สรุปการประชุม คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สาธารณสุขจังหวัดพะเยา
เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
วัน ศุกร์ ที่ 31 เดือน สิงหาคม ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุม ๑ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
รายชื่อคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม
๑. นายแพทย๑ไกรสุข เพชระบูระณิน
๒. แพทย๑หญิงจิรพร ภัทรนุธาพร
๓. นายแพทย๑ดนัย ภัทรเธียรสกุล
๔. ทันตแพทย๑ชาญ เชิดชูเหลํา
๕. นายบัญญัติ สุริยะไชย
๖. นายสุรศักดิ์ ชัยชนะ
๗. นายแพทย๑สมภพ เมืองชื่น
๘. นายแพทย๑สุกิจ ทิพทิพากร
๙. นายแพทย๑สุชาญ ปริญญา
๑๐. นายแพทย๑สาธิต กิมศิริ
๑๑. นายอนุโรจน๑ ศุภการกําจร
๑๒. นางสุรีย๑ภรณ๑ เลิศวัชรสกุล
๑๓. นางสาวสุภาภรณ๑ ใจบุญลือ
๑๔. นางปิยพร ผดุงวงศ๑
๑๕. นายเฉลิม ใจอุํน
๑๖. น.ส.ญาณิน สายโกสุม
๑๗. นายจรัส ไชยแสงคํา
๑๘. นางฉัตรศิริ พิสิษฐ๑กุล
๑๙. นางจารุวรรณ บัวบึง
๒๐. นางรัชนี ขัตตะละ
๒๑. นางปรียานุช เชิดชูเหลํา
๒๒. นางสาวขวัญเนตร เบิกบาน
๒๓. นายไพรัช วงศ๑จุมปู
๒๔. นายสุภักดิ์ วงศ๑ประสิทธิ์
๒๕. นายไชยยนต๑ วงศ๑ใหญํ
๒๖. นายประสงค๑ หาลือ

นายแพทย๑สาธารณสุขจังหวัดพะเยา
ผู๎อํานวยการโรงพยาบาลพะเยา
ผู๎อํานวยการโรงพยาบาลเชียงคํา
ทันตแพทย๑เชี่ยวชาญ ด๎านทันตสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ ด๎านสํงเสริมพัฒนา
นักวิชาการสาธารสุขเชี่ยวชาญ ด๎านบริการทางวิชาการ
ผู๎อํานวยการโรงพยาบาลเชียงมํวน
ผู๎อํานวยการโรงพยาบาลจุน
ผู๎อํานวยการโรงพยาบาลปง
ผู๎อํานวยการโรงพยาบาลดอกคําใต๎
หัวหน๎ากลุํมงานบริหารทั่วไป
หัวหน๎ากลุํมงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพฯ
แทนหัวหน๎ากลุํมงานคุ๎มครองผู๎บริโภคฯ
หัวหน๎ากลุํมงานสํงเสริมสุขภาพ
หัวหน๎ากลุํมงานพัฒนายุทธศาสตร๑สาธารณสุข
หัวหน๎ากลุํมงานประกันสุขภาพ
หัวหน๎ากลุํมงานตรวจสอบภายใน
หัวหน๎ากลุํมงานควบคุมโรค
หัวหน๎ากลุํมงานควบคุมโรคไมํติดตํอ
หัวหน๎ากลุํมงานทรัพยากรบุคคล
หัวหน๎ากลุํมงานอนามัยสิ่งแวดล๎อม
หัวหน๎ากลุํมงานแพทย๑แผนไทย
สาธารณสุขอําเภอเมืองพะเยา
สาธารณสุขอําเภอดอกใต๎
สาธารณสุขอําเภอเชียงคํา
สาธารณสุขอําเภอจุน

๒๗. นายสวําง กิตติศักดิ์กําจร
สาธารณสุขอําเภอแมํใจ
๒๘. นายชัยย๑นัน พัฒนไพจิตร
สาธารณสุขอําเภอภูซาง
๒๙. นายมนตรี วิลาชัย
สาธารณสุขอําเภอภูกามยาว
๓๐. นายวรายุทธ รักษ๑ป่า
หัวหน๎าศูนย๑ควบคุมโรคติดตํอนําโดยแมลง ที่ 13 เชียงราย
๓๑. วําที่รต.จิตเกษม ประสิทธิ์อยูํศีล
ผู๎อํานวยการกองสาธารณสุขฯเทศบาลเมืองพะเยา
๓๒. นางนงคราญ เผําก๐า
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
๓๓. นางพรพิรุณ มูลเครือคํา
เจ๎าพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน
๓๔. นายชนะชล บุญปั๋น
นักวิชาการสาธารณสุข
๓๕. นางสาวจิตทิวา นันทิโค
นักวิชาการสาธารณสุข
คณะกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม เนื่องจากติดราชการ
1. นายแพทย๑เทพนฤมิตร เมธนาวิน
หัวหน๎าศูนย๑บริการทางการแพทย๑และสาธารณสุข
2. นายแพทย๑อนันต๑ มาลัยรุํงสกุล
รองผู๎อํานวยการฝ่ายการแพทย๑ โรงพยาบาลพะเยา
3. นายสุรศักดิ์ ชัยชนะ
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด๎านบริการทางวิชาการ
4. ดร.ธานี กลํอมใจ
ผู๎อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา
5. นายแพทย๑สัมฤทธิ์ ตันติวัฒนากุล
ผู๎อํานวยการโรงพยาบาลแมํใจ
6. นางสุภลักษณ๑ ตันติวัฒนากุล
โรงพยาบาลแมํใจ
7. นายแพทย๑สุคนธ๑ คําวิชัย
ผู๎อํานวยโรงพยาบาลพะเยาราม
8. พ.ท.ธนรัฐ ลําจวน
ผู๎อํานวยการโรงพยาบาลคํายขุนเจืองธรรมิกราช
9. นายพรชัย เตชะคุณากร
หัวหน๎ากลุํมงาน พ.ร.ส. โรงพยาบาลพะเยา
10. นายแพทย๑ชวชัย พงษ๑พนัศ
หัวหน๎ากลุํมงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลพะเยา
11. นายแพทย๑ปรัศนี อารีรัตน๑
หัวหน๎ากลุํมงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลเชียงคํา
12. นายแพทย๑ประพัฒน๑ ธรรมศร
หัวหน๎ากลุํมงานยุทธศาสตร๑บริการและสารสนเทศทางการแพทย๑
13. นายจเร บัวสัมฤทธิ์
หัวหน๎ากลุํมงานนิติการ
14. ทันตแพทย๑ประสิทธิ์ วงศ๑สุภา
กลุํมงานทันตสาธารณสุข
15. นายประพันธ๑ เดชะบุญ
สาธารณสุขอําเภอปง
16. นายวรศิลป์ ผัดมาลา
สาธารณสุขอําเภอเชียงมํวน
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายวิวัฒน๑ สมเครือ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
๒. นางแสงเพียร นันทกาศ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
๓. นางสาวอัจฉราวรรณ ปัญญาชื่น
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
๔. นางสาววัชรินทร๑ นามสุข
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

๕. นางฉลวย หาลือ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
๖. นางสาวกันยารัตน๑ คําฟู
นักวิเคราะห๑นโยบายและแผน
๗. นางฉัตรานาถ เฟรย๑
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
๘. นายสิทธิชัย ใสสม
นักวิชาการสาธารณสุข
๙. นายสุประวัติ เผําอินทร๑
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
๑๐. นางสาวอภิรุจี เภนทา
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
๑๑. นายนิตย๑ รวมสุข
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
๑๒. นางสาวสุพัตรา ขัติวงศ๑
ทันตแพทย๑
๑๓. นายศุภัชคกร มูลศรี
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
๑๔. นางชญาดา ศรีเครือมา
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
๑๕. นายสุรินทร๑ ใจมั่น
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
๑๖. นางสาวรัฐกานต๑ สัตย๑สม
เจ๎าพนักงานธุรการชํานาญงาน
๑๗. นางสาวสุทธิพร ชมภูศรี
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
๑๘. นายสาคร นาต๏ะ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
๑๙. นายธีรศักดิ์ วงศ๑ใหญํ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
๒๐. นายอนันต๑ สระสม
นักวิเคราะห๑นโยบายและแผน
๒๑. นางนุชนาฏ เหมวุฒิพันธ๑
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
๒๒. นางสาวเอราวัณ อ๎อยหวาน
นักวิชาการสาธารณสุข
๒๓. นางจิราภรณ๑ ณ ลําปาง
เจ๎าพนักงานสถิติชํานาญงาน
๒๔. นายปริวัฒน๑ พิเคราะห๑
นักวิชาการสาธารณสุข
๒๕. นางสาวจันทร๑ทิพย๑ ยะแสง
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๒๖. นายธนันท๑รัฐ อินทร๑ถนอม
นักวิชาการคอมพิวเตอร๑
๒๗. นางพัฒนาการ ผลศุภรักษ๑
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
๒๘. นางโสภิญญา ภูมิพันธ๑
นักวิชาการสาธารณสุข
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. ประธานกลําวเปิดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังตํอไปนี้
เรื่องก่อนวาระการประชุม
1. ขอแสดงความยินดีกับ นายแพทย์สมภพ เมืองชื่น ผู้อานวยการโรงพยาบาลเชียงม่วน
นายแพทย๑สาธารณสุขจังหวัดพะเยา มอบชํอดอกไม๎แสดงความยินดี กับ นายแพทย๑สมภพ เมืองชื่น ผู๎อํานวยการ
โรงพยาบาลเชียงมํวน ที่ได๎ผํานการประเมิน ในระดับนายแพทย๑ชํานาญการพิเศษ

