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รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลดานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา 
คร้ังท่ี 6/256๔  

วันจันทรท่ี 29 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30-16.30 น. 
ณ หองประชุมสะลองคำ โรงพยาบาลเชียงคำ 

รายชื่อคณะกรรมการท่ีเขารวมประชุม 
1. นายแพทยศุภชัย  บุญอำพันธ  นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดพะเยา 
2. นายแพทยธวัชชัย  ปานทอง  ผูอำนวยการโรงพยาบาลพะเยา 
3. นายแพทยภราดร  มงคลจาตุรงค ผูอำนวยการโรงพยาบาลเชียงคำ 
4. นายแพทยสมภพ  เมืองช่ืน  ปฏิบัติหนาท่ี นายแพทยเช่ียวชาญดานเวชกรรมปองกัน 
5. นายแพทยสุรวัฒน กุลศรี  ปฏิบัติหนาท่ี นายแพทยเช่ียวชาญดานเวชกรรมปองกัน 
6. นางสุรียภรณ  เลิศวัชรสกุล  นักวิชาการสาธารณสุขเช่ียวชาญ ดานสงเสริมพัฒนา 
7. นายสุรศักดิ์  ชัยชนะ   นักวิชาการสาธารณสุขเช่ียวชาญ ดานบริการทางวิชาการ  
8. นายแพทยประพัฒน ธรรมศร  ประธานคณะทำงานพัฒนาระบบการเงินการคลังจังหวัดพะเยา 
9. ศ.นพ.สุกิจ พันธุพิมานมาศ  ผูอำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 
10. ดร.กนกวรรณ เอ่ียมชัย  (แทน) ผูอำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา 
11. นายแพทยสุกิจ  ทิพทิพากร  ผูอำนวยการโรงพยาบาลจุน 
12. นายแพทยสุชาญ  ปริญญา  ผูอำนวยการโรงพยาบาลปง 
13. นายแพทยสัมฤทธ์ิ  ตันติวัฒนากุล ผูอำนวยการโรงพยาบาลแมใจ  
14. นายแพทยอดิศักดิ์ สุทธการ  รก.ผูอำนวยการโรงพยาบาลภูซาง 
15. แพทยหญิงอรนุช แกวเทพ  รก.ผูอำนวยการโรงพยาบาลภูกามยาว 
16. นายประพันธ เดชะบุญ  สาธารณสขุอำเภอเมืองพะเยา 
17. นายภานุพันธ ไพทูรย  รก. สาธารณสุขอำเภอจุน 
18. นายไชยยนต  วงศใหญ  สาธารณสุขอำเภอเชียงคำ 
19. นายสมชาย นามอยู   รก.สาธารณสุขอำเภอเชียงมวน 
20. นายจีรศักดิ์ แกวคำปา  รก.สาธารณสุขอำเภอปง 
21. นายวรศิลป  ผัดมาลา  สาธารณสุขอำเภอแมใจ 
22. นายภานุมาศ  พรหมเผา  รก.สาธารณสุขอำเภอภูซาง 
23. นายมนตรี วิลาชัย   สาธารณสุขอำเภอภูกามยาว 
24. นายสุภักดิ์ วงศประสิทธ์ิ  สาธารณสุขอำเภอดอกคำใต 
25. นางปรียานุช  เชิดชูเหลา  หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 
26. นางนวพรรษ  ปุญญมัย  หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป 
27. นางปยพร ผดุงวงศ   หัวหนากลุมงานสงเสริมสุขภาพ 
28. นางฉัตรศิริ พิสิษฐกุล    หัวหนากลุมงานควบคุมโรคติดตอ 
29. นางจารุวรรณ บัวบึง  หัวหนากลุมงานควบคุมโรคไมติดตอ 
30. นางสาวสุทธิพร  ชมภูศรี  หัวหนากลุมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
31. น.ส.ญาณิน สายโกสุม  หัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ 
32. นางสาวสุภาภรณ ใจบุญลือ  หัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
33. นางรัชนี  ขัตตะละ   หัวหนากลุมงานทรัพยากรบุคคล 
34. นางวรรณวิมล เเพงประสิทธ์ิ  หัวหนากลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัย 
35. นางอรทัย มาลัยรุงสกุล  หัวหนากลุมงานแพทยแผนไทยและแพทยทางเลือก 
36. นายวรายุทธ รักษปา   หัวหนาศูนยควบคุมโรคติดตอนำโดยแมลง 
37. น.ส.สุวรรณา ไชยวงค   (แทน) ผูอำนวยการโรงพยาบาลพะเยาราม 
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คณะกรรมการท่ีประชุมผานระบบ zoom 
1. ทันตแพทยชาญ  เชิดชูเหลา  ทันตแพทยเช่ียวชาญ ดานทันตสาธารณสุข 
2. นางสาวไพรจิตร  ชัยจำรูญพันธุ  เภสัชกรเช่ียวชาญ ดานเภสัชสาธารณสุข 

 
คณะกรรมการท่ีไมไดเขารวมประชุม เนื่องจากติดราชการ 

1. นายไพรัช  วงศจุมปู  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ดานบริหารสาธารณสุข 
2. พ.ต.วัชรภัสร มณีฉาย  ผูอำนวยการโรงพยาบาลคายขุนเจืองธรรมิกราช 
3. วาท่ีร.ต.จิตเกษม  ประสิทธ์ิอยูศีล ผูอำนวยการกองสาธารณสุขเทศบาลเมืองพะเยา 
4. นายจเร บัวสัมฤทธ   หัวหนากลุมกฎหมาย 

รายชื่อผูเขารวมประชุม 
1. นายแพทยกฤติน นาราเวชสกุล รองคณะบดีฝายการแพทย รพ.มหาวิทยาลัยพะเยา 
2. นายธราดล โพธิษา   ผูชวยผูอำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 
3. แพทยหญิงสมรัก ภูติยานันต  นายแพทยชำนาญการพิเศษ 
4. นางสาวมัทนา สมบัติวัฒนาเวศ เภสัชกรชำนาญการพิเศษ 
5. นายสุพจน นาแพร   ผูชวยสาธารณสุขอำเภอภูกามยาว 
6. นายธีระศักดิ์ วงศใหญ  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
7. ทันตแพทยอภิชาติ นาคยา  ทันตแพทยปฏิบัติการ 
8. นางนงคราญ สกุณาพงศ  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
9. นายวุฒิพงษ ยอดคำ  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
10. นายสุทิตย เสมอเช้ือ  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
11. นางวนิสา บุญวงศ   รก.ผอ.รพ.สต.ทุงรวงทอง 
12. นายกฤษดา พรรณกุล  นักทรัพยากรบุคคล 
13. น.ส.อัญชลี แกวหมดุ  นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ 
14. นางดอกแกว ตามเดช  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
15. นางจิราภรณ ณ ลำปาง  เจาพนักงานสถิติชำนาญงาน 
16. นายสุเวียต ดวงแกว   นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
17. นายสำราญ สสีิทธ์ิ   นักวิชาการศึกษา 
18. น.ส.วิจิตรา หนอแกว  นักวิชาการสาธารณสุข 
19. น.ส.อันติกา ศรีวัฒนกูล  พยาบาลวิชาชีพ 
20. น.ส.จีรชญา ทะปน   พยาบาลวิชาชีพ 
21. นายอาวุธ สะสาง   นักปองกันและบรรเทาสาธารณภยั ทต.เชียงมวน 
22. นางสาวเอราวัณ  ออยหวาน  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
23. นางสาวขวัญฤทัย วงศกา  นักวิชาการสาธารณสุข 
24. นางสาวจิตทิวา นันธิโค  นักวิชาการสาธารณสุข 
25. นางสาวธัญญลักษณ ถ่ินรตัน  นักวิชาการสาธารณสุข 

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. โดยนายแพทยศุภชัย บุญอำพันธ นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ประธานในที่ประชุมนำ    
ไหวพระ สวดมนตตามโครงการสงเสริมจริยธรรมในองคกร  
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กอนวาระการประชุม 
1. แสดงความยินดี  นางสาวสุทธิพร ชมภูศรี ไดรับแตงตั้งใหดำรงตำแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ              

