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รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลด้านสาธารณสุขจังหวัดพะเยา 
คร้ังท่ี 8/256๔  

วันจันทร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา ๙.00-1๒.30 น. 
ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา 

รายชื่อคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 
1. นายแพทยศ์ุภชัย  บุญอำพันธ์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา 
2. นายแพทย์ธวัชชัย  ปานทอง  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา 
3. นายแพทย์สมภพ  เมืองช่ืน  ปฏิบัติหน้าท่ี นายแพทย์เช่ียวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน 
4. นายแพทย์สุรวัฒน์ กุลศรี  ปฏิบัติหน้าท่ี นายแพทย์เช่ียวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน 
5. นางสุรีย์ภรณ์  เลิศวัชรสกุล  นักวิชาการสาธารณสุขเช่ียวชาญ ด้านส่งเสริมพัฒนา 
6. นางสาวไพรจิตร  ชัยจำรูญพันธ์ุ  เภสัชกรเช่ียวชาญ ด้านเภสัชสาธารณสุข 
7. นายไพรัช  วงศ์จุมป ู  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ด้านบรหิารสาธารณสุข 
8. นายสุรศักดิ์  ชัยชนะ   นักวิชาการสาธารณสุขเช่ียวชาญ ด้านบริการทางวิชาการ  
9. นางปรียานุช  เชิดชูเหล่า  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
10. นางนวพรรษ  ปุญญมัย  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
11. นางฉัตรศิริ พิสิษฐ์กุล    หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
12. นางจารุวรรณ บัวบึง  หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ 
13. นางสาวสุทธิพร  ชมภูศรี  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
14. น.ส.ญาณิน สายโกสุม  หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
15. นางสาวสุภาภรณ์ ใจบุญลือ  หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
16. นายจเร บัวสัมฤทธ์ิ   หัวหน้ากลุ่มกฎหมาย 
17. นางวรรณวิมล เเพ่งประสิทธ์ิ  หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
18. นางอรทัย มาลัยรุ่งสกุล  หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 

 
คณะกรรมการที่ประชุมผ่านระบบ zoom 

1. ทันตแพทย์ชาญ  เชิดชูเหล่า  ทันตแพทย์เช่ียวชาญ ด้านทันตสาธารณสุข 
2. นายแพทย์ภราดร  มงคลจาตุรงค์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงคำ 
3. นายแพทย์ประพัฒน์ ธรรมศร  ประธานคณะทำงานพัฒนาระบบการเงินการคลังจังหวัดพะเยา 
4. นายแพทย์สุกิจ  ทิพทิพากร  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุน 
5. นายแพทย์สุชาญ  ปริญญา  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปง 
6. นายแพทย์สัมฤทธิ์  ตันติวัฒนากุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ใจ  
7. นายแพทย์อดิศักดิ์ สุทธการ  รก.ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูซาง 
8. แพทย์หญิงอรนุช แก้วเทพ  รก.ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูกามยาว 
9. นายประพันธ์ เดชะบุญ  สาธารณสุขอำเภอเมืองพะเยา 
10. นายภานุพันธ์ ไพทูรย์  รก. สาธารณสุขอำเภอจุน 
11. นายไชยยนต์  วงศ์ใหญ่  สาธารณสุขอำเภอเชียงคำ 
12. นายสมชาย นามอยู่   รก.สาธารณสุขอำเภอเชียงม่วน 
13. นายจีรศักดิ์ แก้วคำปา  รก.สาธารณสุขอำเภอปง 
14. นายวรศิลป์  ผัดมาลา  สาธารณสุขอำเภอแม่ใจ 
15. นายภานุมาศ  พรหมเผ่า  รก.สาธารณสุขอำเภอภูซาง 
16. นายมนตรี วิลาชัย   สาธารณสุขอำเภอภูกามยาว 
17. นายสุภักดิ์ วงศ์ประสิทธ์ิ  สาธารณสุขอำเภอดอกคำใต้ 
18. นางรัชนี  ขัตตะละ   หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
19. นางปิยพร ผดุงวงศ์   หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
20. นายวรายุทธ รักษ์ป่า   หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง 
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คณะกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม เนื่องจากติดราชการ 
1. ศ.นพ.สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 
2. พ.ต.วัชรภัสร์ มณีฉาย  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายขุนเจืองธรรมิกราช 
3. ดร.ธานี กล่อมใจ   ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา 
4. นายแพทย์สุคนธ์ คำวิชัย  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยาราม 
5. ว่าท่ีร.ต.จิตเกษม  ประสิทธ์ิอยู่ศีล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขเทศบาลเมืองพะเยา 

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางนงคราญ สกณุาพงศ์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
2. นายวุฒิพงษ์ ยอดคำ  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
3. นางดอกแก้ว ตามเดช  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
4. นางจิราภรณ์ ณ ลำปาง  เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน 
5. นายสุเวียต ดวงแก้ว   นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตัิการ 
6. นายธนันท์รัฐ จันทร์ถนอม  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
7. นางสาวเอราวณั  อ้อยหวาน  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
8. นางสาวขวัญฤทัย วงศ์กา  นักวิชาการสาธารณสุข 
9. นางสาวจิตทิวา นันธิโค  นักวิชาการสาธารณสุข 
10. นางสาวธัญญลักษณ์ ถ่ินรตัน ์  นักวิชาการสาธารณสุข 

เริ่มประชุมเวลา ๙.00น. โดยนายแพทยศ์ุภชัย บุญอำพันธ ์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ประธานในท่ีประชุมนำ ไหว้พระ 
สวดมนต์ตามโครงการส่งเสริมจริยธรรมในองค์กร และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 

  

