รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลด้านสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
ครั้งที่ 1/2565 วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2565
ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
รายชื่อคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม
1. นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์
2. นายแพทย์สมภพ เมืองชื่น
3. นางสุรีย์ภรณ์ เลิศวัชรสกุล
4. ทันตแพทย์ชาญ เชิดชูเหล่า
5. นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง
6. แพทย์หญิงลดาวรรณ หาญไพโรจน์
7. นายแพทย์สุชาญ ปริญญา
8. นายแพทย์สัมฤทธิ์ ตันติวัฒนากุล
9. แพทย์หญิงอรนุช แก้วเทพ
10. นายประพันธ์ เดชะบุญ
11. นายสุภักดิ์ วงศ์ประสิทธิ์
12. นายไชยยนต์ วงศ์ใหญ่
13. นายภานุพันธ์ ไพฑูรย์
14. นายภานุมาศ พรหมเผ่า
15. นายจีรศักดิ์ แก้วคำปา
16. นายภูวนารถ ลิม้ ประเสริฐ
17. นายสมชาย นามอยู่
18. นางปรียานุช เชิดชูเหล่า
19. นางนวพรรษ ปุญญมัย
20. นางฉัตรศิริ พิสิษฐ์กุล
21. นางจารุวรรณ บัวบึง
22. นางสาวสุทธิพร ชมภูศรี
23. น.ส.ญาณิน สายโกสุม
24. นางสาวสุภาภรณ์ ใจบุญลือ
25. นางรัชนี ขัตตะละ
26. นายจเร บัวสัมฤทธิ์
27. นางวรรณวิมล เเพ่งประสิทธิ์
28. นางอรทัย มาลัยรุ่งสกุล
29. นางมนัสชกรณ์ พิชัยจุมพล
30. นางวรรณี ใจคำโลก
31. นายนฤนาท ศรีใจอินทร์
32. ดร.กนกวรรณ เอี่ยมชัย
33. นางวิลาวรรณ นันตาลิต
34. นางสาวพัฒนา ใจธิมา
35. นางสาวศิริรตั น์ ดั้นเมฆ

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา
รก.นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านส่งเสริมพัฒนา
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านทันตสาธารณสุข
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงคำ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ใจ
รก.ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูกามยาว
สาธารณสุขอำเภอเมืองพะเยา
สาธารณสุขอำเภอดอกคำใต้
สาธารณสุขอำเภอเชียงคำ
รก.สาธารณสุขอำเภอจุน
รก.สาธารณสุขอำเภอภูซาง
รก.สาธารณสุขอำเภอปง
รก.สาธารณสุขอำเภอเชียงม่วน
รก.สาธารณสุขอำเภอภูกามยาว
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
หัวหน้ากลุ่มกฎหมาย
หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
รก.หัวหน้ากลุม่ งานส่งเสริมสุขภาพ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูซาง
นักวิชาการสาธารณุขชำนาญการ แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุน
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ แทน ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลดอกคำใต้
พยาบาล แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยาราม
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ แทน สาธารณุขอำเภอแม่ใจ
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คณะกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม เนื่องจากติดราชการ
1. นางสาวไพรจิตร ชัยจำรูญพันธุ์
เภสัชกรเชี่ยวชาญ ด้านเภสัชสาธารณสุข
2. นายไพรัช วงศ์จุมปู
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ด้านบริหารสาธารณสุข
3. นายแพทย์ประพัฒน์ ธรรมศร
โรงพยาบาลเชียงคำ ประธาน CFO
4. ศ.นพ.สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
5. พ.ต.วัชรภัสร์ มณีฉาย
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายขุนเจืองธรรมิกราช
6. ว่าที่ร.ต.จิตเกษม ประสิทธิ์อยู่ศีล
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขเทศบาลเมืองพะเยา
7. นายวรายุทธ รักษ์ป่า
หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่1.3 เชียงราย
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
1. ทันตแพทย์กิตติศักดิ์ ตันกุระ
ทันตแพทย์ชำนาญการ
2. นายศุภกร มูลศรี
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
3. นายธีระศักดิ์ วงศ์ใหญ่
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ โรงพยาบาลเชียงคำ
4. นายกฤชพงษ์ คงเมือง
นักจัดการงานทั่วไป รพ.เชียงคำ
5. นางนุชนาฎ เหมวุฒิพันธ์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
6. นางพัทธยา คมบาง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
7. นางนงคราญ สกุณาพงศ์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
8. นายวุฒิพงษ์ ยอดคำ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
9. นายสุทิตย์ เสมอเชื้อ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
10. นางสาวปัญชญา ผ่องสวัดิ์กุล
ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
11. นายอุแทน ฟองวาริน
ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
12. นางพรรณเพ็ญ ใจการ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
13. นางดอกแก้ว ตามเดช
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
14. นายสุเวียต ดวงแก้ว
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตั ิการ
15. นายอนันต์ สระสม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
16. นางจิราภรณ์ ณ ลำปาง
เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน
17. นางสาวเอราวัณ อ้อยหวาน
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
18. นายธนันท์รัฐ จันทร์ถนอม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
19. นางสาวขวัญฤทัย วงศ์กา
นักวิชาการสาธารณสุข
20. นายชนะชล บุญปั๋น
นักวิชาการสาธารณสุข
21. นางสาวจิตทิวา นันธิโค
นักวิชาการสาธารณสุข
22. นายบรรพรต บุญเรือง
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
23. นางทรายแก้ว นักไร่
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
24. นางสาวธัญญารักษ์ ถิ่นรัตน์
นักวิชาการสาธารณสุข
25. นางอัญญารัตน์ ภมรมานพ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
เริ่มประชุมเวลา 0๙.00 น. โดยนายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ประธานในที่ประชุมนำไหว้พระ
สวดมนต์ ตามโครงการส่งเสริมจริยธรรมในองค์กร และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
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ก่อนวาระการประชุม
มอบรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด จังหวัดพะเยา ประจำปี ๒๕๖๔ ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน ให้แก่วิสาหกิจชุมชนกลุม่ ขนมจีน
ยายหม่อมหมู่ 5 ต.สว่างอารมณ์ อ.ดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดย กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา
1.1 การถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด มอบหมายให้ นายไชยยนต์ วงศ์ใหญ่
สาธารณสุขอำเภอเชียงคำ สำรวจรายชื่อ รพ.สต. ที่มีความประสงค์ถ่ายโอน ไปยัง อบจ. และรวบรวม ส่งกลุ่มงานทรัพยากรบุคคลภายในวันที่
๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๔
1.2 มาตรการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีการเข้าร่วมกิจกรรมของบุคลากรภาครัฐและการเข้าร่วม
กิจกรรมซึ่งจัดโดยหน่วยงานภาครัฐ ตาม คำสั่งจังหวัดพะเยา ที่ 4195/2564 เพื่อให้บุคลากรของภาครัฐทุกส่วนในเขตพื้นที่จังหวัดพะเยา
ได้รับการฉีดวัคซีนทุกคน และ กรณีการเข้าร่วมกิจกรรมการประชุม อบรม หรือ กิจกรรมที่จัดโดยหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่จังหวัดพะเยา
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนต้องแสดงหลักฐานการได้รับวัคซีน ข้อปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น เฉพาะบุคลากรภาครัฐเท่านั้น ไม่รวมถึงภาคประชาชน
หากส่วนราชการจัดประชุมและมีประชาชนเข้าร่วมด้วยก็ให้ใช้มาตรการตามที่จังหวัด/กระทรวงกำหนด และ
๏ เป้าหมายการ ฉีดวัคซีนที่กำหนดตามทะเบียนราษฎร์ ให้ครบ 70 % ตามมาตรการของส่วนกลาง ภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน
2564 โดย มอบหมาย นพ.สมภพ เมืองชื่น และผู้รับผิดชอบเรื่องวัคซีน กลุ่มงานควบุมโรค และผู้รับผิดขอบด้านข้อมูล ของกลุ่มานพัฒนา
ยุทธศาสตร์ สสจ.พะเยา ดำเนินการจัดทำข้อมูลเป้าหมายการฉีดวัคซีน ตามฐานข้อมูล HDC ส่งให้แต่ละอำเภอวางแผนการฉีดวัคซีนต่อไป
๏ อำเภอที่ต้องการฉีดวัคซีน Pfizer ในกลุ่มนักเรียน (เป้าหมาย 17,227 คน) เข็ม 2 หากมี วัคซีน Pfizer ไม่พอ ให้รีบแจ้งจังหวัด
เพื่อจัดสรรวัคซีนเพิ่มเติม
๏ ในกลุ่มเป้าหมายนักเรียนที่ลงทะเบียนหลังวันที่ 24 ตุลาคม 2564 ให้แจ้งจำนวนกลุ่มเป้าหมายให้จังหวัดทราบเพื่อจัดสรรวัคซีน
เพิ่ม
๏ สำรวจเป้าหมายที่จะฉีด Astra Zeneca
๏ ข้อเน้นย้ำ : ฉีดตามแนวทางที่กระทรวงกำหนด
1.3 งบลงทุนและงบค่า เสื่อม : ให้ CUP จัดทบทวนทำแผน 3 ปี การจัดทำแผนลงทุนกับงบค่าเสื่อม พิจารณาความซ้ำซ้อนของ
รายการงบลงทุน งบค่าเสื่อม และให้เรียงลำดับรายการ การของบลงทุนและงบค่าเสื่อม กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มกราคม 2565
มอบหมาย นพ.สมภพ เมืองชื่น เป็นประธานในการพิจารณารายการแผนงบลงทุนและงบค่าเสื่อม
๏ การของบค่าเสื่อม : กรณีรายการขอรถ ให้พิจารณาสภาพการใช้งาน หากไม่สามารภใช้งานได้ให้ตัดจำหน่าย หรือ กรณีที่ตัดโอน
รถไปให้หน่วยงานใดแล้วให้จำหน่ายออกจากทะเบียน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการพิจารณางบประมาณ ในภาพจังหวัด และเขต
๏ การจำหน่ายพัสดุประจำปี ให้จดั ทำรายการให้เป็นปัจจุบัน ให้จดั ตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาจำหน่ายออกจากรายการพัสดุ
๏ ปรับปรุงฐานข้อมูล GIS Health และปรับปรุงข้อมูลโปรแกรมทรัพย์สิน เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการจัดทำคำขอ
งบประมาณ
๏ งบลงทุนสิ่งก่อสร้างในหน่วย รพ.สต. กรณีปรับปรุงหลังคาอาคาร รพ.สต.ขอให้กำหนดราคาหลังคา รพ.สต. ไม่ควรเกินวงเงิน
100,000 บาท
๏ รายการขออาคาร สสอ. ของปีงบประมาณ 2566 จังหวัดพิจารณาจัดลำดับคำองบประมาณ เสนอเขต ในส่วน สสอ.ที่ก่อสร้าง
ใหม่ คือ สสอ.เชียงม่วน และ สสอ.ปง
๏ การจัดทำรายการคำของบประมาณครุภณ
ั ฑ์ ไม่ควรขอเกินศักยภาพของโรงพยาบาล ให้เรียงลำดับความสำคัญของรายการที่
ขอเพื่อการ Save life สนับสนุนบริการ หรือ เพื่อขยายบริการ มอบหมาย นพ.สุชาญ ปริญญา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปง เป็นพี่เลี้ยงในการ
จัดทำแผนคำขอให้กับ รพช.ทุกแห่ง
1.3 อัตราจ่ายค่าตอบแทนให้ รพ.สต. ควรใช้ Flat Rate มาพิจารณา มอบหมาย นายภานุพันธ์ ไพฑูรย์ สาธารณสุขอำเภอจุน
ศึกษาจาก จังหวัดใกล้เคียงมาพิจารณา และให้ สสอ.ทุกแห่ง ร่วมกันพิจารณาความเหมาะสมนำเข้าคณะกรรมการ CFO เพื่อพิจารณาและ
นำเสนอในการประชุม กวป.ครั้งต่อไป
1.5 สถานการณ์การเงินของโรงพยาบาลทุกแห่งดีขึ้นเนื่องจากได้รับการจัดสรรงบประมาณจากบริการผู้ปว่ ยโควิด -19
1.6 กลุ่มงานบริหารทั่วไป สสจ.พะเยา จัดอบรมเจ้าหน้าที่การเงิน และเจ้าหน้าที่พัสดุ ในหน่วยงานในสังกัด เพื่ออบรมให้ความรู้
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แนวทางปฏิบัติการเบิก-จ่าย และการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุ แบ่งกลุ่มเป้าหมายเป็นเจ้าหน้าที่การเงิน ๒ รุ่น เจ้าหน้าที่พัสดุจำนวน 2 รุ่น
ให้เสร็จสิ้นภายในเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔
1.7 สถานการณ์การระบาดของโควิด-๑๙ ในจังหวัดพื้นที่ใกล้เคียง (จ.เชียงใหม่ จ.เชียงราย) รุนแรงขึ้น ถือเป็นโอกาสในการ
ประชาสัมพันธ์เร่งให้แต่ละพื้นที่ดำเนินการให้รับการฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้รับวัคซีนให้ทั่วถึงครอบคลุมทุกกลุ่มอายุ
1.8 การจัดทำบัตรประจำตัว/สติกเกอร์ แสดงข้อมูลการได้รับการฉีดวัคซีน เพื่อความสะดวกในการยืนยันข้อมูลการรับวัคซีนของ
บุคลากรในหน่วยงาน ในการเดินทาง
1.9 การจัดงานกิจกรรมปีใหม่ภาคเช้า จัดให้มีการทำบุญสืบชะตา สะเดาะเคราะห์ ไถ่ชีวิตกระบือ
1.10 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา จะจัดให้มกี ิจกรรม Run For Health “วิ่ง เปิดเมืองพะเยา” ในวันที่ 15 มกราคม
2565 วัตถุประสงค์เพื่ อจัดหารายได้หลังหักค่าใช้จ่ายแล้วเพื่อสบทบทุนให้แก่โรงพยาบาลในจังหวัดพะเยา กลุ่มเป้าหมายเป็นบุ คลากร
สาธารณสุขในกลุ่ ม 8 จังหวัดภาคเหนือ ในจังหวัดอื่น รับลงะเบียนเฉพาะกลุ่มเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ยกเว้นจังหวัดพะเยาประชาชนทั่วไป
สามารถสมัครให้เข้าร่วมงานได้
๏ โดยระยะของการวิ่งเป็น 2 ระยะ คือ 1) ประเภท Fun Run ระยะทาง 5 กิโลเมตร เริ่มวิ่งจากลานหนองระบู ผ่าน
หน้า สภ.เมืองพะเยา ตัดเข้าศาลหลักเมือง ถึง ลานหน้าอนุเสารีย์พ่อขุนงำเมือง เวลาปล่อยตัว เวลา 04.30 น.
