดาเนินการประชุมระบบทางไกล (Web Conference)
ตามแผนการจัดระบบประชุมทางไกลด้วยระบบ Web Conference ที่ยังไม่ได้ดาเนินการ คือ จัดหา
อุปกรณ์ที่จาเป็นต่อการประชุมให้กับ สาธารณสุขอาเภอ ทุกแห่ง อย่างระหว่างขั้นตอน พัสดุ และตามแผนการจัด
ประชุมซักซ้อมระบบการใช้งานระบบการประชุมทางไกล กาหนดไว้ในวันที่ 8-9 ตุลาคม ๒๕๖๓ เพื่อให้ทุกแห่ง
สามารถใช้ระบบการประชุมทางไกลได้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔
มติที่ประชุม : รับทราบ
3.3 ติดตามผลการดาเนินงานควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก
- อาเภอเมืองพะเยานาเสนอข้อมูล : พบผู้ป่วยไข้เลือดออกและผู้ป่วยสงสัย 115 ราย จานวน 15
ตาบล พบผู้ป่วย จานวน ๑๑ ตาบล ร้อยละ 73.33 จานวน 186 หมู่บ้าน พบผู้ป่วย 31 หมู่ ร้อยละ 16.67
เพศชาย ร้อยละ ๓๗.๓๙ เพศหญิง ร้อยละ ๖๒.๖๑ กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด คือ กลุ่มอายุ ๑๕-๑๙ ปีและอายุ ๖๐ ปี
ขึ้นไป พบผู้ป่วยสูงสุด ตาบลบ้านสาง แม่นาเรือ แม่ใส บ้านต๋อม ไม่พบผู้ป่วยจานวน ๔ ตาบล คือ ตาบลบ้านใหม่
ท่าจาปี บ้านต๊าและจาป่าหวาย พบผู้ป่วยในสัปดาห์ที่ ๑๒ เปิด EOC สัปดาห์ที่ ๒๙ โดยนายอาเภอเมืองพะเยา
จานวน ๓ ครั้ง กิจกรรมที่ดาเนินการ คือ การใช้มาตรการ 0-1-7 (ดาเนินการได้ร้อยละ ๗๕ เนื่องจากมีการแจ้ง
ผู้ป่วยรายใหม่ในเวรบ่ายไม่สามารถลงควบคุมโรคได้ ) พ่น ULV จานวน ๘ ครั้ง (ม.8 ตาบลบ้านสาง ๔ ครั้ง,ม.๑๐
ตาบลแม่ใส ๒ ครั้ง , ม.๖ ตาบลสันป่าม่วง ๒ ครั้ง) ดาเนินการตามขอสั่งการนพ.สสจ.พะเยาโดยการควบคุมโรค ๒
พื้นที่ การกากับการทาลายแห่งเพาะพันธุ์ยุงของชุมชนโดยอสม.ต่างหมู่บ้านแบบไขว้ ดาเนินงานมาตรการ 0-1-7
ในสถานที่ทางาน การจั ดทาแผนการสารวจลูกน้าทุก ๗ วันติดต่อกันในพื้นที่เกิดโรคโดยอสม.ต่างหมู่บ้าน การ
ดาเนินงานมาตรการป้องกันโรค เขียว เหลือง แดง การดาเนินงานมาตรการควบคุมโรคขาว เทา ดา กิจกรรม ๕ส
และBig cleaning การจัดทาMOU เพื่อควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ระหว่ างเทศบาลสันป่าม่วงและ สอน.อนาล
โย การสื่อสารประชาสัมพันธ์ ๓เก็บ ๓โรคและหามาตรการชุมชน การคัดกรองผู้ป่วยในสถานบริการและการส่งต่อ
เพื่อรักษาพยาบาล การเปิด EOCตาบล ในตาบลเกิดโรคติดต่อกัน ๔สัปดาห์ที่ตาบลแม่นาเรือ การพัฒนาศักยภาพ
ฟื้นฟูองค์ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และภาคีเครือข่ายในการควบคุมป้องกันโรค
- อาเภอดอกคาใต้นาเสนอ : พบผู้ป่วยไข้เลือดออก จานวน ๑๗ ราย อัตราป่วย ๒๔.๔๒ ต่อแสน
ประชากร พบจานวน ๙ ตาบล ร้อยละ ๗๕ กาหนดพื้นที่ในการดาเนินการใช้มาตรการ ขาว เทา ดา โดยพบพื้นที่ สี
ขาว ๗ หมู่บ้าน พื้นที่สีเทา ๓ หมู่บ้าน พื้นที่สีดา ๗ หมู่บ้าน เปิดEOC วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ มาตรการหลักที่ใช้
คือ หมู่บ้านที่มีผู้ป่วย ให้ทีม SRRT อาเภอลงติดตามกากับทุกราย เจ้าหน้าที่ และ อสม. สารวจ HI BI CI ทุกวัน
ศุกร์ รายงาน สสอ.ภายในวันจันทร์ เพื่อรวบรวมรายงานนาเสนอวันพุธ ดาเนินการสารวจทาลายแหล่งเพาะพันธุ์ใน