(ดานบริการทางวิชาการ) กลุมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา 
2. มอบเกียรติบัตรผลการคัดเลือกการดำเนินงานปองกันการจมน้ำระดับประเทศป 2563  การขับเคลื่อนการดำเนินงาน 

ปองกัน   การจมน้ำซึ่งมีกิจกรรมการเฝาระวังในพ้ืนท่ีและการรวบรวมผลการดำเนินงานเพ่ือขอประเมินรับรองตามมาตรฐาน               ใน
ปงบประมาณ 2564 มีทีมผูกอการดีจังหวัดพะเยา ผานเกณฑการประเมิน ดังน้ี 

ประเภทการประเมินรับรอง “ ระดับเงิน” ไดแก ตำบลควร อำเภอปง 
ประเภทการประเมินรับรอง “ระดับทองแดง” ไดแก  

1. ตำบลแมนาเรือ   อำเภอเมือง  
2. ตำบลบานปน  อำเภอดอกคำใต  
3. ตำบลเชียงมวน  อำเภอเชียงมวน 
4. ตำบลบานมาง  อำเภอเชียงมวน 
5. ตำบลสระ  อำเภอเชียงมวน 
6. ตำบลทุงรวงทอง  อำเภอจุน 
7. ตำบลดงเจน  อำเภอภูกามยาว 

ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังน้ี 

วาระท่ี ๑ เร่ืองท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
๑.๑ การประชุม กวป.สัญจร ครั้งตอไปกำหนดจัดที่โรงพยาบาลดอกคำใต วัตถุประสงคเพื่อใหเจาหนาที่ในพื้นที่ ไดทำความ

รูจักผูบริหารของจังหวัดพะเยา  
1.2 กิจกรรมกาแฟยามเชา วันที่ 12 พ.ค.64 สถานท่ี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ขอสนับสนุนงบประมาณ

คาอาหารเขาจาก รพ.พะเยา ประมาณ 20,000 บาท 
1.3 โครงการเกษียณมวนใจ จัด 2 ชวง ไดแก วันท่ี 7-8 มิ.ย. 64 และ 14-15 มิ.ย. 64 กลุมเปาหมายเปนผูเกษียณอายุ

ราชการ, ผูติดตามทุกตำแหนง และผูประสานงานรวม 130 คน และกำหนดการจัดงานมุทิตาจิตผูเกษียณ ในวันพฤหัสบดีท่ี 30 กันยายน 
2564  

1.4 งานประเพณีสงกรานต รดน้ำดำหัว และกิจกรรมไถชีวิตโคกระบือ กำหนดกิจกรรมวันท่ี 9 เม.ย.64  
๑.๕ การเสนอเลื่อนข้ันเงินเดือน ๑ % โควิด-19  ใหยึดคำสั่งการปฏิบัติงาน โดยใหอำเภอเรียงลำดับสงมาท่ี สสจ.พะเยา 

๑.๖ เรงรัดการเบิกจาย ฉ 11 อำเภอท่ียังไมไดดำเนินการคือ อ.ภูกามยาว 
๑.๗ การตรวจสอบภายใน พบวาการจำหนายพัสดุประจำปไมไดดำเนินการ จึงขอใหทุกหนวยรีบแตงตั ้งกรรมการ          

ตรวจสอบพัสดุ และรีบดำเนินการใหแลวเสร็จ ในการน้ีจะเชิญตรวจสอบภายในกระทรวง ลงพ้ืนท่ีอำเภอ 1 -2 อำเภอ เพ่ือใหคำแนะนำใน
เรื่องการเงินและพัสดุ  

1.๘ ขอใหทุกหนวยงานเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ หากไมมกีารเบิกจายจะสงผลตอยอดเงินจัดสรรงบประมาณในงวดที่ 2 
ของปน้ี และปตอไป 

๑.๙ สิ่งกอสรางงบเงินกูโควิด มีนโยบายสงเสริม SME เชนเหล็กตองเปนของไทย ขอใหหนวยงานที่ไดรับงบประมาณการ
กอสรางพิจารณาดวย  

1.๑๐ การบริหารจัดการวัคซีนโควิด เนนย้ำ รพสต.ปฐมภูมิ ซักประวัติเรื่องการแพวัคซีนและการแพไข และใหทุกอำเภอ
จัดเตรียมรายชื่อและสงรายชื่อให รพ. และให รพ.สต.ดำเนินการซักประวัติ เตรียมไว เมื่อมารับบริการใหเจาหนาที่ รพ.ตรวจสอบอีกครั้ง
เน่ืองจากตองรีบดำเนินการเมื่อไดรับการจัดสรรวัคซีน หากฉีดนอกสถานท่ี ใหเลือกในพ้ืนท่ีท่ีไมไกลจาก รพ.  

๑.๑๑ การสุมตรวจเชิงรุก เปาหมาย ๒,๔๐๐ รายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔ ให นพ.สมภพ ผชช.ว. กำหนดเปาหมายและ
ระยะเวลาในการตรวจรายอำเภอ รวมกับ รพ.พะเยา โดย รพ.ชุมชน สามารถดำเนินการไดในสวนของการทำ Throat Swab สงตรวจได 

1.๑๒ การขอใชพ้ืนท่ี การขอใชประโยชนท่ีดินของหนวยบริการใหเรงดำเนินการ มอบหมาย สสอ. จนุ เปนผูติดตาม 
1.1๓ การพิจารณาเลื่อนข้ันตำแหนงของทุกหนวยงาน ขอใหมีการประเมิน 3 ระดับไดแก ดีเดน ดีมาก ดี โดยวัดท่ีผลงาน 
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1.1๔ ขอม ูลการคัดกรองงานวัณโรคโรงพยาบาลดอกคำใต  และโรงพยาบาลปง ย ังไม ได ตามเปาหมายที ่วางไว                
มอบหมายนายแพทยสุรวัฒน กุลศรี ติดตามขอมูลวัณโรคในผูสูงอายุที่เสียชีวิต โดยใหนายแพทยอนันต รองแพทย รพ.พะเยา ชวยในการ
กำกับติดตามดวย 

1.1๖ ผูบริหารกำชับบุคลากรเจาหนาท่ี โดยเฉพาะเรื่องการสื่อสารกับผูมารับบริการ เพ่ือลดการรองเรียนพฤติกรรรมบริการ  
มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 

นพ.สมภพ เมืองชืน่ ปฏิบัติหนาท่ี นายแพทยเชี่ยวชาญดานเวชกรรมปองกัน 
  1. การประชุมเขตสุขภาพท่ี 1  
          1.1 การเตรียมความพรอม และแผนดำเนินงานตามนโยบายการจัดบริการของ รพท. ในการเปดคลินิกผูสูงอายุในการ

ใหบริการในวันหยุดราชการ 
          1.2 การเตรียมการจัดทำแผนฉีดวัคซีนโควิดใหมีการซอมแผน กำหนดเปาหมายท่ีจะฉีดแตละวันโดยใชLine หมอพรอม 
          1.3 ผลการดำเนินงานคัดกรองวัณโรคเขต 1 จังหวัดพะเยาใหดำเนินการคดักรองเพ่ิมมากข้ึน เนนกลุมเปาหมายใน

ผูสูงอายุ BMI< 18.5 และ ผูติดสรุา 
          1.4. การเตรียมความพรอมตามนโยบาย 30 บาทรักษาทุกท่ี เขตสุขภาพท่ี 1 โดย โรงพยาบาลนาน เปนโรงพยาบาลนำ

รองและตนแบบ 
  ๒. ความกาวหนาการใหบริการวัคซีนโควิด-19 และประเด็นสำคัญ คณะกรรมการโรคติดตอแหงชาติคณะกรรมการโรคติดตอ

จังหวัดพะเยา 
การไดรับวัคซีนโควิด-19 ในประเทศไทยตั้งแตวันที่ 28 กุมภาพันธ-24 มีนาคม 2564 รวม 120,601 โดส โดยผูไดรับวคัซีน