วาระที่ ๑ เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายแพทย์ศุภชัย  บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา 
          ๑.๑ การบริหารจัดการวัคซีน จะมีการทยอยจัดสรรเป็นรอบๆไป  ทั้ง  Sinovac และ Astra Zeneca การส่งวัคซีนของส่วนกลาง
จะมีการแจ้งยอดล่วงหน้า 1 สัปดาห์ ให้รายงานยอดวัคซีนคงคลังในระบบทุกวัน แผนการจัดสรรวัคซีน  จัดสรรตามจำนวนวัคซีนที่มีและ
สถานการณ์การระบาดในพื้นที่ 
            แอพพลิเคชันหมอพร้อมจะมีการปรับเปลี่ยนระบบข้อมูล มอบหมายให้สาธารณสุขอำเภอและหน่วยบริการที่รับฉีดวัคซีน
ตรวจสอบข้อมูลการจองและจัดทำแผนปฏบิัติการฉีดวัคซีนให้เหมาะสม รวมทั้งสื่อสารและเตรยีมความพร้อมประชาชนในการเข้ารบับรกิาร 
           ๑.๒ การดำเนินงานป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยึดตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา  
           ๑.๓ โครงการพลังงานทดแทน ติดตั้งโซล่าเซลล์ มอบหมาย นพ.สุรวัฒน์ กุลศรี ประสานอนุรักษ์พลังงาน ติดตามการดำเนนิการ 
Solar roof ในพื้นทีท่ี่ข้ึนทะเบียนราชพัสดุ สำรวจข้อมูลทุกรพสต. ความพร้อมในภาพจังหวัด ให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนนี้ 
           ๑.๔ การบริหารจัดการ Local Quarantine ใหป้ระสานงานหลักทีน่ายแพทย์สมภพ  เมืองช่ืน 
           ๑.๕ มอบหมาย นพ. สุรวัฒน์ กุลศรี ติดตาม กำกับ TB Treatment coverage ที่มีผลงานค่อนข้างต่ำและกลุ่มงานควบคุมโรค
วิเคราะห์สาเหตุปัญหาการ   ผลการคัดกรองทีไ่ด้น้อย ให ้เร่งดำเนินการตามประเด็นสำคัญที่เขตสุขภาพและผู้ตรวจราชการติดตาม 
           ๑.๖ ให้มีการซ้อมแผนทบทวนการควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
           ๑.7 งบดำเนินงานโครงการพื้นที่ท่ีไม่ได้ดำเนินงานให้รีบคืนงบประมาณเพื่อจะได้จัดสรรให้พ้ืนท่ีต่อไป  
ผู้บริหาร 
นพ.สมภพ เมืองชื่น ปฏิบัติหน้าที่ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน 
 ๑.8 สรุปผลการประชุมปฏิรูปเขตสุขภาพ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 จะ kick off การปฏิรูปเขต
สุขภาพ ตาม Sandbox ซึ่งประกอบด้วย 
 -โครงสร้าง กลไกการทำงาน 
 -การบูรณาการ(การจัดบริการ) กับหน่วยงานอื่นนอก กสธ. 
 -ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ IT  
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 -การ Share ทรัพยากรคน เงิน  
 -แนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปเขตสุขภาพ (Sandbox) ของเขตสุขภาพที่ 1 เป้าหมายการปฏิรูประบบสุขภาพ 
“ระบบยั่งยืน เจ้าหน้าท่ี    มีความสุข ประชาชนพึงพอใจ”    
 -การจัดการปัญหาสาธารณสุขของเขตที่ 1 : ปัญหาเด็กเตี้ย/การฆ่าตัวตาย/ TB/ COPD ซึ่งได้ใช้แนวคิดการบริหาร
จัดการด้วยOKRs โดยส่วนใหญ่ จะเห็นด้วยกับการปฏิรูปเขตสุขภาพ ทั้งด้านบริการ ด้านบริหาร และคณะกรรมการ 
มุ่งเน้นให้มีการบริหารจัดการ P&P ได้แก่ โรคระบาด/CD/ NCD /สูงอายุ 
 ๑.9 สรุปมติข้อสั่งการที่ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพท่ี ๑ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
1.9.1 การบริหารจัดการวัคซีนโควิด๑๙ 
 ๑) ให้ติดตามแนวทางการบริหารจัดการ เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนนโยบายเรื่องวัคซีนเป็นระยะๆ จนถึงเดือนกันยายน  
 2) ให้จังหวัดบริหารจัดการระบบการจองและฉีดวัคซีนให้ด ี AstraZeneca เมื่อเปิดใช้แล้ว จะอยู่ได้ ๖ ชม. จำนวน   1
๐- 12 คน/๑ vial  
 4) ให้สรุปผลการส่งตรวจเชื้อใน ARI clinic, ผู้ป่วย Pneumonia รายสัปดาห์ เพื่อมั่นใจว่าสถานการณ์ดีขึ้น หากไม่มี 
Case Positive ประมาณ 1 สัปดาห์ให้พิจารณาชะลอการส่งตรวจได้ 
 5) การตรวจหาเชื้อในเรือนจำ ควรสุ่มตรวจเชื้ออย่างต่อเนื่อง ประเด็นสำคัญคือ ควรมีมาตรการต่าง ๆ เช่นไม่ให้
ผู้ต้องขังรายใหม่ต้อง Contact กับ ผู้ต้องขังเก่า การแบ่งพื้นที่กักขังให้ชัดเจน และปฏิบัติอย่างจริงจัง 
1.9.2 สถานการณ์วัณโรค 
 -ผลการคัดกรอง Active ร้อยละ ๘๗.๖ จังหวัดที่ทำได้ดี (จากมาก->น้อย) จ.แพร่/น่าน/ลำพูน ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้ 
  สัมผัสรายใหม่ บุคลากรสาธารณสุข 
 -ผลการคัดกรอง Passive ร้อยละ 87.4 จังหวัดที่ทำได้ดี (จากมาก->น้อย) จ.ลำปาง/แพร่/ลำพูน ส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม 
  ผู้ต้องขัง ผู้สูงอายุ COPD 
 -ขึ้นทะเบียนรักษา TB Treatment Coverage เขตสุขภาพท่ี 1 ร้อยละ 43.7 (เป้าหมายร้อยละ 85) จังหวัดที่ทำได้ดี  
  (จากมาก->น้อย) จ.แพร่/เชียงราย/พะเยา/ลำปาง 
 -มาตรการด้านการรักษา กลุ่ม High Risk & Intermediate Risk จังหวัดที่ทำได้ดีร้อยละ ๑๐๐ คือ จ.ลำปาง/น่าน/ 
  แม่ฮ่องสอน 
 -การเสียชีวิต ร้อยละ ๖.๙ จัวหวัดที่ทำได้ดี คือ จ.แม่ฮ่องสอน ไม่มีผู้เสียชีวิต และ จ.เชียงราย ร้อยละ ๕.๓ 
 -ข้อเสนอแนวทางการคัดกรองเพื่อเพ่ิม TB Treatment Coverage วิเคราะห์ข้อมูลของจังหวัดน่าน โดยจำแนก 
  เป็น ๓ กลุ่ม กลุ่ม ๑๕-59 ปี (ไม่มีโรคร่วม) กลุ่มอายุ>60 ปีไม่มีโรคร่วม BMI>18 และกลุ่มอายุ >60 ปBีMI<18 

