สรุปการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ ๒๕60
วันอังคาร ที่ 31 เดือนมกราคม ๒๕๕9 เวลา 09.00-16.30 น.
ณ ห้องประชุม ๑ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
รายชื่อคณะกรรมการ
๑. นายแพทย์ขจร วินัยพานิช
๒. แพทย์หญิงจิรพร ภัทรนุธาพร
๓. นายแพทย์เทพนฤมิตร เมธนาวิน
๔. นายบัญญัติ สุริยะไชย
๕. ทันตแพทย์ชาญ เชิดชูเหล่า
๖. นายสุรศักดิ์ ชัยชนะ
๗. ดร.สุภาภรณ์ อุดมลักษณ์
๘. นายแพทย์สมภพ เมืองชื่น
๙. นายแพทย์สุชาญ ปริญญา
๑๐. นายแพทย์สัมฤทธิ์ ตันติวัฒนากุล
๑๑. นางพงษ์ลัดดา พันธ์สืบ
๑๒. นางดรุณวรรณ คาเจริญ
๑๓. นางสุรีย์ภรณ์ เลิศวัชรสกุล
๑๔. นางพิมพ์ชนก หยีวิยม
๑๕. นางปิยพร ผดุงวงศ์
๑๖. นายเฉลิม ใจอุ่น
๑๗. นายอนันต์ สระสม
๑๘. นายจรัส ไชยแสงคา
๑๙. นางฉัตรศิริ พิสิษฐ์กุล
๒๐. นางจารุวรรณ บัวบึง
๒๑. นายกฤษดา พรรณกุล
๒๒. นางวรรณวิมล แพ่งประสิทธิ์
๒๓. นางสาวขวัญเนตร เบิกบาน
๒๔. นางอนงค์ วรรณสอน
๒๕. นายไพรัช วงศ์จุมปู
๒๖. นายสุภักดิ์ วงศ์ประสิทธิ์
๒๗. นายไชยยนต์ วงศ์ใหญ่
๒๘. นายประสงค์ หาลือ
๒๙. นายประสาท กันชัย

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา
ผู้อานวยการโรงพยาบาลพะเยา
หัวหน้าศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญด้านทันตสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
ผู้อานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา
รก.ผู้อานวยการโรงพยาบาลเชียงม่วน
ผู้อานวยการโรงพยาบาลจุน
ผู้อานวยการโรงพยาบาลแม่ใจ
แทนผู้อานวยการโรงพยาบาลดอกคาใต้
แทน หัวหน้ากลุ่มงาน พรส. รพ.พะเยา
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพและรูปแบบบริการ
รก.หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
แทน หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ
หัวหน้ากลุ่มงานตรวจสอบภายใน
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
แทน หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
รก.หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทย
แทน หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ
สาธารณสุขอาเภอเมืองพะเยา/ประธานสมาคมสาธารณสุขฯ
สาธารณสุขอาเภอดอกคาใต้
สาธารณสุขอาเภอเชียงคา
สาธารณสุขอาเภอจุน
รก.สาธารณสุขอาเภอปง

๒

๓๐. นายสว่าง กิตติศักดิ์กาจร
๓๑. นายประพันธ์ เดชะบุญ
๓๒. นายชัยย์นัน พัฒนไพจิตร
๓๓. นายมนตรี วิลาชัย
๓๔. นายทวีศักดิ์ ศรีวงค์พันธ์
๓๕. นายภาสิต ธีระพันธ์พิเชษฐ์
๓๖. นางปรียานุช เชิดชูเหล่า
๓๗. นางนงคราญ เผ่าก๋า
๓๘. นางพรพิรุณ มูลเครือคา
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางฉลวย หาลือ
๒. ทันตแพทย์หญิงสุภลักษณ์ ตันติวัฒนากุล
๓. นางสาววัชรินทร์ นามวงศ์
๔. นางอารยา มหาวงศนันท์
๕. นางแสงเทียน นันทะวงศ์
๖. นางชญาดา สายศร
๗. นางอนุพงษ์ เพียรไพรงาม
๘. นางดอกแก้ว ตามเดช
๙. นางสาวอภิรุจี เกนทา
๑๐. นางสาวพรกนก ภาชนะ
๑๑. นางสาวพรพิมพ์ ไชยมงคล
๑๒. นางสาวภัทรวดี ก่อกุศล
๑๓. นายวิวัฒน์ สมเครือ
๑๔. นายพงษ์วิทย์ นาแพร่
๑๕. นายสุทิตย์ เสมอเชื้อ
๑๖. นางสาวพัชรี ราไพ
๑๗. นางจิราภรณ์ ณ ลาปาง
๑๘. นายสุเวียต ดวงแก้ว
๑๙. นางอรทัย มาลัยรุ่งสกุล
๒๐. นางพัฒนาการ ผลศุภรักษ์
๒๑. นางโสภิญญา ภูมิพันธ์

