รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลด้านสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
ครั้งที่ 3/2565 วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
รายชื่อคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม
1. นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา
2. นายแพทย์สมภพ เมืองชื่น
นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน
3. นายแพทย์สุรวัฒน์ กุลศรี
นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน
4. นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา
5. นายแพทย์ประพัฒน์ ธรรมศร
แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงคำ
6. นายแพทย์สุชาญ ปริญญา
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปง
7. นายแพทย์สุกิจ ทิพทิพากร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุน
8. นายแพทย์สัมฤทธิ์ ตันติวัฒนากุล
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ใจ
9. แพทย์หญิงอรนุช แก้วเทพ
รก.ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูกามยาว
10. นายแพทย์สุรพจน์ มูลยะเทพ
รก.ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูซาง
11. นางสาวสุวรรณา ไชยวงศ์
แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยาราม
12. แพทย์หญิงมัลลิกา ขวัญเมือง
แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
13. ดร.ธานี
กล่อมใจ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา
14. นายภานุพันธ์
ไพฑูรย์
สาธารณสุขอำเภอเมืองพะเยา
15. นายณรงค์
เมืองมูล
สาธารณสุขอำเภอจุน
16. นายไชยยนต์
วงศ์ใหญ่
สาธารณสุขอำเภอเชียงคำ
17. นายสมชาย
นามอยู่
สาธารณสุขอำเภอภูกามยาว
18. นายจีรศักดิ์
แก้วคำปา
รก.สาธารณสุขอำเภอปง
19. นายวรศิลป์
ผัดมาลา
สาธารณสุขอำเภอแม่ใจ
20. นายภานุมาศ
พรหมเผ่า
สาธารณสุขอำเภอภูซาง
21. นายภูวนารถ
ลิ้มประเสริฐ
รก.สาธารณสุขอำเภอเชียงม่วน
22. นายชิดตินัย
ชัยมณีวรรณ์
แทน สาธารณสุขอำเภอดอกคำใต้
23. นางนวพรรษ
ปุญญมัย
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
24. นางฉัตรศิริ
พิสิษฐ์กุล
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
25. นางสาวญาณิน สายโกสุม
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ
26. นางวรรณวิมล เเพ่งประสิทธิ์
หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
27. นางอรทัย
มาลัยรุ่งสกุล
หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
28. นางสาวสุภาภรณ์ ใจบุญลือ
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
29. นางสิริยากรณ์ นาแพร่
แทน หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
30. นางรัชนี
ขัตตะละ
หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
31. นายจเร
บัวสัมฤทธิ์
หัวหน้ากลุ่มกฎหมาย
32. นางสุภาวิณี
วงศ์ใหญ่
แทน หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
33. นางนงคราญ
สกุณาพงศ์
แทน หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
34. นางสาวจันทร์ทิพย์ ยะแสง
แทน หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
35. นางสาวสุวรรณา ไชยวงศ์
พยาบาลวิชาชีพ แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยาราม
36. นายอัครวิทย์ แก้วประสิทธิ์
จพ.สธ.อาวุโสแทนหัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 1.3 เชียงราย
คณะกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม เนื่องจากติดราชการ
1. พ.ต.วัชรภัสร์
มณีฉาย
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายขุนเจืองธรรมิกราช
2. ว่าที่ร.ต.จิตเกษม ประสิทธิ์อยู่ศลี
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขเทศบาลเมืองพะเยา
3. ทันตแพทย์ชาญ เชิดชูเหล่า
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านทันตสาธารณสุข
4. นางสุรีย์ภรณ์
เลิศวัชรสกุล
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านส่งเสริมพัฒนา
5. นายไพรัช
วงศ์จุมปู
รก.นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านบริการทางวิชาการ
6. นายประพันธ์
เดชะบุญ
รก.นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ด้านบริหารงานทั่วไป
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รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
1. เภสัชกรธราดล โพธา
2. ทพ.อุเทน
ฟองวาริน
3. นายธีระศักดิ์
วงศ์ใหญ่
4. นายกฤติพงษ์
คงเมือง
5. นายชิดตินัย
ชัยมณีวรรณ์
6. นายวรเกียรติ์
ศิรินาม
7. นายประหยัด
สองสีใส
8. นางนุชนาฎ
เหมวุฒิพันธ์
9. นายวุฒิพงษ์
ยอดคำ
10. นายสุทิตย์
เสมอเชื้อ
11. นางพรรณเพ็ญ ใจการ
12. นางดอกแก้ว
ตามเดช
13. นายสุเวียต
ดวงแก้ว
14. นายอนันต์
สระสม
15. นางจิราภรณ์
ณ ลำปาง
16. นางสาวเอราวัณ อ้อยหวาน
17. นางสาวขวัญฤทัย วงศ์กา
18. นางสาวจิตทิวา นันธิโค
19. นางทรายแก้ว
นักไร่
20. นางสาวธัญญาลักษณ์ ถิ่นรัตน์
21. นายสุรินทร์
ใจมั่น
22. นางแสงทวน
แก้วจิโน

รก.แทนผู้อำนวยการฝ่ายบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลม.พะเยา
ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ โรงพยาบาลเชียงคำ
นักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลเชียงคำ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสอ.ดอกคำใต้
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสอ.เชียงคำ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตั ิการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นักวิชาการสาธารณสุข
นักววิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. โดยนายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์ส าธารณสุขจังหวัดพะเยา ประธานในที่ประชุม
นำไหว้พระ สวดมนต์ ตามโครงการส่งเสริมจริยธรรมในองค์กร และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ก่อนวาระการประชุม
ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ)
และ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ โดยกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วย
1. นายภานุพันธ์ ไพทูรย์ สาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ) สสอ.เมืองพะเยา
2. นายภานุมาศ พรหมเผ่า สาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ) สสอ.ภูซาง
3. นางนงคราญ สกุณาพงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา
1.1 การถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไปยัง อบจ. : ได้ดำเนินการ ประชุมชี้แจงทาง Teleconference ให้กับ
เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เพื่อทำความเข้าใจ ในการถ่ายโอน ตามพระราชบัญญัติการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด กรณีที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/บุคลากร ไม่พร้อมถ่าย
โอนขอให้ ท บทวนความพร้ อ ม และทำหนั งสื อ แจ้ ง สำนั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด พะเยา ภายในวั น ที่ 24 ธั น วาคม 2564
เพื่อดำเนินการแจ้งไปยังกระทรวงสาธารณสุข ขอให้แต่ละอำเภอได้พิจารณาเตรียมพร้อมการถ่ายโอนไป อบจ. ในประเด็น
1) การสื่อสารความเข้าใจของบุคลากรเพื่อให้เกิดความเข้าใจประกอบการตัดสินใจร่วมการถ่ายโอนไปสังกัด อบจ.