หมู่บ้าน ชุมชน ในพื้นที่เฉพาะ การดาเนินการ Dengue Corner ในโรงพยาบาล การประเมินดัชนีลูกน้ายุงลาย ถอด
บทเรียนการดาเนินการควบคุมโรคไข้เลือดออก อาเภอดอกคาใต้ พบประเด็น คือ การกากับติดตาม อสม.ในการ
ดาเนินการ การดาเนินการเป็นทีมระดับอาเภอ การจัดระบบทีม และ ผู้สมัครใจร่วมดาเนินการ ความตื่นตัวของทีม
การสนับสนุนจากเครือข่ายบริการสุขภาพ
นางฉัตรศิริ พิสิษฐ์กุล : จากการเปิด EOC จานวน ๖ ครั้ง พบประเด็น ดังนี้
๑. การใช้มาตรการ ๓-๓-๒๔ การประเมินผลการสารวจลูกน้ายุงลายโดยใช้มาตรการงูกินหางแบบไขว้พื้นที่
กากับให้มีการดาเนินงานตามข้อสั่งการ พื้นที่จะสามารถควบคุมโรคได้เร็ว
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๒. การกากับ เรื่องมาตรการ ๓-๓-๒๔ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ในการควบคุมโรคโดยเร็ว แต่พบว่า spot
report ยังขาดแผนการดาเนินงานที่ชัดเจน ไม่ได้ระบุวัน เวลา ที่จะลงพื้นที่ ตามมาตรการ ๐-๑-๓-๗-๒๑-๒๘
๓. การเปิดEOCระดับตาบล และให้มีการนาเสนอในภาพตาบลหรือในพื้นที่เกิดโรคสามารถควบคุมโรคได้ดี
๔. การทบทวน เรื่อง แนวทางเวชปฏิบัติในการดาเนินงานเรื่องการรักษา พบว่า ระบบสนับสนุน เครื่องวัด
ความดันโลหิตแบบตั้งโต๊ะ(manual) บางรพ.สต.ไม่มี ความพร้อมของเจ้าหน้าที่พยาบาลให้ดาเนินตามมาตรฐานการ
ดูแลผู้ป่วยที่จาเป็นและตามเกณฑ์รพ.สต.ติดดาว
๕. ทีมระบาดวิทยาในพื้นที่มีการใช้ Mapping เพื่อดูวงจากัดของการควบคุมโรคน้อยมาก ซึ่งเป็นเทคโนโลยี
ที่มีความจาเป็นควรนามาประกอบให้มากขึ้น
รองฯชาญ เชิดชูเหล่า : การถือปฏิบัติตามข้อสั่งการของนพ.สสจ.พะเยา การสารวจลูกน้ายุงลายการไขว้ระดับ
ตาบลการคืนข้อมูลและสื่อสารให้ประชาชนในพื้นที่ทราบจะทาให้การทางานไม่เหนื่อย มีการสื่อสารของระดับ
จังหวัดผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียง การวินิจฉัยที่รวดเร็วของแพทย์รพ.พะเยา
ผอ.รพ.พะเยา : กรณีมีผู้ป่วย Miss diagnosis ขอให้ consult staff แพทย์รพ.พะเยาก่อน เพื่อจะได้วางแนว
ทางการรักษาพยาบาลต่อไป
ประธาน : ขอให้ CUP สนับสนุนอุปกรณ์ในการตรวจเบื้องต้น Tourniquet test ให้พื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่พบการ
ระบาด
มติที่ประชุม : รับทราบและให้กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อนาเสนอผลการดาเนินงานการควบคุมป้องกันโรค
ไข้เลือดออกภาพจังหวัดในการประชุม กวป.ครั้งต่อไป
วาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
๔.๑ โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram)ในสตรีกลุ่มเสี่ยง
และด้อยโอกาส ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 โดย กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
กาหนดจัดกิจกรรมในวันที่วันที่ 28-29 ก.ย.63 ณ โรงเรียนดอกคาใต้วิทยาคม วันที่ 30 ก.ย.1 ต.ค. 63 ณ ศาลาประชาคมอาเภอปง ขอความร่วมมือให้ทีมงานทั้ง ๒ พื้นที่ช่วยร่วมกิจกรรมเหมือนปีที่ผ่านมา
และขอรับการสนับสนุนรังสีแพทย์จากรพ.พะเยาทั้ง ๔ วัน ส่วนประธานเปิดโครงการฯอยู่ระหว่างทาหนังสือถึงผู้ว่า