สาธารณสุขอาเภอแม่ใจ
สาธารณสุขอาเภอเชียงม่วน
สาธารณสุขอาเภอภูซาง
สาธารณสุขอาเภอภูกามยาว
หน.ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที่ 10.3 เชียงราย
แทน ผอ.กองสาธารณสุขฯเทศบาลเมืองพะเยา
หัวหน้างานแผนงาน ติดตามและประเมินผล
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
ทันตแพทย์ชานาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักทรัพยากรบุคคล
จพ.ทันตสาธารณสุข
จพ.ทันตสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
จพ.สาธารณสุขชานาญงาน
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุข
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
เจ้าพนักงานเวชสถิติชานาญงาน
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุข
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เปิดการประชุมโดยนายแพทย์ขจร วินัยพานิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ประธานในที่ประชุม นา
คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ร่วมไหว้พระ สวดมนต์ ตามโครงการส่งเสริมจริยธรรมในองค์กร และดาเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
เรื่องก่อนวาระการประชุม
- แสดงความยินดีผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งระดับชานาญการพิเศษ
คุณกฤษดา พรรณกุล:เนื่องด้วยนางจารุวรรณ บัวบึง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ ด้านบริหารงานวิชาการ กลุ่มงาน
สนับสนุนวิชาการ ได้รับการแต่งตั้งเป็นตาแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ ด้านบริการวิชาการ ตั้งแต่วันที่ 3
กุมภาพันธ์ 2560 ในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยามอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับผู้ได้รับ
ตาแหน่งที่สูงขึ้น
- มอบเกียรติบัตรการดาเนินงานป้องกันเด็กจมน้าในพื้นที่
คุณจารุวรรณ บัวบึง:การดาเนินงานป้องกันเด็กจมน้าในพื้นที่ใช้กรอบการดาเนินงาน “ผู้ก่อการดี” ซึ่งมีทั้งหมด ๑๐
องค์ประกอบและทีมที่ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับทองแดงจะต้องผ่านเกณฑ์อย่างน้อย 6 องค์ประกอบขึ้นไป ในการนี้ขอเชิญ
ประธานมอบเกียรติบัตรแก่ทีมที่ผ่านการประเมินรับรองระดับทองแดง จานวน 4 ทีมได้แก่
1) ทีมผู้ก่อการดีตาบลทุ่งผาสุข อาเภอเชียงคา
2) ทีมผู้ก่อการดีตาบลพระธาตุขิงแกง อาเภอจุน
3) ทีมผู้ก่อการดีตาบลลอ อาเภอจุน
4) ทีมผู้ก่อการดีตาบลปง อาเภอปง
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 สรุปสาระสาคัญจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเดือนมกราคม 2560
- การเข้ากราบพระบรมศพ กระทรวงมหาดไทยจัดสรรให้อีก 6 ครั้ง ผู้ดาเนินการหลักผู้ว่าราชการจังหวัดให้
แต่ละอาเภอร่วมกับท้องถิ่นดาเนินการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องคือการจัดเจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาลประจารถบัส
- การใช้จ่ายงบประมาณ งบอบรมให้ดาเนินการเสร็จสิ้นภายในไตรมาส 2 ในต้นเดือนมีนาคม จังหวัดจะดู
ภาพรวมหากกิจกรรมใดไม่สามารถดาเนินการได้ จะได้พิจารณาให้ทาในกิจกรรมที่จาเป็นเร่งด่วนแทนต่อไป
- วันที่ 1-3 มีนาคม 2560 จะมีการประชุมระหว่างจังหวัดพะเยากับแขวงไชยะบุรี ในพื้นที่อาเภอภูซาง
- กิจกรรมวันมาฆบูชา วันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2560 ช่วงเช้ากิจกรรมทาบุญตักบาตร ช่วงบ่ายกิจกรรม
เวียนเทียนทางน้า ณ วัดติโลกอาราม แต่งกายชุดขาวปฏิบัติธรรม
- กาหนดชาระภาษีอากร ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 หากใครที่มีระบบพร้อมเพย์ จะได้รับการเงินรวดเร็วยิ่งขึ้น
มติที่ประชุม:รับทราบ
1.2 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาภรณ์กิตติคุณ จะเสด็จเททองหล่อพระที่
วัดอนาลโยทิพยาราม ในการดาเนินงานที่เกี่ยวข้อง มอบสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ อนาลโย เตรียมความพร้อม
มติที่ประชุม:รับทราบ
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1.3 เตรียมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จฯมาพระราชทานปริญญาบัตรแก่นักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยพะเยาพร้อม
เททองหล่อพระรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จากนั้นภาคบ่ายเสด็จฯ ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดหย่วนวิทยา อาเภอ
เชียงคา จังหวัดพะเยา มอบภารกิจห้วงเวลาเสด็จ ตั้งแต่เวลา 08.00 เป็นต้นไป
ลาดับ
ภารกิจ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑.