2. ขอแสดงความยินดีกับ นายสาคร นาต๊ะ
นายแพทย๑สาธารณสุขจังหวัดพะเยา มอบชํอดอกไม๎แสดงความยินดีกับ นายสาคร นาต๏ะ ที่เข๎าปฏิบัติงานในสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ในตําแหนํง ผู๎ชํวยนายแพทย๑สาธารณสุขจังหวัดพะเยา
3. มอบใบรับรองผลการประเมินมาตรฐาน SRRT ปีงบประมาณ 2560
นางฉัตรศิริ พิสิษฐ์กุล: มอบใบประกาศรับรองผลการประเมินมาตรฐาน SRRT ระดับอําเภอ ที่ผํานการรับรองจากกรมควบคุม
โรค โดยผํานการรับรองการประเมิน โดยเขต เมื่อปี 2560 ได๎แกํ
1. SRRT อําเภอภูซาง
2. SRRT อําเภอเชียงคํา
3. SRRT อําเภอปง
4. SRRT อําเภอดอกคําใต๎
4. อาเภอเชียงม่วน ได้รับคัดเลือกให้เป็น Best Practice การขับเคลื่อนกลไกพัฒนาคุณภาพชีวิตอาเภอ ประเด็นการ
พัฒนาเครือข่ายศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค จากกรมควบคุมโรค ในเวทีการประชุมพัฒนาภาคีเครือข่าย จังหวัดตรัง
นางฉัตรศิริ พิสิษฐ์กุล: รํวมแสดงความยินดีกับอําเภอเชียงมํวน ซึ่งได๎รับการคัดเลือกให๎เป็น Best Practice การขับเคลื่อน
กลไกพัฒนาคุณภาพชีวิตอําเภอ ในประเด็นการพัฒนาเครือขํายศูนย๑เด็กเล็กปลอดโภค จากกรมควบคุมโรค ซึ่งนําเสนอในเวที
การประชุมพัฒนาภาคีเครือขําย ทีจ่ ังหวัดตรังในสัปดาห๑หน๎า
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ๎งให๎ที่ประชุมทราบ
โดย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา
1.1 สรุปสาระสาคัญการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยา ประจาเดือนสิงหาคม 2561
1.1.1 เรื่องแจ้งจากทางผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา
1. เนื่องจากชาวพะเยาได๎รับเหรียญทองแดงจากการแขํงขันจักรยาน ในกีฬาเอเชี่ยนเกมส๑ที่ผํานมา จะมีการ
จัดงานแสดงความยินดี และต๎อนรับผู๎เข๎าแขํงขันที่ได๎รับเหรียญรางวัล
2. วันที่ 6 กันยายน 2561 รัฐบาลจะมีการเตรียมงาน จัดงานเลี้ยงขอบคุณผู๎ให๎การชํวยเหลือในภารกิจ
ชํวยเหลือเด็กทีมหมูํป่า ผู๎ที่ลงชื่อตอบรับเข๎ารํวมงานตามสถานที่ ที่รัฐบาลกําหนด
3. ครม. สัญจร ในรอบที่นี้จะจัดขึ้นที่จังหวัดเพชรบูรณ๑ เน๎นในเรื่องของนโยบายอาหารปลอดภัย Green
Market ซึ่งทํานผู๎วําราชการจังหวัดพะเยา จะให๎ทําเป็นแผนพัฒนาจังหวัด แผนภาค เพื่อรองรับการประชุมตํางๆ
4. มติจากทางคณะรัฐมนตรี ในการยกระดับดํานผํานชายแดนบ๎านฮวก อําเภอภูซาง จากจุดผํอนปรน
ชั่วคราว เป็นดํานชายแดนถาวร ตั้งแตํวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ที่ผํานมา ซึ่งจะทําการเปิดดํานในเดือนกันยายน
2561
5. การอนุมัติ โครงการรถไฟรางคูํ เดํนชัย – เชียงของ ซึ่งจะผํานจังหวัดแพรํ ลําปาง พะเยา เชียงราย ซึ่งจะมี
อยูํ 6 สถานี จะต๎องดูในเรื่องของสภาพแวดล๎อมตํางๆ วําจะสํงผลกระทบอยํางไรบ๎าง
6. นโยบายของผู๎วําราชการจังหวัดพะเยา

6.1 เรื่องโลจิสติก ระบบการขนสํง การขนสํงทางรถยนต๑ ซึ่งทางจังหวัดพะเยามีหลายแหํงที่จะเปิด
ประตูการค๎า เชํน ดํานบ๎านฮวก อําเภอภูซาง และการขนสํงรถไฟรางคูํ ที่กําลังจะสร๎างขึ้น
6.2 เรื่องน้ํา ซึ่งจังหวัดพะเยามีปริมาณฝนตกคํอนข๎างมาก แตํปัญหาอยูํที่การกักเก็บน้ํา ทําอยํางไร
ให๎แหลํงน้ําตํางๆ เขื่อน ฝาย อํางเก็บน้ํา สามารถกักเก็บน้ําเพื่อใช๎ในการเกษตร
6.3 นโยบายด๎านการดูแลผู๎สูงอายุระยะยาว ของจังหวัดพะเยา ทําอยํางไรให๎ผู๎สูงอายุมีคุณภาพชีวิต
ที่ดี มีงานทําตามความสามารถ มีกิจกรรมตํางๆ
6.4 ยาเสพติด เนื่องจากมีดํานชายแดนจะต๎องมีเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดเกิดขึ้น การปราบปราม
จะต๎องมีความเข๎มข๎นขึ้น ซึ่งมีนโยบายให๎มีกล๎องวงจรปิดทั้งจังหวัด
7. รองผู๎วําราชการจังหวัดพะเยา เรํงรัดในเรื่องของการใช๎จํายงบประมาณ ทางจังหวัดให๎สํงเรื่อง ภายในวันที่
10 กันยายน 2561 เพื่อที่จะมีเวลาในการตรวจสอบ
8. การเปิดจุดผํอนปรนชั่วคราว เป็นดํานชายแดนถาวรบ๎านฮวก อําเภอภูซาง ซึ่งในตอนนี้จะเป็นการเปิดจุด
ผํานแดน ซึ่งจะต๎องประกาศในราชกิจจานุเบกษา ชํวงเวลาที่เปิด ในชํวงเวลา 06.00 น. ถึง 18.00 น. และจะ
ดําเนินงานเปิดในเดือนกันยายน 2561
9. ผลการพิ จ ารณาการเบิ กจํ า ยงบประมาณ ทํ านผู๎ วํ า ราชการจั ง หวั ดพะเยา เน๎ นในเรื่ องการเบิ ก จํ า ย
งบประมาณตํางๆ และเน๎นในเรื่องการมีกรรมสิทธ๑ในที่ดิน และยื่นขอใช๎ที่ดิน
1.1.2 การเบิกจ่ายงบประมาณ
1.1 แนวทางการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ชํวงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนังสือดํวนที่สุด ที่ กค
0402.5 / ว 365 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2561 แนวทางทางการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ชํวงสิ้นปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
1. การบันทึกรายการขอเบิกเงิน และใบสั่งซื้อสั่งจ๎าง (PO) รายการปรับหมวดรายจําย และรายการ
เบิกหักผลักสํงในระบบ GFMIS ให๎แล๎วเสร็จภายในวันศุกร๑ที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 16.30 น.
2. เงิน งบประมาณปี พ.ศ. 2554 - 2560 หนํวยงานได๎ยกเลิกสัญญา หรือข๎อตกลง หรือเบิก
จํายเงิน เสร็จสิ้นไปกํอนแล๎ว ให๎หนํวยงานยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ๎าง (PO) หรือเอกสารสํารองเงินกรณีมีหนี้ผูกพัน
และจัดทําเอกสารสํารองเงินกรณีไมํมีหนี้ผูกพัน ในระบบ GFMIS โดยการ List และConfirm ภายใน วันศุกร๑
ที่ 28 กันยายน 2561
3. เงินงบประมาณปี พ.ศ. 2558 – 2560 งบเงินอุดหนุนประเภททั่วไป หนํวยงานมีความจําเป็น
ต๎องการขอขยายการเก็บรักษาเงินงบประมาณ ให๎แจ๎งข๎อมูลให๎กรมบัญชีกลาง ภายในวันศุกร๑ที่ 28 กั นยายน
2561
4. เงินงบประมาณปี พ.ศ. 2561 และเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2560 หนํวยงานที่มีสํานักงานใน
ตํางประเทศ มีความจําเป็นต๎องขอกันเงิน ให๎ เจ๎าของงบประมาณขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลั ง
ภายใน วันศุกร๑ที่ 28 กันยายน 2561
1.2 สัญญาเช่าหรือสัญญาจ้างต่อเนื่อง มีผลย้อนหลัง หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัย ดํวนที่สุด ที่ กค (กวจ)
0405.2/ว 346 ลงวันที่ 8 กันยายน 2560

1. อนุมัติยกเว๎นเฉพาะสัญญาเชํา หรือสัญญาจ๎างที่จําเป็นต๎องเชํา/จ๎างตํอเนื่องไปในปีงบประมาณ
ใหมํ
2. แตํไมํสามารถลงนามสัญญาได๎ทันภายในวันที่ 1 ตุลาคม เนื่องจาก
1. พรบ.งบประมาณรายจํายประจําปี ยังไมํมีผลใช๎บังคับ หรือ
2. ยังไมํได๎รับอนุมัติเงินประจํางวดจากสํานักงบประมาณ หรือ
3. อนุมัติเงินงบประมาณไมํทันภายในวันแรกของปีงบประมาณ
ให๎สัญญามีผลย๎อนหลังได๎ตั้งแตํวันที่ 1 ตุลาคม วันเริ่มต๎นปีงบประมาณ หรือวันที่มีการเชําหรื อจ๎าง

ผล
จริง
โดยมีเงื่อนไขว่า 1. ดําเนินการจัดหาไว๎กํอนสิ้นปีงบประมาณและรู๎ตัวผู๎ให๎เชําหรือผู๎รับจ๎างไมํวําจะเป็น ราย
เดิมหรือรายใหมํ
2. อนุมัติให๎เชําหรือจ๎าง กํอนสิ้นปีงบประมาณ แตํไมํอาจลงนามในสัญญาได๎ทัน ในวันที่ 1
ตุลาคม วันเริ่มต๎นปีงบประมาณ หรือวันที่มีการเชําหรือจ๎างจริง เทํานั้น
1.3 การเช่าและการจ้างเหมาบริการที่มีความจาเป็นต่อเนื่อง หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัย ดํวนที่สุด ที่
กค (กวจ) 0405.2/ว 347 ลงวันที่ 8 กันยายน 2560
1. มีความจําเป็นต๎องเชําพัสดุจากผู๎ให๎เชํารายเดิม หรือจ๎างผู๎ใช๎บริการรายเดิมตํอเนื่อง ไมํสามารถ
ดําเนินการวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือก
2. สามารถจัดเชําหรือจัดจ๎างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข๎อ 78 (ค)
1. ใช๎วิธีเจาะจง (จ) เป็นพัสดุที่เกี่ยวพันกับพัสดุที่ได๎จัดซื้ อ จัดจ๎าง ไว๎กํอนแล๎วและมีความ
จําเป็นต๎องจัดซื้อจัดจ๎างเพิ่มเติมหรือตํอเนื่อง
2. ให๎เจราจารายเดิมตามสัญญาหรือข๎อตกลงซึ่งยังไมํสิ้นสุดระยะเวลาสํงมอบ โดยราคาที่
ต่ํากวําเดิมหรือราคาเดิม ภายใต๎เงื่อนไขที่ดีกวําหรือเงื่อนไขเดิม
1.4 การเดินทางไปราชการ เข้าร่วมประชุม หรืออบรมต่างๆ ในปีนี้เรื่องของการเดินทางนั้น การเดินทาง
ไปราชการทีก่ รุงเทพมหานคร หรือตํางจังหวัด เงินในสํวนของคําเดินทางจะมีอยูํ 3 หมวด คือ เบี้ยเลี้ยง คําที่พัก และ
คําเดินทาง ในสํวนของคําเดินทางไปราชการ โดยการเดินทางด๎วยเครื่องบินโดยสาร การซื้อตั๋วเครื่องบินสําหรับการ
เดินไปราชการ ขอให๎จองในแบบขั้นประหยัด Low cost แทนการจองตั๋วในแบบสิทธ๑ของข๎าราชการ ซึ่งจะได๎ราคาที่
ถูกกวํา
1.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ การใช้จ่ายต่างๆ
ในชํว งเดือนสุ ดท๎ายของปีงบประมาณ 2561 ในเรื่องของการเบิกจํายงบประมาณ การใช๎จํายตํางๆ ขอให๎ทุก
หนํวยงานเรํงรัดการเบิกจํายงบประมาณ สรุปผลงานการดําเนินงาน และวางแผนในปีงบประมาณตํอไป