เข็มท่ี 1 จำนวน 109,153 คน ผูไดรับวัคซีนเข็มท่ี 2 จำนวน 11,448 คน มีรายงานผูมีอาการไมพึงประสงครุนแรง จำนวน 2ราย  
รายท่ี 1 เพศหญิง อายุ 26 ป มีประวัติแพกุงและแพไรฝุน หลังฉีดวัคซีน 10 นาที มีผื่นแดงคันบริเวณที่ฉีดและศีรษะ แดงรอน

บริเวณหูและหนา หูและตาบวมเล็กนอย ตอมามีไข ปวดเมื่อยตามตัว เวียนศีรษะ คลื่นไส อาเจียน ใจสั่น หายใจไมสะดวก ไดรับยาทาง
หลอดเลือดดำ สังเกตอาการท่ีหองฉุกเฉินประมาณ 4 ช่ัวโมง อาการดีข้ึน กลับบานได 

รายท่ี 2 เพศหญิง อายุ 30 ป ปฎิเสธโรคประจำตัว แพยา แพอาหาร หลังฉีดวัคซีน 30 นาที มีผื่นนูนแดง บริเวณ คอ หลัง แขน 
อก คันทั้งตัว หนาบวม คลื่นไส ไมอาเจียน จุกแนนบริเวณลิ้นป แนนหนาอก หายใจเหนื่อย ไดรับยาเขาทางหลอดเลือดดำ รับไวสังเกต 
อาการท่ีทางโรงพยาบาล 1 คืน อาการดีข้ึน กลับบานได 

แนวทางการออกเอกสารการรับรองการไดรับวัคซีนการปองกันโรคโควิด-19 โดยคณะกรรมการโรคติดตอแหงชาติ ไดแจง

แนวทางไปยังผูวาราชการจังหวัด ประธานคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดแจงหนวยบริการวัคซีนออกเอกสารการรับรองการไดรับวัคซีน

การปองกันโรคโควิด-19 ตามแนวทางท่ีคณะกรรมการโรคติดตอแหงชาติกำหนด 

ข้ันตอนการออกเอกสารรับรองการไดรับวัคซีนปองกันโรคโควิด-19 ในประเทศไทย 

 1. กำหนดรูปแบบเอกสารรับรองการไดรับวัคซีนท่ีสามารถพิมพจากระบบการใหบริการอิเล็กทรอนิกสของกระทรวงสาธารณสุข 
2. กำหนดสถานที่ออกเอกสารรับรองการไดรับวัคซีน(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือสถานพยาบาลภาครัฐและเอกชนท่ี

ใหบริการวัคซีนปองกันโรคโควิด-19) 
3. มีระบบการตรวจสอบการไดรบัวัคซีนครบถวน 
4. กำหนดข้ันตอนการออกเอกสารรับรองการไดรับวัคซีน 
5. กำหนดผูมีอำนาจในการออกเอกสารระดับพ้ืนท่ี 
6. มีระบบการข้ึนทะเบียนเลขเอกสารรับรอง 
7. ดำเนินการออกเอกสารรับรอง หลังไดรับวัคซีนครบถวน 
หนังสือจาก รักษาการ ผวจ.พะเยา ดวนท่ีสุดท่ี พย ๐๐๑๗.๓/ ว ๓๒๒๙ ลงวันท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ สงใหหนวยงานทุกภาค

สวน องคกรเอกชน และผูเก่ียวของ กำชับและเนนย้ำ ใหดำเนินการ ตามมาตรการ ศบค.หากมีความประสงคจะจัดกิจกรรมอ่ืนๆ ใหอยูใน
ดุลยพินิจของคณะกรรมการโรคตดิตอจังหวัด 

แนวทางการจัดกิจกรรมในชวงเทศกาลสงกรานต กิจกรรมท่ีสามารถดำเนินการได 
1. พิธีสรงน้ำพระ และพิธีอ่ืนๆทางศาสนา 
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2. พิธีรดน้ำดำหัว ขอพรผูใหญ ตามประเพณีนิยม 
3. การเดินทางขามจังหวัดเพ่ือไปทองเท่ียวตางจังหวัด โดยยดึถือแนวทาง DMHTT และหลีกเลี่ยงการสัมผัส 
4. งดพฤติกรรมท่ีมีการรวมกลุมเปนจำนวนมาก เชน การรวมกลุมสาดน้ำ งดการจัดคอนเสิรต ปารตีโ้ฟม ประแปง 
5. กิจกรรมอ่ืนๆนอกจากน้ีใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัด 
มติท่ีประชุม : รับทราบ 

วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม  กวป.คร้ังท่ี 5/๒๕๖4  วันท่ี ๒๕ เดือน กุมภาพันธ 2564 
มติท่ีประชุม : รับรองรายงานการประชุม กวป.ครั้งท่ี 5/๒๕๖4 วันท่ี ๒๕ เดือนกุมภาพันธ 2564 
 

วาระท่ี 3 เร่ืองสืบเนื่อง 
3.1 รายงานความกาวหนาการขอใชประโยชนท่ีดินของหนวยบริการ 
นางนวพรรษ ปุญญมัย หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป ไดแจงความกาวหนาการใชประโยชนท่ีดินของหนวยบริการ ดังน้ี 
 ประเภทของท่ีดินท่ีเปนท่ีตั้งของหนวยบริการ ไดแก ราชพัสดุ สาธารณประโยชน สปก. นส.3 ก ปาสงวน บริจาค 
ใชรวมกับหนวยงานอ่ืน ท่ีปาสงวนอยูระหวางขออนุมัตผิอนผันมติ ค.ร.ม. พ.ศ. 2523 
 เอกสารประกอบในการขอใชท่ีดินเพ่ือประโยชนในทางราชการ  
1. ท่ีราชพัสดุ  

1.1 รายละเอียดเก่ียวกับโครงการท่ีขอใชท่ีราชพัสดุ  
1.2 คำขอตั้งงบประมาณหรือเอกสารการไดรับอนุมตัิงบประมาณของโครงการท่ีจะขอใชท่ีราชพัสดุ  
1.3 แผนท่ีแสดงรายละเอียด  
          1) ท่ีตั้ง และพิกัดของท่ีราชพัสดุ โดยแสดงท่ีตั้งและพิกัดของท่ีราชพัสดุ โดยแสดงสถานท่ีสำคัญ เชน ศูนยราชการหลัก 

ของจังหวัดหรืออำเภอ ศาสนสถาน  โบราณสถาน หรือสถานศึกษา ในระยะสบิกิโลเมตรจากท่ีตั้ง ของท่ีราชพัสดุ  
          2) การใชประโยชนในท่ีดินท่ีเปนท่ีราชพัสดุในปจจุบันท้ังแปลง และแสดงการใชประโยชน ในท่ีดินบริเวณขางเคียง  
1.4 แผนผังแสดงการใชประโยชนในท่ีดินเฉพาะบริเวณท่ีขอใชท่ีราชพัสดุ โดยแสดง รายละเอียด เก่ียวกับอาคารและสิ่งปลูก

สรางท่ีจะปลูกสราง ซึ่งมีมาตราสวนท่ีถูกตองตามหลักวิชาการ และรบัรอง โดยสถาปนิก วิศวกร นายชางโยธา หรือนายชางสำรวจ  
1.5 เอกสารหรือหลักฐานอ่ืนตามท่ีอธิบดีกำหนด ในกรณีท่ีราชพัสดอุยูในพ้ืนท่ีเดียวกันกับพ้ืนท่ีท่ีสวนราชการหรือหนวยงานของ

รัฐแหงอ่ืนมีหนาท่ีและอำนาจดูแลรับผิดชอบ ใหผูขอใชท่ีราชพัสดยุืน่หนังสือแสดงความเห็นของสวนราชการ หรือหนวยงานของรัฐดังกลาว
เพ่ือประกอบการพิจารณาดวย  
2. ท่ีสาธารณประโยชน 

2.1 แผนงาน/โครงการ เหตุผลความจำเปน วัตถุประสงค วิธีดำเนินการ  
2.2 แผนท่ีสังเขป ซึ่งแสดงวาในรศัมี 500 เมตร มีถาวรวัตถุ สิ่งปลกูสราง พืชพันธุไม หรือทรัพยากรอันมีคาหรือไม  
2.3 สำเนาแผนท่ีภูมิประเทศ 1 : 50,000 แสดงท่ีตั้งคาพิกัด  
2.4 หลักฐานการอนุญาตใหเขาทำประโยชนในเขตปา กรณีพ้ืนท่ีท่ีขออนุญาตใชอยูใน เขตปาสงวนแหงชาติหรือปาไมถาวรตาม