๒) MOU รายละเอียดการถ่ายโอนการรักษาพยาบาล
๓) ระเบียบรองรับการถ่ายโอนซึ่งยังไม่มีความชัดแจนในทางปฏิบัติ ประเด็นค่าตอบแทนบุคลากร โครงสร้างบุคลากร
๔) การโอนถ่ายเงินบำรุงให้โอนถ่ายข้ามสถานบริการไปยัง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ไม่ถ่ายโอน
๕) การโอนพัสดุ/ครุภัณฑ์ ในกรณีครุภัณฑ์เงินกู้ ปี ๖๔ ที่ได้รับจัดสรรมากกว่า ๑ ตัว (AED) ให้กระจายไปยัง โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ยังไม่มี
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1.2 การปรับฐานข้อมูลประชากร : และตรวจสอบข้อมูลคนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านจริงและเปลี่ยนสถานะของประชากรที่
เสียชีวิตให้เป็นปัจจุบัน
1.3 การติดตั้ง Solar cell ของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล : การติด Solar cell โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบล ทุกแห่งสามารถดำเนินการติดตั้งได้โดยใช้เงินบำรุงถ้ามีเพียงพอเนื่องจากช่วยแก้ไขปัญหากระแสไฟฟ้าไม่พอใช้
1.6 หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ในวันที่ 2 มกราคม 2565 ในพื้นที่ หมู่ที่ 13 บ้านป่าเมี่ยง ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ โดยผู้ว่า
ราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธาน ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. มอบหมาย นายวรศิลป์ ผัดมาลา สาธารณสุขอำเภอแม่ใจ
ดูแลเตรียมความพร้อมสถานที่และการจัดบริการ
วาระผู้บริหาร
นายแพทย์สมภพ เมืองชื่น รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน
2.1 สรุปประเด็นการประชุมผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 1
1) ความก้าวหน้าการจัดทำแผนปฏิบัติการ ตามยุทธศาสตร์เขตสุขภาพเพื่อรองรับการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขเขต
สุขภาพที่ ๑ จากผลการประชุมเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔
2) สถานการณ์เฝ้าระวังโควิด-19 ขอให้ทุกจังหวัดการเฝ้าระวังสายพันธุ์โอไมคอน โดยเฉพาะช่วงหลังปีใหม่
3) สรุปการประชุมทำแผนปฏิบัติการ ตามยุทธศาสตร์เขตสุขภาพเพื่อรองรับการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขของเขต
สุขภาพที่ ๑ สรุปนำเสนอ มีประเด็น ๓๐ บาทรักษาทุกที่ จังหวัดที่นำร่อง คือ จังหวัดน่าน แพร่ แม่ฮ่องสอน
4) การติดตามแผนงบลทุน การปรับแผนคำของบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
5) การเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กทุกจังหวัดเตรียมการเฝ้า
ระวังดูแล และป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ควรจัดเตรียมห้องปลอดฝุ่นในโรงพยาบาล
มติที่ประชุม : รับทราบ
2.2 การบริหารจัดการวัคซีน
1) ขอให้ผู้บริหารทุกอำเภอเร่งรัดการฉีดวัคซีนให้ได้ตามเป้าหมาย ร้อยละ ๗๐ การพิจารณารางวัลผลการฉีดวัคซีน ผลงาน
ความครอบคลุมตามฐานทะเบียนราษฎร์ โดยพิจารณาจากข้อมูลบริการ ณ วันที่ 3 มกราคม 2565 เวลา 16.30 น.