ราชการจังหวัด และจะประสานให้ทราบอีกทีถ้าท่านผวจ.ได้มอบหมายให้ใครเป็นประธาน กิจกรรม มีการคัดกรอง
พบผิดปกติ ทาmammogram และ ultrasoundและขอให้พื้นที่ทั้ง ๒ แห่งเตรียมกลุ่มเป้าหมายให้พร้อม
มติที่ประชุม : รับทราบ
๔.๒ ผลการประกวด การขับเคลื่อน "พลัง พชอ.พะเยาเข้มแข็ง"และผลการประกวด อสม.ดีเด่นระดับ
จังหวัด ประจาปี 2563 โดย กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ ได้จัดเวทีนาเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้พลัง พชอ.เข้มแข็ง
ร่วมแรงขับเคลื่อนป้องกันภัยโควิท 19 ในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมพะเยาเกทเวย์ ประกอบด้วย
ทีม พชอ.ทุกอาเภอเข้าร่วมนาเสนอผลงาน ผลการนาเสนอ ชนะเลิศ อาเภอจุน รองชนะเลิศอันดับ ๑ อาเภอเชียงม่วน
รองชนะเลิศอันดับ ๒ อาเภอแม่ใจ ภูกามยาว และเวทีคัดเลือกอสม.ดีเด่น ๑๒ สาขาระดับจังหวัด ประจาปี ๒๕๖๓
ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมพะเยาเกทเวย์ จานวนอสม.เข้าร่วมประกวด ๕๐ คน อาเภอที่
ส่งอสม.เข้าประกวดจานวน ๗ อาเภอ ยกเว้นอาเภอเชียงคาและภูซาง ผลการประกวด อาเภอดอกคาใต้ ชนะเลิศ ๓
สาขา อาเภอเชียงม่วน ภูกามยาว จุน ปง อย่างละ ๒ สาขา และอาเภอแม่ใจ ๑ สาขา ขอให้อาเภอทุกแห่งส่ง อสม.
เข้าร่วมประกวดเป็นโอกาสของอสม.ได้มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
มติที่ประชุม : รับทราบ
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๔.๓ ผลการดาเนินงานด้านสารเคมีทางการเกษตร ปี 63
การดาเนินงานการป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ ประเด็นสารเคมี มี ๓ เรื่องที่
เกี่ยวข้อง คือ ยุติการใช้สารเคมี ประเด็นขับเคลื่อน ๑ เรื่อง , Application อสม.ออนไลน์ , การจัดทาฐานข้อมูล
ด้านสุขภาพโรคจากการประกอบอาชีพ
การขับเคลื่อนการใช้พรบ.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยามี
การแต่งตั้งคณะกรรมการและประชุมครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ข้อมูลการเฝ้าระวังจากพิษสารเคมีฯใน
HDC พบว่า ปี ๒๕๖๒ อาเภอที่พบสูงสุด คือ อาเภอเชียงม่วน ปง แม่ใจ ปี ๒๕๖๓ พบที่ อาเภอเชียงคา เมือง จุน
ปง แม่ใจ และภูกามยาว การสารวจ Application อสม.ออนไลน์ รอบที่๒ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ เป็นระบบ AIS
ไม่สามารถดึงข้อมูลมาใช้ในการกากับติดตามได้แจ้งส่วนกลางไปแล้ว ส่วนการขับเคลื่อน ๑ เรื่อง ที่อาเภอเชียงม่วน
คือ การขับเคลื่อนพื้นที่ต้นแบบต้นแบบการจัดการปัจจัยเสี่ยงจากการใช้สารเคมีทางการเกษตรอาเภอเชียงม่วน
ปี ๒๕๖๓ ตามโครงการอ่ า งเก็ บ น้ าปี้ ไม่ไ ด้ ใ ช้ง บประมาณ ผลการคั ดกรอง ๓ ตาบล พบว่ ามี ค วามเสี่ ยงและ
ไม่ปลอดภัย ดาเนินการในกลุ่มอื่นๆ คือ เจ้าหน้าที่บุคลากรรพ.เชียงม่วนและหน่วยงานในอาเภอเชียงม่วน พบผล
เสี่ยงและไม่ปลอดภัย กรณีการสารวจทั้งต้นน้า(เจ้าของร้านจาหน่ายสารเคมี) กลางน้า(พ่อค้า แม่ค้า ผู้จาหน่าย