1.4 เรื่อง PA กระทรวงสาธารณสุข ปี 2562
PA กระทรวงสาธารณสุข ปี 2562 ในปีงบประมาณนี้ มีอยูํ 12 เรื่อง ได๎แกํ Primary Care, RDU, TB, HRH
Transformation, Digital Transformation, Mother & Child Health, GREEN&CLEAN Hospital, ยาเสพติด, Fast
Track, Service Initiative Management Model, Financial Management, Quality Organization
1.5 เรื่องบ้านพัก
บ๎านพักหนํวยงานตํางๆ ของกระทรวงสาธารณสุข ฝากให๎ผู๎บริหารทุกทํานชํวยดูแล ในเรื่องของการซํอมแซม ปรั บปรุง
ดูแล ให๎อยูํในสภาพที่ดีสําหรับใช๎งาน
1.6 การประเมินการพัฒนาระบบสารสนเทศ (HA IT)
ในปีนี้จะมีการสมัครเข๎ารับการประเมิน ของจังหวัดพะเยา มี 3 โรงพยาบาล ได๎แกํ โรงพยาบาลพะเยา โรงพยาบาล
เชียงคํา และโรงพยาบาลดอกคําใต๎ นํารํองกํอนในการประเมิน
1.7 การจัดสรรงบประมาณเหลือจ่าย ของสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ในปีนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขจะสรรให๎ในเรื่องของคําตอบแทนบุคลากร ฉ.11 ฉ.12 โดยให๎ 1 ล๎านบาททุกจังหวัด
และสํวนที่เหลือจะให๎ตามจังหวัดที่มีผลการเบิกจําย ซึ่งจังหวัดพะเยาได๎รับจัดสรร 2 ล๎านบาท การจํายดูจากปริมาณงานและ
การค๎างจํายของหนํวยบริการตํางๆ
1.8 สรุปการตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 1
จากการสรุปการตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 1 ที่จังหวัดแพรํ ได๎รับคําชมในหลายเรื่อง โดยเฉพาะ Best Practice ใน
เรื่องของพัฒนาการเด็ก เด็ก 0 - 5 ปี ความสําเร็จอยูํที่มหัศจรรย๑ 1,000 วัน เด็ก 6 – 14 ปี สูงดีสมสํวน ซึ่งปัจจัยแหํง
ความสําเร็ จอยูํที่ผู๎บ ริห ารโรงเรีย น ครู ที่ให๎ความสํ าคัญ ภาคีเครือขําย ผู๎ บริหารท๎องถิ่น/ ชุมชนให๎ความสํ าคัญ ผู๎บริห าร
สาธารณสุข และผู๎รับผิดชอบ
1.9 การเตรียมการเปิดด่านชายแดนถาวรบ้านฮวก อาเภอภูซาง
ทางหนํวยงานของสาธารณสุข ได๎เตรียมการในเรื่องการบริหารจัดการ การดูแลรักษาพยาบาล ระบบสิ่งแวดล๎อม และ
รับมอบวัสดุครุภัณฑ๑ วัสดุตํางๆ มี การทําแผนของจังหวัด ของบจังหวัดในสํวนของคําใช๎จํ ายของบุคลากร คําครุภัณฑ๑ และคํา
ปรับปรุงห๎องสํานักงาน
1.10 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยาและทีมงาน เข้าพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา
นายแพทย๑สาธารณสุขจังหวัดพะเยาและทีมงาน เข๎าพบทํานผู๎วําราชการจังหวัดพะเยา เพื่อหารือ เรื่องการเรียนเชิญ
เข๎ารํวมเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข๎อการบรรยาย “ภาวะผู๎นําในสภาวะวิกฤติ” ในวันที่ 14 กันยายน 2561 ในที่ประชุม
วิชาการกระทรวงสาธารณสุข

1.11 โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย
อยากจะให๎มี Green Market ทุกโรงพยาบาล เพื่อให๎ประชาชนได๎รับประทานอาหารที่ปลอดภัย และมีวัตถุดิบที่
ปลอดภัย นํามาปรุงอาหารให๎กับผู๎ป่วย ทั้งข๎าว ผัก และผลไม๎
1.12 การมอบอานาจ
ในเดือนกันยายน 2561 การประเมินความดีความชอบ ในสํวนของหนํวยงานสาธารณสุข นายแพทย๑สาธารณสุข
จัง หวั ดได๎รั บ มอบอํ านาจในการประเมิน ผู๎ อํา นวยการโรงพยาบาลทุ กแหํ ง รวมทั้ งโรงบาลศู นย๑ โรงพยาบาลทั่ว ไป และ
โรงพยาบาลชุมชน และเจ๎าหน๎าที่ทุกคนในโรงพยาบาล นายแพทย๑สาธารณสุขจังหวัด พะเยาได๎ทําหนังสือมอบอํานาจ ให๎
ผู๎อํานวยการโรงพยาบาลทุกแหํง ในการประเมินเจ๎าหน๎าที่ในโรงพยาบาลที่ดูแล และในสํวนของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
พะเยา นายแพทย๑สาธารณสุขจังหวั ด รองนายแพทย๑สาธารณสุขจังหวัด ประเมินหัวหน๎ากลุํมงาน/ งาน และรองหัวหน๎ากลุํม
งาน, หัวหน๎ากลุํมงาน/ งาน และรองหัวหน๎ากลุํมงาน ประเมินผู๎ปฏิบัติงานในกลุํมงาน ในสํวนของสาธารณสุขอําเภอจะเป็น
นายอําเภอที่เป็นผู๎ประเมิน
มติที่ประชุม: รับทราบ
โดย ผู้บริหาร
1.13 กิจกรรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพสาธารณสุขล้านนา มินมิ าราธอน ครั้งที่ 1 วันอาทิตย์ ที่ 23 กันยายน 2561
นางนงคราญ เผ่าก๋า: สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย รํวมกับเขตสุขภาพที่ 1 จะจัดกิจกรรม การเดิน วิ่งเพื่อสุขภาพ
สาธารณสุขล๎านนา มินิมาราธอน ครั้งที่ 1 ในวันอาทิตย๑ ที่ 23 กันยายน 2561 เวลา 05.00 น – 09.00 น. ณ โรงเรียน
บ๎านสันโค๎งเชียงรายจรูญราษฎร๑
วัตถุประสงค์
1. สํงเสริมให๎บุคลากรสาธารณสุข เยาวชน และประชาชน เป็นแบบอยํางที่ดีในการออกกําลังกาย
2. เพื่อฉลองในโอกาสครบรอบ 100 ปี การสาธารณสุขไทย
เชิญชวนบุคลากรในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา สมัครเข๎ารํวมกิจกรรมเป็นหมูํคณะ พร๎อมเงินสดคํา
สมัคร ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 โดยคําลงทะเบียนคนละ 300 บาท ได๎รับเสื้อ 1 ตัว กระเป๋าเป้ 1 ใบ เป้าหมาย
ทั้งหมด 400 คน สําหรับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา 50 คน แบํงตามหนํวยงานในสังกัด ดังนี้
- สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
จํานวน 5
คน
- สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 9 แหํง แหํงละ 2 คน จํานวน 18 คน
- โรงพยาบาลชุมชน
5 แหํง แหํงละ 3 คน จํานวน 15
คน
- โรงพยาบาลทั่วไป
2 แหํง แหํงละ 5 คน จํานวน 10 คน
- วิทยาลัยพยาบาลฯ พะเยา
จํานวน 5
คน
รวมทั้งหมด จานวน 53 คน
หมายเหตุ: สามารถสมัครเพิ่มมากกวําเป้าหมายได๎

1.14 โครงการหมอชวนวิ่ง
ทันตแพทย์ชาญ เชิดชูเหล่า: เนื่องด๎วยปัจจุบัน การเจ็บป่วยด๎วยโรคเรื้อรัง ของประชาชน มีอุบัติการณ๑เพิ่มขึ้นเป็นอยํางมาก
ทําให๎เกิดความไมํสมดุลระหวํางจํานวนคนไข๎ และศักยภาพการรักษาของทุกโรงพยาบาล ในวาระครบรอบ ๕๐ ปี แพทยสภา
และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกแพทยสภา จึงได๎จัดโครงการ
หมอชวนวิ่ง โดยมีแนวคิด ดังนี้
1. การดูแลสํงเสริมสุขภาพของตนเองเป็นหน๎าที่พื้นฐานของประชาชนทุกคน
2. การออกกําลังกายเป็นการดูแลสํงเสริมสุขภาพที่ดีและเป็นประโยชน๑อยํางยิ่ง
3. บุคลากรทางการแพทย๑ควรเป็นแบบอยํางที่ดี รวมถึงสามารถให๎คําปรึกษา ในการดูแลสํงเสริมสุขภาพ
วัตถุประสงค์โครงการ
1. เพื่อสร๎างความสัมพันธ๑อันดีระหวํางบุคลากรทางการแพทย๑กับประชาชน
2. เป็นแบบอยํางในการสร๎างเสริมสุขภาพด๎วยการออกกําลังกาย
3. ให๎ประชาชนตระหนักถึงความสําคัญในการดูแลสุขภาพของตนเองด๎วยการออกกําลังกายโดยการวิ่งหรือ
เดินที่ถูกวิธี
4. ให๎ชุมชนและภาคีเครือขํายมีสํวนรํวม ในด๎านการสร๎างเสริม
วิธีการดาเนินการ
1. จัดสายการวิ่งผลัดเริ่มต๎นจากจังหวัดชายขอบทั่วประเทศจํานวน 15 สาย โดยแตํละสายจะมีผู๎อํานวยการ
วิ่งเป็นควบคุมดูแลประสานงาน (พะเยา-เชียงราย อยูํในสาย N2)
2. ในแตํละสายจะต๎องมีนักวิ่งเพื่อนําสํงคฑาให๎จังหวัดตํอไป อยํางน๎อยจังหวัดละ 30 คน โดยรับสมัคร
บุคลากรจากในจังหวัดนั้นๆ
3. ผู๎นําในการวิ่งแตํละชํวงจะต๎องเชิญคฑาแพทยสภา ไว๎ตลอดเส๎นเส๎นทาง (โดยสํงตํอจากจังหวัดไปยัง
จังหวัดที่ติดกันจนมาถึง กระทรวงสาธารณสุข ในวันอาทิตย๑ที่ 25 พ.ย. 2561 เวลา 16.00 น.
4. ผู๎นําการวิ่งแตํละจังหวัดจะต๎องวิ่งไปถึงจังหวัดตํอไป เวลา 16.00 น. พร๎อมกันนั้นจะมีกิจกรรมต๎อนรับ
พร๎อมเชิญชวนประชาชนวิ่งรํวมกัน ระยะทาง 3.5 - 5 กม. (ขึ้นอยูํกับความเหมาะสม)
5. บนเวทีต๎องมีกิจกรรมพิธีสํงมอบคฑา โดยเชิญผู๎วําราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธี รวมถึงมีจัดแสดง
นิทรรศการให๎ข๎อมูลและกิจกรรมสาธิตเรื่องการวิ่งเพื่อสุขภาพที่ถูกวิธี เพื่อลดการบาดเจ็บและประโยชน๑ ที่ได๎รับจาก
การออกกําลังกายด๎วยการวิ่ง
(ร่าง) กาหนดการประจาจังหวัดพะเยา
15.30 – 16.00 น. จังหวัดที่สํงมอบคฑาวิ่งมาถึงศาลากลางจังหวัด (จังหวัดพะเยา จัดริมกว๏านพะเยา)
ที่รับมอบคฑา (หรือสถานที่จัดงานที่กําหนด)
16.00 – 16.15 น ผู๎แทนจังหวัดรับมอบคฑานําประชาชนที่รํวมวิ่งวอร๑มอัพรํางกาย