2) ประเภท Super Mini Marathon ระยะทางวิ่ง ๑๕ กิโลเมตร จาก ที่วาว่าการอำเภอภูกามยาว ถึง ลานหน้าอนุเสารีย์
พ่อขุนงำเมื่อง เวลาปล่อยตัว เวลา ๐๔.๓๐ น.
๏ การดำเนินการร่วมกับหอการค้าจังหวัดพะยา
๏ ประธาน เรียนเชิญ สส.พื้นที่ / ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเปิดงาน และ มอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศ
1.11 การรื้อถอนบ้านพัก การดำเนินงานเป็นอำนาจของ สสอ. โดยการดำเนินการให้แต่งตั้งคณะกรรมการรื้อถอนบ้าพัก และ
ขออนุมัติจาก นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด การขอบ้านพักเจ้าหน้าที่ มีเหตุผลประกอบในการขอ เช่น สภาพบ้านพัก ระยะทางอยู่ห่างจาก
จังหวัด
1.12 ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 1 นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน พร้อมคณะ มีกำหนดการตรวจเยี่ยมพื้นที่จังหวัดพะเยา
ในวันที่ 27 ตุลาคม 2564 เดินทางจากจังหวัดแพร่ ถึง จังหวัดพะเยา 12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ร้านก๋วยเตี๋ยวอันเจริญ
มอบ รพ.เชียงคำ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน มอบ รพ.พะเยา เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อเย็น
๏ เวลา 13.30-14.30 น. การประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) EOC เขตสุขภาพที่ 1 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
๏ เวลา 14.30-16.00 น. รับฟังการเสนอผลการดาเนินงานสาธารณสุข ของจังหวัดพะเยา
๏ เวลา 16.00-17.00 น. ผูต้ รวจราชการและคณะ ตรวจเยีย่ มโรงพยาบาลพะเยา
๏ เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป รับประทานอาหารเย็น ร้านชิดลม ชมกว๊าน เข้าที่พัก ณ โรงแรมภูกลอง
วาระผู้บริหาร
นายแพทย์สมภพ เมืองชื่น รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน
๒.๑ สรุปประเด็นการประชุมผู้บริหารเขต
สรุปสาระสำคัญของการประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ ๑ ครั้งที่ ๔ วันอังคารที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐๑๒.๓๐ น. ณ. ห้องประชุมเสมพริ้งพวงแก้ว รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ ผ่านระบบ ZOOM สสจ.พะเยา ห้องประชุม 4 กลุ่มเป้าหมาย
คณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ ๑ และหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ สสจ.๘ จังหวัด สาระสำคัญของการประชุม ดังนี้
๏ การประชุมคณะกรรมการบริหารเขต จะประชุมทุกเดือน (สัปดาห์ที่ ๓ ของทุกเดือน) โดยจัดประชุมสัญจร (กำหนดจัดประชุมที่
จังหวัดพะเยา เดือนมกราคม ๒๕๖๕)
๏ กาประชุมคณะกรรมการอำนวยการเขต โดยมีท่านผู้ตรวจราชการฯ เป็นประธาน จะประชุมปีละ ๓ ครั้ง อยู่ระหว่างการสรรหา
ผู้ทรงคุณวุฒิ ๔ ท่าน จากนั้นจะได้มีการประชุมคณะอำนวยการ อีกครั้ง เพื่อกำหนดนโยบายเขต และพิจารณาแผนยุทธศาสตร์ของเขตสุขภาพ
ต่อไป
๏ CFO การบริหารงบลงทุน(ค่าเสือ่ ม) ระดับเขต งบ ๕๒ ล้านบาทเศษ จัดโดยมองภาพ service แต่ละล้านนา ที่ประชุมเสนอแนะให้
ทบทวนกรอบ และรายการอีกครั้ง
๏ แผนยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ ๑ กำหนดผลลัพธ์ในประเด็น EID/Emergency/EOC, NCD ,ผู้สูงอายุ ,หลักประกันสุขภาพและ
กองทุนที่เกี่ยวข้อง และนโยบาย ๓๐ บาทรักษาทุกที่
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๏ การบริหารกำลังคน ทบทวนตำแหน่งผู้เกษียณอายุราชการ ปี ๒๕๖๔ สสจ.พะเยา ได้คืน ๒๖ อัตรา
๏ การสนับสนุนงบประมาณของกรมวิชาการ เพื่อสนับสนุนดำเนินงานในเขตสุขภาพที่ 1 สำหรับเขตปฏิรูป
มติที่ประชุม : รับทราบ
๒.๒ นโยบายการดำเนินงานสาธารณสุข จังหวัดพะเยา ปี ๒๕๖๔
1) นโยบายการดำเนินงานผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2565 “เพื่อร่วม สร้าง” บ้านสาธารณสุขไทย
เพื่อประชาชน เศรษฐกิจ และประเทศไทย แข็งแรง" ประเด็นในการขับเคลื่อนนโยบาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายอนุทิน ชาญ
วีรกูล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายสาธิต ปิตุเตชะ และ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต 9 ประเด็น ดังนี้
1. ระบบสุขภาพปฐมภูมิเข้มแข็ง พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ รพ.สต.เป็นศูนย์การสาธารณสุขประจำ ตำบล ชุมชนสุขภาพ
ดี พึ่งตนเองได้ สนับสนุน ดูแล และเพิ่มศักยภาพ อสม.