พืชผลการเกษตร) ปลายน้า(ประชาชนผู้บริโภค) มีการวิเคราะห์ปัญหาและถอดบทเรียน กลุ่มที่เชื่อมอาหาร
ปลอดภัยได้ คือ โรงเรียน โรงพยาบาล โรงแรมและร้านค้า มีการติดตามผลในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ สรุปว่า ยัง
มีการใช้สารเคมี จานวน ๕ ประเภท(พาราควอต ไกลโฟเซต คลอไพธิฟอส ออกาโนฟอสเฟส สารกาจัดเชื้อรา)
ปัญหาด้านการใช้สารเคมีฯ คือ มีพฤติกรรมไม่เปลี่ยนไปจากเดิม ประเด็นที่จะขับเคลื่อนต่อไป คือ ปัจจัยด้านการ
ผลิต ใช้เทคนิคการผลิตที่สามารถลดการใช้สารเคมี ปัจจัยด้านการตลาด มีตลาดรองรับอย่างเพียงพอ
มติการประชุมในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ประธาน: เป็นการนาเสนอข้อมูลที่มีประโยชน์ และเป็น
ประเด็นท้าทายของจังหวัดในการจัดการเรื่องสุขภาพของประชาชน จังหวัดพะเยามีอาเภอที่เป็นพื้นที่ต้นน้าของ
แม่น้ายม (อ.ปง) หากเกษตรกรมีการใช้สารเคมีและมีการตกค้างเพิ่มจานวนมากขึ้น จะส่งผลกระทบต่อประชาชนใน
พื้นที่ ที่แม่น้ายมไหลผ่าน มีข้อสั่งการ คือ 1) ทุกหน่วยงานต้องบูรณาการ การทางานร่วมกันในพื้นที่ต้นแบบอาเภอ
เชียงม่วนและพัฒนาขยายเครือข่ายในพื้นที่อาเภออื่น 2) มอบเกษตรจังหวัดในการค้นหาปัญหา ข้อมูลการใช้
สารเคมีของเกษตรกรในทุกพื้นที่ 3) มอบสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อม
(สนง.ทรัพฯ มีโครงการเพาะเห็ดธรรมชาติ เป็ นทางเลือกให้เกษตรกรเปลี่ยนรูปแบบจากการปลูก พืช ผลไม้ เพื่อ
หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี) 4) มอบสานักงานประกันสังคม ในการดูแลเรื่องสุขภาพของแรงงานในพื้นที่ 5) เสนอผล
การดาเนินงาน ในที่ประชุมครั้งต่อไป
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (15 พ.ค.2563)กาหนดให้สารพาราควอตและคลอร์ไพริฟอส เป็น
วัตถุอันตรายประเภท ๔ ผู้ที่มีไว้ครอบครองก่อน ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ ให้ส่งคืนร้านที่จาหน่ายภายใน ๙๐ วัน ไม่เกิด
วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖
ตัวชี้วัดปี ๒๕๖๔ จะมีการปรับเปลี่ยนเป็นการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคจากการประกอบ
อาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม (ENVOCC-CU) จะมีการอบรมเจ้าหน้าที่ รอความชัดแจนจากส่วนกลางในปี ๒๕๖๔
รายละเอียดทั้งหมดเป็นข้อมูลนาเข้าเพื่อประกอบการจัดทาแผนฯในปี ๒๕๖๔ ต่อไป
มติที่ประชุม : รับทราบ
๔.๔ เร่งรัดการประเมินผลการรักษาวัณโรค cohort 1/2563
สืบเนื่องจากการประชุมกวป.ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ ขอให้ทางรพ.ทุกแห่งเร่งรัดผู้ป่วยวัณโรคที่ขึ้น
ทะเบียนใน cohort 1/2563 ที่ยังไม่ปิดการรักษาจานวน ๑๙ ราย จากการติดตามในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓
พบว่า สามารถปิดการรักษาได้จานวน ๑๒ ราย อีกจานวน ๗ รายไม่สามารถปิดการรักษาได้ เนื่องจาก ๑) แพ้ยา ๓
ราย ๒) มีภาวะ Hepatitisและขยายระยะเวลารักษา ๑ ราย ๓) ผลเสมหะเดือนที่ ๕ เป็นบวก ๔) Restart ARV
not use rifam ๑ ราย