            ก่อนสิ้นปี งบประมาณ ๒๕๖๔ ขอให้คัดกรองและ X-ray กลุ่มที่สำคญั เช่น ผูสู้งอายุ BMI<18 , BMI>18 มีโรคร่วม 
กลุ่มตดิสรุา กลุ่ม HIV และ กลุ่มสมัผัสผู้ป่วยย้อนหลัง ๒ ปี นำไปทดสอบในระบบย้อนหลัง นำข้อมูลแปลงเป็นการรักษาสำเร็จ TB 
Treatment Coverage เพื่อจะนำไปสู่การกำหนดกลุ่มเป้าหมายในปี ๒๕๖๕ 
1.9.3 สถานการณ์โควิด๑๙ 

1. สถานการณ์การระบาดโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 พ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบน สัปดาห์ที่ 20/2564 
-ระดับความรุนแรงลดลง แต่ยังคงเฝ้าระวัง 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงราย 
-การระบาดใหม่ในกลุม่พนักงานบริษัทขนส่งสินค้า จ.เชียงใหม่ อีกท้ังยังพบผู้ป่วย ในจังหวัดลำปาง แพร่ และน่าน 
-กลุ่มเสี่ยงสำคญั:  1. กลุ่มธรุกิจขนส่ง เช่น แพนด้า แกร๊บฟูด ไปรษณีย์ เคอรี ่

2. กลุ่มแออัด : เรือนจำ ค่ายทหาร ครูในโรงเรียน 
3. ผู้ที่เดินทางข้ามพื้นที่ 

ข้อสั่งการ 
-เรือนจำ ต้องมีมาตรการทีเ่ข้มงวด และให้ตรวจสอบมาตรการของเรือนจำด้วย 
-ฉีดวัคซีนให้ผู้คุมเพื่อลดการระบาดในเรือนจำ 
-เพิ่มการค้นหาในกลุ่มของธุรกิจขนส่ง และ ARI และ pneumonia อย่างเข้มข้น 

1.9.4  CFO 
-สถานการณ์การเงินการคลัง ตดิลบ จังหวัดพะเยา และจังหวัดแม่ฮอ่งสอน  
-วิกฤติการเงินการคลัง เดือนเมษายน 2564 
   วิกฤติระดับ 3 ได้แก่ โรงพยาบาลฝาง โรงพยาบาลสันทราย โรงพยาบาลดอกคำใต้ โรงพยาบาลปาย  

และ โรงพยาบาลปางมะผ้า 
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  วิกฤติระดับ 4 ได้แก่ โรงพยาบาลพร้าว โรงพยาบาลหางดง วิกฤติระดับ 5 ได้แก่ โรงพยาบาลเชียงของ 
วิกฤติระดับ 6 ได้แก่ โรงพยาบาลสันป่าตอง และโรงพยาบาลวัดจันทร์ 

 ให้แต่ละแห่งตดิตามแผนการดำเนินงานประสิทธิภาพด้านการเงินการคลังในแตล่ะหน่วยบริการ 
-โรงพยาบาลทีไ่ม่ผา่นเรื่องประสิทธิภาพ 6 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลฝาง โรงพยาบาลวัดจันทร์ โรงพยาบาลแม่จัน โรงพยาบาลศรี

สังวาลย์ โรงพยาบาลจุน โรงพยาบาลแม่เมาะ 
-สปสช.เร่งรัดการเบิกจ่ายงบตามผลการดำเนินงานCOVID  
-งบค่าเสื่อม จังหวัดพะเยาไม่มรีายการที่ยังเหลือค้างที่ไมไ่ด้ดำเนินการ 
-รายงานความก้าวหน้างบ พรบ.รายจ่ายประจำปี /งบกลาง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 เขตสขุภาพท่ี 1 
โรงพยาบาลพะเยา อาคารที่ผู้ป่วยอก ๖ ช้ัน พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๘,๐๔๒ ตารางเมตร(โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) วันครบ
สัญญา วันท่ี ๑๓ เม.ย.๒๕๖๔ เลยระยะเวลาที่กำหนด ๑ เดือน ๑ วัน  ผลการดำเนินการ งวดงานท่ี ๔/๖ ยังไมไ่ดเ้บิกจ่าย ปี ๖๓ 
จำนวน ๘๖,๖๙๙,๗๕๐ บาท 
-การบริหารจัดการ Local Quarantine ยึดปฏิบัตติามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวดัอย่างเคร่งครัด 

ประธาน : มอบหมายทางอำเภออำนวยความสะดวกในการรับวัคซีนให้แก่กลุ่มผู้พิการ 2 กลุม่ ได้แก่กลุ่มออทิสติกและกลุ่มใบ้ และ Care 
giver  

มติท่ีประชุม : รับทราบ 
 

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม  กวป.คร้ังท่ี 7/๒๕๖4  วันที่ 30 เดือน เมษายน 2564 
มติท่ีประชุม : รับรองรายงานการประชุม กวป.ครั้งท่ี 7/๒๕๖4  วันที่ 30 เดือน เมษายน 2564 
 

วาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่อง 
๓.๑ เร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
นางนวพรรษ ปุญญมัย หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม ๒๕๖๔ ตามตาราง 
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นางปรียานุช  เชิดชูเหล่า หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  ได้สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณงบดำเนินงาน รายหน่วยงาน
ตามรายละเอียด 
 

 
 

 
รายงานสรุปการเบิกจ่ายงบประมาณอินเตอร์เน็ตตามตาราง 
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ประธาน : ใหทุ้กหน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบดำเนินงานตามภารกิจพ้ืนฐานของ สสจ. สสอ.และ รพ. 
มติท่ีประชุม : รับทราบ 
 

วาระที่ 4 เร่ืองเพ่ือทราบ 
4.1 สรุปสาระสำคัญของ CFO 
นางสาวญาณิน สายโกสุม หัวหน้ากลุ่มงานประกนัสขุภาพ แจ้งผลการประชุมรายงานการประชุมคณะทำงานบริหารการเงินการคลัง
ระดับจังหวดั ครั้งท่ี 8/2564 วันที่ 21 พฤษภาคม 2564  ดังนี ้