มติคณะรัฐมนตร ี
3. ท่ีดินเขตปฏิรูปท่ีดิน (ส.ป.ก) เพ่ือการอนามัย และการสาธารณสขุ  

3.1 คำขออนุญาตใชท่ีดินเพ่ือกิจการสาธารณูปโภคและกิจการอ่ืน ๆ ในเขตปฏริูปท่ีดิน (ส.ป.ก.4-29 ก.)  
3.2 บันทึกรับรองการปฏบัิติตามเง่ือนไขการไดรับอนุญาตใหใชท่ีดิน (ส.ป.ก.4-30 ก.) จำนวน 3 ฉบับ  
3.3 แผนท่ีภูมิประเทศแสดงจดุท่ีตั้งท่ีดินแปลงท่ียื่นคำขออนุญาต (1 : 50,000)  
3.4 แผนผังแสดงบริเวณ และสิ่งกอสรางในท่ีดิน  
3.5 คำขอสละสิทธิท่ีดิน คืน ส.ป.ก.ของบุคคลท่ีไดรับสิทธิโดยการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.4-52 ก) กรณีมีการจัด

ท่ีดินแลว รงมท้ังหลักฐานการเพิกถอน หรือแกไขหนังสืออนุญาตใหเขาทำประโยชนในเขตปฏิรูปท่ีดิน (ส.ป.ก.4-01)  
3.6 หนังสือยินยอมของผูถือครองท่ีดินกรณีท่ีดินยังไมไดจดัใหเกษตรกรเขาทำประโยชน  
3.7 หลักฐานอ่ืนท่ีจำเปน เชน หนังสือมอบอำนาจ ฯ  
3.8 ภาพถายสภาพท่ีดินปจจุบัน และภาพถายสิ่งกอสราง 
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3.9 รายละเอียดแผนงานโครงการ งบประมาณ ท่ีไดรับการอนุมัติ  
3.10 รายงานการประชุมองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
ใหหนวยงานตรวจสอบเอกสารกรรมสิทธ์ิ/การอนุญาตใหใชท่ีดิน หากยังไมไดดำเนินการ ใหยื่นเอกสารประกอบการอนุญาต 

ภายใน 30 เมษายน 2564 
ประธาน : ใหพ้ืนท่ีท่ียังไมไดทำ เริม่ดำเนินการและสงเอกสารให สสจ.พะเยา เพ่ือเสนอผูวาราชการลงนามตอไป 
มติท่ีประชุม : รับทราบ 
 

3.2 เรงรัดการใชจายเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 
นางนวพรรษ ปุญญมัย หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป รายงานการเบิกจายงบประมาณ ณ วันท่ี 25 มีนาคม ๒๕๖๔ ตาราง 

 
นางปรียานุช  เชิดชเูหลา หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข ไดสรุปการเบิกจายงบประมาณงบดำเนินงาน รายหนวยงาน
ตามตาราง 
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ประธาน :  ใหแตละหนวยงาน เรงรัดการใชจายเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ งบภารกิจพ้ืนฐาน/เงินบำรุง เน่ืองจาก 

มีผลตอการโอนงบประมาณจดัสรรงวดท่ี 2  
มติท่ีประชุม : รับทราบ 
 

3.3 ความกาวหนาการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส ในการดำเนินงาน ของหนวยงานภาครัฐ ITA  
นายภานุพันธ ไพทูรย รก.สาธารณสุขอำเภอจนุ ไดเสนอความกาวหนาการประเมินผล ITA ดังน้ี 

สรุปผลการดำเนินงาน การประเมนิคุณธรรมและความโปรงใส ในการดำเนินงานของหนวยงานภาครฐั (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ไตรมาสท่ี 2   ผลการดำเนินการแตละอำเภอ 

 1.สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมอืงพะเยา    24/24 EB 
 2.สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอกคำใต    24/24 EB 
 3.สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแมใจ            24/24 EB 
 4.สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ          24/24 EB 
 5.สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจนุ          24/24 EB 
 6.สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงมวน          24/24 EB 
 7.สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภซูาง          24/24 EB 
 8.สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปง          20/24 EB 
 9.สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภกูามยาว        14/24 EB 

ระบบการเผยแพรขอมูลสาธารณะผานเว็ปไซต 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพะเยา   https://www.mueang-pyo-moph. 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอกคำใต   http://www.dokkhamtaihos.com/dkthos/frontend/web/ssodkt    
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแมใจ             https://maechaihealth.wordpress.com 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ           http://209.97.161.153/chors/index.php/site/#focus-ita 

 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจุน            http://www.chunhealth.com 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงมวน           http://www.cmhos.net 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภซูาง           http://209.97.161.153/phusang/index.php 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปง             https://www.ponghospital.net/ita 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูกามยาว         https://phukamyao.wordpress.com 
ประธาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูกามยาว ได 14/24 EB เน่ืองจากเจาหนาท่ีไมเขาใจในแตละEB ระบบปดการประเมิน

ในไตรมาสท่ี๒ แลว ใหพัฒนาในไตรมาสท่ี 3   
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มอบหมายสำนักงานสาธารณสุขอำเภอจุน กำกับติดตามดำเนินการ สำนักงานสาธารณสุขทุกอำเภอดำเนินการใหครอบคลุม
ท้ังหมด  

มติท่ีประชุม : รับทราบ 
 
3.4 การติดตามสงรายงานการประชุมคณะกรรมการ คปสอ. 
นางปรียานุช  เชิดชเูหลา หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข ไดตดิตามความกาวหนาการสงรายงานการประชุม คปสอ. 

รายงานการประชุมคณะกรรมการ คปสอ.ท่ีสงรายงานแลวมี 2 อำเภอ ไดแก อำเภอปง และอำเภอเชียงมวน 
อำเภอท่ียังไมไดสง 7 อำเภอ ไดแก อำเภอเมอืง,อำเภอภูกามยาว,อำเภอดอกคำใต,อำเภอแมใจ,อำเภอจุน,อำเภอเชียงคำ,อำเภอภูซาง  

ประธาน : การพิจารณาในเรื่องที่สำคัญ เชน เรื่องการบริหารบุคคล ตองผานมติที่ประชุม คปสอ. กอนที่จะสงจังหวัด ดังน้ัน 
มอบหมายทุกอำเภอดำเนินการสงรายงานการประชุม คปสอ. มายังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดดวย 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 
 

วาระท่ี 4 เร่ืองเพ่ือทราบ 
4.1 สรุปสาระสำคัญของ CFO 
นางสาวญาณิน สายโกสุม หัวหนากลุมงานประกนัสขุภาพ สรุปสาระสำคญัการประชุม CFO ดังน้ี 
เรื่องเพ่ือพิจารณา   1) การบรหิารงบบริการทางการแพทยฯ(งบคาเสื่อม) ปงบฯ 2565 จังหวัดพะเยา (ยอดประมาณการ) 

            2) การบริหารงบกองทุนประกันสังคม ปงบฯ 2564 งวดท่ี 1 จังหวัดพะเยา (Fixed rate) 
            3) การดำเนินงาน 30 บาทรักษาทุกท่ี เขตสุขภาพท่ี 1 

การบริหารงบบริการทางการแพทยฯ(งบคาเสื่อม) ปงบฯ 2565 จังหวัดพะเยา (ยอดประมาณการ) 

ช่ือหนวยบริการ 
วงเงินหนวยบริการ 
สังกัด สป.สธ. 70% 

วงเงินระดับจังหวัด 20% วงเงินระดับเขต 10% 

รพ.พะเยา 11,937,385.19 

สำหรับรพช./รพสต. 
(พิจารณาอนุมตัิในระดับ

จังหวัด) 

สำหรับรพช./รพสต. 
(พิจารณาในระดับจังหวัด + 

สงเขตพิจารณาอนุมัติ) 