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ผลสาเร็จการรักษาจังหวัดพะเยาอยู่ในลาดับที่ ๔ ของเขตสุขภาพที่๑ ร้อยละ ๗๔.๗๗ ภาพรวมการ
รักษารายอาเภอส่วนโรงพยาบาลชุมชนดีขึ้น ประเด็นที่จะหารือปี ๒๕๖๔ คือ ๑) การคัดกรองที่มีปัญหาเรื่องระบบ
การรักษา เนื่องมาจากการคัดกรองที่ล่าช้าหรือไม่ และ ๒) เนื่องจากเขตสุขภาพที่ ๑ ให้ความสาคัญในเรื่องการ
คัดกรอง จังหวัดพะเยาจะใช้ฐานข้อมูลกลางจังหวัดว่าใครควรจะได้รับการคัดกรอง
มติที่ประชุม : รับทราบ
๔.๕ รายงานเหตุการณ์สาคัญ /โรคและภัยสุขภาพ ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ประจาเดือน สิงหาคม 2563
4.๕.1 เหตุการณ์สาคัญ : กรณีการเกิดน้าป่าไหลหลาก บ้านนาบัว ตาบลสระอาเภอเชียงม่วน จังหวัด
พะเยา จากพายุโซนร้อนซินลากุ ในวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ นายอาเภอเชียงม่วน พร้อมด้วย นายก อบต.สระและ
คณะ ได้เข้าสารวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือ พบว่า มีบ้านเรือนราษฎรถูกน้าป่าไหล(น้าโคลน)เข้าท่วม
พื้นบ้าน จานวน 6 หลังคาเรือน ท่อประปาหมู่บ้านถูกน้าพัดเสียหายได้สั่งการให้ อบต.สระ เข้าทาการซ่อมแซม ไม่มี
ผู้บาดเจ็บ ไม่มีผู้เสียชีวิต เนื่องจากสภาพอากาศยังมีเมฆปกคลุมอยู่ตลอด จึงได้สั่งการให้ทุกฝ่ายได้เตรียมพร้อม
ตลอดเวลา ให้หมู่บ้านจัดเวรยามเฝ้าระวังน้าป่า โดยเฉพาะเวลากลางคืน และในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ น้า
หลาก ล้นตลิ่ง ตาบลเชียงม่วน จากพายุโซนร้อนฮีโกส อาเภอเชียงม่วนได้ประชาสัมพันธ์แจ้งประชาชนให้เตรียม
ความพร้อม รพ.สต. ในพื้นที่ 2 แห่ง (รพ.สต.ไชยสถาน, รพ.สต.ปิน) ไม่ได้รับความเสียหายจากน้าท่วม ไม่มี
ผู้บาดเจ็บ ไม่มีผู้เสียชีวิตเนื่องจากสภาพอากาศยังมีเมฆปกคลุมอยู่ อาเภอจึงได้สั่งการให้ทุกฝ่ายได้เตรียมพร้อม
ตลอดเวลา ให้หมูบ่ ้านจัดเวรยามเฝ้าระวังน้าหลาก โดยเฉพาะเวลากลางคืน สสจ.พะเยา สนับสนุนรองเท้าบูท ยาทา
ฆ่าเชื้อรา และหน้ากากอนามัย
รองฯชาญ เชิดชูเหล่า : ขอให้ CUP บริหารจัดการอุปกรณ์ที่มีความจาเป็นเกี่ยวกับน้าท่วมให้กับพื้นที่
ที่เกิดภัยน้าท่วมด้วย การเบิกจ่ายให้ใช้ในส่วนของสาธารณสุข
มติที่ประชุม : รับทราบ
4.5.2 SAT : สรุปสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพสาคัญ จ.พะเยา ประจาเดือน สิงหาคม 2563
- สถานการณ์“โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) : ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓
ประเทศไทย พบผู้ป่วย จานวน ๓,๔๑๑ คน เสียชีวิต ๕๘ คน ป่วยรักษา ๑๐๑ คน เป็นผู้ป่วยจาก State Quarantine
จังหวัดพะเยาพบผู้ป่วย ๓ ราย เสียชีวิต ๑ ราย ผลการคัดกรอง Active Case Finding ในแรงงานต่างด้าว
เป้าหมาย ๒๖๐ คน ดาเนินการแล้วทั้งหมด ๖ รพ. จานวน ๒๑๔ คน คงเหลือรพ.พะเยา จานวน ๔๖ คน ผลตรวจ
Negative แนวทางการบริหารสถานการณ์โควิทของ ศบค. มี Timeline คือ ช่วงเวลานี้อยู่ในห้วงที่ ๔(พ.ค.-ส.ค.๖๓)
มาตรการผ่อนปรน และห้วงที่ ๕(ก.ค.-ธ.ค.๖๓) เป็นช่วงที่นกั ธุรกิจและแรงงานข้ามชาติเดินทางเข้าประเทศ ศคบ.