1.  สรุปสถานการณ์และตัวชี้วัดด้านการเงินการคลัง ณ สิ้นเดือนเดือนเมษายน 2564 ไม่พบโรงพยาบาลที่มีวิกฤตทางการเงิน
ระดับ 4-7 ส่วนมาก Risk score=0 ยกเว้น รพ.พะเยา RS=2 เงินบำรุงคงเหลือหลังหักหนี้ติดลบ 70.30 ล้าน และรพ.ดอกคำใต้ RS=3 
และเงินบำรุงคงเหลือติดลบ 8.17 ล้านบาท ในส่วนของ Risk score Plus พบว่ายังมีปัญหาในส่วนของระยะเวลาชำระหนี้ / ระยะเวลา
การจัดเก็บหนี้ข้าราชการ (รพ.จุน รพ.ปง ภูซางและภูกามยาว) รวมถึงสิทธิ UC ในรพ.ภูซางและรพ.ภูกามยาว และโรงพยาบาลที่มี
ระยะเวลาคงคลังเกิน 60 วันได้แก่ รพ.พะเยา รพ.ภูกามยาว เมื่อเปรียบเทียบรายได้และค่าใช้จ่ายกับแผนทางการเงินรอบ  2.64 มีบาง
แห่งที่มีรายได้ค่าใช้จ่ายไม่เป็นไปตามแผน   

รหัส โครงการ ไดรั้บจัดสรร เบกิจ่ายแลว้ รอ้ยละ คงเหลอื รอ้ยละ

46
ใหบ้รกิารประชาชนดว้ยเพลตฟอรม์ระบบสุขภาพดจิทัิล - ค่าบรกิารสือ่สารและ

โทรคมนาคม
345,000.00 195,178.08 56.57 149,821.92 43.43

รหัส โครงการ ไดรั้บจัดสรร เบกิจ่ายแลว้ รอ้ยละ คงเหลอื รอ้ยละ

1 ค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม P2956 - รพ.สต.บา้นหว้ยเคยีน : 210025600P2956 5,243.00 1,498.00 28.57 3,745.00 71.43

2 ค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม P2956 - รพ.สต.แมก่า : 210025600P2956 4,536.00 0 0 4,536.00 100

3 ค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม P2956 - รพ.สต.จุน : 210025600P2956 5,243.00 749 14.29 4,494.00 85.71

4 ค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม P2956 - รพ.สต.น ้าแวน : 210025600P2956 5,483.00 2,214.90 40.40 3,268.10 59.60

5 ค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม P2956 - รพ.สต.บา้นผาลาด : 210025600P2956 4,419.00 0 0 4,419.00 100

6 ค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม P2956 - รพ.สต.เชยีงบาน : 210025600P2956 5,243.00 2,247.00 42.86 2,996.00 57.14

7 ค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม P2956 - รพ.สต.สันปเูลย : 210025600P2956 6,741.00 3,852.00 57.14 2,889.00 42.86

8 ค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม P2956 - รพ.สต.ปางมดแดง : 210025600P2956 4,419.00 0 0 4,419.00 100

9 ค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม P2956 - รพ.สต.ทุ่งผาสุข : 210025600P2956 6,367.00 3,638.00 57.14 2,729.00 42.86

10 ค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม P2956 - รพ.สต.บา้นปางถ ้า : 210025600P2956 6,930.00 0 0 6,930.00 100

11 ค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม P2956 - รพ.สต.บา้นแวนโคง้ : 210025600P2956 4,378.00 1,893.90 43.26 2,484.10 56.74

12 ค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม P2956 - แมล่าว : 210025600P2956 4,830.00 1,476.60 30.57 3,353.40 69.43

13 ค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม P2956 - บา้นน ้ามนิ : 210025600P2956 5,236.00 0 0 5,236.00 100

14 ค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม P2956 - รพ.สต.บา้นจ าบอน : 210025600P2956 4,419.00 631.30 14.29 3,787.70 85.71

15 ค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม P2956 - รพ.สต.ต าบลสระ : 210025600P2956 4,419.00 1,572.90 35.59 2,846.10 64.41

16 ค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม P2956 - รพ.สต.บา้นถ ้า : 210025600P2956 11,235.00 3,107.28 27.66 8,127.72 72.34

17 ค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม P2956 - รพ.สต.บา้นถ ้าเจรญิราษฎร ์: 210025600P2956 4,419.00 0 0 4,419.00 100

18 ค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม P2956 - รพ.สต.ขุนลาน : 210025600P2956 5,168.00 0 0 5,168.00 100

19 ค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม P2956 - รพ.สต.บา้นจ าไก ่: 210025600P2956 5,243.00 0 0 5,243.00 100

20 ค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม P2956 - รพ.สต.ต าบลป่าซาง : 210025600P2956 4,419.00 2,525.20 57.14 1,893.80 42.86

21 ค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม P2956 - รพ.สต.คอืเวยีง : 210025600P2956 5,917.00 1,498.00 25.32 4,419.00 74.68

22 ค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม P2956 - รพ.สต.ต าบลหว้ยลาน : 210025600P2956 8,164.00 4,665.20 57.14 3,498.80 42.86

23 ค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม P2956 - รพ.สต.ฝายแกว้ : 210025600P2956 4,419.00 631.3 14.29 3,787.70 85.71

24 ค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม P2956 - รพ.สต.น ้าปกุ : 210025600P2956 4,419.00 1,262.60 28.57 3,156.40 71.43

25 ค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม P2956 - รพ.สต.ต าบลทุ่งกลว้ย : 210025600P2956 5,168.00 2,953.20 57.14 2,214.80 42.86

26 ค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม P2956 - รพ.สต.เชยีงแรง : 210025600P2956 5,168.00 2,214.90 42.86 2,953.10 57.14

27 ค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม P2956 - รพ.สต.บา้นดอนมลู : 210025600P2956 5,243.00 2,247.00 42.86 2,996.00 57.14

28 ค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม P2956 - รพช.จุน : 210025600P2956 15,408.00 15,408.00 100 0 0

29 ค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม P2956 - รพช.เชยีงมว่น : 210025600P2956 11,928.00 11,556.00 96.88 372 3.12

30 ค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม P2956 - รพช.ดอกค าใต ้: 210025600P2956 19,800.00 19,800.00 100 0 0

31 ค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม P2956 - รพช.ปง : 210025600P2956 21,186.00 21,186.00 100 0 0

32 ค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม P2956 - รพช.แมใ่จ : 210025600P2956 18,000.00 18,000.00 100 0 0