รพ.เชียงคำ 7,122,804.13 

รพ.จุน 2,380,415.36 

รพ.เชียงมวน 971,457.63 

รพ.ดอกคำใต 3,069,915.81 

รพ.ปง 2,526,420.80 

รพ.แมใจ 1,456,889.31 

รพ.ภูซาง 1,096,122.06 

รพ.ภูกามยาว 750,199.30 

รวม 31,311,609.59 8,946,174.15 4,473,087.08 

 
การบริหารงบบริการทางการแพทย งบคาเสื่อม ปงบ๒๕๖๕ งบ 20% การบริหารจดัการระดับจังหวัด จำนวน8,946,174.15 บาทใช
ยอดคำนวณตามประชากร 
การบริหาร งบคาเสื่อม ปงบ๒๕๖๕ งบ ๑0% การบริหารจัดการระดับจังหวัด จำนวน4,473,087.08บาท 
2) การจัดสรร งบกองทุนประกันสังคม ปงบฯ 2564  ปรับอัตราการจายFixed rate เครือขายโรงพยาบาลพะเยา คาใชจาย IPD        
จาก๔,๒00บาท เปน 4,500 บาท  เครือขายโรงพยาบาลเชียงคำ คาใชจาย IPD จาก ๖, 000บาท เปน 5,000 บาท  ในสวนของOPD
ปรับอัตราการจาย รพท.=250บาท, รพช.=๑50บาท, รพสต. =๔๖บาท โดยเริ ่มใชตั้งแต เมษายน 2564 (การจัดสรรจริงคำนวณ       
รายไตรมาส) 
3) การดำเนินงาน 30 บาทรักษาทุกท่ี เขตสุขภาพท่ี 1 
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สำรวจความคิดเห็นผูบริการระดบัจังหวัด 2 ประเด็น (อัตราการเรียกเก็บ)ไดขอสรุปแลวใหดำเนินการ  
1. การสงตอภายในจังหวัดใชเกณฑเดิมของจังหวัด หรือ หรือ ใชเกณฑกลางเขต 
2. เขตรอยตอระหวางจังหวัด ใชเกณฑเดิมของจังหวัดท่ีตกลงกัน หรือ ใชเกณฑกลางเขต 
(เกณฑการเรียกเก็บในจังหวัด กรณีมีใบสงตัว และอุบัตเิหตุฉุกเฉิน/เขตรอยตอระหวางอำเภอ/กรณWีalk In อัตราเรียกเก็บใชเกณฑเดิม) 
 
 

รายการ อัตราตามจาย 

1. โรงพยาบาลชุมชน/รพ.คายฯ สงผูปวยไปรพ.เชียงคำ/รพ.พะเยา             350 บาท/ครั้ง+CT MRI ERIC HRIC 

2. โรงพยาบาลชุมชน สงใหโรงพยาบาลชุมชน  130 บาท/ครั้ง 

3. หนวยบริการท่ีอยูในเขตพ้ืนท่ีรอยตอของรพ.ชุมชนและรพ.ท่ัวไป 130 บาท/ครั้ง+CT MRI ERIC HRIC 

4. โรงพยาบาล ม.พะเยา (เรยีกเก็บ/ตามจาย) ตามจริงไมเกิน 700 บาทตอครั้ง+CT MRI ERIC HRIC 

เรื่องเพ่ือทราบ 1 สถานการณ  ดานการเงินการคลัง สรุปในภาพรวม เงินทุนสำรองยังเปนบวก เงินบำรุง ติดลบท่ีโรงพยาบาลพะเยา/
โรงพยาบาลดอกคำใต/และโรงพยาบาลแมใจ 

      2 การเปลี่ยนแปลงคา AdjRw กรณีใช Drgs V.6.3.3(สิทธิขาราชการ เริม่ 1 ม.ค. 64) 
      3 สรุปวงเงินท่ีเขตไดรับจัดสรรคาบริการ OP PP ของหนวยบรกิาร สังกัด สป.ปงบฯ 2564 กรณีงบสำหรับผูวางงาน 
         ท่ีไดรับตามพรก.กูเงินฯ  เขตสุขภาพท่ี๑ ไดรับจัดสรรวงเงิน๑๒,๗0๒,๙๗๘ บาท ตามสดัสวนประชากรท่ีลงทะเบียนใน
หนวยบริการสังกัด สป. 
      4 ประมาณการงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ปงบฯ 2565 (งบขาข้ึน) 

                  5 ผลการตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียน Coding audit ปงบประมาณ 2564 (แบบ Random) รพ.สามารถอุทธรณตาม
แนวทางท่ีสปสช.กำหนดหากอุทธรณไมผาน จะมผีลตอการปรับลดงบ IP (คืนเงินตาม Adj RW ท่ีติดลบ (ตนปงบฯ 2565) 

      6 สรุปการเบิกจายสมุนไพร ไตรมาส ๒ โรงพยาบาลแมใจ ยอดสนับสนุนท่ีนอยมี ๒ แหง (โรงพยาบาลจุน รอยละ๕๗.๖๔ 
และโรงพยาบาลแมใจ รอยละ๕๑.๑๕) ยอดโอนขายบิล ใหโรงพยาบาลท่ีมียอดคงคางดำเนินการเบิกจายใหโรงพยาบาลแมใจ 

ประธาน :  การสงตอภายในจังหวัดและเขตรอยตอระหวางจังหวัด ใชเกณฑเดิมของจังหวัดท่ีตกลงกัน ใหปรับเปลีย่นรูปแบบการ
นำเสนอ โดยสรุปการประเมินรายอำเภอและแนวทางแกไขของแตละอำเภอเพ่ือเสนอผูบริหารสามารถนำไปปฏิบัติได 

มติท่ีประชุม: รับทราบ 
4.2 ความกาวหนาศูนยขอมูลสารสนเทศจังหวัด/อำเภอ  
นางดอกแกว  ตามเดช พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ไดรายงานความกาวหนาศูนยขอมลูสารสนเทศจังหวัดและอำเภอ ดังน้ี 

การติดตามผลการดำเนินงาน(Time Line) : 1-2 มีนาคม 64 รวมประชุม QOF สปสช.เขต1  4 มีนาคม 64 ประชุมประชุม
คณะทำงานสารสนเทศทีม IT เพ่ือ จัดทำ API ศูนยขอมูลอำเภอฯซักซอมทำความเขาใจการ 16 มีนาคม 2564 บันทึกขอมูลการใหบริการ
วัคซีนโควิด19 

ผลงาน QOF 2564 
ตัวช้ีวัดกลาง 6 ตัวช้ีวัด Monitor 4 ตัวช้ีวัด (ดำเนินการท้ัง 4 ตัวช้ีวัด)  
ตัวช้ีวัดระดับเขต 4 ตัวช้ีวัดMonitor 4 ตัวช้ีวัด (ดำเนินการได 3 ตัวช้ีวัด) 

1.ผลการคัดกรองประชากรไทยอายุ 35-74 ป ไดรับการคัดกรองเบาหวาน รอยละ 95.95 ระดับคะแนน 5 คะแนน 
  - พบ หนวยบริการท่ีคัดกรองไมผานเกณฑ 2 แหง คือ รพ.มหาวิทยาลัยพะเยา รอยละ 47.32 และรพ.คายขุนเจืองธรรมิกราช  
    รอยละ 3.57  
2.ผลการคัดกรองประชากรไทยอายุ 35-74 ป ไดรับการคัดกรองความดันโลหิตสูง รอยละ 96.38 ระดับคะแนน 5 คะแนน 
  - พบ หนวยบริการท่ีคัดกรองไมผานเกณฑ 2แหง คือรพ.มหาวิทยาลัยพะเยา รอยละ 46.15 และรพ.คายขุนเจืองธรรมิกราช   
    รอยละ 0  
3. หญิงมีครรภไดรับการฝากครรภครั้งแรกภายใน 12 สัปดาห  รอยละ 85.08 ระดับคะแนน 5 คะแนน 
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- พบ หนวยบริการท่ีคัดกรองไดคาระดับคะแนนต่ำกวา 5 คะแนน จำนวน 10 แหง  
(อำเภอจุน 2 แหง คือ รพ.สต.หงสหิน รอยละ 60 รพ.จุน รอยละ 55, อำเภอเชียงคำ จำนวน 8 แหง  คือ รพ.สต.บานปางถ้ำ รอยละ 
75 ,รพ.สต.แมลาว รอยละ 70 รพ.สต.บานสันปูเลย รอยละ 70 รพ.สต.เชียงคำ รอยละ 66.67 รพ.สต.บานผาลาด รอยละ 60 รพ.
สต.บานปางมดแดง รอยละ 57.14 รพ.สต.บานทุงผาสุข รอยละ 54.55 รพ.สต.เจดียคำ   รอยละ 41.67)  