2. เศรษฐกิจสุขภาพ มาตรการสาธารณสุขขับเคลื่อนและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
3. พัฒนาพืชสมุนไพร กัญชา กัญชง กระท่อม และภูมิปญ
ั ญาไทย
4. สุขภาพดีวิถีใหม่ Living with covid-19 รองรับการเปิดประเทศขับเคลื่อนสังคม เศรษฐกิจไทยยั่งยืน
5. พัฒนาบทบาทการกำกับดูแลด้านอาหารและยา
6. ระบบบริการก้าวหน้าพัฒนาศักยภาพสถานพยาบาลของรัฐให้สาธารณสุขไทยเป็นเรื่องง่าย สะดวก เข้าถึงได้อย่าง
รวดเร็ว พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพงานบริการต่อยอด 30 บาท รักษาทุกที่ ไม่ต้องมีใบส่งตัวเสริมสร้างศักยภาพวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
ของภาครัฐและภาคีเครือข่ายพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการรักษามะเร็งรักษาทุกที่
7. ดูแลสุขภาพแบบองค์รวมพัฒนาและบูรณการสำหรับผู้ป่วยสูงอายุดูแลสุขภาพแบบองค์รวมให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี
8. ธรรมาภิบาลพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นศูนย์กลางสุขภาพประชาชน รูปแบบใหม่ ทันสมัยมีมาตรฐาน
9. องค์กรแห่งความสุข พัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ งานได้ผล คนเป็นสุข ปลอดภัย สร้างผู้นำรุ่นใหม่
2) นโยบายนายผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 1 นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน “การทำงานร่วมกันเป็นทีม ทันเวลา รวดเร็ว”
มีประเด็นการขับเคลื่อนนโยบาย 4 ประเด็น ดังนี้
1. การจั ด การ COVID-19 : เน้ น การรั บ มื อ กั บ สถานการณ์ ให้ ได้ และการรองรั บ การเปิ ด ประเทศบริ บ ทชายแดน
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การฟื้นฟูเศรษฐกิจ
2. งานนโยบายของผู้บริหารระดับกระทรวง
3. ปฏิ รู ป เขตสุ ข ภาพ : Big Rock 5 ประเด็ น ระบบ IT และ Kick Win การจั ด ระบบบริ ห ารการเงิ น พั ส ดุ บุ ค คล
ในเขตสุขภาพ ต้องเห็นผลภายใน 6 เดือน
4. ความร่วมมือของศูนย์วิชาการ
3.) นโยบายนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ : การทำงานเป็นทีม มุ่งประโยชน์
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีประเด็นการขับเคลื่อนนโยบาย 8 ประเด็น ดังนี้
1. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก
2. บริหารจัดการด้านการเงิน การคลังในภาพรวมของจังหวัด
3. การดำเนินงานด้านกฎหมายให้ใช้ดุลยพินิจ โดยไม่ผิดระเบียบและเกิดประโยชน์สูงสุด
4. เพื่อความรวดเร็วในการทำงานต้องมีการถ่ายเทภารกิจในระดับหัวหน้าถึงรองหัวหน้า
5. ใช้ระบบข้อมูลการวางแผนในการทำงาน
6. การจัดทำแผนงานโครงการให้ดูผลการดำเนินงานจากปีที่ผ่านมานำมาต่อยอดเป็นโครงการใหม่ในปีนี้ ซึ่งไม่ควรทำ
กิจกรรมซ้ำๆ โดยไม่เกิดผลลัพธ์
7. ลดการประชุมที่ไม่จำเป็นให้ใช้ระบบ ZOOM Meeting
8. สสจ./สสอ.ทำหน้าที่เป็น Coach และ Facilitator มุ่งเน้นไปในด้านของการกำกับ ติดตาม ประเมินผลและ
ประเด็นมุ่งเน้นจังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2565 คือ 1.ศูนย์ข้อมูลจังหวัด (One Province One Data) 2. การดูแลผูส้ ูงอายุระยะยาวด้าน
สาธารณสุข (Long Term Care) และ 3. โรคไม่ติดต่อ NCD
มติที่ประชุม : รับทราบ
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2.3. เรื่ อ งแจ้ ง จากเขตสุ ข ภาพที่ 1 เชี ย งใหม่ ขอความร่ ว มมื อ ส่ ง ที ม บุ ค ลากรช่ ว ยเหลื อ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ 2 แห่ ง คื อ
โรงพยาบาลสนาม และ รพ.นครพิ งค์ ขอทีม จังหวัด พะเยา สนับ สนุ น การปฏิ บั ติงาน ณ รพ.นครพิ งค์ บุ ค ลากรเป็น 3 ทีม ทีม ละ 3 คน
ทีมที่ไปช่วยที่ รพ.นครพิงค์ ขอเป็นบุคลากรที่เป็นพยาบาลที่อยู่ ICU หรือ ผู้ที่สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยหนักได้ ระยะเวลาในการปฏิบัติงานนาน
2 สัปดาห์ ชุดที่ 1 ให้ไปรายงานตัวในวันที่ 26 ตุลาคม 2564 สำหรับทีมที่จะไปช่วยโรงพยาบาลสนามไม่มีชื่อของจังหวัดพะเยา และขอทีม
สอบสวนโรค ครั้งละ 5 ทีม ๆ ละ 5 คน โดยเขตสุขภาพที่ 1 จะทำหนังสือมาประสานขอความอนุเคราะห์ต่อไป
ประธาน : มอบกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและบริการ สสจ.พะเยา ประสานการจัดทีมเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือเพื่อลดความซ้ำซ้อนของ
การส่งทีมไปปฏิบัติงาน และจัดตารางการทำงาน โดยขอความร่วมมือโรงพยาบาลและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกแห่งเพื่อจัดทีมช่วยเหลือ
ทีมสอบสวนโรค
มติที่ประชุม : รับทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม กวป.ครั้งที่ 12/2564 ประจำเดือน กันยายน 2564 เมื่อวันพุธที่ 22 กันยายน พ.ศ.2564
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
ไม่มี
วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
4.๑ สรุปการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบการเงินการคลัง ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2565