33 ค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม P2956 - รพช.ภูซาง : 210025600P2956 4,428.00 0 0 4,428.00 100

34 ค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม P2956 - รพช.ภูกามยาว : 210025600P2956 6,354.00 6,354.00 100 0 0

35 ค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม P2956 - สสอ.เมอืง : 210025600P2956 7,704.00 6,313.00 81.94 1,391.00 18.06

36 ค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม P2956 - สสอ.จุน : 210025600P2956 7,704.00 5,564.00 72.22 2,140.00 27.78

37 ค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม P2956 - สสอ.เชยีงค า : 210025600P2956 22,256.00 8,346.00 37.5 13,910.00 62.5

38 ค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม P2956 - สสอ.เชยีงมว่น : 210025600P2956 15,408.00 13,482.00 87.5 1,926.00 12.5

39 ค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม P2956 - สสอ.ดอกค าใต ้: 210025600P2956 17,120.00 11,449.00 66.88 5,671.00 33.13

40 ค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม P2956 - สสอ.ปง : 210025600P2956 5,992.00 5,756.60 96.07 235.4 3.93

41 ค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม P2956 - สสอ.แมใ่จ : 210025600P2956 5,992.00 2,247.00 37.5 3,745.00 62.5

42 ค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม P2956 - สสอ.ภูซาง : 210025600P2956 5,992.00 4,494.00 75 1,498.00 25

43 ค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม P2956 - สสอ.ภูกามยาว : 210025600P2956 12,840.00 11,235.00 87.5 1,605.00 12.5
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ผลการทำนายวิกฤติการเงินหน่วยบริการ พบว่าโรงพยาบาลที่อาจติดวิกฤติ ระดับ 7 ในไตรมาสที่ 4/2564 คือ รพ.ดอกคำใต้  
และวิกฤติระดับ 5 คือ รพ.ปง ข้อเสนอแนะ ควบคุมใช้จ่ายตามแผนทางการเงินโดยเคร่งครัด และเรียกเก็บค่ารักษาผู้ป่วย COVID-19       
ให้ครบถ้วน การเรียกเก็บให้ทันเวลา และควบคุมการจัดการเรื่องยา และวัสดุวิทยาศาสตร์ฯตามเกณฑ์ (ไม่เกิน 60 วัน) 

2. การเรียกเก็บค่ารักษาจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ เมื่อเทียบกับเป้าหมายพบว่า รพ.ดอกคำใต้เรียกเก็บค่ารกัษา 
ได้น้อยกว่ารพ. อื่น โดยพบว่านอกจากการให้บริการในโรงพยาบาลแล้วการบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วน สามารถทำให้โรงพยาบาลจัดเก็บ
รายได้ครบถ้วน ไม่เพียงแต่การฟื้นฟูสมรรถภาพเท่านั้น รายการอื่นๆที่ได้รับการชดเชยค่อนข้างมาก ได้แก่ การให้บริการทางตา จิตเวชฯ 
ขอให้โรงพยาบาลพะเยา ทบทวนข้อมูลว่าได้รับจัดสรรน้อยในบริการประเภทใด และศึกษาแนวทางจากรพ.เชียงคำ 

3. การปรับเกลี่ยเงินกันระดับเขตไตรมาส 3 (17.7 ล้านบาท) เขตพิจารณาจัดสรรเงินกันระดับเขต (งบ UC) โดยจัดสรร         
ให้จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากมีการระบาดของ COVID-19 

4. ความก้าวหน้าการเบิกจ่ายยาสมุนไพร ในจังหวัด ขอให้ทุกโรงพยาบาลตามจ่ายหนี้โรงพยาบาลแม่ใจ 
5. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือกรณีได้รับความเสียหายจากการรับวัคซีน COVID-19 ประชาชนไทยทุกคน ทุกสิทธิ สามารถ

ขอรับเงินดังกล่าวได้ ตามประเภทความเสียหาย เช่นตายหรือทุพพลภาพถาวร จ่าย 400,000 บาท สูญเสียอวัยวะ/พิการ จ่ายไม่เกิน 
240,000 บาท บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยต่อเนื ่อง จ่ายไม่เกิน 100,000 บาท โดยจะมีการพิจารณาโดยอนุกรรมการระดับเขต ซึ่งมี
กำหนดการพิจารณาและจ่ายภายใน 5 วันทำการ หลังยื่นคำร้อง  

6. แจ้งมติที ่ประชุมอปสข. วันที่  17 พฤษภาคม 2564 โดยอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบค่าเสื ่อมปีงบประมาณ 2564        
ของโรงพยาบาลเชียงคำ สำหรับโรงพยาบาลภูกามยาว ให้แก้ไขเอกสารประกอบกรณีซ่อมแซมระบบประปา โดยให้เปลี่ยนใบเสนอราคา
ครุภัณฑ์เป็นใบประเมินราคาสำหรับสิ่งก่อสร้าง และอนุมัติให้ใช้เงินเหลือจ่ายงบค่ าเสื่อมปีงบประมาณ 2563 จำนวน 497,450 บาท 
ของโรงพยาบาลดอกคำใต้  

7. ความก้าวหน้าการดำเนินการศูนย์ส่งต่อระดับจังหวัด ได้รับอนุมัติงบประมาณจากงบบริหารประกันสังคม กำหนดให้มีสถาน
ที่ตั้ง ณ รพ.พะเยา ทีมผู้ปฏิบัติงานประกอบด้วยพยาบาล 1 คน พนักงานบันทึกข้อมูล 2 คน ขั้นตอนต่อไปจะดำเนินการสรรหาพนักงาน
ข้อมูล และประสานสสจ. เรื่องงบประมาณต่อไป คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ในปีงบประมาณ 2565 (วันท่ี 1 ต.ค. 2564) 

ประธาน :ให้โรงพยาบาลพะเยารายงานความก้าวหน้าการดำเนินการศูนยส์่งต่อระดับจังหวัด โรงพยาบาลดอกคำใต้ให้สำรวจวสัดุ
คงคลังและทบทวนวางแผนสถานการณ์ทางการเงิน 

มติท่ีประชุม: รับทราบ 
 

4.2 ความก้าวหน้าการดำเนินงานป้องกันควบคุมวัณโรคจังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2564 
นางฉัตรศิริ พิสิษฐ์กุล หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานป้องกันควบคุมวัณโรคจังหวัดพะเยาดังนี ้