๒) การเตรียมความพร้อมในการฉีดวัคซีนในกลุ่มอายุ ๕-๑๑ ปี ให้ทุกอำเภอดำเนินการสำรวจและเริ่มดำเนินการฉีด วัคซีน
Pfizer และให้ดำเนินการฉีดวัคซีนเข็ม ๔ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ได้เลย สำหรับวัคซีน Moderna ที่ได้รับจาก อบจ. ตามที่มี
รายชื่อรับวัคซีนแต่ไม่มารับการฉีดวัคซีนหรือมีการเสียชีวิตไปแล้วนั้น ทางคณะกรรมการควบคุมโรคได้ดำเนินการแจ้ง อบจ. ทราบแล้ว
และขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ในการฉีดวัคซีน Moderna ในกลุ่มอืน่ ทดแทน
ประธาน : หากผ่ านการประชุ ม ของคณะกรรมการฯแล้ ว ให้ เปลี่ ย นกลุ่ ม ฉีด ได้ เลย สำหรับ กลุ่ ม อายุ ๕-๑๑ ปี ให้ เริ่ ม
ดำเนิ น การฉีด Pfizer ได้ เลยเนื่ องจากผ่านการพิ จารณาจากกรมควบคุ มโรคผ่ าน ศบก.แล้ ว สำหรับ กลุ่ ม นั กเรียนให้ สำนัก งานศึกษาธิการจังหวัดดำเนินการสำรวจ และ ลงในใบ consent ให้เรียบร้อย และในช่วงภารกิจ ๗ วันอันตราย โรงพยาบาล/ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบล ใดที่สามารถฉีดวัคซีนในกลุ่มที่ประชากรเดินทางกลับบ้านได้ให้ดำเนินการได้
มติที่ประชุม : รับทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม กวป.ครั้งที่ 2/2565 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 เมื่อวันพุธที่ 24
พฤศจิกายน พ.ศ.2564
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 รายงานความก้าวหน้าการขอใช้ที่ดิน
นางนวพรรษ ปุญญมัย หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป ขณะนี้มีรายงานความก้าวหน้าของการขอใช้ที่ดิน หน่วยงาน /
หน่วยบริการในสังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 9 อำเภอ หน่วยงาน/หน่วยบริการ 133 แห่ง สถานะที่ดินของหน่วยงาน โดยเป็น
ที่ราชพัสดุ 79 แห่ง ที่ป่ าสงวน 18 แห่ ง ที่สาธารณประโยชน์ 24 แห่ ง และ ที่อื่น ๆ 13 แห่ง ประกอบด้วย โฉนดที่ ดิน 3 แห่ ง
ใช้ที่ดินร่วมกับหน่วยงานอื่น 5 แห่ง ที่ สปก. 2 แห่ง ธรณีสงฆ์ 1 แห่ง และที่ไม่ปรากฏผู้ครอบครองหน่วยงานดูแล 2 แห่ง ขณะนี้อยู่
ระหว่างดำเนินการขอใช้พื้นที่ กรณีหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/สสอ. ไปตั้งอยู่ในพื้นที่ของหน่วยงานอื่น เช่น อำเภอ/
โรงเรียน หน่วยงานจึงไม่ได้เป็นผู้ครอบครองที่ดินขั้นตอนการขออนุญาตใช้ที่ดิน จึงต้องดำเนินการคืนพื้นที่ไปให้ กรมธนารักษ์ก่อน
จึงจะสามารถดำเนินการขอใช้พื้นที่ไปยังกรมธนารักษ์ ต่อไป
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การดำเนินการขออนุญาตใช้พื้นที่ ต้องแยกตามประเภทของที่ดินและการอยู่ในความดูแล โดย ที่ราชพัสดุ อยู่ในความดูแล
ของกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ที่ป่ าสงวน อยู่ในความดูแลของกระทรวงทรัพ ยากรและสิ่งแวดล้อม ที่ สาธารณ ะประโยชน์
อยู่ ในความดู แ ลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่ ง การขออนุ ญ าตใช้ ที่ ดิ น ทุ ก ประเภทดำเนิ น การผ่ านทางอำนาจนายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัด ขอให้หน่วยงานเร่งดำเนินการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนตามประเภทของที่ดิน รายละเอียด ตามหนังสือ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ที่ พย.0032.001.1/ว2638 เพื่อให้การขออนุญาตใช้พื้นที่ดำเนินการให้แล้วเสร็จรวดเร็ว
ประธาน : ฝาก สสอ.เมือง ตรวจสอบกรณี อบต.บ้านต๊ำ ขอใช้พื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ในพื้นที่ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันปัญหาการใช้พื้นที่ ขอให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ก่อนการโอนถ่าย โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลไปสังกัด อบจ. โดยให้ทำเรื่องส่งมาที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อดำเนินการคืนพื้นที่ ที่จะขอใช้ให้กับกรมธนารักษ์
ก่อนและให้ อบต.ขอใช้พื้นที่กับกรมธนารักษ์ ต่อไป
มติที่ประชุม : รับทราบ
วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
4.1 รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี พ.ศ.2564
นางนวพรรษ ปุญญมัย หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป เนื่องจากการถ่ายโอน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ไปสังกัด
อบจ. จึ ง ต้ อ งเร่ งดำเนิ น การตรวจสอบพั ส ดุ ป ระจำปี ใ ห้ เรี ย บร้ อ ย โดย การตรวจสอบพั ส ดุ ป ระจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564
ณ 30 กันยายน 2564 ปฏิบัติตามพระราชบัญ ญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 112 และ