ณ ลาน ฮ.พระที่นั่งชั่วคราว ม.พะเยา, จัดรถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมวิสัญญี
แพทย์ วิสัญญีพยาบาล พยาบาล ER ตามขบวนทุกที่หมายเสด็จฯ
จัดรถพยาบาลฉุกเฉิน พร้อมแพทย์ พยาบาล ประจา ณ ลาน ฮ.ชั่วคราว
ม.พะเยา เฝ้าระวังเหตุ
ตรวจคัดกรองไข้หวัด ๒๐๐๙ นศ.ที่รอรับพระราชทานปริญญาบัตร ณ ใต้
ตึกอาคารพญางาเมือง ม.พะเยาด้วยเครื่อง เทอร์โมสแกน (สสจ.สนับสนุน
เทอร์โมสแกน ๑๐ เครื่องพร้อมสติ๊กเกอร์)

รพ.พะเยา

๔.

จัดแพทย์ พยาบาล พร้อมรถพยาบาลฉุกเฉิน ประจา ณ สถานที่หล่อพระ
นเรศวรมหาราช จนแล้วเสร็จพิธีฯ

รพ.แม่ใจ

๕.

จัดหน่วยปฐมพยาบาล ประจา ณ ห้องปฐมพยาบาล ใต้อาคารตึกพญางา
เมืองและศูนย์แพทย์ ม.พะเยา

ศูนย์แพทย์ ม.พะเยา

๒.
๓.