1. การขึ้นทะเบียนผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ (เป้าหมาย ปี 2564 อัตรา 150/แสนปชก. ) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85 
จากรายงาน NTIP online ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 มีผู้ป่วยวัณโรคขึ้นทะเบียนทั้งหมด 433 ราย เป็นผู้ป่วยวัณโรครายใหม่       
และกลับเป็นซ้ำจำนวน 371 ราย TB Treatment Coverage ภาพรวมจังหวัด เท่ากับ 52.33 % อำเภอมีผลงาน Treatment 
Coverage TB  สูงสุด 3 ลำดับแรก คือ อำเภอดอกคำใต้ ร้อยละ 70.87  อำเภอเชียงคำ ร้อยละ 63.79 และ อำเภอจุน ร้อยละ 63.51  
ตามลำดับ 

2. ความครอบคลมุการคดักรองกลุ่มเสี่ยง (เขต 1 กำหนดเป้าหมายเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่ม active ร้อยละ 100 ภายในธันวาคม 
2563  และกลุม่ passive ร้อยละ 100 ภายในมีนาคม 2564)   ผลการดำเนินงาน แยกกลุ่ม ตามเขตสุขภาพท่ี 1 กำหนด ดังนี้  

        2.1 กลุ่ม Active เป้าหมายที่จะดำเนินการคัดกรองทั้งจังหวัด 16,522 ราย มรีายงานการบนัทึกการคัดกรองโดยการ
ตรวจสุขภาพปอด x-ray จำนวน  14,607 ราย  คิดเป็นร้อยละ 88.41  ของเป้าหมายทั้งจังหวัด  รายงานการอ่านผล CXR จำนวน         
14,550 ราย  คิดเป็นร้อยละ 99.61 ของฟิล์มเอกซเรย์ปอดทั้งหมด ผลการอ่านฟิล์ม พบผิดปกติ จำนวน 540 ราย และส่งเสมหะตรวจ 
จำนวน 360 ราย แยกตามกลุ่มเสี่ยงท่ีคัดกรองในแต่ละอำเภอ 
         2.2 กลุ่ม Passive เป้าหมายที่จะดำเนินการคดักรอง 21,682 ราย มีรายงานการบันทึกคดักรองโดยการตรวจสุขภาพ
ปอด x-ray 19,492 ราย คิดเป็นร้อยละ 89.90 ของเป้าหมายจังหวัด รายงานการอ่านผล CXR จำนวน 19,442 ราย  คดิเป็นร้อยละ 
99.74 ของฟิล์มเอกซเรย์ปอดทั้งหมด ผลการอ่านฟิล์ม พบผดิปกต ิจำนวน 1,157 ราย และส่งเสมหะตรวจ จำนวน 589 ราย แยกตาม
กลุ่มเสี่ยงท่ีคัดกรองในแตล่ะอำเภอ 

3.ผลการรักษา   



    8 

                    3.1 การรักษาผูป้่วยวัณโรคขึ้นทะเบียนทุกประเภท   ในเดือน พฤษภาคม 2564 พบว่า ขึ้นทะเบียนทั้งหมด 433 ราย 
เปลี่ยนวินิจฉัย 21 ราย  คงเหลือ  รักษาวัณโรค 412 ราย อยู่ระหวา่งการรักษา 295 ราย (ร้อยละ 71.60) ตายระหว่างการรักษา 38 
ราย (ร้อยละ 9.22)  มีการโอนออกนอกจังหวัด 2 ราย (รพ.บางพลี จ.สมุทรปราการ, รพ.สันทราย จ.เชียงใหม่) 
                   3.2 การรักษาผู้ปว่ย ตาม PA 1/2564 (อัตราความสำเร็จการรักษาผูป้่วยวัณโรคปอดรายใหม่) ข้อมลูในเดือน พฤษภาคม 
2564 พบว่าผู้ป่วยวณัโรคปอดรายใหม่ขึ้นทะเบียนรักษาท้ังหมด 115 ราย เปลี่ยนวินิจฉัย 7 ราย คงเหลือ รักษาวัณโรค 108 ราย อยู่
ระหว่างการรักษา 51 ราย (ร้อยละ 47.22) ตายระหว่างการรักษา 13 ราย (ร้อยละ 12.04) 
      4. รายงานผลตามมาตรการด้านการรักษาเพื่อลดการเสยีชีวิต แบบสะสม 

 
ประเด็นเพ่ือพิจารณา 

๑.การกำกับใหม้ีการประเมินผลการรักษาผู้ป่วยวัณโรค Cohort 1/2564 โดยเป้าหมายการดำเนินการวัณโรคปีงบประมาณ 
2564 การรักษาสำเร็จ (Success Rate) > 88 %  อัตราตายลดลงจากค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี > 30 % (จังหวัดพะเยา อัตราตาย < 
14.09)  และตดิตามใหม้ีแนวทางการรักษาตามมาตรการเขตสุขภาพท่ี 1 ดังนี้  

- ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงสูง/กลุม่เสีย่งปานกลาง ต้องมีระบบการดูแลหรือปรึกษาโดยทุกราย 
- อายุรแพทย์ที่รับผิดชอบรายบุคคล และปรับเพิ่มกลุ่ม HIV และ CKD stage 4-5 เป็นกลุม่เสี่ยงสูง 
- ติดตามการตรวจ BUN/Cr และ LFT ในระยะ Active phase กลุม่เสี่ยงสูง/กลาง 
- ควบคุมกำกับ DOT 100% 
- ใช้แนวทางเขตด้านโภชนาการเชน่การให้ เนื้อปลา นมไข่ในกลุ่มทีม่ีค่า albumin ต่ำ 
- ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงสูงควรได้รับการ Admit อย่างน้อย 2 สัปดาห์ หรือได้รับการตดิตามดูแลโดย พ้ืนท่ีเชน่ รพสต. อสม.ในพ้ืนท่ี 
ทุกวันในระยะ Active phase 
๒.การติดตามการตรวจสุขภาพปอด CXR ของกลุ่มเป้าหมาย  ตดิตามการอ่านฟิลม์  การส่งตรวจเสมหะ และ X-pert  ตาม

มาตรฐานการคัดกรอง เพื่อให้ผู้ป่วยวัณโรคเข้าสู่การรักษาเร็วข้ึน  โดยเป้าหมายอัตราการค้นหาผู้ป่วยวณัโรคใหม่และกลับเป็นซ้ำ > 85 % 
๓.ขอให้เร่งตดิตามคัดกรอง  CXR ในกลุ่มผู้สมัผสัใกล้ชิดปี 2564 และสมัผสัใกล้ชิดปี 2561 – 2563 แรงงานข้ามชาติ 