มาตรา 113 การตรวจสอบพัสดุประจำปี ดำเนินการภายในเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีงบประมาณของทุกปี ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
หรือหัวหน้าหน่วยพัสดุ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุ เพื่อตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุในงวด 1 ปี ที่ผ่านมา และตรวจนับ
พัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่วันสิ้นงวด โดยการดำเนินการ ตาม คำสั่งจังหวัดพะเยา ที่ 751/2563 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
เรื่องมอบอำนาจดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ตามคำสั่งนี้ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมอบอำนาจให้ หน่วยงานสามารถ
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุได้ และได้แจ้งให้หน่วยงานในสังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ทราบเพื่อดำเนินการแล้ว
ตามหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ที่ พย 0032.001.1/ว2085 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 เรื่อง การตรวจสอบพัสดุ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ผลการส่งรายงานตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 คงเหลือหน่วยงานที่ค้างส่งรายงาน 4 แห่ง ขอความ
ร่วมมือหน่วยงานในสังกัด เร่งดำเนินการตรวจสอบพัสดุประจำปี ให้แล้วเสร็จก่อนการถ่ายโอน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ไป อบจ.และจัดทำทะเบียนครุภัณฑ์ที่มีอยู่จริงให้ตรงกันเป็นปัจจุบัน หากพบครุภัณฑ์ ที่ชำรุดใช้การไม่ได้ และไม่สามารถหาไม่พบ
ให้จำหน่ายออกจากระบบโดยผ่านคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ
ประธาน : ขอให้จัดส่งรายงานตรวจสอบพัสดุประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ หากพบปัญหาไม่พบครุภัณฑ์ให้แทงชำรุด
จำหน่ายออกจากระบบ ตามระเบียบ
มติที่ประชุม : รับทราบ
4.2 สรุปการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบการเงินการคลัง : CFO ระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2565
นางสาวญาณิน สายโกสุม หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ แจ้งผลการประชุมคณะทำงานบริหารการเงินการคลังระดับ
จังหวัด ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 15 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจุน
1. การบริหารกองทุนประกันสังคม จังหวัดพะเยา :
1) การจั ด สรรงบสนั บ สนุ น การดำเนิ น งานบริ ห ารจั ด การกองทุ น ประกั น สั งคมส่ ว นภู มิ ภ าค โดย สำนั ก งาน
ปลั ดกระทรวงสาธารณสุข สนับ สนุ น งบบริห ารจั ดการกองทุน ประกัน สังคมส่วนภู มิภ าค ให้ส ำนัก งานสาธารณสุ ขจังหวัดพะเยา
จำนวน 1 ลบ. เพื่อใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านบริการผู้ป ระกันตน และบริหารงานประกันสังคมให้มีความ
เข้มแข็ง และบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ขอมติที่ประชุม สนับสนุนให้ โรงพยาบาลเชียงคำ ๑ ล้านบาท
มติที่ประชุม : รับทราบ
2) การบริ ห ารงบบุ ค คลผู้ มี ปั ญ หาสถานะและสิ ท ธิ ปี งบประมาณ 2564 เพื่ อ พิ จ ารณาจั ด สรรงบคงเหลื อ
ปีงบประมาณ 2564 ให้ โรงพยาบาลปง จำนวน 73,459.02 บาท
มติที่ประชุม : รับทราบ
2. การปรับเกลี่ยงบ CF ประเทศ ปีงบฯ 2565
จังหวัดพะเยา ได้รับจัดสรรจาก ส่วนกลาง 2,000,000 บาท ได้หารือในคณะกรรมการเพื่อพิจารณาจัดสรรตาม
เกณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทางการเงิน ให้กับ โรงพยาบาลดอกคำใต้ 500,000 บาท โรงพยาบาลแม่ใจ 300,000 บาท
โรงพยาบาลเชียงคำ 1,200,000 บาท(โรงพยาบาลเชียงคำเป็นเงินรับฝากเพื่อเป็นเงินช่วยเหลือโรงพยาบาลอื่นในไตรมาสที่ 3 ต่อไป)
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ประธาน : งบประมาณที่จัดสรรให้ โรงพยาบาลดอกคำใต้ และ โรงพยาบาลแม่ใจ ขอให้ใช้เพื่อชำระหนี้ ค้างจ่าย ให้กับ
โรงพยาบาลพะเยา
มติที่ประชุม : รับทราบ
3. การพิจารณาปรับเกลี่ยงบค่าเสื่อม ปีงบฯ 2565 ของ รพสต. ที่จะถ่ายโอนไป อบจ. 55 แห่ง
สรุ ป รายการงบค่ า เสื่ อ ม ปี ง บประมาณ 2565 ที่ ผ่ า นการอนุ มั ติ ร้ อ ยละ 20 ขอที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาทบทวน
ปรับ เกลี่ ย งบร้อ ยละ 20 ให้ กั บ รพสต.ที่ ไม่ ได้รั บ การพิ จ ารณาจากที่ ป ระชุม ในรอบแรก คื อ โรงพยาบาลส่ งเสริม สุ ข ภาพตำบล
บ้านผาลาด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ลาว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำมิน และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลดอกคำใต้ ตามรายการที่ขอ