4.อัตราความสำเร็จของ การคลอดท่ีปลอดภัย รอยละ 92.90 ระดับคะแนน 5 คะแนน 
- พบ อำเภอจุน ผลงาน รอยละ 89.26 คาคะแนนต่ำกวา 5 คะแนน  (รพ.สต.ลอ รอยละ 80 รพ.สต.ทุงรวงทอง รอยละ 78.95 รพ.สต.  
  บานรองยาง รอยละ 70 ) 
5. รอยละของเด็กอายุ  9, 18, 30, 42 เดือน ไดรับการตรวจคัดกรองพัฒนาการและพบเด็กสงสัยลาชา รอยละ 29.84 ระดับ คะแนน    
   5 คะแนน 
- พบ อำเภอท่ีคาคะแนนต่ำกวา 5 คะแนน จำนวน 4 อำเภอ (ภูซาง ,ภูกามยาว,ดอกคำใต ,ปง) 
6. อัตราความสำเร็จของการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค เบาหวานและความดันโลหิตสูงในกลุมสงสัยปวย รอยละ 84.29 ระดับ
คะแนน 4 คะแนน 
- พบ อำเภอคาคะแนนต่ำกวา 5 คะแนน จำนวน 6 อำเภอ (ดอกคำใต ,แมใจ,ปง,เมือง,เชียงคำ,ภูกามยาว) 
ปญหาที่พบ  : หนวยบริการท่ีไมสามารถทำผลงานได คือ รพ.มหาวิทยาลัยพะเยาและรพ.คายขุนเจืองฯ ทำใหผลงานในภาพจังหวัดลดลง 
งบประมาณท่ีเขามาจะจัดสรรตามจำนวน CUP ของแตละจังหวัด  

ประธาน :  มอบให นพ.สมภพ เมืองช่ืน ประสานท้ัง 2 แหง เพ่ือหาแนวทางและแกไขปญหาและรวมกัน 
 มติท่ีประชุม: รับทราบ 
4.3  แนวทางการพิจารณาเขารวมโครงการปลูกกัญชา 6 ตนในชุมชน ตามพรบ.ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.2522 และ ท่ีแกไขเพ่ิมเติม    
นางสาวสุภาภรณ ใจบุญลือ หัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข ไดแจงแนวทางโครงการปลูกกัญชา 6 ตนในชุมชน 
ดังน้ี 
     ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องระบุช่ือยาเสพติดใหโทษในประเภท 5 พ.ศ.2563 ลงราชกิจจานุเบกษา  มีผลบังคับใชตั้งแต 
15 ธันวาคม 2563 เปนตนไป ประชาชนทุกคนสามารถใชประโยชนจากสวนของกัญชาที่ไมจัดเปนยาเสพติดได ทั้งนี้ตองมาจากผูไดรบั
อนุญาตปลูกท่ีถูกตองตามกฎหมาย ปรุงอาหารได (ทำอาหารในครัวเรือนได ทำอาหารเพ่ือจำหนายในรานอาหารได) โดยสวนวัตถุดิบกัญชา
ท่ีไมใชยาเสพติด ตองมาจากสถานท่ีปลูกภายในประเภทท่ีไดรับการอนุญาตแลวเทาน้ัน  

ผลิตภัณฑสุขภาพ โดยสวนวัตถุดิบกัญชาท่ีไมใชยาเสพติด ตองมาจากสถานท่ีปลูกภายในประเทศท่ีไดรับการอนุญาตแลวเทาน้ัน 
(ทำไดเองไดในครัวเรือน เชน ลูกประคบสด เปนตน )  

ผลิตเพื่อจำหนาย (จะตองขออนุญาตภายใตกฎหมายผลิตภัณฑสุขภาพ เชน พรบ.อาหาร พรบ.เครื่องสำอาง  พรบ.ผลิตภัณฑ
สมุนไพร เปนตน) 
บทบาทรพ.สต.ในการสงเสริมการปลูกกัญชาในครัวเรือน 

1. รพ.สต. รวบรวมขอมูล กำหนดปริมาณปลูก โดยเกษตรกร รวมตัวกันเปนวิสาหกิจชุมชนตั้งแต 7 ครัวเรือนข้ึนไป  
2. มีการทำขอตกลงรวมกัน มีแผนแหลงที่มา เมล็ดพันธ มาจากไหน การเก็บเกี่ยวผลผลิตและใชประโยชน ใบ กิ่ง กาน ราก 
เปลือก ลำตน เสนใย ใชดูแลสุขภาพครัวเรือน ชุมชน ผลิตภัณฑและบริการเสริมสรางเศรษฐกิจ ชอดอกและเมล็ด สงมอบ 
รพสต. /รพ. ท่ีมีแพทยแผนไทยเพ่ือปรุงยาในผูปวยเฉพาะราย หรือสงมอบรพ.ในเขตสุขภาพเพ่ือผลิตตำรับยาท่ีมีกัญชาปรุงผสม 
3. ผานความเห็นชอบตอผูวาราชการจังหวัด และการขออนุญาตปลูกตอ อย. เพ่ือขอใบอนุญาตท้ังสิ้น 4 ใบไดแก ใบอนุญาตผลิต
(ปลูก) ใบอนุญาตจำหนาย ใบอนุญาตครอบครอง ใบอนุญาตผลิต(ปรุง) 
4. ใบอนุญาตจาก อย. นพ.สสจ มอบอำนาจให ผอ.รพ.สต. รับใบอนุญาตดำเนินกิจการ/ควบคุมกำกับ ติดตามดูแล ทำบัญชี 
5. ขอรับเมล็ดกัญชา ตนกัญชาจากแหลงปลูกท่ีถูกตองตามกฎหมาย  
6. ดำเนินการปลูกกัญชาตามแผน 
7. รายงานการใชตอ อย. และมีการลงขอมูลในระบบท่ี อย.จัดทำไว 

  การประชุมแลกเปลี่ยนความรู หัวขอการรักษาดวยกัญชาทางการแพทย ในวันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 13.30–16.00 น. 
ผานระบบ Zoom Cloud Meeting (Meeting ID 869 9869 9040 Passcode ssjzoom 5) โดยทีมวิทยากรจาก โรงพยาบาลลำปาง 

ประธาน : มอบให ผอ.รพสต.ดำเนินการ โดยใหกลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชกรรมประสานช้ีแจงไปยัง รพสต. 
มติท่ีประชุม : รับทราบ 
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4.4 ความกาวหนาการดำเนินงานปองกันควบคุมวัณโรคจังหวัดพะเยา ปงบประมาณ 2564 
นางฉัตรศิริ พิสิษฐกุล หัวหนากลุมงานควบคุมโรคติดตอ รายงานความกาวหนาการดำเนินงานปองกันควบคุมวัณโรคจังหวัดพะเยาดงัน้ี 

รอยละความครอบคลุมการเขารับการรักษาดวยวัณโรคปอดรายใหมและกลับเปนซ้ำข้ึนทะเบียนรักษาท้ังหมด 299 ราย 
รายใหม 275 ราย กลับเปนซ้ำ 24 ราย รักษาซ้ำหลังจากขาดยา 2 ราย (ภูกามยาว เรือนจำ) 

ความกาวหนาการดำเนินงานคนหาผูปวยรายใหม CXR เปาหมาย จากโปรแกรม DOKHAMTAI SATIT MODEL และจากการ
บันทึกในฐาน NTIP ณ 26 มีนาคม 2564ความกาวหนาการดาเนินงานคนหาผูปวยรายใหม CXR 