ศูนย์แพทย์ ม.พะเยา
สสอ.เมืองพะเยา

เสด็จฯ ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดหย่วนวิทยา อ.เชียงคา
ลาดับ
ภารกิจ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑.
จัดหน่วยปฐมพยาบาล (แพทย์ พยาบาล รถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมเวชภัณฑ์ รพ.เชียงคา
ยา) ประจา ณ บริเวณวัดหย่วน อ.เชียงคา จนเสร็จสิ้นพิธีการฯ
๒.
ตรวจคัดกรองไข้หวัด ๒๐๐๙ ประชาชนที่มารอเฝ้ารับเสด็จฯด้วยเครื่อง
สสอ.เชียงคา
เทอร์โมสแกน
๓.
จัดนิทรรศการเกี่ยวกับด้านการดูแลสุขภาพ และ ป้องกันโรคหนอนพยาธิ สสอ.เชียงคา
ในนักเรียน
มติที่ประชุม:รับทราบ
1.4 เตรียมการรับเสด็จฯสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี เสด็จฯงาน พอ.สว.
กาหนดการประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จะเสด็จฯเยี่ยม
หน่วยแพทย์ พอ.สว.พร้อมมอบของพระราชทานที่ระลึกแก่กรรมการ อนุกรรมการ และผู้ทูลเกล้าถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิ
พอ.สว.ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 และในวันอังคาร ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ จะมีการประชุมเตรียมการ จังหวัดแจ้ง
สารวจพื้นที่พร้อมประชุมกับราชองครักษ์,เลขาธิการมูลนิธิ พอ.สว. และคณะ ณ โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม อาเภอเชียงคา
วันพุธ ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น.
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มติที่ประชุม:รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องที่ผู้บริหารแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
2.1 โครงการส่งเสริมศักยภาพคนพิการแขน/ขา ขาด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลเดช
ทพ.ชาญ เชิดชูเหล่า: สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติได้จัดทาโครงการส่งเสริมศักยภาพคน
พิการ แขน-ขา ขาดปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ระหว่างวันที่ ๖ - ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ สนามกีฬา อบจ.พะเยา ต.บ้านต๋อม อ. เมือง จ.พะเยา กลุ่มเป้าหมาย คนพิการแขน ขาขาด ทุกระดับ ทุกเพศ ทุกวัย จานวน ๑๕๐ - ๒๐๐ ราย ขณะนี้มีรายชื่อแล้ว จานวน ๑๑๐ ราย (รพ.พะเยา ๓๔ ราย, รพ.
เชียงคา ๗๖ ราย) ส่งรายชื่อเพิ่มเติมได้ที่ รพ.สต.และ รพ.ทุกแห่ง ภายในเดือน ก.พ. ๖๐ กิจกรรมให้บริการ
1. ตรวจประเมินความพิการและออกเอกสารรับรองความพิการ สาหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหว
๒. จดทะเบียนคนพิการ
๓. บริการผลิตแขน - ขา เทียม
๔. บริการซ่อมแซมแขน - ขา เทียม
๕. ฝึกการใช้แขน - ขา เทียม
๖. ให้คาแนะนาการใช้และดูแลแขน - ขา เทียม
จังหวัดจะจัดอบรมการคัดกรองและประเมินความพิการ ตาม พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ แก่
จนท.สาธารณสุข (รพท.รพช,รพ.สต. และ จนท.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัดพะเยา จานวน ๒๐๐ คน วันที่ ๙
มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องพุดตาน โรงแรมเกทเวย์ จังหวัดพะเยา)
ประธาน: มอบผู้รับผิดชอบงานประสานพื้นที่ตามรายชื่อที่มีแจ้งมาตรวจสอบข้อมูล และข้อมูลเพิ่มเติมหากไม่ครบตาม
เป้าหมายจะได้ขออาเภอข้างเคียง ประสานกับท้องถิ่นในการใช้รถรับส่งกลุ่มเป้าหมาย ในส่วนการอบรมคุยกับทางส่วนกลาง
ว่าควรมีการบรรจุในหลักสูตรการปฐมนิเทศแพทย์จบใหม่
มติที่ประชุม: รับทราบ
2.2 การเข้ากราบพระบรมศพ สมเด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
คุณสุรศักดิ์ ชัยชนะ: จังหวัดได้กาหนดออกเดินทาง 6 รอบๆ 10 คันๆละ 40 คน มอบหมายให้เทศบาลและ อบต.เป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ในส่วนของสาธารณสุขได้รับมอบหมายจัดเจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาลประจารถบัสทุกคันโดยควรจะเป็น
เจ้าหน้าที่ของตาบลนั้นๆที่จะไปดูแล โดยให้มีหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยบริการในแต่ละจุดที่ผ่านหรือหมายเลข 1669 โดย
ก่อนที่จะไปขอให้คัดกรองกลุ่มเป้าหมายก่อนว่าสามารถเดินทางได้
มติที่ประชุม: รับทราบ
2.3 การจัดค่ายบาบัดยาเสพติด การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