นางสาวญาณิน สายโกสุม หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ แจ้งผลการประชุมคณะทำงานบริหารการเงินการคลังระดับจังหวัด
ครั้งที่ 1/2565 ดังนี้
1) การปรับเกลี่ย ฉ 11/12 ปีงบประมาณ 2565 ยอดจัดสรรจากส่วนกลางแจ้งให้จังหวัด
๏ สำหรับหน่วย รพ.สต. ยอดจัดสรรจากส่วนกลาง 14,838,040 บาท (สิบสี่ล้านแปดแสนสามหมื่นแปดพันสี่สิบบาทถ้วน)
พิจารณาจัดสรรให้ หน่วย รพ.สต. โดยจัดสรรปรับเกลี่ย ให้เท่า ๆ กัน ตามสัดส่วนที่เบิกจ่ายในเดือนกันยายน ของปี งบประมาณ 2564 คิด
เป็นร้อยละ 92.45 (ประมาณการ 11 เดือน) และน่าจะได้เพิ่มเติมปลายปีจนครบ 12 เดือน
๏ สำหรับหน่วย รพ. ยอดจัดสรรจากส่วนกลาง 9,114,788 บาท (เก้าล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยแปดสิบแปด
บาทถ้วน) จัดสรรให้ รพท.พะเยา 3,186,952 บาท (ร้อยละ 69.42) ให้ รพท.เชียงคำ ได้ 2,599,727 บาท (ร้อยละ 73.53) และจัดสรร
ให้หน่วย รพช.รวม 3,328,108 บาท (ร้อยละ 74.58) จัดสรรโดยปรับเกลี่ยคำนวณตามสัดส่วนที่ได้รับงบประมาณ ในปี งบประมาณ 2564
ประธาน : การจัดสรร หน่วย รพช. โดยการปรับเกลี่ยให้เท่า ๆ กันเพื่อลดความต่างของวงเงินงบประมาณที่ได้รับเนื่องจากเฉลีย่ ให้
จำนวนเดือนเท่า ๆ กันโดยยึดตามกรอบวงเงินเดิมที่เคยได้รับ
มติที่ประชุม : เห็นชอบ
2) การจัดสรร เงินบริหารจัดการ CF ระดับเขต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หลังปรับเกลี่ย ตามมติที่ประชุม 5X5
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564
จังหวัดพะเยาได้รับจัดสรรจำนวน 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) การบริหารจัดการ CF จังหวัดพะเยา รายละเอียดตาม
ตาราง ดังนี้
CF จังหวัด ปี งบประมาณ 2564
15,000,000
หมายเหตุ
1. กันตามจ่ายตรวจพิเศษ การส่งต่อในจังหวัด
7,500,000 โอนไปที่ รพ.พะเยา / รพ.
รพ.พะเยา 4.5 ล้านบาท รพ.เชียงคำ 3 ล้านบาท
เชียงคำ
2. กันตามจ่าย 30 บาท ไปได้ทุกที่ในจังหวัด
700,000 โอนไปที่ รพ.พะเยา
3. สนับสนุนยาสมุนไพร รพ.แม่ใจ 1.8 ล้านบาท
1,800,000 โอนไปที่ รพ.แม่ใจ
4. จัดสรรคืนหน่วยบริการตามเกณฑ์เขต (PP ต่อหัว
ประชากร OP ต่อหัวประชากร)
5. กัน CF จังหวัด
5,000,000 โอนไปที่ รพ.เชียงคำ
รวม 15,000,000
สรุปการโอนต่อหน่วยบริการ จำนวน 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) ดังนี้
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๏ รพ.พะเยา จำนวน 5,200,000 บาท ( รพ.พะเยา 4,500,000 บาท+ เงินตามจ่าย 30 บาท 700,000 บาท)
๏ รพ.เชียงคำ จำนวน 8,000,000 บาท ( รพ.เชียงคำ 3,000,000 บาท + เงินกัน CF ที่ฝากไว้ 5,000,000 บาท)
๏ รพ.แม่ใจ จำนวน 1,800,000 บาท เป็นค่ายาสมุนไพร 1,500,000 บาท เป็น ค่าบริหารจัดการ 300,000 บาท
โดย รพ.แม่ใจ จะมีการแจ้งยอดจัดสรรให้หน่วยบริการ รพ.ทุกแห่งอีกครั้ง ทั้งนี้ สปสช.โอน CF ให้ รพ.แล้ว เมื่อวันที่ 20 ตค. 2564
มติที่ประชุม : เห็นชอบ
3) ผลการดำเนินการผู้ป่วยใน (IP UC) หลังหักเงินเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เดือน ต.ค.-ก.ย.64
๏ ภาพรวมผลการดำเนินงาน ของ รพ.ที่ทำผลงาน IP UC ได้ต่ำกว่าเป้าหมาย ประมาณการ จำนวนรวมในภาพเขต๑ เชียงใหม่ 65
แห่ง มีผลงานต่ำกว่า ร้อยละ 50 จำนวน 15 แห่ง ( จ.พะเยา คือ รพ.เชียงม่วน ) ผลงานต่ำกว่า ร้อยละ 10 จำนวน 2 แห่ง โรงพยาบาลที่มี
เงินเดือนคงค้างยังหักเงินเดือนไม่หมด จำนวน 22 แห่ง สปสช.แจ้งเบื้องต้นมีการปิดยอดประกันขั้นต่ำ ปี 2564 ภายในวันที่ 15 ตุลาคม
2564
๏ ผลการดำเนินงาน IP ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต.ค. 63 - ก.ย.64) จังหวัดพะเยา โรงพยาบาลทั้ง 7 แห่ง มี รพท.พะเยา
ที่มีผลการดำเนินงานเกินจากการประมาณการขั้นต่ำที่กำหนดไว้ ส่วน รพ. ที่เหลือผลงานไม่ถึงเกณฑ์การประมาณการขั้นต่ำที่ที่วางไว้
รายละเอียดตามตารางแสดงผลการประมาณการ IP ทั้งนี้ สปสช. แจ้งการจัดสรร ภายใน ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ ไม่รวมเงินโอน COVID-19
4) สรุปสถานการณ์และตัวชี้วัดด้านการเงินการคลัง ในเดือนกันยายน 2564 (ณ 20 ต.ค.64) ส่วนใหญ่ สถานการณ์ติดลบ
เนื่องจากยังไม่ได้รับการโอนเงิน งบประมาณ COVID-19 ในเดือน สิงหาคม- กันยายน คาดว่าจะได้รับเงินโอนประมาณเดือน พฤศจิกายน
2564 ภาพรวมสถานการณ์การเงินดีขึ้น ไม่พบโรงพยาบาลที่มีวิกฤตทางการเงินระดับ 4-7 ส่วนมาก Risk score = 0 ยกเว้น รพ.ดอกคำใต้
Risk score = 3 และเงินบำรุงคงเหลือหลังหักหนี้ ติดลบ 19,593,948 บาท รพ.แม่ใจ Risk score = 2 และ มีเงินบำรุงคงเหลือหลังหักหนี้
ติดลบ 6,212,811 บาท รพ.เชียงม่วน Risk score = 1 มีเงินบำรุงคงเหลือหลังหักหนีต้ ิดลบ 4,220,023 บาท
ทั้งนี้พบว่า รพ.พะเยา เงินบำรุงคงเหลือหลังหักหนี้เป็นบวก จำนวน 892,559 บาท
สำหรับผลประกอบการเทียบกับแผนทางการเงินโดยภาพรวมส่วนใหญ่มีรายได้เกินแผนที่วางไว้ ส่วนรายจ่ายมีบางแห่งที่เกินแผนที่
วางไว้ เนื่องจากมีการใช้จ่ายในการการดำเนินงาน COVID-19 ผลต่างรายได้ส่วนใหญ่ผ่าน มี 3 แห่ง ที่ไม่ผ่าน รพ.เชียงคำ รพ.จุน และ รพ.