16.15 – 17.15 น.
17.15 – 17.20 น.
17.20 – 17.25 น.
17.25 – 18.30 น.
มติที่ประชุม: รับทราบ

ผู๎แทนทั้งจังหวัดที่สํงมอบและรับมอบคฑา พร๎อมด๎วยประชาชนรํวมวิ่งรอบสถานที่จัดงาน
ระยะทาง 2.5 ก.ม. (ระยะทางขึ้นอยูํกับความเหมาะสม)
พิธีสํงมอบคฑา (โดยผู๎แทนจังหวัดสํงมอบคฑาขึ้นเวทีสํงมอบคฑาแกํผู๎วําราชการจังหวัด
หรือผู๎แทน)
ถํายภาพรํวมกัน
การแสดง (ถ๎ามี)

1.5 โครงการสาธารณสุข 100ปีหมออนามัยห่วงใยสุขภาพคนไทยลดขยะชุมชนขจัดภัยไข้เลือดออกปีงบประมาณ
2561
นางนงคราญ เผ่าก๋า: แผนการดาเนินงานจังหวัด
โครงการที่ 1 รวมพลังสร๎างสุขภาพ สาธารณสุข 100 ปี หมออนามัยหํวงใยประชาชน สร๎างชุมชนปลอดขยะ รํวมขจัดภัย
ไข๎เลือดออกและมาลาเรีย
กิจกรรม
1.1 จัดกิจกรรมรวมพลังสร๎างออกดําเนินการเชิงรุกในหมูํบ๎าน ปฏิบัติงาน ๓ รอบๆ ละ ๗ วัน รวม ๒๑ วัน
โดยดําเนินการ
1. รพ.สต.รํวมกับ อสม. และประชาชน เยี่ยมครัวเรือนเพื่อสร๎างสุขภาพสิ่งแวดล๎อมและการปลอด
โรค ให๎คําแนะนําการดําเนินมาตรการ ๓ เก็บ ๓ โรค และการจัดการขยะในครัวเรือน ด๎วยหลัก3 R
2. ให๎ความรู๎คําแนะนํา และดูแลสุขภาพกลุํมเสี่ยง กลุํมป่วย อยํางน๎อย ๒ ครั้ง
1.2 รณรงค๑ปรับปรุงวัด ศาสนสถาน โรงเรียนสํงเสริมสุขภาพในเขตรับผิดชอบ
เกณฑ์จังหวัด
1. ทุกกิจกรรมเบิกคําใช๎จํายตามความเป็นจริง คําเบี้ยเลี้ยงให๎เบิก 120บาท/ คน หากดําเนินการเสร็จ
เรียบร๎อยมีเงินเหลือให๎คืนเงิน
2. ตั้ง ฏีกา 350 มาภายในวันที่ 17 กันยายน 2561
โครงการที่ 2 รวมพลังสร๎างชุมชนสุขภาพดี
กิจกรรม
2.1 สํงเสริมกิจกรรมการออกกําลังกายให๎กับประชาชนอยํางตํอเนื่อง โดยชมรมสร๎างสุขภาพเข๎มแข็ง
2.2 จัดรณรงค๑มหกรรมสํงเสริมการออกกําลังกาย วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ โดยชุมชนมีสํวนรํวม
เกณฑ์จังหวัด
1. ทุกกิจกรรมเบิกคําใช๎จํายตามความเป็นจริง
โครงการที่ 3 สร๎างที่พักขยะติดเชื้อ
กิจกรรม
3.1 สํารวจสถานที่และความพร๎อมในการกํอสร๎างที่พักขยะติดเชื้อใน โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตําบล

3.2 ดําเนินการกํอสร๎างที่พักขยะติดเชื้อ
เกณฑ์จังหวัด
1. ดําเนินการกํอสร๎างที่พักขยะติดเชื้อ (ตามแบบกํอสร๎างที่พักขยะติดเชื้อ) ตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ๎าง ให๎
แล๎วเสร็จภายในวันที่ 28 กันยายน 2561
กาหนดการกระทรวง
1. 27 สิงหาคม 2561 จังหวัดยืนยันสถานที่ รพ.สต.กํอสร๎างที่พักขยะติดเชื้อ
2. 28 สิงหาคม 2561 กระทรวงสาธารณสุขสํงหนังสือแนบมติ ครม. เสนอของบประมาณ จากสํานักงบประมาณ
3. 29-30 สิงหาคม 2561 สํานักงบประมาณ ตอบหนังสือพร๎อมโอนเงินงบประมาณให๎กระทรวงสาธารณสุข
4. 29-30 สิงหาคม 2561 กระทรวงสาธารณสุข สํงหนังสือแจ๎งโอนงบประมาณ และแนวทางดําเนินการโครงการ
***หมายเหตุ ขอให๎ทุกแหํงเตรียมความพร๎อมในการดําเนินงานทุกโครงการ ทั้งนี้รอหนังสือสั่งการจากกระทรวงอีกครั้งหนึ่ง
มติที่ประชุม: รับทราบ
วาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม เดือนสิงหาคม 2561
มติที่ประชุม: รับรองรายงานการประชุม
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
นายอนุโรจน์ ศุภการกาจร:
3.1 ความก้าวหน้าของการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ เดือนสิงหาคม 2561
3.1.1 ผลการเบิกจํายเงินงบประมาณรายจําย ภาพรวมจังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(ข๎อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2561)
1. รายจํายประจํา (งบดําเนินงาน + งบอุดหนุน + งบรายจํายอืน่ ) เบิกจําย ร๎อยละ 89.95
2. รายจํายลงทุน
เบิกจําย ร๎อยละ 72.77
ภาพรวมการเบิกจ่าย
เบิกจ่าย ร้อยละ 78.91
3.1.2 ผลการเบิกจํายเงินงบประมาณ งบรายจ่ายประจาสะสม แยกตามหนํวยงาน
(ข๎อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2561)
1. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เบิกจําย ร๎อยละ 86.19
2. โรงพยาบาลพะเยา
เบิกจําย ร๎อยละ 92.23
3. โรงพยาบาลเชียงคํา
เบิกจําย ร๎อยละ 92.21
4. วิทยาลัยพยาบาลฯ พะเยา
เบิกจําย ร๎อยละ 99.25
รวมรายจ่ายประจา
เบิกจ่าย ร้อยละ 89.95

3.1.3 ผลการเบิกจํายเงินตามโครงการฯ ของสานักงานสาธารณสุขอาเภอ แยกตามหนํวยงาน
(ข๎อมูลตั้งแตํ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง วันที่ 30 สิงหาคม 2561)
1. อําเภอเมืองพะเยา เบิกจําย ร๎อยละ 67.97
2. อําเภอจุน
เบิกจําย ร๎อยละ 88.00
3. อําเภอเชียงคํา
เบิกจําย ร๎อยละ 81.79
4. อําเภอเชียงมํวน
เบิกจําย ร๎อยละ 92.24
5. อําเภอดอกคําใต๎
เบิกจําย ร๎อยละ 33.04
6. อําเภอปง
เบิกจําย ร๎อยละ 71.77
7. อําเภอแมํใจ
เบิกจําย ร๎อยละ 69.01
8. อําเภอภูซาง
เบิกจําย ร๎อยละ 88.12
9. อําเภอภูกามยาว
เบิกจําย ร๎อยละ 75.42
3.1.4 ผลการเบิกจํายเงินตามโครงการฯ ของโรงพยาบาล แยกตามหนํวยงาน
(ข๎อมูลตั้งแตํ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง วันที่ 30 สิงหาคม 2561)
1. โรงพยาบาลพะเยา
เบิกจําย ร๎อยละ 32.21
2. โรงพยาบาลเชียงคํา
เบิกจําย ร๎อยละ 71.80
3. โรงพยาบาลจุน
เบิกจําย ร๎อยละ 58.78
4. โรงพยาบาลเชียงมํวน
เบิกจําย ร๎อยละ 45.65
5. โรงพยาบาลดอกคําใต๎
เบิกจําย ร๎อยละ 17.23
6. โรงพยาบาลปง
เบิกจําย ร๎อยละ 77.79
7. โรงพยาบาลแมํใจ
เบิกจําย ร๎อยละ 81.13
มติที่ประชุม: รับทราบ
วาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให๎ที่ประชุมทราบ
4.1 มติที่ประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
นางปรียานุช เชิดชูเหล่า: มติการประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดพะเยา วันที่ 17 สิงหาคม 2561
4.1.1 แนวทางการจัดการขยะติดเชื้อ จังหวัดพะเยา ปี 2562
ข๎อพิจารณา
1. ลดและคัดแยกตั้งแตํต๎นทาง
1.1 ถังขยะแยกประเภท มีป้ายแยกประเภท
1.2 มีที่พักมูลฝอยติดเชื้อที่ได๎มาตรฐาน
1.3 ให๎ความรู๎เกี่ยวกับการคัดแยก และจัดการขยะ (ปชช./ จนท./ ผู๎ป่วย ญาติ – กํอนกลับบ๎าน/
พนักงาน) แผํนพับ ป้าย โปสเตอร๑
2. ตั้งเป้าให๎ชัดเจนบนฐานข๎อมูลที่ถูกต๎อง กําหนดเป้าหมายในการดําเนินงานที่ชัดเจน

3. ครอบคลุม ตั้งแตํแหลํงกําเนิดจนถึงแหลํงกําจัด วิธีเก็บขนจากบ๎านถึง รพ.สต. ผู๎ป่วยนําสํงในภาชนะมิดชิด
(ถุงแดง กลํองพลาสติก) วิธีเก็บจาก รพ.สต.ถึง โรงพยาบาล บรรจุลงในกลํองพลาสติกมีฝาปิด
4. วิธีการจัดการถูกหลักสุขาภิบาล ดําเนินการตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2545 เรื่องการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
5. ใช๎การมีสํวนรํวมจากทุกภาคสํวน
5.1 อปท. รํวมรณรงค๑แยกขยะติดเชื้อในท๎องถิ่น
5.2 อปท. นําสํงขยะติดเชื้อให๎โรงพยาบาล
5.3 อปท. ออกข๎อกําหนดตามอํานาจหน๎าที่ของราชการสํวนท๎องถิ่น (ตาม พ.ร.บ. 2535)
4.1.2 การสํงเสริมให๎ท๎องถิ่นมีการจัดบริการอนามัยสิ่งแวดล๎อมที่ได๎มาตรฐาน (EHA)
ประเด็น EHA
EHA: 1001 การจัดการสุขาภิบาลอาหารในสถานที่จําหนํายและสะสมอาหาร
EHA: 1002 การจัดการสุขาภิบาลอาหารในตลาด (ตลาดสด/ ตลาดนัด)
EHA: 1003 การจัดการสุขาภิบาลอาหารในการจําหนํายสินค๎าในที่ทางสาธารณะ
(แผงลอยจําหนํายอาหาร)
EHA: 2001 การจัดการคุณภาพน้ําประปา (ผลิตโดยองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (อปท.))
EHA: 2002 การจัดการคุณภาพน้ําประปา (ผลิตโดยหนํวยงานอื่น)
EHA: 2003 การจัดการคุณภาพตู๎น้ําดื่มหยอดเหรียญ / น้ําดื่มบรรจุขวด
EHA: 3001 การจัดการส๎วมสาธารณะ
EHA: 3002 การจัดการสิ่งปฏิกูล
EHA: 4001 การจัดการมูลฝอยทั่วไป
EHA: 4002 การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
EHA: 4003 การจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน
EHA: 5000 การรองรับภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ
EHA: 6000 การจัดการเหตุรําคาญ
EHA: 7000 การจัดการกิจการที่เป็นอันตรายตํอสุขภาพ
EHA: 8000 การประเมินผลกระทบตํอสุขภาพ
EHA: 9001 การออกข๎อบัญญัติท๎องถิ่น
EHA: 9002 การออกหนังสือรับรองการแจ๎ง
EHA: 9003 การออกใบอนุญาต
EHA: 9004 การออกคําสั่งทางปกครอง
EHA: 9005 การเปรียบเทียบปรับและการดําเนินคดี
ข๎อพิจารณา
1. เห็นควรให๎ อปท ที่ยังไมํเคยสมัครเข๎ารับการประเมิน EHA สมัครเข๎ารับการประเมิน
2. อปท.ที่ผลการประเมินหมดอายุ สมัครเข๎ารับการประเมินในปี 2562
3. ควรสมัครเข๎าประเมินในหมวด 1000 – 4000 (เพื่อประกอบเป็นคะแนนประกอบการประเมิน LPA)