คาดว่าน่าจะมีผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มขึ้น แต่ให้คงมาตรการ New Normal ห้วงที่ ๖ (ส.ค.-ก.ย.๖๔) เข้าสู่ภาวะปกติเมื่อมี
วัคซีน เน้นการ์ดอย่าตก คงมาตรการ
- สถานการณ์ไข้เลือดออก พบผู้ป่วย จานวน ๒๒๓ คน อัตราป่วย ๔๖.๙๗ ต่อประชากรแสนคน
อัตราป่วยสะสมอันดับที่ ๕๓ ของประเทศ แนวโน้มเดือนนี้พบผู้ป่วยน้อยกว่าเดือนที่ผ่านมา พื้นที่เกิดโรคในช่วง ๒
สัปดาห์ล่าสุด คือ อาเภอเชียงคา ดอกคาใต้ ปง คงมาตรการ ขาว เทา ดา จะติดตามการควบคุมโรคดาเนินการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
- สถานการณ์ไข้หวัดใหญ่ และมือเท้าปาก ไม่มีการระบาดของโรค ในพื้นที่
- ความทันเวลาการส่งรายงาน 506 พบว่า รพ.แม่ใจและววอ.ภูกามยาวส่งรายงานไม่ทันตาม
เกณฑ์ สสอ.เชียงม่วนไม่ส่งรายงานและส่ง Zero report ทั้งหมด
ประธาน : ไข้เลือดออก ให้คงมาตรการตามที่ EOC กาหนดและกากับการติดตาม second generation ในระดับ
หมู่บ้านให้กลุ่มงานควบคุมโรคจัดทารายงานให้ด้วย และรายงาน 506 กากับรายงานให้เป็นไปตามมาตรฐานซึ่งเป็น
มาตรการที่เฝ้าระวังเนื่องจากเป็นภารกิจโดยตรง
มติที่ประชุม : รับทราบ
10

๔.๖ สรุปประเด็นสาคัญ การประชุมคณะทางานพัฒนาระบบบริการกัญชาทางการแพทย์
สรุปประเด็นสาคัญ การประชุมคณะทางานพัฒนาระบบบริการกัญชาทางการแพทย์ ครั้งที่
2/2563 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 คือ
๑) กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจัดทาโครงการพัฒนากัญชาสาหรับการใช้
ทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทยในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลและชุมชนขออนุญาตปลูกต้น
กัญชา ๑๕๐ แห่ง โดยจังหวัดพะเยา คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลห้วยลาน อาเภอดอกคาใต้ และ วิสาหกิจ
ชุมชนฯ ทุ่งต้นศรี จะไปศึกษาเรียนรู้จากรพ.สต.ที่ได้รับใบอนุญาตแล้ว
๒) แผนการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาทางการแพทย์ จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2564 : จาก
ผลการดาเนินงาน พบว่า จานวนผู้ได้รับผลิตภัณฑ์กัญชาของจังหวัดพะเยามีค่อนข้างต่า ปริมาณการใช้ต่าที่สุดใน
เขตสุขภาพที่ ๑ จากข้อตรวจราชการ ให้ตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้กัญชาที่ไม่อยู่ในระบบ, ผู้ที่มีโอกาสใช้กัญชาทาง
การแพทย์จากฐานข้อมูลในระบบพิจารณาเงื่อนไขผู้ที่สามารถใช้ได้หรือ ใช้ไม่ได้
แผนการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาทางการแพทย์ จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2564
1. เพิ่มการเข้าถึง การรักษาด้วยกัญชาทางการแพทย์ ให้กับประชาชน : ค้นหา ผู้ป่วยที่มีโอกาส
ใช้กัญชาเพื่อนาเข้าสู่ระบบการรักษาด้วยกัญชาทางการแพทย์ (เชิงรุก), ประชาสัมพันธ์การให้บริการกัญชาทาง
การแพทย์ โดยการติดป้ายวันเวลาที่ให้บริการในหน่วยบริการอย่างชัดเจน ,ขอรับสนับสนุน น้ามันกัญชา สูตร CBD,
ผลิตภัณฑ์กัญชาสูตรอื่น
2. แลกเปลี่ยนความรู้การใช้กัญชาทางการแพทย์ (แผนไทย/แผนปัจจุบัน) : จัดเวทีแลกเปลี่ยน
บุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ด้านกัญชาทางการแพทย์จากหน่วยบริการที่มีประสบการณ์การใช้เยอะ
3. ติดตามผลการรักษาและผลการดาเนินงาน โดย คณะทางานพัฒนาระบบบริการฯ
มติที่ประชุม : รับทราบ
4.7 การพัฒนาระบบ สารบรรณอิเลกทรอนิกส์ รพ.ปง
เป็นโปรแกรม Smart Office ที่รพ.ปงใช้ผ่านระบบออนไลน์ที่สามารถจัดการเรื่องระบบหนังสือเข้าออก โดยผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ใช้ได้ทั้งคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟน สะดวก Server ใช้ระบบปฏิบัติการ
Windows สามารถส่งหนังสือไปยังต่างหน่วยงานได้ที่ใช้โปรแกรมร่วมกัน
ประธานมอบให้รองฯไพรัช วงศ์จุมปูและกลุ่มงานบริหารทั่วไป พิจารณาค่าใช้จ่ายและกาหนดแนวทาง
อย่างเหมาะสม ให้ใช้ได้ถึงระดับ สสอ. / รพ./รพ.สต.