ประธาน : อนุมัติตามที่ขอ
มติที่ประชุม : รับทราบ
4. สรุปสถานการณ์และตัวชี้วัดด้านการเงินการคลัง
1) ข้อมูลวิกฤติทางการเงิน (Risk Score) และเงินบำรุงคงเหลือหลังหักหนี้ เดือนพฤศจิกายน 2564 มีติดลบ 1 แห่ง
คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอกคำใต้ และ แจ้งสรุปผลประกอบการเทียบกับ Planfin ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
2) แจ้งสรุปผลโอนงบ ของ สปสช. COVID-19 ปีงบประมาณ 2564 โอนงบมาแล้วเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2564
3) แจ้ งสรุป ผลการเรี ยกเก็ บ ค่ าใช้ จ่ าย กรณี ส่ งต่อ ในจั งหวัด ปี งบประมาณ 2564 ขอ โรงพยาบาลพะเยา
ตรวจสอบการเรียกเก็บ ของโรงพยาบาลภูกามยาวให้เป็นปัจจุบันเพื่อลดปัญหาการค้างจ่ายในปีต่อ ๆ ไป สำหรับยอดการเรียกเก็บ CT
MRI Lab ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ให้ รพท. รับเงิน CF ชำระหนี้ค่า รายจ่ายส่งต่อ CI MRI LAB ของ รพช. โดย สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดจะทำหนังสือ แจ้ง รพท.และ รพช. ในการตัดลูกหนี้ เจ้าหนี้
4) การปรับอัตราชดเชยค่ารักษา กรณีโรคติดเชื้อ COVID-19 (ตามนส.ที่สปสช.แจ้งเวียน 29 พ.ย.64) สรุปการ
ปรับอัตราจ่ายกรณีให้บริการ COVID-19 เฉพาะสิทธิ UC ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ดังนี้
1. ประเด็นสำคัญได้แก่การปรับอัตราค่าห้อง และจำนวน วัน ผู้ป่วยที่ Admit หลังจากวันที่ 1 ธ.ค. 64
เบิกได้ ไม่เกิน 10 วัน (เกินได้ขึ้นกับความเห็นแพทย์)
2. มีการปรับลดอัตราจ่ายค่าห้องสำหรับผู้ป่วยสีเขียว, โรงพยาบาลสนาม, High risk contact
3. มีการปรับลดอัตราจ่ายค่าชุด PPE ตามระดับของผู้ป่วย
4. มีการปรับลดอัตราจ่ายค่า Lab RT-PCR, ATK
5. ปรับลดค่าอุปกรณ์ดูแลและติดตามสัญญาณชีพ (จ่ายขาดให้กับผูป้ ่วย) ใน CI เป็น 500 บาทต่อราย
6. มีการปรับลดค่ารถ Refer (ค่าชุด+ทำความสะอาด) จาก 3,700 เป็น 1,400 บาท
7. ยกเลิกการจ่ายล่วงหน้า 3,000 บาท สำหรับการให้บริการแบบ CI, ลดลงเป็น 1,000 บาท สำหรับ
การให้บริการแบบ HI
5) ระบบการขอบริการยืนยันและพิสูจน์ตัวตน (Authentication) ของผู้เข้ารับบริการ โดยในปี 2565 จะเข้มงวด
ในการ Authentication ขอเน้นย้ำให้หน่วยบริการให้ความสำคัญ เพื่อลดปัญหาการเรียกเก็บซึ่งหากไม่ดำเนินการก็จะไม่สามารถเรียก
เก็บได้ระบบการขอบริการยืนยันและพิสูจน์ตัวตนมีช่องทางหลายแบบ เช่น ERM Mobile/line (QR) หรือ New Authen (Online)
6) สรุ ป แผนรั บ จ่ า ยเงิน บำรุ ง โรงพยาบาลส่ งเสริ ม สุ ข ภาพตำบล ปี งบประมาณ 2565 แจ้ งเพื่ อ ทราบผล
ประกอบการตามแผนรับจ่ายเงินบำรุง ปี งบประมาณ 2564 โดยเฉลี่ยประมาณ 271,001.11 ต่อแห่ง ถือว่าเพียงพอต่อการใช้จ่าย
7) แผนการสนับสนุน สมุนไพร ราย โรงพยาบาล ปี งบประมาณ พ.ศ.2565 เป็นงบ CF 1.5 ล้านบาท กันไว้ที่
โรงพยาบาลแม่ใจ โดย โรงพยาบาลแม่ใจ แจ้งให้หน่วยบริการทุกแห่งทราบแล้ว
8) งบค่ าตอบแทนฉี ด วั ค ซี น นอกสถานที่ ส่ ว นกลางโอนมาวั น ที่ 9 ธั น วาคม 2564 : ขอให้ รพช .ทุ ก แห่ ง
ส่งหลักฐานการเบิ กจ่ายมาที่ สำนั กงานสาธารณสุขจังหวัด ภายในวันที่ 17 ธั นวาคม 2564 ทุกแห่ งส่งรายการเบิกมาแล้วตาม
หลักฐานเบิกจำนวน 2.๑๙ ลบ. พะเยาได้รับจัดสรร ๓.๓ ลบ. หากหน่วยบริการไม่มีหลักฐานเบิก มาเพิ่มเติมสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดจะคืนเงินไปที่ส่วนกลางต่อไปสำหรับปี 2565 ให้หน่วยบริการเตรียมหลักฐานการเบิก-จ่าย รองบประมาณจัดสรรมารอบใหม่
จะแจ้งให้ทราบ ต่อไป
9) แนวทางการจัดสรร Fixed cost และสนับสนุนค่าจ้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ส่วนใหญ่ทุกแห่ง
จัดสรรตามเกณฑ์และปรับเกลี่ยตามเกณฑ์ที่ตกลงไว้
10) แนวทางการจัดซื้อรวม (จัดซื้อจัดจ้างของ สสอ. / โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล) ดังนี้
1. จัดซื้อรวม โดย สสอ. ดำเนินการจัดซื้อตามรายการที่ตกลงทั้งอำเภอและรายการงบค่าเสื่อมที่ได้รับ
จัดสรรจาก สปสช. ที่มีรายการซ้ำกันตั้งแต่ 2 รายการขึ้นไป
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2. จัดซื้อ/จัดจ้าง โดย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตามอำนาจที่ได้รบั แต่ให้ สสอ. เป็นผู้ดำเนินการ
จัดทำเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างให้
2.1 จัดซื้อจัดจ้าง รายการ จากงบค่าเสี่ยม (รายการที่ไม่ซ้ำกันของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใน
อำเภอ) ที่ได้รับจัดสรรจาก สปสช.