มติที่ประชุม
การให๎ท๎องถิ่นสมัครเข๎ารํวม EHA เห็นควรนําเข๎าคณะกรรมการการจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดพะเยา และ
กําหนดให๎ท๎องถิ่นเขารับการประเมิ น โดยเน๎นสมัครเข๎ารับการประเมิน ด๎านการจัดการขยะ และเห็นควรกําหนดเป็น
ตัว ชี้วัดในการประเมิน ของท๎องถิ่น ด๎ว ย เพื่อ เป็นการขับ เคลื่ อนการจัดการขยะมูล ฝอยของจังหวัด ตามประเด็ น
พิจารณา
ข๎อเสนอแนะจากที่ประชุมเพิ่มเติม
1. ปัญหาเรื่องขยะ ที่สําคัญคือการคัดแยกขยะตั้งแตํต๎นทาง หากเราสามารถดําเนินการจัดการในเบื้องต๎น ใน
ชุมชน โดยการออกข๎อกําหนดของท๎องถิ่น โดยเริ่มจากการกําหนด วันและประเภทขยะในทิ้งแตํละวัน เชํนเดียวกับ
ประเทศญี่ปุ่น ปัญหาในการคัดแยกขยะต๎นทางก็จะไมํมี การบริหารจัดการขั้นตอนตํอไป จะงํายขึ้น
2. จากข๎อเสนอแนะของศูนย๑อนามัยที่ 1 เชียงใหมํ จังหวัดพะเยายังไมํผํานเกณฑ๑ ตัวชี้วัด จังหวัดมีระบบการ
ลดปัจจัยเสี่ยงด๎านสุขภาพ ด๎านสิ่งแวดล๎อม
ในประเด็น เรื่ องการจั ดทําฐานข๎อมู ล ของการจัดการขยะมูล ฝอยติดเชื้อ จังหวัดพะเยา ยังไมํผํ านเกณฑ๑
เนื่องจากยังมีข๎อมูลขยะติดเชื้อ ไมํครบทุกแหลํงกําเนิด ได๎แกํ รพ.เอกชน คลินิกคน คลินิกสัตว๑ ซึ่งควรกําหนดแนวทาง
ในการดําเนินการในปีงบประมาณ 2562
ในการนี้ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา จะขอความรํวมมือ ปศุสัตว๑จังหวัดในการประสานขอข๎อมูลขยะ
ติดเชื้อ จากคลินิกสัตว๑ และจัดทําแนวทาง การจัดการขยะติดเชื้อของ สถานบริการเอกชน ในปีงบประมาณ 2562
(สัญญาวําจ๎างเก็บขยะติดเชื้อ)
มติที่ประชุม: รับทราบ
4.2 ร่าง ตัวชี้วัดกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 2562
นางปรียานุช เชิดชูเหล่า: (รําง) แผนปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล๎อม ปี 2562
1. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อและอนามัยสิ่งแวดล๎อมในสถานบริการสาธารณสุขตามเกณฑ๑
GREEN & CLEAN Hospitals
ตัวชี้วัด
1. ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ ได๎รับการจัดการอยํางถูกต๎องตามหลักวิชาการ
เกณฑ๑ 95%
2. โรงพยาบาลภาครัฐ และเอกชน มีการจัดการมูลฝอยติดเชื้ออยํางถูกต๎อง เกณฑ๑ 85%
3. รพ.พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล๎อมได๎ตามเกณฑ๑ GREEN & CLEAN Hospital เกณฑ๑ ดีมาก 40%
พื้นฐาน 100%
2. สํงเสริมการพัฒนาคุณภาพการจัดการอนามัยสิ่งแวดล๎อมขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นและสร๎างการมีสํวนรํวม
ของชุมชน
ตัวชี้วัด
1. ตําบลมีชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการอวล.และมีการพัฒนาศักยภาพ เกณฑ๑ 60%
เจ๎าหน๎าทีใ่ นพื้นที่ (Active Community)
2. จังหวัดมีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล๎อมและสุขภาพ
เกณฑ๑ 100%
อยํางบูรณาการ มีประสิทธิภาพ และยั่งยืน ผํานเกณฑ๑ระดับพื้นฐาน

3. เทศบาลมีการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล๎อม (EHA)
ระดับพื้นฐานขึ้นไป 4 ประเด็นหลัก (EHA 1000 - 4000) (อยํางใดอยํางหนึ่ง)

เกณฑ๑ 60%

3. โครงการเฝ้าระวัง และประเมินความเสี่ยงด๎านสิ่งแวดล๎อม และสุขภาพในพื้นที่เสี่ยงพื้นที่เฉพาะ และการตอบโต๎
ภาวะฉุกเฉิน
ตัวชี้วัด
1. พัฒนาศูนย๑ข๎อมูลเฝ้าระวังด๎านอนามัยสิ่งแวดล๎อม ระดับอําเภอ ระดับพื้นที่
พื้นที่ ศก.พ.
2. HIA ด๎าน (….) พื้นที่ เศรษฐกิจพิเศษ
พื้นที่ ศก.พ.
3. พัฒนาชุมชนต๎นแบบด๎านอนามัยสิ่งแวดล๎อม (GREEN & CLEAN Cities)
พื้นที่ ศก.พ.
4. เฝ้าระวัง ประเมินความเสี่ยง และตอบโต๎ภาวะฉุกเฉินด๎านสิ่งแวดล๎อม
พัฒนาวิชาการ
ในพื้นที่เสี่ยง (น้ําทํวม ดินถลํม)
สําหรับเจ๎าหน๎าที่
5. พัฒนาเครือขํายการจัดการคุณภาพน้ําบริโภค พื้นที่ทุรกันดาร
ในพื้นทีเ่ ป้าหมาย
มติที่ประชุม: รับทราบ
4.3 สรุปผลการดาเนินงานโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
นางจารุวรรณ บัวบึงนาง: สรุปผลการดําเนินงานโครงการคัดกรองมะเร็งเต๎านม โดยเครื่องเอ็กซเรย๑เต๎านมเคลื่อนที่ เฉลิมพระ
เกียรติ สมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมที่วําการอําเภอแมํใจ
จังหวัดพะเยา
๑. ผู๎เข๎ารํวมพิธีเปิดโครงการฯ
จํานวน ๕๕๐ คน
๒. ประชาชนกลุํมเสี่ยงได๎รับการสอนสุขศึกษา เรื่องโรคมะเร็งเต๎านม จํานวน ๓๖๓ คน
๓. ประชาชนกลุํมเสี่ยงได๎รับการสอนทักษะการตรวจเต๎านมด๎วยตนเอง จํานวน ๓๖๓ คน
๔. ประชาชนกลุํมเสี่ยงได๎รับการตรวจเต๎านมโดยแพทย๑
จํานวน ๒๕๐ คน
๕. พบก๎อนสงสัย
จํานวน ๒๒ คน
๖. ตรวจ Mammogram
จํานวน ๒๑ คน
๗. ตรวจ Ultrasound
จํานวน ๒๑ คน
๘. Refer
จํานวน ๕
คน
มติที่ประชุม: รับทราบ

4.4 สรุปผลการติดตามเร่งรัดการบันทึกข้อมูล ผลการดาเนินงานสุขภาพภาคประชาชน ประจาปี 2561
นางสุรีย์ภรณ์ เลิศวัชรสกุล: สรุปผลการติดตาม เรํงรัดการบันทึกข๎อมูล ผลการดําเนินงาน สุขภาพภาคประชาชน ประจําปี
2561 www.thaiphc.net
มติที่ประชุม: รับทราบ
4.5 รายงานความก้าวหน้าผลการประเมิน รพ.สต.ติดดาว
นางสุรีย์ภรณ์ เลิศวัชรสกุล: แผนจัดตั้ง PCC จังหวัดพะเยา ปี 2560 – 2561
PCC 2560
อําเภอเมืองพะเยา
PCC บ๎านต๐อม 1. รพ.สต. บ๎านต๐อม 2. รพ.สต. บ๎านต๊ํา
อําเภอปง
PCC ขุนควร 1. รพ.สต. ขุนควร
อําเภอเชียงคํา
PCC หยํวน
1. ศสม. หยํวน
อําเภอภูซาง
PCC ทุํงกล๎วย 1. ศสม. ทุํงกล๎วย
PCC 2561
อําเภอเมืองพะเยา
PCC บ๎านต๐อม 1. รพ.สต. บ๎านตุํน
PCC แมํปืม
1. สอน. แมํปืม 2. รพ.สต. ทําจําปี 3. รพ.สต. ทําวังทอง
อําเภอแมํใจ
PCC แมํใจ
1. รพ.สต. แมํใจ 2. รพ.สต. บ๎านเหลํา 3. รพ.สต. ป่าแฝก
อําเภอจุน
PCC พระธาตุขิงแกง 1 รพสต. พระธาตุขิงแกง
อําเภอเชียงมํวน
PCC สระ
1. รพ.สต. สระ
แผนระยะ 10 ปี 46 ทีม 18 Cluster
PCC 2560 = 5 ทีม
PCC 2561 = 9 ทีม
ร๎อยละ 30.43
ผลการดาเนินงาน
ปี 2560 ผํานขึ้นทะเบียน 3 S 83% (5/6) (ไมํผํานปี 2561 PCC เจดีย๑คํา CUP เชียงคํา )
ปี 2561 ผํานขึ้นทะเบียน 3 S 100% (9/9)
รพ.สต. ติดดาว
KPI: ผํานเกณฑ๑ร๎อยละ 25
ผลการประเมิน ปี 2561 จํานวน รพ.สต. 95 แหํง ผําน 38 แหํง 40%
โอกาสพัฒนา
1. ทีมประเมินสหวิชาชีพ ความเข๎าใจ เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพ เกณฑ๑ มาตรฐาน
2. เกณฑ๑มาตรฐาน ประเมินในแตํละหมวด
หมวด 1 บริหาร การมีและใช๎ข๎อมูล Green & Clean ขยะติดเชื้อ
หมวด 2 ภาคีมีสํวนรํวม เชื่อมโยง พชอ. ประเด็นพื้นที่ พชต. /พชม.