คุณสุรศักดิ์ ชัยชนะ: จังหวัดพะเยาได้จัดกิจกรรมค่ายบาบัดยาเสพติดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เรียกว่า ศูนย์ขวัญแผ่นดิน ใน
ปี 2560 กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 450 คน ดาเนินการจัดจานวน 8 รุ่นๆละ 2 วัน ณ ค่าย อส. กลุ่มเป้าหมายมาจากทุก
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อาเภอ ขณะนี้ดาเนินการไปแล้ว 2 รุ่น ขอประสานงานสาธารณสุขอาเภอทุกท่านแจ้งวิทยากรผลัดเปลี่ยนกัน โดยมีรายชื่อและ
รุ่นที่จะเป็นวิทยากร ตามคาสั่งที่ส่งไปให้แล้ว
มติที่ประชุม:รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๓ รับรองรายงานการประชุม กวป. ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ ๒๕60
มติที่ประชุม:รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง
4.1 การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศูนย์ฮอมฮัก ทาดีเพื่อพ่อ
ผอ.รพ.พะเยา: การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศูนย์ฮอมฮัก จังหวัดพะเยา วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศาลาประชาคม เริ่มตั้งแต่
เวลา 8.30-16.30น. กิจกรรมเทิดพระเกียรติในหลวง ร.9 การจัดนิทรรศการ การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดาเนินงาน
ของศูนย์ฯ เชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมดังกล่าว
มติที่ประชุม: รับทราบ
4.2 การติดตามความก้าวหน้าการทางานแผนที่ใน Google map
คุณฉัตรศิริ พิสิษฐ์กุล: ในปี 2560 จะใช้การติดตามเฝ้าระวังลูกน้ายุงลาย โดยการทาแผนที่ ใน Google Map ของหน่วย
บริการต่างๆ ซึ่งเป็นระบบเฝ้าระวังลูกน้ายุงลายในระบบออนไลน์ http://developer.chors.org/web2017/index.php
โดยในระบบสามารถติดตามค่าดัชนีลูกน้ายุงลายในครัวเรือนและในชุมชน ขอความร่วมมือ สสอ.ทุกท่านประสานหน่วยบริการ
ดาเนินการวาดแผนที่ให้ครอบคลุม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามและประเมินผลต่อไป จากการสุ่มสารวจ สคร.1
เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560 ณ ตาบลบ้านถ้า อาเภอดอกคาใต้ จังหวัดพะเยา พบว่าค่า HI บ้าน = 3.1,
ค่า CI วัด = 11.1, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่า CI = 0, โรงเรียนค่า CI = 0 ซึ่งจะเห็นได้ว่าในวัดยังมีปัญหาอยู่ ฝากพื้นที่
ดาเนินการแก้ไขด้วย
มติที่ประชุม:รับทราบ
4.3 ประสานจานวนและกลุ่มเป้าหมายนักเรียนหญิง ป.4 เพื่อเตรียมความพร้อมรับวัคซีน HPV
คุณฉัตรศิริ พิสิษฐ์กุล: ความก้าวหน้าการประสานขอจานวนและรายชื่อ กลุ่มเป้าหมายเด็กนักเรียนหญิง ป. 4 (ที่จะขึ้น ป. 5
ในปีการศึกษา 2560) เพื่อเตรียมพร้อมฉีดวัคซีน HPV ปีการศึกษา 2560 โดยจานวนเป้าหมายเบื้องต้นจาก 43 แฟ้ม
จานวน 2,096 คน ยังขาดที่อาเภอปง ขณะนี้รอพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลจาก 43 แฟ้มและข้อมูลสารวจจริง
มติที่ประชุม: รับทราบ
4.4 มาตรการการตรวจสอบแก้ไขปัญหาความยากจนให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ป่วยและคนชรา
คุณเฉลิม ใจอุ่น: ตามที่จังหวัดได้ให้กลุ่มยุทธศาสตร์ตรวจสอบรายงานการแก้ไขปัญหาความยากจนให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ป่วยและ
คนชรานั้น ทางกลุ่มยุทธศาสตร์ได้ประสานกับศูนย์ดารงธรรมหากมีการรายงานขอให้ส่งสาเนามายัง สสจ.พะเยา ด้วยเพื่อจะได้
ส่งให้ศูนย์ดารงธรรมต่อไป
มติที่ประชุม: รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องติดตามการดาเนินงานตามนโยบาย
5.1 สรุปผลการตรวจราชการกรณีปกติระดับกระทรวง รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2560 จังหวัดพะเยา
คุณปรียานุช เชิดชูเหล่า: สรุปภาพรวมการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดพะเยา รอบที่ 1/2560
ระหว่างวันที่ 16-18 มกราคม 2560 จากการนาเสนอของจังหวัด / รพ.พะเยา / รพ.เชียงคา/ คปสอ.ปง / รพ.สต.ขุนควร
พบว่า จังหวัดพะเยามีการถ่ายระดับ งานนโยบายสู่การปฏิบัติ สามารถดาเนินการได้เป็นอย่างดี มีหลายเรื่องได้เห็นถึงผลงาน
บ้างแล้ว ในการนาเสนอสรุปตรวจราชการ ผู้นิเทศในแต่ละคณะ ได้นาเสนอผลการวิเคราะห์ และข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งจัดทา