เชียงม่วน
5) โครการ PPA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โครงการ PPA ในปีงบประมาณ 2565 เขตสุขภาพที่ 1 จำนวน 21,356,520 บาท มีโครงการที่ดำเนินการจำนวน 5 โครงการ
โดย จังหวัดพะเยา ร่วมดำเนินการโครงการในภาพเขตสุขภาพ คือ 3 โครงการ คือ โครงการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด โครงการส่งเสริม
สุขภาพและป้องกันโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในเขตภาคเหนือตอนบน และ โครงการเฝ้าระวังและป้องกันภาวะหกล้มกระดูกหักใน
ผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 1
6) แจ้งอนุมัติการขอให้งบค่าเสื่อม เหลือจ่าย ปีงบฯ 2564 (รพ.ปง) สปสช. อนุมัติงบประมาณเหลือจ่าย ปีงบประมาณ 2564
ของ รพ.ปง ผ่านการพิจารณาขของ อปสข. แล้วสามารถนำเข้าเงินบำรุงได้
7) การจัดทำแผนการเงิน ปีงบประมาณ 2565
๏ กาจัดทำแผนการเงิน Plan Fin สรุปแผนทางการเงิน Plan fin รอบ 1/2565 ณ 21 ต.ค. 2564 รพ.ทุกแห่งดำเนินการแล้ว
ครบทุกแห่ง พบว่าจัดทำแผนการเงินเกินดุลทุกแห่ง
๏ แผนงบลงทุน ในส่วนที่เปรียบเทียบกับ EBITIDA ที่เกิน 20% มี รพ. 3 แห่ง ที่เกิน คือ รพ.เชียงคำ รพ.ปง และ รพ.ภูซาง โดย รพ.
เชียงคำ มีแผนลงทุนตรวจ RTPCR ส่วน รพ.ปง ลงทุนโดยการใช้เงินบริจาคสามารถทำได้ และ รพ.ภูซาง ลงทุนเพื่อขยายบริการเป็น
โรงพยาบาลใหม่ และ NWC เป็นบวก จึงสามารถดำเนินการได้
มติที่ประชุม : รับทราบ
4.2 แนวทางการตรวจสอบคุณภาพข้อมูล
นางดอกแก้ว ตามเดช พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข แจ้งแนวทางการตรวจสอบคุณภาพ
ข้อมูล ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
๏ ในปีงบประมาณ 2564 ผลการตรวจสอบตามเกณฑ์คุณภาพข้อมูล 4 มิติ ได้ร้อยละ 75.50 ไม่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80
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๏ เกณฑ์ 4 มิติ ที่ไม่ผ่าน คือ ความทันต่อการใช้งานหรือทันเวลา(Timeline)การส่งออกข้อมูล(43 แฟ้ม) ของหน่วยบริการ ทันเวลาใน
การลงข้อมูลการให้บริการของ หน่วยบริการ ซึ่งมีผลต่อการประเมิน รพ.สต.ติดดาว
๏ แนวทางการติดตามตรวจสอบคุณภาพข้อมูล ใน ปี งบประมาณ พ.ศ.2565 ใช้การประเมินจากข้อมูลแฟ้มรายบุคคล ตามตาราง
Person ซึ่งเป็นตารางพื้นฐานหลักเน้น 5 ตัวแปรหลัก ที่สามารถตรวจสอบดูความครบถ้วนสมบูรณ์ของรายงานข้อมูลตอบโจทย์ของเงินที่จะ
ได้มาจากการทำงาน ประกอบด้วย ข้อมูลเลขประจำตัว ข้อมูลเพศ ข้อมูลวันเกิด ข้อมูลสัญชาติ และ ข้อมูลสถานะ/สาเหตุการจำหน่าย โดย
การจะดำเนินการแจ้งประสาน PM ข้อมูลของแต่ละอำเภอ เพื่อดำเนินการตรวจติดตาม ต่อไป
ประธาน : ให้แนวทางการบริหารจัดการระบบของข้อมูล One Province One Data
๏ แบ่ งข้ อ มู ล ที่ น ำมาใช้ 2 ประเภท 1) ข้ อ มู ล The Must คื อ ข้ อ มู ล QOF เพื่ อ ให้ ได้ งบประมาณตามผลงาน และ 2) ข้ อ มู ล
Want/Need คือ ข้อมูลตามนโยบาย หรือ ข้อมูลตาม Service Plan
๏ ศูนย์ข้อมูลอำเภอให้อยู่ที่ รพ. มีผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูล เป็นผู้รับผิดชอบหลักและผู้รับผิดชอบรองที่สามารถทำงานแทนกันได้
ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลควรมีความรู้เรื่องหัตถการ ควรเป็น เภสัช หรือ พยาบาล เพื่อให้การนำข้อมูลมาใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มติที่ประชุม : รับทราบ
4.๓ การรับรองหมอพื้นบ้านจังหวัดพะเยา ประจำปี 2564
นางอรทัย มาลัยรุ่งสกุล หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทย : แจ้งผลการรับรองหมอพื้นบ้านจังหวัดพะเยา จากการประชุมรับรองหมอ
พื้นบ้าน เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 โดยมี นายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ประธานคณะกรรมการ และ
คณะกรรมการจากหน่วยงาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยพะเยา ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวิชาการ
จังหวัดพะเยามีผู้ยืนขอรับรองหมอพื้นบ้าน จำนวน 6 คน ผ่านการรับรองหมอพื้นบ้านจังหวัดพะเยา จำนวน ๕ ท่าน ดังนี้
1.นายสมเกียรติ ชำนาญยา อายุ 77 ปี 96 หมู่ 2 ต.ตุ่น อ.เมืองพะเยา ประเภทหมอนวดพื้นบ้านและหมอพิธีกรรม
2.นายบุญสิงห์ สุนันต๊ะ อายุ 63 ปี 126 หมู่ 7 ต.นาปรัง อ.ปง
ประเภทหมอนวดพื้นบ้าน
3.นายคมสันต์ สุวรรณศักดิ์ อายุ 73 ปี 78/1 หมู่ 1 ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน ประเภทหมอพิธีกรรม
4.นายฉลอง
พักนา
อายุ 72 ปี 140 หมู่ 12 ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน ประเภทหมอยาสมุนไพร