หมวด 3 บุคลากรดี การพัฒนาศักยภาพ ทักษะตามบทบาท วิชาการ นวัตกรรม
หมวด 4 บริการดี มาตรฐานระบบบริการสาธารณสุข
- ภายใน High Risk ระบบยา IC Lab EMS ความพร๎อมภาวะฉุกเฉิน
- ภายนอก เชิงรุก เยี่ยมบ๎าน COC 5 กลุํมวัย คุ๎มครองผู๎บริโภค
หมวด 5 ผลลัพธ๑ดี
- ปัญหาพื้นที่ เชิงพัฒนาตามระบบ
- KPI ที่กําหนด HDC QOF
3. ระบบสนับสนุน
3.1 โรงพยาบาลแมํขําย ระบบยา IC Lab วัสดุอุปกรณ๑ (Central Supply)
3.2 คปสอ. ทีมประเมิน เยี่ยมสนับสนุน ถอดบทเรียน แผนพัฒนา คงสภาพความตํอเนื่อง
3.3 จังหวัด เยี่ยมสนับสนุน ติดตาม ทีมประเมินสหวิชาชีพ
3.4 การสร๎างการมีสํวนรํวมขับเคลื่อน บูรณาการรํวม HL พชอ. พชต. พชม. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
พชอ. 2562
1. HRD แนวคิด เป้าหมาย (คณะกรรมการ, เลขานุการ)
2. กระบวนการขับเคลื่อน DHML
3. ใช๎เวทีระดับจังหวัดในการติดตาม/ เยี่ยมเสริมพลัง (บูรณาการหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง)
4. ติดตามผลลัพธ๑ PMC & PHC (Health + Social)
PCC 2562
1. การสนับสนุนของ CUP (วิชาชีพ คุณภาพ มาตรฐาน)
2. วิเคราะห๑ผลการดําเนินงาน (ประชาชนสุขภาพดี ; HL)
3. พัฒนาตํอยอด และตํอเนื่อง คุณภาพ 3 S
4. HRD แพทย๑เวชศาสตร๑ครอบครัว สหวิชาชีพ
5. Self-care อสค care giver
คุณภาพ 2562
1. การสนับสนุนของ CUP คุณภาพ เชื่อมตํอบูรณาการ HA & 5 Star in PMC
2. HRD Concept ทีมทุกระดับ รพ.สต.
3. พัฒนาตํอยอด และตํอเนื่อง แลกเปลี่ยนเรียนรู๎
4. ติดตาม เยี่ยมเสริมพลัง
5. ประเมินรับรอง
มติที่ประชุม: รับทราบ

4.6 สรุปสาระสาคัญของการประชุม CFO
นายสุรินทร์ ใจมั่น: แจ๎งสรุปผลการประชุม CFO เพื่อให๎ที่ประชุมรับทราบและอนุมัติ ดังนี้
สถานการณ๑และตัวชี้วัดด๎านการเงินการคลัง จังหวัดพะเยา เดือนกรกฎาคม 2561 พบโรงพยาบาลที่ต๎องเฝ้าระวัง
เพิ่มขึ้น คือ โรงพยาบาลจุน (วิกฤตระดับ 1) และโรงพยาบาลปง (วิกฤตระดับ 2) จําเป็นต๎องพิ จารณาในเรื่อง NWC ไมํให๎ติด
ลบ โดยให๎พิจารณาเรื่องการจํายหนี้และคําตอบแทน
สปสช. แจ๎งกําหนดการปิดยอดงบ UC ปีงบประมาณ 2561 (2 รอบ) รอบแรกประมาณการจากคาดการณ๑รายรับ
ปี 2561 สําหรับรอบที่ 2 จัดสรรเงินคืนให๎หนํวยบริการ เมื่อผลงาน IP ครบ 12 เดือน กรณีมีเงินเหลือ จํายคืนตามผลงาน
การให๎บริการ IP จานวน 12 เดือน ด๎วยอัตราจํายที่เทํากันทุกแหํง ตามจานวน Sum AdjRW เฉพาะ IP ในเขต และเด็กเกิด
ใหมํ ที่ปรับด๎วยคํา K1 (ตามประเภทกลุํมหนํวยบริการ) โดยหนํวยบริการจะได๎รับการโอนเงิน IP ตาม STM เดือน กรกฎาคม
– กันยายน 2561 ตามการสํงข๎อมูลปกติ โดยจะไมํมีการเรียกเงินคืนจากหนํวยบริการ หากได๎รับเงินโอนเกินยอดประกัน จาก
การคาดการณ๑ผลงาน 9 เดือน มติเบื้องต๎นจาก CFO: โรงพยาบาลชุมชนตามจํายหนี้ Op refer ในจังหวัดปี 2561 อยํางน๎อย
80% กรณี CT Scan ให๎จําย 100% (ขอให๎โรงพยาบาลพะเยา เรํงดําเนินการแจ๎งหนี้)
การจัดสรรงบบุคลลาสถานะและสิทธิ งวด 3 - 4 ปีงบประมาณ 2561
มติเบื้องต๎นจาก CFO: เห็นชอบให๎จัดสรรโดยใช๎เกณฑ๑เดิมตามแนวทางการจัดสรรงวด 1 - 2 และหนํวยบริการสํง
เรียกเก็บกรณีรักษา AE/ OP Refer ให๎สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2561 หากมีเงินคงเหลือ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดจะจัดสรรคืนโรงพยาบาลให๎แล๎วเสร็จภายใน 30 พฤศจิกายน 2561
การพิจารณาจัดสรรเงินค่าบริการทางการแพทย์ ที่เบิกจ่า ยในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ
2562 ระดับจังหวัด
เนื่องจาก สปสช. กําหนดเงื่อนไขวํางบระดับจั งหวัด ระดับเขต สามารถพิจารณาได๎เฉพาะโรงพยาบาลชุมชน และ
โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตําบล ทั้งนี้งบ 20% จังหวัดได๎มีการกลั่นกรองและอนุมัติรายการจํานวน 3,764,168.58 บาท
(43%) สํวนที่เหลือ 5,022,030.31 บาท (57%) คืนให๎ CUP ตามสัดสํวนผลรวมวงเงินคําเสื่อม เพื่อพิจารณาตามความ
เหมาะสม (การพิจารณางบจังหวัดได๎พิจารณาให๎แกํอําเภอเมือง - ภูกามยาว, อําเภอเชียงคํา - ภูซาง และปีถัดไปอาจให๎อําเภอ
อื่น เนื่องจากเบื้องต๎นพบวําโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตําบล ทุกแหํงมีรายการครุภัณฑ๑ในเบื้องต๎นครบถ๎วนแล๎ว) สํวนรายการ
ที่เสนอขอระดับเขต (รอการพิจารณา) จะเป็นรายการของโรงพยาบาลชุมชน วงเงิน 6,405,000.00 บาท
มติที่ประชุม: รับทราบ และอนุมัติตามที่เสนอ
4.7 ความก้าวหน้าการพัฒนาโปรแกรม EMR
นายเฉลิม ใจอุ่น: รายงานความก๎าวหน๎าการพัฒนา Program Electronic Medical Record (EMR)
1. ประโยชน์
1.1 ตํอผู๎รับบริการ
1. ความตํอเนื่องของการรักษาในกรณีย๎ายรพ.ที่รักษา
1. ลดความซ้ําซ๎อนของการใช๎ยา / ตรวจLAB

1. เรื่องป้องกันแพ๎ยาซ้ํา
1.2 ตํอหนํวยงาน
1. ลดคําใช๎จํายซ้ําซ๎อนด๎านยา และ lab
2. นําข๎อมูลมาวางแผนแก๎ไขปัญหา
3. ลดขั้นตอนการประสานงานระหวํางหนํวยงาน
4. ตอบโจทย๑ระบบ intermediate care,PCC/ COC
5. เพื่อการเชื่อมโยงข๎อมูลด๎านรักษาในเครือขําย ตามมาตรฐาน HA
6. ลดต๎นทุนทางอ๎อมของหนํวยงานไปสูํ smart hospital
2. ระบบความปลอดภัย
1. มีระบบอนุญาตให๎ใช๎ข๎อมูลของเจ๎าของข๎อมูล โดยใช๎บัตรประชาชนผําน smart card เข๎าสูํระบบและลง
ชื่ออนุญาตใช๎ข๎อมูลในแบบฟอร๑มตํอหน๎าเจ๎าหน๎าที่ Upload ขึ้นสูํระบบเพื่อเป็นหลักฐาน และกํากับการใช๎ข๎อมูลของ
บุคลากร
2. มีระบบป้องกันความลับของผู๎ป่วย โดยการกําหนดให๎มีระบบไมํแสดงโรคที่ปกปิดและคําสําคัญหรือยาที่จะ
เข๎าถึงโรคที่ปกปิด
3. มีระบบกําหนดสิทธิ์ของผู๎ใช๎ข๎อมูล โดยจัดระดับสิทธิ์การเข๎าถึงข๎อมูล ให๎คณะกรรมการแตํละโรงพยาบาล
กําหนดสิทธิ์การเข๎าถึงข๎อมูล
๔. มีระบบป้องกันการนําข๎อมูลไปเผยแพรํ โดยให๎มีลายน้ําแทรกชื่อ สกุล เลข 13 หลัก และวันเวลาที่ผู๎ใช๎
ข๎อมูลสืบค๎นอยูํด๎านหลังชื่อผู๎ป่วยที่ถูกค๎น
๕. มีระบบเก็บข๎อมูลการใช๎ข๎อมูลของผู๎สืบค๎น ที่สามารถตรวจสอบภายหลังได๎
3. โอกาสในการพัฒนา
๑. พัฒนาตํอยอดโปรแกรม Thai coc/ thai refer/ ทะเบียนมะเร็ง ที่ไมํต๎องบันทึกข๎อมูลซ้ําซ๎อนให๎สามารถ
สํงข๎อมูลเข๎าสูํ Thai coc/ thai refer ได๎
๒. พัฒนาให๎เป็นโปรแกรมสื่อสารระหวํางแพทย๑กับคนไข๎ ผําน mobile application
๓. พัฒนาให๎เป็นโปรแกรมให๎ผู๎รับบริการเข๎าถึงข๎อมูลของตนเองได๎ ผําน mobile application เพื่อการดูแล
สุขภาพของตนเอง
มติที่ประชุม: รับทราบ การพัฒนาโปรแกรมให๎เน๎นในเรื่องของระบบความปลอดภัยของข๎อมูลเป็นหลัก

4.8 การติดตามมาตรการไข้เลือดออก จังหวัดพะเยา ปี 2561 และ Road Map โครงการอาสาปราบยุงลาย
นางฉัตรศิริ พิสิษฐ์กลุ : สถานการณ๑ไข๎เลือดออก สัปดาห๑ที่ 35
จังหวัดพะเยา จํานวน 113 ราย
อัตราป่วยแยกรายอาเภอ จังหวัดพะเยา
อาเภอ
ปง