2.2 จ้างเหมาลูกจ้างรายเดือน/รายคาบ
2.3 จ้างเหมาบริการอื่นๆ
3. นอกเหนือจากรายการ ข้อ 1 และ 2 ให้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดำเนินการเองตาม
ระเบียบพัสดุและตามอำนาจที่ได้รับ
โดย หัวหน้ากลุ่มงานบริหารแจ้งเพิ่มเติมอำนาจในการจ้างเหมาของ หน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
อำนาจจ้างเหมาไม่เกิน 30,000 บาท หน่วยงาน สสอ. อำนาจจ้างเหมาไม่เกิน 50,000 บาท
11) แนวทางการบริหารคลังยาฯ ระดับ CUP การดำเนินงาน Zero Stock ใน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
นางสาวสุภาภรณ์ ใจบุญลือ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข รายงานผลการดำเนินงาน
Zero Stock โดยภาพรวมทุกอำเภอมีการดำเนินงาน ทั้งแบบดำเนินการทุก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล / แบบกำหนดพื้นที่นำ
ร่อง / ไม่กำหนดพื้นที่นำร่อง รูปแบบที่ดำเนินการ โดย ใช้ข้อมูลจากโปรแกม Hosxp ข้อมูลรายงานบันทึกการใช้ยา ระยะเวลาในการ
Refill ยาอยู่ที่ 3 สัปดาห์ ถึง 1 เดือน การควบคุม Stock ยา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ไม่เกิน 1.5 เดือน
ปัญหาการดำเนินงาน : การบันทึกข้อมูลยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ไม่ครบถ้วน ถูกต้อง (ไม่ update
ราคายา บันทึกไม่ครบทุก visit ) รายงานมูลค่าคงคลังยาผิด (รวมมูลค่าเวชภัณฑ์มิใช่ยา,วัสดุการแพทย์,ครุภัณฑ์) แนวทางการแก้ไข
ปัญหา โดยชี้แจง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทบทวนระบบความถูกต้องการบันทึกข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและ
ระบบรายงาน ติดตามรายงานผล Zero stock
ประธาน : ขอให้ โรงพยาบาลพะเยา ติดตามตรวจสอบ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ใน อ.เมืองพะเยา ควบคุม
Stock ยา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ไม่เกิน 1.5 เดือน และในพื้นที่ ของ อ.ปง ให้กำหนดพื้นที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบล ทีไ่ กลสุดของพื้นที่เพื่อให้ Stock ยา อยู่ได้นาน 1 เดือน ได้
มติที่ประชุม : รับทราบ
4.3 การถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไปยัง อบจ.
นางรัชนี ขัตตะละ หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ข้อมูลบัญชีจำนวนรายชื่อหน่วยบริการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
มี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่ถ่ายโอน 55 แห่งจาก 95 แห่ง มีบุคลากรที่ประสงค์ถ่ายโอนจำนวน 365 คน บุคลากรที่ไม่
ประสงค์ถ่ายโอน จำนวน 51 คน ข้อมูลจาก อบจ. ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 17.00 น.
ความก้าวหน้าของการดำเนินการที่เกี่ยวข้องถ่ายโอนภารกิจ สอน.และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ด้านการจัดการ
ข้ อ มู ล ภารกิ จ การถ่ า ยโอนประกอบด้ ว ย ข้ อ มู ล บุ ค ลากร กลุ่ ม ทรั พ ยากรฯดำเนิ น การ ข้ อ มู ล ประชากร ที่ อ ยู่ ในความรับ ผิ ด ชอบ
(ฐานทะเบียนราษฎร์) ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ข้อมูลด้านที่ดิน สิ่งก่อสร้าง/ครุภัณฑ์ กลุ่มงานยุทธศาสตร์ ดำเนินการทำหนังสือแจ้ง
สสอ.ทุกแห่ง ทั้งหมด 55 แห่ง ส่งภายในวันที่ 24 ธันวาคม 2564 ด้านแผนพัฒนาสุขภาพระดับจังหวัด กลุ่มงานยุทธศาสตร์ และ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการดำเนินการ
ประธาน : ให้ตรวจสอบจำนวนบุคลากรในอำเภอเดียวกันก่อน มีบุคลากรที่เปลี่ยนใจหรือไม่ หากไม่ประสงค์ขอถ่ายโอน
ให้ทบทวนภายในวันที่ 24 ธันวาคม 2564 ทั้งนี้ การประสงค์ถ่ายโอนไปยัง อบจ. หรือ ไม่ประสงค์ถ่ายโอน ไป อบจ. ทั้ง โรงพยาบาล
ส่งเสริ ม สุข ภาพตำบล หรือ เฉพาะบุ ค คล จังหวัด ไม่ ขัด ข้ อ ง ขอให้ แจ้ งความประสงค์ ให้ สสอ. รับ ทราบ เพื่ อ แจ้ งทาง สำนั ก งาน
สาธารณสุขจังหวัด ทราบต่อไปด้วย
มติที่ประชุม : รับทราบ
๔.๔ การโอนย้ายข้าราชการ/พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ภายในจังหวัด และย้ายข้ามจังหวัด
นางรัชนี ขัตตะละ หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล รายงานผลการโอนย้ายข้าราชการภายในจังหวัดและการขอย้ายข้าม
จังหวัด ดังนี้
1. การโอนย้ายข้าราชการภายในจังหวัด จำนวน 100 ราย (รอบกุมภาพันธ์ 2565) ย้ายข้ามจังหวัด จำนวน 5 ราย (รอบ
สิงหาคม 2565) และขอโอน 1 ราย รวมจำนวนทั้งหมด 106 ราย โดยแยกเป็น 6 กรณี ดังนี้
1.1 การย้ายไปปฏิบตั ิราชการยังหน่วยงานแห่งใหม่ (ภายในจังหวัด) 44 ราย
- อนุมัติให้ย้าย จำนวน 24 ราย
- ไม่อนุมัติให้ย้าย จำนวน 20 ราย
1.2. การย้ายสลับตำแหน่ง (ภายในจังหวัด) 17 ราย อนุมัติให้ย้าย 17 ราย
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1.3. การย้ายมาตำแหน่งว่าง (ภายในจังหวัด) 5 ราย อนุมัติให้ย้าย 5 ราย