มติที่ประชุม : รับทราบ
4.8 สรุปประชุมคณะกรรมการ CFO ประจาเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓
1) เงินกันระดับประเทศ (300 ลบ.) ได้จานวน ๑ แห่ง คือ รพ.เชียงคา อยู่ในระดับA ประเด็นที่เป็น
ปัญหาภาพจังหวัด คือ การชาระหนี้และอัตราครองเตียงไม่ผ่าน
2) สรุปสถานการณ์และตัวชี้วัดด้านการเงินการคลัง
สรุปผลประกอบการเทียบกับ Planfin : ค่าใช้จ่ายไม่รวมค่าเสื่อม/หนี้สงสัยจะสูญ ไม่ผ่าน 2 แห่ง
คือ รพ.แม่ใจและภูซาง ,สรุปต้นทุนบริการ ประจาเดือน กรกฎาคม 2563 (ณ 16 ส.ค.63) : ผ่านเกณฑ์ทุกหน่วย
บริการ
3) แนวทางการบริหารจัดการงบPPA64 : พิจารณาแนวทาง ๘ ประเด็นจะจัดประชุมชี้แจงในวันที่1
กันยายน 2563 ส่วนพื้นที่จะดาเนินการในส่วนของ PPA สามารถเขียนโครงการและจะรวบรวมส่งเขตฯวันที่ ๔
กันยายน ๒๕๖๓
4) การรับยาที่ร้านขายยาแผนปัจจุบัน ของผู้ป่วย เขตสุขภาพที่ 1 : จังหวัดพะเยาดาเนินการ ๒
แห่ง คือ รพ.พะเยา(จานวน ๗ ร้าน รับการบริการ ๒ ร้าน )และเชียงคา(จานวน ๗ ร้าน ไม่ได้รับบริการ) จากการ
สอบถาม พบว่า ผู้ป่วยสะดวกที่รับรพ.และทางไปรษณีย์เป็นไปตามบริบท
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5) แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดสรรงบบริการ IP ปี 2563 เงินกันเพื่อปิดยอดประกันขั้นต่า รอบที่ 2
ด้วยข้อมูลบริการ 10 เดือน (ต.ค.62-ก.ค.63) : ที่จะได้รับการจัดสรร คือ รพ.เชียงม่วน ดอกคาใต้ ปง ที่จะได้รับ
จัดสรรภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๓
6) ความก้าวหน้าการเบิกจ่ายชดเชยบริการ PP Fee Schedule : ทุกรพ.ได้รับการจัดสรรตาม
เกณฑ์ผลงาน ยกเว้น รพ.จุน ขอให้กลับไปทวบทวนหาสาเหตุการได้รับการจัดสรรน้อยกว่าเกณฑ์ พิจารณาเรื่องการ
บันทึกข้อมูลด้วย
7) การเบิกจ่ายงบCOVID : รพ.พะเยาเบิกจ่ายน้อยกว่ารพ.เชียงคา ในประเด็นการเบิกค่าห้อง
8) การจัดสรรงบ QOF เขต 1 เชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2563 : ผลงานค่อนข้างดี ยกเว้น ข้อที่ ๖
อัตราการนอนรพ.ด้วยภาวะที่ควรควบคุมด้วยบริการผู้ป่วยนอก(ACSC)
9) ข้อมูลเรียกเก็บ-ตามจ่ายในจังหวัดพะเยา ปีงบฯ 2562 : หน่วยเรียกเก็บรพ.พะเยา พบว่า รพ.แม่
ใจ คงค้างยอดมากที่สุด ร้อยละ 95.22 ,หน่วยเรียกเก็บรพ.เชียงคา พบว่า รพ.แม่ใจ คงค้างยอดมากที่สุด ร้อยละ
77.43
10) การติดตามการเบิกจ่ายงบค่าเสื่อม ปี 2563 : ปี 2562 ทุกแห่งดาเนินการเรียบร้อย อยู่
ระหว่างการขอใช้เงินเหลือจ่าย , ปี 2563 ที่ยังดาเนินการไม่ถึง ร้อยละ ๕๐ คือ รพ.พะเยา(สสอ.เมืองมีการก่อสร้าง
,ซื้อครุภัณฑ์มีข้อร้องเรียน) เชียงคา(งบของรพ.ภูซาง) และดอกคาใต้(ครุภัณฑ์)
11) การจัดสรรงบค่าเสื่อม 10 % ปีงบฯ 2564 : เนื่องจากต้องเสนอเข้าเขตฯวันที่ ๒๘ กันยายน
๒๕๖๓ มีข้อสรุปให้จัดสรรวงเงินที่ได้รับจัดสรร 447,3087 บาท ดังนี้ รพ.แม่ใจ เครื่องกระตุกไฟฟ้า 660,000
บาท , รพ.ภูซาง เครื่องตรวจอวัยวะด้วยคลื่นเสียงฯ ๙๓๐,๐๐๐ บาท , รพ.ปง เครื่องตรวจคลื่นหัวใจ ๑๕๐,๐๐๐
บาท, รพ.จุน ตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ ๑๕๐,๐๐๐ บาท รพ.เชียงม่วน ระบบประปาฯ ๒,๕๘๓,๐๘๗ บาท
มติที่ประชุม : รับทราบและให้หน่วยบริการทุกแห่งรวบรวมแผนรับ จ่ายเงินบารุง(planfin) ร่วมกับ
แผนจัดซื้อ จัดจ้าง จัดส่งให้สสจ.พะเยา เป็นอนุมัติแผนตามกาหนด
4.9 การถ่ายระดับแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข ประจาปี 2564
สสจ.พะเยา ได้จัดทากรอบแนวทางการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ๔ Excellence ในวันที่ ๓