สรุปรายงาน (ตก1) นาขึ้น web site เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาไปพิจารณาดาเนินการ และจะติดตามผลในรอบที่ 2
ต่อไป ในส่วนข้อเสนอเพิ่มเติมของผู้ตรวจราชการและสาธารณสุขนิเทศก์ สรุปดังนี้
คณะที่ 1:
1.1 งานอนามัยแม่และเด็ก และงานอื่น ๆ ภาพรวมมีการทางานดี แต่ข้อมูลไม่ครบ (ตัวเลขต้องบอก coverage ไม่ใช่
Activity ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัดต้องรู้ evidence based ต้องชัดเจน)
1.2 การใช้ประโยชน์ข้อมูลที่มีอยู่ค่อนข้างน้อย ทาให้การชี้เป้าในการทางานบางเรื่องไม่ค่อยตรง เช่น DM HT มีกระบวนการ
ทางาน แต่ผลการลดป่วย ลดตาย ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (CIPO/PM ต้องรู้) จังหวัดต้องนาข้อมูลมาพิจารณาดูว่า เกิดจาก
อะไร และชี้เป้าในการทางาน โดยให้ศูนย์วิชาการมาช่วย
คณะที่ 2:
2.1 Service Plan มีหลายเรื่องที่จะต้องลงให้ถึง Primary การ Refer ข้อมูลเป็นเรื่องสาคัญ การสร้างเครือข่ายในระดับ
CUP และ Primary ยังเป็นเรื่องที่จาเป็น (CIPO/PM ต้องเชื่อมต่อปฐมภูมิให้ได้) ในพื้นที่ต้องมีการดาเนินการในกลุ่มที่ไม่ป่วย
ด้วย ฝากประเด็น กระบวนการ DHML การค้นหาปัญหาสุขภาพในชุมชน การคืนข้อมูลให้ชุมชนในการจัดการกับปัญหาของ
พื้นที่
2.2 การแก้ไขปัญหาด้านการบริการ บางประเด็นเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ ต้องมีนักวางแผนมาช่วยดูด้วย
คณะที่ 3:
3.1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขอให้จังหวัดพิจารณาให้มีคณะกรรมการที่มาจากหลายสาขาวิชาชีพ และทาแผนพัฒนา
บุคลากรที่มีความจาเป็นต้องได้รับการพัฒนา จะทาให้ภาพรวมการพัฒนาบุคลากรสมบูรณ์ขึ้น
3.2 การใช้งบประมาณเขตในการพัฒนาบุคลากรทั้ง 8 จังหวัด งบประมาณค่อนข้างน้อย (5 ล้าน) ไม่สามารถที่จะพัฒนาได้
ตามแผนที่จังหวัดขอไป หากจาเป็นจังหวัดต้องพิจารณาใช้งบของจังหวัด (CUP)
คณะที่ 4:
4.1 การเงินการคลังเป็นเรื่องของการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ต้องดาเนินงานให้ถูกต้องตามระเบียบที่กาหนด
4.2 การพัฒนาระบบข้อมูล มีการเพิ่มเติมโปรแกรม ของ กรม/กอง ในกรณีที่ไม่ได้ใช้ข้อมูลจาก HDC ซึ่งเป็นภาระงานของ
จนท.ในพื้นที่ ส่วนกลางจะรับไปประสาน เนื่องจากการพัฒนาคุณภาพข้อมูลจาก HDC ได้กาหนดเป็นนโยบายของกระทรวง
ข้อเสนอแนะในภาพรวม
การวิเคราะห์โครงสร้าง กรอบ กระบวนการ ทาให้จังหวัด และอาเภอได้เรียนรู้ ทาความเข้าใจ ที่มาที่ไป การวิเคราะห์ GAP
และ ปิด GAP ให้ครบ การกาหนด Essential task/small success ให้ชัดเจน ตามกรอบระยะเวลา จะทาให้เห็นภาพรวม
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ของการดาเนินงานทั้งปี และสามารถสื่อสารการดาเนินการให้ไปในทิศทางเดียวกันได้ พะเยามีการดาเนินงานในพื้นที่ดี ในแต่
ละหน่วยดี แต่เวลานามาต่อกัน (jigsaw) ยังไม่เห็นภาพรวมที่ดี
ประธาน: ในกลุ่มงาน สสจ.พะเยา จะประชุมทบทวน และพัฒนางาน ตามข้อเสนอแนะ และกาหนดแนวทางการแก้ไขและแจ้ง
ให้พื้นที่ทราบต่อไป
มติที่ประชุม: รับทราบ
5.2 แจ้งผลการดาเนินงานการป้องกันและลดการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560
คุณจารุวรรณ บัวบึง: การดาเนินงานป้องกันการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการจราจรทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560
ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2559 - 4 มกราคม 2560
1. ประชุมชี้แจงแนวทางการดาเนินงานป้องกันและลดการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560
และการดาเนินงานตลอดทั้งปีให้ผู้รับผิดชอบงานอุบัติเหตุจราจรทางถนน (23 ธันวาคม 2559)
2. ร่วมเป็นทีมปฏิบัติการด่านจุดตรวจ จุดบริการในพื้นที่
3. ติดตามการดาเนินงานเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาการบาดเจ็บทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ร่วมกับภาคีเครือข่ายใน
พื้นที่จังหวัดพะเยา วันที่ 29 ธันวาคม 2559 – 4 มกราคม 2560
4. ติดตามข้อมูลความก้าวหน้าการรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บจากการจราจรทางถนน
ผลการเฝ้าระวังการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการจราจรทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560
ประเภท
ผู้บาดเจ็บ