สะสม
อัตราต่อ
จานวน
แสนประชากร
43
81.25

4 สัปดาห์ล่าสุด
อัตราต่อ
จานวน
แสนแสนประชากร
14
26.67

เชียงคา

27

35.03

0

0

ภูซาง
เมือง

9
21

28.34
16.2

1
4

3.14
3.29

แม่ใจ

3

8.69

0

0

ดอกคาใต้
จุน

5
3

7.04
5.94

1
2

1.44
4.03

เชียงม่วน

1

5.22

1

5.28

ภูกามยาว

0

0

0

0

รวมทั้งจังหวัด

113

23.5

23

4.84

ค่าพยากรณ์

ค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง

เมืองพะเยา

86

71

ผู้ป่วยจริง
ณ 25 สค 61
21

แมํใจ

7

14

3

ดอกคําใต๎

68

29

5

จุน
ปง

17
24

3
7

3
43

เชียงคํา
เชียงมํวน

34
7

18
0

27
1

ภูกามยาว
ภูซาง

18
9

2
7

0
9

อาเภอ

รวม

270

169

113

โครงการอาสาปราบยุงลาย
- ให๎รายงานผลการสํารวจลูกน้ํา ตามแบบฟอร๑ม ทุกวันพุธ
มติที่ประชุม: รับทราบ
4.9 รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงาน วัณโรค
4.9.1 ผลการดาเนินงานวัณโรค รอบ 11 เดือน (1 ตุลาคม 2560 - 27 สิงหาคม 2561) จังหวัดพะเยา ปี 2561
ผลการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอด (PA 2561)
นางฉัตรศิริ พิสิษฐ์กุล:
Cohort 1/ 2561 แยกรายโรงพยาบาล
หน่วยบริการ

4

คาดการณ์ Suscess Rate
{(A+B+C+E)/
(G-F)}*100
7
85.71
24
85.00

3

1

5
24

100.00
86.96

3
15

3
9

1
1

8
32

57.14
70.97

3

1

1

5

75.00

39

20

8

105

79.38

กาลังรักษา รักษาครบ รักษาหาย เสียชีวิต โอนออก เปลี่ยนวินิจฉัย รวม
A
B
C
D
E
F
G

โรงพยาบาลจุน
โรงพยาบาลเชียงคํา

2
3

1
5

2
8

โรงพยาบาลเชียงมํวน
โรงพยาบาลดอกคําใต๎

1
5

2
9

2
6

6

1
1

โรงพยาบาลปง
โรงพยาบาลพะเยา
โรงพยาบาลแมํใจ
ผลรวมทั้งหมด

17

19

1
3

1
1

2

Cohort 2/ 2561 แยกรายโรงพยาบาล
หน่วยบริการ

กาลังรักษา รักษาครบฺ รักษาหาย
A
B
C

เสียชีวิต
D

7

2

คาดการณ์ Suscess Rate
{(A+B+C)/(F-G)}*100

7

85.71

24

91.30

1

100

4

โรงพยาบาลเชียงคํา

8

โรงพยาบาลเชียงมํวน

1

โรงพยาบาลดอกคําใต๎

9

3

5

2

1

20

89.47

โรงพยาบาลปง

8

1

4

1

1

15

92.8

โรงพยาบาลพะเยา

12

1

9

10

32

68.75

1

1

2

50

โรงพยาบาลแมํใจ

1

รวม
F

โรงพยาบาลจุน

6

2

เปลี่ยนวินิจฉัย
E
1

รวม

42

11

28

17

3

101

82.65

4.9.2 SAT TB จังหวัดพะเยา สัปดาห๑ที่ 34 (ข๎อมูล 1 ตุลาคม 2560 - 27 ส.ค. 2561)
1. N = 560 (MDR 3 ราย)
2. ชายตํอหญิง
2.20 : 1
3. ผู๎ป่วยรายใหมํ
ร๎อยละ 86.42
4. กลับเป็นซ้ํา
ร๎อยละ 5.89
5. วัณโรคในปอด
429 ราย (76.60%)
6. วัณโรคนอกปอด
131 ราย (23.39%)
7. อยูํระหวํางการรักษา จํานวน 305 ราย ร๎อยละ 54.46 การบันทึกการติดตามการกินยา DOT มีหลักฐานบันทึก
DOT 283 ราย (ร๎อยละ 92.78) ไมํพบข๎อมูลการDOT 22 ราย
8. ไมํพบการบันทึก DOT จังหวัดพะเยา สัปดาห๑ที่ 34 (ข๎อมูล 1 ตุลาคม 2560 - 27 ส.ค. 2561)
การติดตาม รายงานโครงการคัดกรองวัณโรคในผู้สูงอายุ (งบ PPA เขต) ปี 2561
เครือข่ายบริการ
โรงพยาบาลพะเยา

รายงานสรุปผลการดาเนินงาน

รายชื่อผู้ได้รับการคัดกรองวัณโรค

/

/

/

/

โรงพยาบาลเชียงคํา
โรงพยาบาลดอกคําใต๎
โรงพยาบาลจุน
โรงพยาบาลปง
โรงพยาบาลเชียงมํวน
โรงพยาบาลแมํใจ

4.9.3 งบประมาณที่ได้รับโอน จาก สปสช. การกากับการกินยา (DOT) และการค้นหาผู้ป่วยวัณโรค (ACF)
ปีงบประมาณ 2561
นางฉัตรศิริ พิสิษฐ์กุล: มติการประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ เขต 1 เชียงใหมํ ครั้งที่ 4/ 2561
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เห็นชอบหลักเกณฑ๑การจัดสรรงบประมาณเกี่ยวกับวัณโรค
1. การจัดสรรการกากับกินยา DOT (เขต 1: 5,605,250 บาท)
- จัดสรรตามจํานวนผู๎ป่วยที่ได๎รับการทํา DOT (รายบุคคล เลข 13 หลัก)
- ใช๎ข๎อมูล 4 ไตรมาส (การให๎บริการ DOT)
- การคํานวณการจัดสรร: ตามจํานวนผู๎ป่วยทั้งหมดที่ได๎รับการทํา DOT เฉพาะผู๎มีสิทธิ UC
2. การจัดสรรการค้นหาผู้ป่วยวัณโรค (ACF) (เขต 1: 1,401,312 บาท
- สัดสํวนการให๎บริการ
- verbral screening : CXR : AFB = 15:70:15

- ตามจํานวนคนที่ได๎รับบริการ รายหนํวยบริการ (ไมํซ้ําคน)
- จัดสรรตามจํานวนคนที่ได๎รับบริการ รายหนํวยบริการ (ไมํซ้ําคน)
- จัดสรรตามจํานวนผลงานที่เกิดขึ้นในปี 2560 จากฐาน TB DATA HUB
- เฉพาะผู๎ที่มีสิทธิประกันสุขภาพ
3. งบประมาณที่ได้รับโอน แยกรายหน่วยบริการ
หน่วยบริการ

จัดสรร DOT

จัดสรร ACF

รวม

โรงพยาบาลพะเยา

352,059.90

18,986.10

371,046.00

โรงพยาบาลเชียงคํา

172,770.14

15,717.43

188,487.56

โรงพยาบาลดอกคําใต๎

166,250.51

34,464.36

200,714.86

โรงพยาบาล

39,117.77

9,787.38

48,905.15

โรงพยาบาลปง

104,314.04

3,827.96

108,142.00

โรงพยาบาลแมํใจ

26,078.51

17,464.41

43,542.92

โรงพยาบาล

34,228.05

13,916.15

48,144.20

894,818.92

114,163.79

1,008,982.69

รวม

มติที่ประชุม: รับทราบ
4.10 การเฝ้าระวังเหตุการณ์ ทีม SAT ประจาเดือนสิงหาคม 2561
นางฉัตรศิริ พิสิษฐ์กุล:
4 เหตุการณ์สาคัญ
1. ผู๎ป่วยโรคติดเชื้อ Streptococcus suis เสียชีวิต อําเภอเมืองพะเยา
สรุปสถานการณ๑โรค S.suis จังหวัดพะเยา ปี 2561
1. จังหวัดพะเยา มีอัตราป่วยสะสม/ แสน สูงสุดอันดับ 1 ของประเทศ
2. จํานวน ผู๎ปว่ ยทั้งหมด 28 ราย เสียชีวิต 1 ราย
3. ปี 2561 จํานวน ผู๎ป่วยสูงกวําปีกํอน และสูงกวําคํามัธยฐาน
4. อําเภอภูซาง มีอัตราป่วยสะสม/ แสน สูงสุดของ จ.พะเยา
Key Message: การขับเคลื่อน พชพ.
มติจากการประชุมคณะกรรมการโรคติดตํอ จังหวัดพะเยา
1. มาตรการระยะยาว เพื่อการลดความเสี่ยง โดยผู๎บริโภค รณรงค๑คนรุํนใหมํ ไมํกินดิบ

2. มาตรการกระตุ๎นสนับสนุน การมีพฤติกรรมบริโภคที่เหมาะสม โดยใช๎ Key Message
คือ กลุํมเสี่ยงโรคหูดับ คือ คนที่รํางกายอํอนแอ อดทน ทํางานหนัก ดื่มสุรา ผู๎ชาย วัยกลางคนถึง
สูงอายุ มีโรคประจําตัว
2. การระบาดของโรคมือเท๎าปากในศูนย๑เด็กเล็ก อําเภอเชียงคํา
สรุปสถานการณ๑โรค มือเท๎าปาก จังหวัดพะเยา ปี 2561
1. จังหวัดพะเยามีอัตราป่วยสะสม/ แสน สูงสุดอันดับ 3 ของประเทศ และอันดับ 1 ของเขตฯ 1
2. อําเภอเชียงคํา มีอัตราป่วยสะสม/ แสน สูงสุดของจังหวัดพะเยา
3. สถานการณ๑มีแนวโน๎มเพิ่มสูงขึ้น
3. การระบาดของโรคไข๎หวัดใหญํ ชนิดเอ ใน โรงเรียนเอกชน อําเภอเชียงคํา
มาตรการดําเนินการควบคุมโรคที่ดําเนินการแล๎ว
1. หยุดเรียนในห๎องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีอัตราป่วยสูง ระหวํางวันที่ 16 - 21 สิงหาคม
2561
2. ทําความสะอาดอาคาร พื้นห๎อง โต๏ะเก๎าอี้ อุปกรณ๑การเรียน ด๎วยน้ํายาฆําเชื้อโรค
3. คัดกรองและเฝ้าระวังผู๎ป่วยโรคไข๎หวัดรายใหมํ ในนักเรียนทุกระดับชั้น
สรุปสถานการณ๑โรค ไข๎หวัดใหญํ จังหวัดพะเยา ปี 2561
1. จังหวัดพะเยามีอัตราป่วยสะสม/ แสน สูงสุดอันดับ 4 ของประเทศ และอันดับ 2 ของเขตฯ 1
รองจากเชียงใหมํ
2. อําเภอภูซาง มีอัตราป่วยสะสม/ แสน สูงสุดของ จังหวัดพะเยา
3. สถานการณ๑มีแนวโน๎มเพิ่มสูงขึ้น
4. ผู๎ป่วยสงสัยโรคคอตีบ อําเภอเมืองพะเยา
มติที่ประชุม: รับทราบ
4.11 การขับเคลื่อนองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพจังหวัดพะเยา
นางปิยพร ผดุงวงศ์: ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy)
เป้าหมาย
ประชาชนทุกภาคสํวนมีความรอบรู๎ด๎านสุขภาพ มีสํวนรํวมในการวางระบบในการดูแลสุขภาพ ได๎รับโอกาสที่
เทําเทียมกันในการเข๎าถึงบริการสาธารณสุขที่จําเป็น และอยูํในสภาพแวดล๎อมที่เอื้อตํอการมีสุขภาวะ ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต๎ระบบสาธารณสุขที่เป็นเอกภาพและการอภิบาลระบบที่ดี
ชุมชน Health Literate Communities
กระบวนการ 9 ขั้นตอน อ.ชนวนทอง ธนสุกาญจน๑ มหาวิทยาลัยมหิดล
1. Grand Tour ดูคน ดูสิ่งแวดล๎อม
2. ค๎นหาทุนมนุษย๑ ทุนสังคม
3. ค๎นหาคนรอบรู๎สุขภาพที่มีลักษณะตามตัววี
4. กระตุ๎นการมีสํวนรํวมด๎วยแบบประเมิน HLO และข๎อมูลอื่นที่เกี่ยวข๎อง เชํน การเจ็บป่วย อาชีพ