ผู้สูงอายุ (อายุ ≥ 60 ปี)  และมี BMI  ≤ 18.5 ซึ่งจะต้องดำเนินการคัดกรองให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี 31 มีนาคม 2564  แต่ความ
ครอบคลมุการ CXR ยังไมไ่ด้ตามเป้าหมาย   
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ประธาน : มอบหมายนายแพทย์ สุรวัฒน์ กุลศรี ติดตามTB Treatment coverage และกลุ่มงานควบคุมโรควิเคราะห์สาเหตุ
ปัญหาการคัดกรองได้น้อย  

มติท่ีประชุม : รับทราบ 
4.๓ รายงานเหตุการณ์สำคัญ/โรคและภัยสขุภาพ ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 
นางฉัตรศิริ พิสิษฐ์กุล หัวหน้ากลุม่งานควบคุมโรคติดต่อ ได้รายงานเหตุการณส์ำคัญ/โรคและภัยสุขภาพ ในพ้ืนท่ีจังหวัดพะเยา 
ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ดงันี้ 
    (1) สถานการณ์“โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” จ.พะเยา  

จำนวนผู้ตดิเช้ือโควิด19 สะสม จงัหวัดพะเยา วันท่ีรับรายงาน ข้อมลู ณ 30 พ.ค.2564 ผู้ป่วย 94 ราย  เพศชาย  46 ราย  
เพศหญิง 48 ราย (อัตราส่วนเพศชาย : หญิง  1: 1.04) อายุ  1- 79 ปี    ( Median 30 ปี) 

การตรวจโควิดเชิงรุกในพ้ืนท่ีเสี่ยง จ.พะเยา  เดือน มิถุนายน 2564 

 
เป้าหมาย  500 ตัวอย่าง  เก็บตัวอย่างน้ำลาย ส่งตรวจที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 1/1 เชียงราย ตรวจวิธี  Pool saliva  RT- PCR 
วันดำเนินการ  3 มิถุนายน  2564  เก็บตัวอย่างตอนเช้า นำส่งที่ สสจ. ไมเ่กิน 14:00 น. สิ่งสนับสนนุ  กระป๋องเก็บตัวอย่าง 
สิ่งที่พ้ืนท่ีต้องนำส่ง  ตัวอย่างน้ำลายกลุ่มเป้าหมาย(ใส่ในซองซิป 2 ช้ัน) พร้อมใบยินยอมการตรวจ(Concent  form) และไฟล์ excel   
   (2) การระบาดโรคติดเชื้อ Streptococcus suis จ.พะเยา เดือน พฤษภาคม 2564 มีผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นจำนวน 28 ราย ใน 6 อำเภอ
(ปง ดอกคำใต้ จุน เชียงคำ ภูซาง ภูกามยาว) เสียชีวิต 4 ราย พบ Outbreak โรคติดเชื้อ Streptococcus suis อ.ปง และ อ.ดอกคำใต้ 
จากการสอบสวนโรคพบว่า ต.งิม และ ต.ออย  อ.ปง  มีผู้ป่วยยืนยัน 8 คน  เสียชีวิต  3 คน ปัจจัยเสี่ยงเกิดจาก การซื้อเนื้อหมูจากเขียงที่
นำมาชำแหละเองโดยที่ไม่ผ่านการตรวจโรคจาก ปศุสัตว์อำเภอ มาปรุงอาหารแบบสุกๆดิบๆ อ.ดอกคำใต้ วันที่ 5-8 พ.ค.64 มีงานศพใน
พื้นที่ ม.1 ต. ห้วยลาน วันที่ 7 พ.ค. 64  มีอาหาร ลาบหมูดิบ  คนที่กิน 30 คน ป่วย 12 คน เสียชีวิต 1 คน หมูที่นำมาชำแหละและ
บริโภคในงาน มาจาก ต.งิม อ.ปง  อ.เชียงคำ  2 ราย  อ.ภูกามยาว  1 ราย 
การดำเนินการควบคุมโรค  

1. จัดทำ Big cleaning ในโรงฆ่าสัตว์ และสถานท่ีจำหน่ายเนื้อสัตว์ ในพื้นที่เทศบาลตำบลงิม โดยด่านกักกันสัตว์พะเยา ร่วมกับ
เทศบาล ตำบลงิม เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงาน  

2. ดำเนินการตรวจสอบสถานที่จำหน่ายในพื้นที่อำเภอปง โดยให้คำแนะนำ และบั งคับใช้กฎหมายกับผู้ประกอบการ เพื่อให้
ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด พร้อมท้ังสุ่มเก็บตัวอย่างจากโรงฆ่าสัตว์ และสถานท่ีจำหน่ายเนื้อสัตว์ ตรวจหาเชื้อก่อโรค เพื่อ
สร้างความเชื่อมั่นและลดความตื่นตระหนกของผู้บริโภค โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปง เป็นหน่วยงาน
หลักในการดำเนินงาน ผลการตรวจไม่พบเช้ือ Streptococcus suis  ในตัวอย่างที่ส่งตรวจ 

3. ควบคุมการเคลื่อนย้ายสุกร และการนำสัตว์เข้าฆ่าในโรงฆ่าสัตว์ ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จัดตั้งด่าน
ตรวจสอบการเคลื่อนย้าย การลาดตระเวรหาข่าว โดยด่านกักกันสัตว์พะเยา สานักงานปศุสัตว์อำเภอปง และเทศบาลตำบลงิม เป็น
หน่วยงานหลักในการดำเนินงาน 

4 การสืบหาข่าว และการบังคับใช้กฎหมายกับสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ท่ีดำเนินการไมเ่ป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่กำหนด โดย
ด่านกักกันสัตว์พะเยา สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปง และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงาน  

5. ให้คำแนะนำกับฟาร์มเลี้ยงสุกรในพื้นที่ ให้เลี่ยงสุกรให้ถูกสุขลักษณะ ไม่แออัด และขนส่งสุกรที่เหมาะสม โดยหน่วยงาน
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปง และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงาน  

6. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจัดประชุมซักซ้อมและทำความเข้าใจแนวทางการเคลื่อนย้ายสัตว์ 
การฆ่าสัตว์ และการจำหน่ายเนื้อสัตว์ กับผู้ประกอบการฆ่าและจำหน่ายเนื้อสัตว์และพ่อค้าสัตว์ในพ้ืนท่ี ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 

7. ตรวจสอบความเชื่อมโยงของผู้ป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคไข้หูดับ จากการบริโภคลาบหมูดิบในพ้ืนท่ีตำบลห้วยลาน อำเภอดอก
คำใต้  
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8. สสจ. พะเยา สสอ.ดอกคำใต้ รพ.ดอกคำใต้ และ รพ.สต.ห้วยลาน ประชุมสื่อสารความเสี่ยง ร่วมกับตัวแทนเทศบาลตำบลห้วย
ลาน และ ผู้นำชุมชน ต.ห้วยลาน อ.ดอกคำใต้  มีมาตรการไม่จัดเลี้ยงอาหารดิบ ท่ีทำมาจากเนื้อหมู ในงานศพ งานบุญ งานประเพณีต่าง ๆ  
           9. การประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารความเสี่ยง เพื่อลดความตื่นตระหนก และสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่ 
เกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้หูดับ ในทุกพ้ืนท่ีอำเภอ จ.พะเยา 
   (3) ไข้เลือดออก  จังหวัดพะเยา มีรายงานผูป้่วย 6 ราย อัตราปว่ยสะสม 1.05 ต่อแสนเป็นอันดบั 57 ของประเทศ เดือน พฤษภาคม 
64  อ.จุน มรีายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 1 ราย 
  (4) โรคไข้หวัดใหญ ่ จังหวัดพะเยา มรีายงานผู้ป่วย 28 ราย อัตราป่วยสะสม 5.90 ต่อแสนเป็นอันดับ 48 ของประเทศ เดือน 
พฤษภาคม 64  มีรายงานผู้ป่วยจำนวน  1 ราย พ้ืนท่ี อ.ดอกคำใต้ 
  (5) โรคมือเท้าปาก จังหวัดพะเยามีรายงานผู้ป่วย 687 ราย อัตราป่วยสะสม 144.69 ต่อแสนเปน็อันดับ 2 ของประเทศ เดือน 
พฤษภาคม 64 มีผู้ป่วยจำนวน 51 ราย 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 
 

4.4 กำหนดการตรวจราชการรอบที่ 2 ปีงบประมาณ2564 
นางปรียานุช  เชิดชูเหล่า หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข แจ้งกำหนดการตรวจราชการรอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2564  
วันพฤหัสบดี ท่ี 15 กรกฎาคม 2564- วันศุกร์ ที่ 16 กรกฎาคม 2564 ส่งเอกสารและไฟล์นำเสนอ ภายในวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 

กรอบในการนำเสนอ 
1. ผลการดำเนินการของแต่ละประเด็น ตาม OKRsในรอบ 9 เดือน 
2.   ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
3.   หากมีกิจกรรมที่ไม่ได้ดำเนินการตามแผน เช่น จากสถานการณ์ Covid-19 แต่ละประเด็น มีการปรับแผนในไตรมาสที่ 3-4       
      อย่างไรบ้าง รวมทั้ง แผนการดำเนินการในปีงบประมาณ 2565  
4.   นวัตกรรม, best practice หรือถอดบทเรียน หรือผลงานท่ีภาคภูมิใจท่ีอยากแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทีมนิเทศ 

กำหนดการนิเทศงานและตรวจราชการของ SP วนัพธุ ท่ี 13 กรกฎาคม 2564 (เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป) 
             ประเด็นการนเิทศงาน Service plan วันท่ี 13 กรกฎาคม 2564 กำหนดการนิเทศผา่นทางเทคโนโลยี สาขาลดแออัด ลดรอ
คอย ลดป่วย ลดตาย ที ่https://zoom.us/j/93253918112?pwd=L3BhSVk5MklpR05qbk1RNmFkUnlXZz09 

     Meeting ID: 932 5391 8112  Passcode: 170587 
พื้นที่จัดเตรียมผู้นำเสนอ (ผู้ปฏิบัติงาน,ผู้ที่เกี่ยวข้อง) ให้ข้อมูลและนำเสนอในรูปแบบ PowerPoint ในประเด็น  

1.1 ประเด็นกลุ่มวัย สาขาผู้สูงอายุ 
1.2 ประเด็นลดแออัด ลดรอคอย ลดป่วย ลดตาย 
  - สาขาโรคหัวใจ (STEMI)      
               - สาขาอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (Trauma) 
  - สาขาโรคมะเร็ง (Cancer)   
              - สาขาทารกแรกเกิด (Newborn) 
 - สาขาการดูแลระยะกลาง (Intermediate Care) 
1.3 ประเด็นปัญหาของพื้นที่ สาขาโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) 
กรอบในการนำเสนอ 

1. การดำเนินการของแต่ละสาขา ในรอบ 9 เดือน ปีงบประมาณ 2564 เป็นอย่างไร  
2. ผลงานตามตัวช้ีวัดหลัก และตัวช้ีวัดรอง (ตามเอกสารแนบ) 
3. ผลงานตาม OKRs หรือตัวช้ีวัดอื่นๆที่ต้องการนำเสนอเพิ่มเติม  
4. ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
5. หากมีกิจกรรมที่ไม่ได้ดำเนินการตามแผน เช่น จากสถานการณ์ Covid-19 แต่ละสาขามีการปรับแผนในไตรมาสที่ 3-4      
    อย่างไรบ้าง และมีแผนดำเนินการในปีงบประมาณ 2565 เป็นอย่างไร 
6. นวัตกรรม , best practice หรือถอดบทเรียน หรือผลงานท่ีภาคภูมิใจท่ีอยากแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทีมนิเทศ 
ประธาน : มอบหมายกลุ่มงานยุทธศาสตร์ติดตามและกำหนดส่งเอกสารและไฟล์นำเสนอ ภายในวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 
มติท่ีประชุม : รับทราบ 
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วาระที่ 5 เร่ืองเพ่ือพิจารณา  
 ไม่มี 
 
วาระที่ ๖ เร่ืองอ่ืน ๆ 
6.1 รายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 (นำเสนอเป็นเอกสาร) 

เลิกประชุมเวลา 1๒.30 น. 
 

    นางสาวธัญญลักษณ์ ถ่ินรัตน์ บนัทึกรายงานการประชุม 
                                                                         นางปรียานุช เชิดชูเหล่า ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