-กลุม ACTIVE กำหนดแลวเสร็จ 31 ธันวาคม 2563 เปาหมาย15,267ราย CXR 13,661ราย (คิดเปน 85.90%) มีผลอาน
ฟลม 13,056ราย (คิดเปน 99.56%) ฟลมปกติ 472ราย (คิดเปน 3.62%) กลุมท่ีทำไดนอยคือกลุมแรงงานตางชาติ 

กลุม PASSIVE กำหนดแลวเสร็จ 30 มีนาคม 2564 เปาหมาย 23,229 ราย CXR 16,036ราย (คิดเปน 69.03%) มีผลอาน
ฟลม15,995ราย (คิดเปน 99.74%) ฟลมปกติ 945ราย(คิดเปน 5.91%) 

การรักษาผูปวยวัณโรค ขึ้นทะเบียน 337 ราย เปลี่ยนการวินิจฉัย 11 ราย  New/Relape  299ราย ตาย 26ราย อยูระหวาง
การรักษา 243ราย โอนออก 5 ราย รักษาสำเร็จ 4 ราย 

โครงการรถเอกซเรยเคลื่อนท่ีระบบดิจิตอล และบริการอานฟลมเอกซเรย รอบ 2 กลุม Passive  กำหนดการ รถเอกซเรย 
- อำเภอเมือง วันท่ี29 มี.ค.64 
- อำเภอดอกคำใต วันท่ี31 มี.ค.-11 เม.ย.64 
- อำเภอเชียงมวน วันท่ี 27 – 29 เม.ย.64 

นายแพทยสุรวัฒน กุลศรี ปฏิบัติหนาท่ี นายแพทยเชี่ยวชาญดานเวชกรรมปองกัน ไดเสนอการดำเนินงานคัดกรองกลุมติดสุรา ดังน้ี 
กระบวนการดำเนินงานคัดกรองกลุมเสี่ยงวัณโรค“กลุมติดสุรา”อำเภอแมใจ จังหวัดพะเยา ปงบประมาณ 2564 

ความเปนมาของโครงการฯ ดวยสถิติผูปวยวัณโรค 5 ปยอนหลังที่ผานมาของ อ.แมใจ มีกลุมผูติดสุราปวยเปนวัณโรคเปนลำดับที่ 2 ของ
ทุกกลุมเสี่ยง โดยคิดเปนรอยละ 12.58  ผลการคัดกรองกลุม Active ติดสุรา ป 64 ที่ผานมา มีผูติดสุราเขาคัดกรองคิดเปนรอยละ 
73.47 ซึ่งยังไมบรรลุเปาหมายท่ีตั้งไวท่ีรอยละ 90 จึงไดจัดทำโครงการคัดกรองกลุมเสี่ยงวัณโรค ในกลุมผูติดสุรา 
 ข้ันตอนการดำเนินงาน  

1.อำเภอแมใจเริ่มประชุมวางแผนการโครงการคัดกรองกลุมเสี่ยงวัณโรคในกลุมผูติดสุรา ในวันที่ 18 กุมภาพันธ 2564 มีการ 
Zoom รวมกันกับ สสจ.พะเยาและมีนายแพทยสำเริง สีแกว รองผูอำนวยการ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห ฝายการแพทยเปนประธานใน
การประชุม 

2. มีการสำรวจกลุมติดสุราในพ้ืนท่ี ท้ังท่ีข้ึนทะเบียนบำบัดในคลินิกติดสุราและไมไดเขาคลนิิกบำบัด สุราโดยมี อสม. เปนผูสำรวจ
และใชเกณฑอางอิงของรพ.เชียงรายฯ ในการคนหา 

3. เมื่อมีทะเบียนกลุมติดสุราเรียบรอยแลว สสอ.แมใจจะเปนผูทำปฏิทินในการคัดกรองแยกเปนราย รพสต. จากน้ันรพสต.จะ
ออกหนังสือเชิญใหไปตรวจรางกายที่โรงพยาบาลแมใจ และจะมีชองทางดวนในการ CXR ตอไป โดยไดเริ่มการคัดกรองเมื่อวันที่ 16 
มีนาคม 2564 ท่ีผานมา 

ผลการดำเนินงานโครงการคัดกรองกลุมติดสุรา จากการสำรวจกลุมผูติดสุราพบวามีจำนวนท้ังสิ้น 163 ราย เขารับการคัดกรอง
ท้ังหมด 101 ราย คิดเปนรอยละ 61.96 ของผูติดสุราท้ังหมด โดยในการCXR แตละวันน้ัน ผอ.รพ.แมใจจะเปนผูอานฟลมเอกซเรย 

 
                    ในรายท่ีผลการ CXR ผิดปกติ รพ.แมใจจะแจงโดยตรงตอ รพ.สต. เพ่ือเก็บเสมหะสงตรวจตอไป 
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ขอสังเกตและขอเสนอแนะ 
จากการคัดกรองในรอบแรก พบวามีบาง รพ.สต.ที่ใชแนวทางให อสม.เปนผูนำทางกลุมเสี่ยงในการเขารับการคัดกรอง มีท้ัง     

ใชรถ อสม.ในการรับสง และเดินทางไปพรอมกับ อสม. เพ่ือความสะดวกสบายของกลุมเสี่ยง 
แนวทางการคัดกรองรอบเก็บตกตอไปขอความรวมมือองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการรับสงกลุมเสี่ยงไปพรอมกับอสม.ในการ

อำนวยความสะดวกและดูแลกลุมเสี่ยงตอไป 
อยูในระหวางการสงอาน CXR ท่ีรพ.แมใจ รอสรุปผลการดำเนินงานรอบแรก และเริ่มกลุมเก็บตกท่ีเหลือในเดือนเมษายน 2564 

เพ่ือใหไดตามเปาหมายมากกวารอยละ 90 
ประธาน : การคัดกรองในกลุมติดสุรา ใหนิยามคำจำกัดความกลุมติดสุรา ขอบเขตของกลุมเปาหมาย เนนการคนหาเชิงรุก 
มติท่ีประชุม : รับทราบ 

4.5 รายงานเหตุการณสำคัญ/โรคและภัยสขุภาพ ในพ้ืนท่ีจังหวัดพะเยา ประจำเดือนมีนาคม 2564 
นายสุทิตย เสมอเชื้อ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ไดรายงานเหตุการณสำคัญ/โรคและภัยสขุภาพ ในพ้ืนท่ีจังหวัดพะเยา 
ประจำเดือนมีนาคม 2564 ดังน้ี 

สถานการณ“โรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)” ระรอกใหมประเทศไทย ตั้งแตวันท่ี 15 ธันวาคม 2563 ถึงวันท่ี   

25 มีนาคม 2564 พบผูปวยรายใหม  97 ราย ผูปวยยืนยันสะสม 24,206 ราย หายปวยแลว 22,769 ราย ผูปวยรักษาอยู 1,405 
ราย ขอมูลการฉีดวัคซีนโควิด 19 (26 มีนาคม 2564 2564 2564 2564 เวลา 09 : 46 น.) จำนวนวัคซีน ณ ปจจุบัน 185,040 
โดส ผลการใหวัคซีน วัคซีนเข็มท่ี1 จำนวน 122,210ราย วัคซีนเข็มท่ี2 จำนวน  15,619 ราย  

ขอเสนอแผนการกระจายวัคซีนโควิด19 เดือนเมษายน 2564 วัคซนี จำนวน 800,000 โดส โดยกระจายใหกลุมเปาหมาย
ดังน้ี 

1.ใหกลุมเปาหมายใน 22 จังหวัดจำนวน 590,000 โดส   
-จังหวัดควบคุมการระบาด จำนวน 300,000 โดส   
 ไดแก สมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร ตาก(อ.แมสอด) ปทุมธานี สมทุรปราการ นนทบุร ี
-จังหวัดทองเท่ียว จำนวน 240,000 โดส  
 ไดแก  ชลบุรี ระยอง เชียงใหม ขอนแกน กระบ่ี พังงา สุราษฎรธานี ภูเก็ต 
-จังหวัดชายแดน จำนวน 50,000 โดส   
 ไดแก สงขลา สระแกว เชียงราย มุกดาหาร นราธิวาส ระนอง หนองคาย จันทบุร ี