กัน ยายน ๒๕๖๓ โดยกาหนดผู้ ดาเนิ น งานหลั ก(CIPO)และผู้ รับผิ ด ชอบโครงการหลั ก(PM) เพื่อขับ เคลื่ อนการ
ดาเนิน งานแนวนโยบายสู่ การปฏิ บั ติจะถ่ายทอดนโยบายให้ ทางพื้นที่ในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ ผ่าน web
conference และได้ส่งปฏิทินแผนฯปี 2564 ผ่านระบบ E สารบรรณ แล้ว ใช้ประโยชน์ในการทาแผนปฏิบัติการ
และสามารถดาเนินการได้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ต่อไป
ผอ.รพ.เชียงคา : การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. เขตสุขภาพที่๑
โดยท่านผู้ตรวจฯ Video conference เรื่อง การเพิ่มศักยภาพ ICU/OR และระบบส่งต่อของโรงพยาบาลใน
เครือข่าย ถ้ามีรายละเอียดเพิ่มเติมจะนาบรรจุในแผนฯของรพ.เชียงคา ซึ่งการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ของรพ.เชียงคา
ได้กาหนดไว้ ๖ ครั้ง ดาเนินการมาแล้ว ๕ ครั้ง จะดาเนินการเร่งทาแผนฯในเรื่องของแผนเงินบารุง แผนจัดซื้อจัด
จ้าง แผน HR แผน IT สอดคล้องแผนฯจังหวัด และ กรณีการพัฒนาระบบ IT เพื่อยกระดับ SMART Hospital ที่จะ
ไปเรียนรู้รูปแบบการพัฒนา รพ.ตรัง ได้ยกเลิก และปรับรูปแบบการเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง รพ.ตรัง กับ รพ.เชียงคา แทน
มติที่ประชุม : รับทราบ
วาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
- ไม่มี
วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจาเดือนสิงหาคม 2563 (เสนอเป็นเอกสาร)
6.2 การยุบหน่วยบริการปฐมภูมิของมหาวิทยาลัยพะเยา ให้เหลือหน่วยเดียวคือ ศูนย์การแพทย์และ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา จะมีการแจ้งเป็นทางการอีกครั้ง
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๖.๓ การก่อเหตุยิงกันเสียชีวิตจานวน ๔ คน หมู่ที่ ๑๖ ตาบลร่มเย็น อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา ทีม
MCATT อาเภอเชียงคาร่วมกับสสจ.พะเยา เข้าดูแลจิตใจผู้ที่เสี่ยง จานวน ๖ คน ได้แก่ มารดาผู้ที่เสียชีวิต ลูกเลี้ยงผู้
ที่เสียชีวิต เพื่อนบ้านเป็นผู้ป่วยจิตเวช ๒ ราย พ่อแม่ของผู้ก่อเหตุ โดย ย้ายมารดาผู้ที่เสียชีวิตออกไปอยู่กับญาติคน
ละหมู่บ้าน ลูกเลี้ยงของผู้ที่เสียชีวิตย้ายไปอยู่จังหวั ดน่านให้ตา-ยายไปดูแล ผู้ป่วยจิตเวชเพื่อนบ้านมีปัญหานอนไม่
หลับให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ตามดูแลอย่างสม่าเสมอ ตา-ยายผู้ที่ก่อเหตุมีอาการซึมเศร้า ให้ญาติดูแลอย่างใกล้ชิด และมี
การติดตามตามแนวทางของ MCATT
มติที่ประชุม:รับทราบ
ผอ.รพ.เชียงคา : หมู่บ้านเล็กในป่าใหญ่มีประชากรประมาณ ๖๐ คน อยู่จริงประมาณ ๒๐ คน มีเจ้าหน้าที่ทหารใน
โครงการบ้านเล็กในบ้านใหญ่ จานวน ๗ คน ครูกศน. จานวน ๒ คน ส่วนพ่อ แม่ ญาติพี่น้องของผู้ก่อเหตุ รวม
ประมาณ ๑๐ คน มูลเหตุจูงใจให้เกิดเหตุการณ์ คือ การขัดแย้งเรื่องร้านกาแฟ เนื่องจากได้นาสิ่งส่งตรวจไม่พบสาร
เสพติดใด ๆ จึงเป็นเรื่องสะเทือนขวัญและเศร้าของชาวอาเภอเชียงคา
ประธาน : เหตุการณ์ที่สาคัญอย่างนี้ให้แจ้งผู้บริหารรับทราบซึงเป็นกรณีตัวอย่างที่ดีที่ทางพื้นที่ได้มีการรายงานให้
ทีมจังหวัดลงไปช่วยดูแลตามแนวทาง MCATT
มติที่ประชุม:รับทราบ
เลิกประชุมเวลา 12.00 น.
นางดอกแก้ว ตามเดช บันทึกรายงานการประชุม
นางนงคราญ สกุณาพงศ์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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