1.4. การเกลี่ยอัตรากำลังที่มีคนครอง (ให้ตรงกับสถานที่ปฏิบัติงานจริง) 46 ราย
- อนุมัติให้ย้าย จำนวน 46 ราย
1.5. การย้ายไปปฏิบัติราชการยังหน่วยงานแห่งใหม่ (ข้ามจังหวัด) 5 ราย
- อนุมัติให้ย้ายข้ามจังหวัด จำนวน 1 ราย
- อนุมัติรับย้ายเข้าพะเยา จำนวน 1 ราย
- ไม่อนุมัติรบั ย้ายเข้าพะเยา จำนวน 3 ราย
1.6. การโอนมายังจังหวัดพะเยา 1 ราย
- ไม่อนุมัติรบั โอน
จำนวน 1 ราย
2. ย้ายพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 4 ราย (รอบย้ายภายในเดือนธันวาคม) โดยแยกเป็น 2 กรณี ดังนี้
2.1. การย้ายตัดตำแหน่งไปยังหน่วยงานแห่งใหม่ (ภายในจังหวัด) 2 ราย อนุมัติให้ย้ายทั้ง 2 ราย
2.2. การย้ายไปดำรงตำแหน่งว่าง (ภายในจังหวัด) 2 ราย อนุมตั ิให้ย้ายทั้ง 2 ราย
โดย ทางเลขาจะทำสรุปข้อมูลทั้งหมด ส่งไฟล์เอกสาร ให้คณะกรรมการ CHRO ตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดการ
ย้ายตามมติที่ประชุม จัดส่งเป็นรายหน่วยงาน ขอท่านผู้บริหารซึ่งเป็นคณะกรรมการ CHRO พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง
และทางเลขาจะทำสรุปรายงานการประชุมแจ้งเป็นหนังสือเพื่อทราบต่อไป
มติที่ประชุม : รับทราบ
4.๕ การรายงานความก้าวหน้าศูนย์ข้อมูล One Province One Data
นางดอก แก้วตามเดช กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข รายงานความก้าวหน้า ดังนี้
๑) การดำเนินการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารสารสนเทศระดับอำเภอ (DHDC) พบมีบุคลากรในการรับผิดชอบประจำศูนย์และ
ดำเนิ น การเป็ น ศูน ย์ ข้ อมู ล ฯ แบบบู รณาการ 3 แห่ ง คือ ปง ภู กามยาว เชี ยงคำ และทั้ ง 9 อำเภอ มี ค วามพร้ อมของ อุ ป กรณ์
(Server/Hardware) ซึ่งในการดำเนินการของศูนย์ข้อมูลฯ มีการจัดตั้ง ณ โรงพยาบาล ทุกแห่ง แนวทางการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สารสนเทศระดับอำเภอ(DHDC) ดังนี้ ปรับคณะทำงานพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารระดับอำเภอ(DHDC) แต่งตั้งตามคำสั่งสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดพะเยาที่ 238/2563 ทีมงานศูนย์ฯ วางแผนพัฒนาระบบสารสนเทศฯ อำเภอ เช่น ออกแบบสารสนเทศตามลำดับ
ความสำคัญ (Must / Need /Want)
๒) ผลการเชื่อมโยงระบบข้อมูล ๓๐ บาท สรุปผลการเชื่อมโยงระบบฯ ดำเนินการใน โรงพยาบาล 7 แห่ง คงเหลือ 2 แห่ง
คือ โรงพยาบาลภูกามยาว โรงพยาบาลภูซาง อยู่ระหว่างการจัดหาอุปกรณ์เชื่อมต่อ (Server/IP) ซึ่งจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายเดือน
ธันวาคม 2564
ประธาน : ให้มีศูนย์ข้อมูลทุกอำเภอ กรณีบุคลากรไม่มีประจำศูนย์ จะดำเนินการให้มีบุคลากรรับผิดชอบเพื่อ ให้การตามงาน
ได้เป็นปัจจุบัน ใช้แก้ไขปัญหาได้ทันการณ์ ตรงกับประเด็นปัญหาในพื้นที่ มีข้อมูลใช้เพื่อการบริหารจัดการ Service Plan ได้รวดเร็ว
มติที่ประชุม : รับทราบ
๔.๖ การเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขกรณีหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กปีงบประมาณ 2565
นางวรณวิมล แพ่งประสิทธิ์ เน้นย้ำให้ทุกอำเภอดำเนินการเฝ้าระวังตามมาตรการสำคัญระยะเกิดเหตุ 5 มาตรการหลัก
ตามเกณฑ์การตามเกณฑ์การเบ่งระดับและระดับความรุนแรงของค่าฝุ่น PM 2.5 และ ข้อสั่งการจากการประชุม Web Conference
ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์สาธารณสุข การเตรียมความพร้อมกรณี PM 2.5 กระทรวงสาธารณสุขวันที่ 14 ธันวาคม 2564
ทั้ง 7 ข้อ
ประธาน : ขอให้หน่วยงานมีการจัดทำ Green Room ที่บ้านพักของตนเองเพื่อความสะดวก แจ้งแนวทางการดำเนินงานไป
ให้หน่วยงานในสังกัดทราบเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
มติที่ประชุม : รับทราบ
๔.๗ โครงการประชุมสรุปปรับแผนการดำเนินงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ปี ๒๕๖๕ รอบ 6 เดือน
นางนงคราญ สกุณาพงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ แจ้งเพื่อทราบ ในช่วงเดือน มีนาคม 2565
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จะจัดให้มีโครงการประชุมสรุปปรับแผนการดำเนินงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ปี ๒๕๖๕ รอบ 6 เดือน
กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุมฯ 80 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา หัวหน้ากลุ่มงานในสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดพะเยา โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน สาธารณสุขอำเภอ ผู้รับผิดชอบประเด็นมุ่งเน้นในสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดพะเยา และ คณะทำงานและผู้จัดการประชุม โดยมีประเด็นการนำเสนอ ประกอบด้วย การถ่ายทอดประเด็ นมุ่งเน้นของ
จังหวัดพะเยา one province one data /NCD/ผู้สูงอายุ/การนำเสนอ ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด การนำเสนอของเครือข่าย