2.บุคลากร สาธารณสุข/อสม./เจาหนาท่ีกลุมอ่ืนๆท่ีจำเปนและควบคุมการระบาดในจังหวัด จำนวน 210,000โดส   
สถานการณ COVID-19 จังหวัดพะเยา ระลอกใหม ไมพบผูปวยยืนยันในจังหวัดมาแลว 115 วัน ยังคงมาตรการ DMHTT,     

การเฝาระวังการตรวจคัดกรองในกลุมเสี่ยง(Sentinel) และการเฝาระวังในชุมชน,การเฝาระวังอาการไมพึงประสงคหลังไดรับวัคซีนโควิด 
โดยใหหนวยบริการทุกแหงเตรียมความพรอม 
รายงานสถานการณโรคท่ีเฝาระวังฯ สำคัญ จังหวัดพะเยา เดือน มกราคม-มีนาคม 2564 ไดแก 

-ไขเลือดออก มีรายงานผูปวยสะสม 5 ราย อัตราปวยสะสม 1.05 ตอแสนเปนอันดับ 41ของประเทศ เดือนมีนาคม 2564     
มีผูปวย 4 ราย ไดแก อ.เมือง 2 ราย ,อ.ดอกคำใต1 ราย,อ.เชียงมวน 1 ราย แนวโนมเพ่ิมข้ึน 

-โรคไขหวัดใหญ มีรายงานผูปวยสะสม 18 ราย อัตราปวยสะสม 3.79 ตอแสนเปนอันดับ 47 ของประเทศ เดือนมีนาคม 
2564 มีผูปวย 5 ราย พ้ืนท่ี อ.ปง 3 ราย,อ.เมือง 1 ราย,อ.เชียงคำ 1 ราย  

-โรคมือเทาปาก มีรายงานผูปวยสะสม 604 ราย อัตราปวยสะสม 127.21 ตอแสนเปนอันดับ1 ของประเทศ เดือนมีนาคม 

2564 มีผูปวย 106 ราย(พ้ืนท่ีอ.จุน มีอัตราปวยมากท่ีสุด ) แนวโนมลดลง  

สรุปความครอบคลุมการสงรายงานเฝาระวังทางระบาดวิทยา506 ของสถานบริการประจำเดือนมีนาคม 2564 เกณฑ100%       
ผานเกณฑ 1 แหง ไดแก อ.ภูซาง 

สรุปความทันเวลาการสงรายงานเฝาระวังทางระบาดวิทยา 506 รายโรงพยาบาล ประจำเดือน มีนาคม 2564 เกณฑ≥ 80% 
ไมผานเกณฑ 2 แหง ไดแก รพ.เชียงคำ และ รพ.ภูซาง ขาดขอมูล 3 แหง ไดแก 1.โรงพยาบาลพะเยาราม 2.โรงพยาบาลคายขุนเจือง      
3.โรงพยาบาลม.พะเยา  
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ประธาน : ใหประชาสัมพันธโรคท่ีตองเฝาระวัง ตามฤดูกาลตางๆ ประวัติพ้ืนท่ีท่ีเกิดความชุกพ้ืนท่ีท่ีมีการระบาดของโรค แนวทาง
และกลวิธีในการแกไขปญหา 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 
4.6 การเฝาระวังและแกไขปญหาผลกระทบตอสุขภาพ จากปญหาหมอกควันและ PM 2.5 
นางวรรณวิมล แพงประสิทธิ์ หัวหนากลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัย ไดเสนอการเฝาระวังและแกไขปญหาผลกระทบตอ
สุขภาพ จากปญหาหมอกควันและ PM 2.5 ดังน้ี 

1. พะเยาเปดศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุข(PHEOC) กรณี หมอกควันและฝุนละอองขนาดเล็ก         
วันท่ี 9 มีนาคม 2564 มีขอสั่งการ 4 ประเด็น  
  1) เฝาระวังและแจงเตือนสถานการณ 
  2) เฝาระวังการเจ็บปวยและสอบสวนโรค 
  3) สื่อสารสรางความรอบรูในการปฏิบัติตนท่ีถูกตองแกประชาชน 
  4) ดูแลสุขภาพประชาชนจัดบริการสาธารณสุข/คลินิกมลพิษ 

2. ขอความรวมมือ สถานบริการสาธารณสุขทุกแหง ปลูกตนไมประเภทไมยืนตนหรือไมผล อยางนอยสถานบริการละ 1 ตน เพ่ือ
ดูดซับมลพิษทางอากาศและกรองฝุนละออง  (ท่ี พย 0032.008.1/ว 664 ลงวันท่ี 23 มีนาคม 2564) 

3. รพ.สต.ทุกแหง จัดเตรียมหองปลอดฝุนรองรับ เครื่องฟอกอากาศ(รพ.สต.ละ 2 เครื่อง) และประชาสัมพันธใหกลุมเสีย่งและ
ประชาชนท่ัวไปจัดทำหองปลอดฝุนในครัวเรือน ขอความรวมมือ สวนราชการ หนวยงาน โรงเรียน ศูนยเด็กเล็ก จัดทำหองปลอดฝุน 

ประธาน : ใหพ้ืนท่ีดำเนินการปลกูตนไมอยางนอยสถานบริการละ 1 ตน ถายรูปสงมาในรูปแบบOne Page เพ่ือรวบรวมสง
จังหวัดเสนอผูวาราชการตอไป 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 
4.7 รพ.สต.ติดดาว 
นางสาวสุทธิพร ชมภูศรี หัวหนากลุมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ  รายงานผลการดำเนินงาน รพ.สต.ตดิดาว ดังน้ี 

 
รพ.สต. ท่ียังไมผานเกณฑประเมิน รพ.สต. ตดิดาว (5 ดาว 5 ดี) จำนวน๑๑แหง 
อำเภอดอกคำใต  ไดแก   รพ.สต.ขุนลาน รพ.สต.หวยลาน รพ.สต.บานจำไก รพ.สต.บานถ้ำ รพ.สต.หนองหลม 
อำเภอเชียงคำ ไดแก  รพ.สต.บานจำบอน รพ.สต.บานผาลาด รพ.สต.บานปางมดแดง 
อำเภอภูกามยาว ไดแก  รพ.สต.บานเจน รพ.สต.ดงเจน รพ.สต.แมอิง 
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แผนการประเมินคุณภารพสต. 5 ดาว ป 2561 ที ่ครบรอบ Re acc 28 แหง ป 2564 ผานระบบ Zoom meeting                      
อำเภอเมืองพะเยา(4แหง) อำเภอแมใจ(7แหง) อำเภอจุน(3แหง) อำเภอดอกคำใต(4แหง) อำเภอภูกามยาว(1แหง)อำเภอเชียงคำ(3แหง)  
อำเภอเชียงมวน(1แหง) อำเภอภูซาง (2แหง) อำเภอปง(3แหง)  

สงขอมูลผลการประเมินระดับอำเภอ พรอมเอกสาร Profile ทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส patssjpyo@gmail.com ภายในวันท่ี 
7 เมษายน 2564 นำเสนอผานระบบ Zoom meeting รพ.สต.ทุกแหงๆละ 20 นาที แตละอำเภอ เลอืก รพ.สต. 1 แหง คณะกรรมการ
ระดับจังหวัด เลือก รพ.สต. 1 แหง ลงประเมินรับรองคุณภาพ เดือน มิถุนายน 2564 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 
 
วาระท่ี 5 เร่ืองเพ่ือพิจารณา  
 ไมม ี

 
วาระท่ี ๖ เร่ืองอ่ืน ๆ 
6.1 รายงานสถานการณการเฝาระวังทางระบาดวิทยา ประจำเดือน มีนาคม 2564 (นำเสนอเปนเอกสาร) 

เลิกประชุมเวลา 16.30 น. 
 

    นางสาวธัญญลักษณ ถ่ินรัตน บันทึกรายงานการประชุม 
                                                                          นางปรียานุช เชิดชูเหลา ผูตรวจรายงานการประชุม 