5. ตัดสินใจรํวมกันวําจะทําอะไร และบอกได๎อยํางไรวําสําเร็จ
6. จัดทํากลไกในการทํางานรํวมกัน
7. ประเมินการนํานโยบายไปสูํการปฏิบัติ
8. ถอดบทเรียนและสรุปประเมินผลสัมฤทธิ์
9. พัฒนาตํอเนื่อง
มติที่ประชุม: รับทราบ
4.12 รายงานความก้าวหน้าโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย
นางสาวสุภาภรณ์ ใจบุญลือ:
แนวทาง 3 ยุทธศาสตร๑ 10 มาตรการ
การสื่อสารและการมีส่วนร่วม
1. ประกาศนโยบาย Food Safety Hospital
2. ทําความเข๎าใจและสร๎างการมีสํวนรํวมของประชาชน
3. ทําความเข๎าใจ และสร๎างการมีสํวนรํวมของเจ๎าหน๎าที่ และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง
สร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดซื้อจัดจ้าง
1. การทําให๎สามารถจัดซื้อด๎วยวิธีการเชํนเดียวกับนวัตกรรมไทย
2. การทําให๎มีราคาขายที่ดีขึ้นจากมูลคําที่เพิ่ม ด๎วยความปลอดภัยของอาหาร
3. จัดทําเมนูอาหาร และวัตถุดิบลํวงหน๎าอยํางน๎อย 2 เดือน และมีเมนูชูสุขภาพ
4. มีเมนูอาหารที่สอดคล๎องกับวัตถุดิบที่มีในพื้นที่ และจัดให๎มีพื้นที่จาหนําย
การควบคุมมาตรฐาน (วัตถุดิบ/ สถานที่)
1. ตรวจสอบคุณภาพโดยโรงพยาบาล
2. ตรวจสอบคุณภาพประจาปี
3. มีคําปรับกรณีไมํได๎มาตรฐาน
ความก้าวหน้าการดาเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย
มาตรการ
1. การกําหนดนโยบาย
2. คณะทํางาน
3. การสื่อสารนโยบาย
4. แผนงาน/ โครงการ
(การบูรณาการรํวม)
5. การกําหนดเมนูอาหาร
ลํวงหน๎า 2 เดือน
6. ระบบจัดซื้อจัดจ๎าง
7. ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบทุก
เดือน/ Mobile

เมืองพะยา
√
√
√
√

เชียงคา
√
√
√
√

แม่ใจ
√
√
√
√

ปง
√
√
√
√

ดอกคาใต้
√
√
√
√

จุน
√
√
√
√

เชียงม่วน
√
√
√
√

√

√

√

√

√

√

√

จ๎างเหมา

ทําเอง

ทําเอง

ทําเอง

ทําเอง

ทําเอง

ทําเอง

√/√

√/√

√/√

√/x

√/√

√/x

√/√

8. มาตรฐานโรงครัว/
ร๎านอาหาร(ทุก6เดือน)
9. มีจุดจําหนํายผักปลอดภัย/
การตรวจสอบ

√/√

√/√

√/√

x/-

√/x

√/√

√/-

√/√

√/√

√/√

x/-

√/√

√/x

√/√

ผลการดาเนินงาน
ข๎อมูลวัตถุดิบที่ใช๎ประกอบอาหารในโรงพยาบาล
- มูลคําวัตถุดิบทั้งหมด 5,036,422.78 บาท
- มูลคําวัตถุดิบปลอดภัย 2,272,847.98 บาท
การกํากับติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ 2562
ตัวชี้วัด
1. ร๎อยละของมูลคําการจัดซื้อวัตถุดิบปลอดภัยที่ใช๎ประกอบอาหารในโรงพยาบาล
เป้าหมาย ร๎อยละ 50
2. ร๎อยละของวัตถุดิบที่ใช๎ประกอบอาหารในโรงพยาบาลปลอดภัยจากสารปนเปื้อน เป้าหมาย ร๎อยละ 100
3. ร๎อยละของโรงครัวและร๎านอาหารในโรงพยาบาลผํานเกณฑ๑การตรวจทางแบคทีเรีย เป้าหมาย ร๎อยละ 100
4. ร๎อยละของร๎านอาหารในโรงพยาบาลมีการจัดเมนูชูสุขภาพอยํางน๎อย 1 เมนู
เป้าหมาย ร๎อยละ 100
5. ร๎อยละของโรงพยาบาลมีการสํงเสริมเครือขํายเกษตรกรให๎จาหนํายวัตถุดิบปลอดภัย เป้าหมาย ร๎อยละ 100
อยํางน๎อย 1 เครือขําย
มติที่ประชุม: รับทราบ
วาระที่ 5 เรื่องที่เสนอให๎ที่ประชุมพิจารณา
5.1 แนวทางการใช้จ่ายงบอาเซียนปี 2561 งบเหลือจ่ายและเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ ศคอส.
การดาเนินงานงบโครงการอาเซียน ปี 2561
นายเฉลิม ใจอุ่น:
5.1.1 ได๎รับจัดสรรจํานวนทั้งหมด จํานวน 501,500 บาท
ดําเนินไปแล๎ว
จํานวน 423,973 บาท
คงเหลือ
จํานวน 77,527 บาท
5.1.2 กิจกรรมดําเนินการไปแล๎ว ดังนี้
1. ประชุม คก.ศคอส. และพัฒนาระบบข๎อมูล กระบวนการดําเนินงาน
2. พัฒนาบุคลากรทักษะด๎านภาษาในการให๎บริการงานด๎านอาเซียน พัฒนาระบบบริการที่เป็นมิตรแกํ
ชาวตํางชาติ (จัดสรรให๎ รพท. ทั้ง 2 แหํง)
3. จ๎างเหมาบุคลากรในการดําเนินงานบริการอาเซียน (จํานวน 1 ราย)
ตามแนวทางการดําเนินงานตามหนังสือที่ สธ 0207.02/11612 เรื่องงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเป็นเมือง
ศูนย๑กลางบริการสุขภาพในอาเซียน ดังนี้
1. จัดสรรให๎ สสจ.เพื่อให๎ ศคอส.ที่มีบทบาทหน๎าที่ในการบริหารจัดการงบประมาณภาพรวมตามโครงการของจังหวัด
พัฒนาศักยภาพหนํวยบริหารและหนํวยบริการ รวมทั้งพัฒนาบุคลากรให๎มีทักษะในการให๎บริการด๎านตํางๆ รวมทั้งสนับสนุน
เป็นคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการให๎กับบุคลากรเข๎ารํวมประชุมและผู๎ที่เป็นกรรมการ/ คณะทํางาน ศคอส.

2. หากดําเนินการบรรลุวัตถุประสงค๑/ เกณฑ๑/ ตัวชี้วัดของโครงการที่กําหนด มีเงินเหลือจํายให๎คณะกรรมการที่ได๎รับ
การแตํงตั้งหรือที่เกี่ยวข๎องกับ ศคอส.พิจารณาให๎ใช๎จํายเงินงบประมาณในโครงการนี้ได๎ตามความเหมาะสม
ข๎อพิจารณาเพื่อขอมติเห็นชอบจากคณะกรรมการ
1. เปลี่ยนแปลงงบคงเหลือเป็นคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ ของบุคลากร ในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
พะเยา ที่มีหนังสือสั่งการให๎ไปประชุมในนามของจังหวัด (สสจ., สสอ., รพ.สต.) เนื่องจากขณะนี้หลักฐานที่สํงเบิกไมํเพียงพอ
ซึ่งหลังจากได๎รับจัดสรรแล๎วจะดําเนินการเบิกจํายแล๎วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2561 จํานวน 67,527 บาท
2. ประชุมเตรียมความพร๎อมบุคลากรในการปฏิบัติงาน ดํานชายแดนบ๎านฮวก จํานวน 2 ครั้ง (วันที่ 6, 13 กันยายน
2561) ณ ดํานชายแดนบ๎านฮวก จํานวน 10,000 บาท
3. ขอปรับปรุงคําสั่งคณะกรรมการ ศคอส. ปีงบประมาณ 2562
มติที่ประชุม: รับทราบ
5.2 แต่งตั้งคณะทางานตรวจมาตรฐานสถานพยาบาลเอกชน
นางสาวสุภาภรณ์ ใจบุญลือ:
เรื่อง แตํงตั้งคณะทํางานตรวจมาตรฐานสถานพยาบาล ประเภทที่รับผู๎ป่วยไว๎ค๎างคืน
1. จังหวัดพะเยามีสถานพยาบาลประเภทที่รับผู๎ป่วยไว๎ค๎างคืนที่ใบอนุญาตให๎ประกอบกิจการจะหมดอายุลง
ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ จํานวน ๑ แหํง คือ โรงพยาบาลพะเยาราม
2. เพื่อให๎การตรวจมาตรฐานสถานพยาบาลเป็นไปตามมาตรฐานแตํละวิชาชีพ
เห็นควรให๎แตํงตั้งคณะทํางานตรวจมาตรฐานสถานพยาบาลประเภทที่รับผู๎ป่วยไว๎ค๎างคืน โดยอาศัยอํานาจตามคําสั่ง
คณะกรรมการสถานพยาบาลที่ ๔/ ๒๕๖๐ เรื่อง แตํงตั้งคณะอนุกรรมการสถานพยาบาลประจําจังหวัด ดังนี้
3. รํางคําสั่งคณะอนุกรรมการสถานพยาบาลจังหวัดพะเยา ที่…../๒๕๖๑ เรื่อง แตํงตั้งคณะทํางานตรวจ
มาตรฐานสถานพยาบาลประเภทที่รับผู๎ป่วยไว๎ค๎างคืน
4. ขอมติคณะอนุกรรมการสถานพยาบาลจังหวัดพะเยา
มติที่ประชุม: รับทราบ จัดทํารํางคําสั่งคณะอนุกรรมการสถานพยาบาลจังหวัดพะเยา และให๎จัดทํามาตรให๎ชัดเจน กํอนการลง
ตรวจสถานบริการ
วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 เชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมปั่นจักยานการกุศล โครงการปั่นปันรัก
นายมนตรี วิลาชัย: เชิญชวนทุกทํานรํวมกิจกรรมปั่นจักยานการกุศล โครงการปั่นปันรัก ในวันอาทิตย๑ที่ 2 กันยายน 2561
เพื่อสมทบทุนชํวยเหลือผู๎ป่วยติดเตียง อําเภอภูกามยาว โดยมีทํานผู๎วําราชการจังหวัดพะเยารํวมเป็นประธานในการเปิดงาน
เลิกประชุม เวลา 16.30 น.
นงคราญ เผําก๐า บันทึกการประชุม
นายเฉลิม ใจอุํน ผู๎รบั รองรายงานการประชุม