บริการสุขภาพ การปรับแผนการดำเนินงานภาพของจังหวัดพะเยา สถานที่ดำเนินการ ณ ห้องประชุม จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
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ประธาน : แจ้งแต่ละอำเภอเพื่อทราบและเตรียมการสรุปทำแผน
มติที่ประชุม : รับทราบ
๔.๘ เลื่อนการตรวจราชการเขตสุขภาพล้านนา 3 และการประชุมผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 1
นางนงคราญ สกุณาพงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ แจ้งเพื่อทราบ
1) การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ เขตสุขภาพที่ 1 ล้านนา 3 กำหนดการเดิม คือ 6 มกราคม 2565 เลื่อนเป็น
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 และการตรวจนิเทศงาน Service-Plan เป็นวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ผ่านการ
ประชุมระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมชั้น 4 ตึกอุบัติเหตุ โรงพยาบาลพะเยา
3) จังหวัดพะเยาเป็นเจ้าภาพการประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 1 วันที่ 21 เดือนมกราคม 2565 สถานที่จดั
ประชุม ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
มติที่ประชุม : รับทราบ
๔.๙ การตรวจเยี่ยม สอน.อนาลโย และ สอน.แม่ปมื
นางนงคราญ สกุณาพงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ แจ้งเพื่อทราบ
มูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ประสานมายัง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
เกี่ ยวกับ กำหนดการตรวจเยี่ย มสถานี อนามัยฯ ในพื้ น ที่ จ.เชียงราย-จ.พะเยา ในระหว่างวันที่ 10-11 มกราคม 2565 นำโดย
นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ ประธานตรวจเยี่ยมและที่ปรึกษามูลนิธิฯ และทีม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม กลุ่มงานยุทธศาสตร์ ฯ
จึงขอนัดตรวจดูพื้นที่และการเตรียมการนำเสนอผลการดำเนินงาน ของ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี
ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕
ประธาน : รอหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการจากมูลนิธฯิ
มติที่ประชุม : รับทราบ
4.๑๐ รายงานเหตุการณ์สำคัญ/โรคและภัยสุขภาพในพพื้นที่จังหวัดพะเยา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
นายสุทติ ย์ เสมอเชื้อ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ : สรุปสถานการณ์โรคสำคัญ
จ.พะเยา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 (วันที่ 1-24 พ.ย.64) (นำเสนอเป็นเอกสาร)
มติที่ประชุม : รับทราบ
4.11 ความก้าวหน้าการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคจังหวัดพะเยา ปี งบประมาณ 2565 (นำเสนอเป็นเอกสาร)
มิติที่ประชุม : รับทราบ
วาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
- ไม่มี
วาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
6.1 รายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ประจำเดือน ธันวาคม 2564 ( 1- 23 ธันวาคม 2564 )
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ (นำเสนอเป็นเอกสาร)
๖.๒ การเตรียมการรับพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ ๑๖-๑๘ กุมภาพันธ์
พญ.มัลลิกา ขวัญเมือง รก.รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ และสหวิชาชีพ ม.พะเยา แจ้งกำหนดการงานพระราชทาน
ปริญ ญา มหาวิท ยาลั ยพะเยาระหว่างวันที่ 16-18 กุม ภาพั น ธ์ 2565 ประมาณการนิ สิต -บัณ ฑิ ต 1,250 คน ในรอบแรกของ
ปีการศึกษา 2562 และอีกรอบ ในวันที่ 17 เมษายน 2565 เป็นของปี 2563 มาตรการป้องกัน COVID-19 ยึดตามประกาศของ
จังหวัดพะเยา และนิสิต-บัณฑิต ทุกคนที่เข้าร่วมรับพระราชทานปริญญาต้องตรวจ ATK ก่อนเข้าร่วมรับพระราชทานปริญญาทุกราย
และขอปรึกษารายชื่อทีมแพทย์ที่เตรียมพร้อมรับเสด็จ
ประธาน : ขอให้รีบทำหนังสือแจ้งดำเนินการเพื่อประสานขอทีมแพทย์ กรณีไม่มีจะได้ดำเนินการประสานขอความร่วมมือไป
ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
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๖.๓ การเตรียมพร้อมการเฝ้าระวังการระบาดของ COVID-19 สายพันธุ์ Omicron
นางฉัตรศิริ พิสิษฐ์กุล หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ : เนื่องจากวันหยุดหลายวันในช่วงปีใหม่ เน้นย้ำการเตรียมห้อง
LAP การยกระดับการฝ้าระวัง โอไมครอน 3 กรณี คือ
1) แรงงานต่างด้าว กรณีที่ RT-PCR Positive ให้ตรวจสายพันธุ์
2) ชาวต่างชาติ กรณีที่ RT-PCR Positive ให้ตรวจสายพันธุ์
3) กรณีเกิด Cluster ที่มีผู้ป่วยมากกว่า 50 คนขึ้นไป ให้ตรวจสายพันธุ์
ปิดประชุมเวลา 16.30 น.
นางทรายแก้ว นักไร่ บันทึกรายงานการประชุม
นางปรียานุช เชิดชูเหล่า ผู้ตรวจรายงานการประชุม