ชาย
139

จานวน
หญิง
80

ร้อยละ
รวม
219

98.21

ผู้เสียชีวิต

4

0

4

1.79

รวม
143
80
223 100.00
***ผู้บาดเจ็บ
(กรณี Admit)
40
8
48
21.53
ใช้แอลกอฮอล์ ร้อยละ 31.83
สรุป
1.จานวนผู้บาดเจ็บส่วนใหญ่เป็นเพศชาย
2.จานวนผู้เสียชีวิตทั้ง 4 ราย เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 18-70 ปี (median=21 ปี) พฤติกรรมเสี่ยงส่วนใหญ่ดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ไม่สวมหมวกนิรภัย
3. ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคือรถจักรยานยนต์ 81.17%
4. ช่วงเวลาที่เกิดเหตุมากที่สุดคือ เวลา 16.00-20.00 น.
5. นาส่ง รพ.ด้วยระบบ EMS จานวน 92 ราย คิดเป็น 44.02%
6. อาการ/การบาดเจ็บ ส่วนใหญ่ได้รับบาดเจ็บบริเวณศีรษะ ใบหน้า แผลถลอก แขนขาผิดรูป
มติที่ประชุม: รับทราบ
5.4 การจัดเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์ ศต.สจ.
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ประธาน:ผู้ว่าราชการจังหวัดได้มีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัด โดยขอให้แต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัด
เจ้าหน้าที่ไปอยู่ประจาศูนย์ ซึ่งในส่วนสาธารณสุขประจาในเรื่องของการบาบัดรักษา ปัญหาคือขาดบุคลากร ซึ่งขณะนี้ทาง
สสจ.พะเยา กาลังอยู่ในช่วงพิจารณาหาบุคลากรไปอยู่ประจาศูนย์
มติที่ประชุม:รับทราบ
5.5 งานประกันสุขภาพ
5.5.1 การจัดสรรเงินอุดหนุนค่าบริการขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิจังหวัดพะเยาใน
ปีงบประมาณ 2559 งบกองทุนจังหวัด 40%
คณะทางาน CFO เสนอให้จัดสรรเงินกองทุนจังหวัดที่กันไว้ 40% หรือคิดเป็นเงิน 797,181.50 บาท ซึ่งปัจจุบัน
คงเหลือหลังหักค่าใช้จ่ายกรณีส่งต่อนอกจังหวัด จานวน 737,727.50 บาท โดยให้จัดสรรตามต้นทุนหน่วยบริการของ
จังหวัดตามผลงานการให้บริการผู้ป่วยนอก ดังนี้ รพท.จัดสรร 280 บาท/ครั้ง และ รพช.จัดสรร 130 บาท/ครั้ง และจานวน
ที่เหลือหลังการจัดสรรดังกล่าวให้คิดเฉลี่ยคืนตามผลงานการให้บริการผุ้ป่วยนอกของแต่ละโรงพยาบาล
มติที่ประชุม: เห็นชอบตามข้อเสนอคณะทางาน CFO โดยจัดสรรตามผลงานการให้บริการผู้ป่วยนอกของแต่ละโรงพยาบาล
5.5.2 การจัดสรรเงินอุดหนุนค่าบริการขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิจังหวัดพะเยาใน
ปีงบประมาณ 2560
คณะทางาน CFO เสนอให้จัดสรรงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ 2560 จานวน 1,935,212.92
บาท โดยแบ่งเป็นการจัดสรรให้หน่วยบริการ 60% คิดเป็นเงิน 1,161,127.75 บาท และจัดสรรไว้ที่กองทุนจังหวัด
40% คิดเป็นเงิน 774,085.17 บาท สาหรับการให้บริการผู้ป่วยนอกในจังหวัด และการส่งต่อผู้ป่วยนอกไปรับการรักษา
นอกจังหวัด
มติที่ประชุม: เห็นชอบตามข้อเสนอคณะทางาน cfo จัดสรร 60 : 40 โดย 60% จัดสรรให้หน่วยบริการในจังหวัด และ
40% กันไว้ที่จังหวัด สาหรับบริการ OP และ OP Refer นอกจังหวัด
5.5.3 การพิจารณาการจัดสรรงบประกันสังคม
คณะทางาน CFO เสนอให้การพิจารณาการจัดสรรงบประกันสังคม ในปีงบประมาณ 2560 ให้จัดสรรเป็นรายเดือน
แบบ fix rate ให้หน่วยบริการไปก่อน แล้วนามาหักลบเป็นรายไตรมาสในเดือน มค. เมย. มิย. ตค. เพื่อให้ตัวชี้ด้านการเงินและ
บัญชี เกี่ยวกับการชาระหนี้ค่ารักษาพยาบาลภายใน 60 วันผ่านเกณฑ์ตามตัวชี้วัดของกระทรวง โดย เครือข่าย รพท.พะเยา
จ่าย IPD 6,500 บาท/AdjRW OPD จ่ายล่วงหน้า รพท. 300 บาท/ครั้ง รพช. 200 บาท/ครั้ง และ รพ.สต. 60 บาท/
ครั้ง ขณะที่ เครือข่าย รพท.เชียงคา IPD จ่ายล่วงหน้า 5,500 บาท/AdjRW OPD จ่ายล่วงหน้า รพท 200 บาท รพช.
135 บาท และ รพ.สต. 46 บาท
มติที่ประชุม: เห็นชอบตามข้อเสนอคณะทางาน CFO
1) จัดสรรเป็น fixed rate แบบรายเดือนล่วงหน้า แล้วคานวณเป็นรายไตรมาส เดือน มค. เมย. มิย. ตค. แล้วนามา
คานวณหักลบจากที่จัดสรรล่วงหน้า fixed rate
2) อัตรา fixed rate ล่วงหน้า ดังนี้ เครือข่าย รพท.พะเยา จ่าย IPD 6,500 บาท/AdjRW OPD จ่ายล่วงหน้า
รพท. 300 บาท/ครั้ง รพช. 200 บาท/ครั้ง และ รพ.สต. 60 บาท/ครั้ง ขณะที่ เครือข่าย รพท.เชียงคา IPD
จ่ายล่วงหน้า 5,500 บาท/AdjRW OPD จ่ายล่วงหน้า รพท 200 บาท รพช. 135 บาท และ รพ.สต. 46
บาท
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5.5.4 การจ่ายค่ารักษากรณีนวดเพื่อการรักษาสิทธิประกันสังคม
ด้วยในปัจจุบันการให้บริการนวดเพื่อการรักษาสิทธิประกันสังคม ระหว่างแม่ข่ายสถานบริการ 2 แห่งให้เบิกชดเชยไม่
เหมือนกัน โดย รพท.พะเยา ไม่จ่ายค่าบริการกรณีแพทย์ส่งไปนวดแพทย์แผนไทย ขณะที่ รพท.เชียงคา จ่ายกรณีแพทย์ส่งไป