5.นายแต่ง
กุสาวดี อายุ 73 ปี 8 หมู่ 10 ต.งิม อ.ปง
ประเภทหมอนวดพื้นบ้านและหมอยาสมุนไพร
บทบาทหน้าที่ของหมอพื้นบ้านทีไ่ ด้รับการรับรอง
1. ต้องใช้ความรู้ความสามารถในการส่งเสริมและดูแลสุขภาพของประชาชนที่เป็นไปตามลักษณะ ประเภท หรือกรรมวิธีของภูมิ
ปัญญาการแพทย์แผนไทยที่ได้รับการรับรอง อย่างเต็มความสามารถเฉพาะภายในเขตพื้นที่ชุมชนท้องที่ที่ได้รับการรับรอง
2. ต้องไม่ใช้ความรู้ความสามารถ โดยมุ่งหมายเพื่อประโยชน์ทางพาณิชย์
3. ควรถ่ายทอดองค์ความรู้ต่อไปยังคนรุ่นหลัง
4. ให้ความร่วมมือ และสนับสนุนการดำเนินงาน การศึกษาวิจัย และพัฒนาภูมิปญ
ั ญาการแพทย์แผนไทยตามที่สืบทอดกันมา
5. ต้องจัดทำทะเบียนการรักษา ประวัติการรักษา และผลการรักษาผู้ป่วย
ข้อเสนอ/โอกาสในการพัฒนา
1. แพทย์แผนไทยควรส่งเสริม สนับสนุน และบูรณาการ การแพทย์พื้นบ้านในการดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่
2. แพทย์แผนไทยควรมีการกำกับ ดูแล ติดตามหมอพื้นบ้าน ประเด็นคุณภาพ ความปลอดภัยทั้งของผูใ้ ห้บริการและผูร้ ับบริการ
3. แพทย์แผนไทยในพื้นที่ ควรส่งเสริม สนับสนุนหมอพื้นบ้านที่ยังไม่ได้รับการรับรอง ให้ได้รับการรับรองหมอพื้นบ้านเพิ่มมากขึ้น
ประธาน : ให้มีการดำเนินงาน ติดตาม รายที่ ๖ ของอำเภอเมือง ที่ ยังไม่ผ่านการรับรอง เนื่ องจากไม่ผ่านเกณฑ์ ข้อ ที่ ๕ คือ มี
ภูมิลำเนาที่อยู่ไม่ครบ 10 ปี มอบให้ นายประพันธ์ เดชะบุญ สาธารณสุขอำเภอเมือง ติดตามเพื่อสนับสนุนเพื่อให้ผ่านเกณฑ์การประเมิน
รับรอง ต่อไป
มติที่ประชุม : รับทราบ
๔.๔ แจ้งผลการประเมิน ITA ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
นางพัทธยา คมบาง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กลุ่มงานกฎหมาย : แจ้งผลการประเมินสรุปผลคะแนนการประเมิน
Integrity & Transparency Assessment : ITA ปีงบประมาณ 2564 ภาพรวมของเขตสุขภาพที่ 1 มีหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน
จำนวน 214 แห่ง (เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 1 แห่ง) มีหน่วยงานที่ผ่านการประเมิน ITA
EBIT : การจัดทำแบบสำรวจ External Integrity & Transparency Assessment (การประเมินจากหลักฐานเชิงประจักษ์)
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หน่วยงาน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
โรงพยาบาลแม่ใจ
โรงพยาบาลภูซาง
โรงพยาบาลดอกตำใต้
โรงพยาบาลภูกามยาว
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปง
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ใจ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูกามยาว

ผลการประเมิน (ร้อยละ)
91.67
91.67
91.67
87.5
0
91.67
51.17
0

สาเหตุ
เอกสารไม่ผ่าน 2 EBIT
เอกสารไม่ผ่าน 2 EBIT
เอกสารไม่ผ่าน 2 EBIT
เอกสารไม่ผ่าน 3 EBIT
เข้ามายืนยันในระบบแต่ไม่มีเอกสารให้ตรวจประเมิน
เอกสารไม่ผ่าน 2 EBIT
เอกสารไม่ผ่าน 11 EBIT
ไม่เข้ามายืนยันในระบบ ไม่มีเอกสารให้ตรวจประเมิน

ประธาน : เน้นย้ำให้ติดตามผลการดำเนินการ ให้ทุกหน่วยงานผ่านเกณฑ์การประเมิน เนื่องจากเป็นเรือ่ ง นโยบาย ของผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 1 และเป้าหมายการดำเนินงานของกระทรวงสาธารสุข
มติที่ประชุม : รับทราบ
๔.๕ รายงานเหตุการณ์สำคัญ
นายสุทติ ย์ เสมอเชื้อ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ : สรุปสถานการณ์โรคสำคัญ จ.พะเยา
ประจำเดือน ตุลาคม 2564 (วันที่ 1-24 ต.ค.64)
๑) สถานการณ์“โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” จ.พะเยา
๏ การระบาดโควิด 19 Cluster บ้านสันติสุข ม.7 ต.ขุนควร อ.ปง (รายแรกเริ่มป่วย 1 ต.ค.64)
๏ การระบาดโควิด 19 Cluster บ้านสบบง ม.10 ต.สบบง อ.ภูซาง (รายแรกเริม่ ป่วย 29 ก.ย.64)
๏ การระบาดโควิด 19 Cluster บ้านโป่งเกลือ ม.9 ต.แม่ปืม อ.เมืองพะเยา (รายแรกเริม่ ป่วย 1 ต.ค.64)
๏ การระบาดโควิด 19 Cluster โรงเรียนบ้านปงใหม่ ต.ทุ่งกล้วย อ.ภูซาง (รายแรกเริ่มป่วย 6 ต.ค.64)
๏ การระบาดโควิด 19 Cluster ไก่ชน (ต.ป่าเปา อ.เมืองลำปาง–ห้วยกิ่วมื่น อ.ปง-บ้านโซ้ อ.เมืองพะเยา)
๏ การระบาดโควิด 19 Cluster ร้านอาหารลักษณะคล้ายสถานบริการ บริเวณหนองระบู ต.เวียง อ.เมืองพะเยา และ
บริเวณหน้า ม.พะเยา
๒) สถานการณ์โรคที่เฝ้าระวังฯ สำคัญ จ.พะเยา ประกอบด้วย
๏ โรคไข้เลือดออก : จ.พะเยา มีรายงานผู้ป่วยทั้งหมด รวม 19 ราย อัตราป่วยสะสม 4.00 ต่อแสน เป็นอันดับ 37 ของ
ประเทศ เดือน ตุลาคม 64 ไม่มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก
๏ โรคมือเท้าปาก : จ.พะเยา มีรายงานผู้ป่วยทั้งหมด 785 ราย อัตราป่วยสะสม 165.33 ต่อแสน เป็นอันดับ 3 ของ
ประเทศ เดือน ตุลาคม 64 มีรายงานผู้ป่วย จำนวน 52 ราย ( ผป.เพิ่มสูง ใน อ.เมือง 21 ราย และ เชียงคำ 17 ราย)
๏ โรคไข้หวัดใหญ่ : จ.พะเยา มีรายงานผู้ป่วย 37 ราย อัตราป่วยสะสม 7.79 ต่อแสน เป็นอันดับ 46 ของประเทศ
เดือน ตุลาคม 64 มีรายงานผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ 3 ราย (อ.เมือง 1 ราย และ อ.ปง 2 ราย)
ประธาน : ให้ระมัดระวัง การเรียกชื่อ Cluster การรายงานสอบสวนโรคให้มผี ลตรวจเชื้อ COVID-19 ยืนยันทุกครั้ง
มติที่ประชุม : รับทราบ
วาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
นางสาวรุจิรา ไชยลังกา นิติกร กลุ่มงานกฎหมาย : แจ้งผลการรายงานกรณีมีการประกาศปรับอัตราค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง กำหนดอัตรา
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ผลการพิจารณา โดย กองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๒.๓.๑๐/๑๙๓๔ ลงวันที่
๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข
๏ ขอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนตามภาระงาน (ตามหลั กเกณฑ์ ฉ.๑๒) ประจำปีงบประมาณ
๒๕๖๕ ของ รพท.พะเยา และ รพท.เชียงคำ ดังนี้
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๏ รพท.พะเยา ขออนุมัติดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนตามภาระงาน (ตามหลักเกณฑ์ ฉ.๑๒) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน
๔๕,๘๑๔,๐๘๑.๕๔ บาท โดยจัดสรรเป็นวงเงินค่าตอบแทนสำหรับการวัดผลการปฏิบัติงานเชิงคุ ณภาพเป็นสัดส่วนของวงเงินค่าตอบแทนตาม
ผลปฏิบัติงาน ๑๐% เป็นจำนวนเงิน ๔,๕๘๑,๔๐๘.๑๕ บาท/ปี
๏ รพท.เชียงคำ ขออนุมัติดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนตามภาระงาน (ตามหลักเกณฑ์ ฉ.๑๒) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน
๓๑,๔๒๓,๙๘๕.๗๒๗ บาท โดยจัดสรรเป็นวงเงินค่าตอบแทนสำหรับการวัดผลการปฏิบัติงานเชิงคุณภาพเป็นสัดส่วนของวงเงินค่าตอบแทนตาม
ผลปฏิบัติงาน ๒๐% เป็นจำนวนเงิน ๖,๒๘๔,๗๙๗.๑๔๕ บาท/ปี
มติที่ประชุม : อนุมัตติ ามที่เสนอ
วาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
6.1 รายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ประจำเดือน กันยายน 2564 (นำเสนอเป็นเอกสาร)
6.2 โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในพื้นที่ และการดำเนินงานป้องกันเฝ้าระวังควบคุมโรคโควิด-19
นายภานุพันธ์ ไพฑูรย์ สาธารณสุขอำเภอจุน : ส่วนสาธารณสุขอำเภอ ได้จัดทำ โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลีย่ นเรียนรู้ใน
พื้นที่และการดำเนินงานป้องกันเฝ้าระวังควบคุมโรคโควิด-19 วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะใหม่ในด้านการดำเนินงานป้องกันเฝ้า
ระวังควบคุมโรคโควิด-19 ในพื้นที่ กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหาร สสจ. 2 ท่าน , สสอ. และ ผู้ช่วย สสอ. แห่งละ 2 ท่าน รวม 20 ท่าน กิจกรรม
ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ดำเนินการในระหว่างวันที่ 18-20 พ.ย. 2564 งบประมาณค่าใช้จ่ายในการไป
ราชการ เบี้ยเลี้ยง ที่พัก เบิกจ่ายจากต้นสังกัดของแต่ละหน่วยงาน ขอสนับสนุนพาหนะรถตู้ พนักงานขับรถพร้อมน้ำมัน จาก สสจ.พะเยา
ประธาน : การศึกษาดูงานในพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อให้ได้มีการเรียนรู้การบริหารจัดการในป้องกันเฝ้าระวังควบคุมโรคโควิด-19 ใน
พื้นที่ สสช. พื้นที่สูง ซึ่งมีความลำบากทั้งระยะทางและงบประมาณที่มีจำกัด
6.3 การจัดกิจกรรมพบปะเจ้าหน้าที่ภายในองค์กรและเครือข่ายองค์กรแบบไม่เป็นทางการ
ประธาน : หน่วยงาน รพ. และ สสอ. ควรจัดกิจกรรมพบปะเจ้าหน้าที่ในองค์กรแบบไม่เป็ นทางการเพื่อเป็น ขวัญ กำลังใจของ
เจ้าหน้าที่ ทำงานอย่างมีความสุข ตามนโยบายองค์กรแห่งความสุข
ทพ.ชาญ เชิดชูเหล่า : ตามที่ ท่าน นพ.สสจ. อยากให้มีการจัดกิจกรรมสร้างสุขในองค์กร เป็นการสนับสนุนนโยบาย People
Excellence ของปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ รัฐนตรี “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าทีม่ ีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” หน่วยงาน รพ. หรือ
สสอ. ใดที่จัดกิจกรรม ขอให้รวบรวมและรายงานการดำเนินงานมายังจังหวัดได้
เลิกประชุมเวลา 15.30 น.
นางทรายแก้ว นักไร่ บันทึกรายงานการประชุม
นางปรียานุช เชิดชูเหล่า ผู้ตรวจรายงานการประชุม