นวดแพทย์แผนไทย กลุ่มงานประกันสุขภาพ จึกขอมติการจ่ายค่านวดเพื่อการรักษาให้เป็นทิศทางเดียวกัน
มติที่ประชุม: ให้ รพท. ไปศึกษาชุดสิทธิประโยชน์ที่ชัดเจนและนาเข้าหารือในการพิจารณาครั้งต่อไป
5.5.5 การรับผู้ป่วยส่งต่อจาก รพ.ชุมชน ของโรงพยาบาลเชียงคา
ด้วยในขณะนี้ รพ.เชียงคา มีศัลยแพทย์ลาออก ทาให้มีศัลยแพทย์ปฏิบัติงานเพียง 1 ท่าน จึงขอแจ้งการรับ refer ใน
เวลาราชการดังนี้ 1) elective case รับ refer จากโรงพยาบาลจุน โรงพยาบาลปง กรณีผู้ป่วยคิวผ่าตัดนานกว่า 2 เดือน
พิจารณาให้โรงพยาบาลชุมชนส่งตัวไปโรงพยาบาลพะเยา 2) emergency case ในเวลาราชการ รับ refer จากโรงพยาบาล
จุน โรงพยาบาลปง เฉพาะวัน จันทร์ พุธ ศุกร์ ส่วนวันอังคาร และ พฤหัสบดี ให้ refer ไปโรงพยาบาลพะเยา ทั้งนี้ หากมี
ศัลยแพทย์ลาหรือติดราชการ ไม่รับส่งต่อจากโรงพยาบาลชุมชน ให้ส่งต่อไปยังโรงพยาบาลพะเยา โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1
กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป
มติที่ประชุม รับทราบ
5.4 รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานเรื่องวัณโรค
คุณฉัตรศิริ พิสิษฐ์กุล: ความก้าวหน้าการดาเนินงานวัณโรคประเด็นการติดตามในการตรวจราชการตาม PA กระทรวง
สาธารณสุข ในเรื่องการเร่งรัดการค้นหาผู้ติดเชื้อวัณโรคและผู้ป่วยในกลุ่มเสี่ยงเป้าหมายและการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อวัณโรคและ
ผู้ป่วยตามมาตรฐานให้หายและกินยาครบ กลุ่มเสี่ยง ที่ต้องดาเนินการคัดกรอง เป้าหมาย 166,705 คน ผลการคัดกรองด้วย
วาจาไตรมาส 1 ร้อยละ 52.92 เน้นย้าว่าเป็นรายงานที่ยังไม่ได้ตรวจสอบข้อมูล ข้อสังเกตคือกลุ่มเป้าหมายน่าจะซ้าซ้อนใน
บางกลุ่ม เช่นผู้ป่วยเรื้อรัง ที่อายุ 60 ปีขึ้นไปกับกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้สัมผัสร่วมบ้านเป็นกลุ่มเสี่ยงสาคัญลงทะเบียนรายชื่อเพื่อ
ติดตามอย่างต่อเนื่องและ Verbal ซ้าทุก 6 เดือน Monitor 2 ปี ซึ่งจังหวัดจะจัดประชุมทีมงานระดับอาเภอ ในการทบทวน
แนวทาง การจัดทาระบบการคัดกรองให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งนาข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการรอบที่ 1 เพื่อ
ประกอบการกาหนดแนวทาง วิธีการ ทางานร่วมกัน โดยได้ทาหนังสือแจ้งพื้นที่เรียบร้อยแล้ว
ประธาน: ประเด็นผู้ที่คัดกรองเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง ให้ทาการคัดกรอง TB ด้วย เพื่อจะได้เข้าสู่ระบบโดยเร็ว ทาตรายาง
เพื่อทาการคัดกรองด้วย Verbal ในมุมใดมุมหนึ่งของ OPD Card
มติที่ประชุม: รับทราบ
5.5 การดาเนินงานโครงการฉีดวัคซีนคอตีบในผู้ใหญ่ เฉลิมพระเกียรติฯ ระยะที่ 2
คุณฉัตรศิริ พิสิษฐ์กุล: กระทรวงสาธารณสุขจัดทาโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อคุ้มครองคนไทยจากโรคร้ายด้วยวัคซีน ปี 2558 โดยรณรงค์ให้วัคซีน
คอตีบในผู้ใหญ่ อายุ 20-50 ปี โดยกาหนด Coverage 85 % ในประชากรที่มีอายุระหว่าง 20 - 50 ปี ความครอบคลุม
การได้รับวัคซีน dT ในผู้ใหญ่ อายุ 20-50ปี จังหวัดพะเยา ร้อยละ 76.82 (ข้อมูลจาก HDC) เป้าหมายการรณรงค์ปี 2560
กระทรวงให้ดาเนินการได้ตามเป้าหมาย จังหวัดพะเยาต้องทาเพิ่มอีก 12,100 ราย
ประธาน: อาเภอเชียงม่วนมีแคมป์แรงงานต่างชาติอยู่ ให้เพิ่มเป้าหมายที่อาเภอเชียงม่วนให้มากขึ้น
มติที่ประชุม:รับทราบ
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5.6 สรุปจากการประชุม VDO Conference การพัฒนาระบบข้อมูล
คุณเฉลิม ใจอุ่น: สรุปจากการประชุม Web Conference การพัฒนาคุณภาพข้อมูล วันที่ 30 ม.ค.60
1.การจัดตั้ง DHDC เกณฑ์มาตรฐาน ในการประเมิน DHDC เขต 1
ประเด็น 1 การให้ความสาคัญผู้รับบริการ (20 คะแนน)
ประเด็น 2 การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ (20 คะแนน)
ประเด็น 3 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (10 คะแนน)
ประเด็น 4 การจัดการกระบวนการที่สาคัญ (20 คะแนน)
ประเด็น 5 ผลลัพธ์การดาเนินงาน (30 คะแนน)
2. งบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ (QOF) ปีงบประมาณ 2560 ตัวชี้วัดกลาง 6 ตัว, ระดับเขต 3 ตัว แนวทางการ
จัดสรร เป็นวงเงิน Global เขต
๑. การคิดน้าหนักระดับคะแนนตาม Template ที่กาหนด
๒. ในส่วนภาครัฐสังกัด สธ. ใช้เกณฑ์ตัวชี้วัด 9 ตัว
๓. ในส่วนภาครัฐนอกสังกัด อปท. และเอกชนใช้เกณฑ์ตัวชี้วัด 7 ตัว
๔. การจัดสรรแบ่งเป็น 2 งวด คือ ครั้งที่ 1 : เดือนมกราคม 2560 ครั้งที่ 2 : เดือนกรกฎาคม 2560 ใช้ข้อมูลไตรมาส
3,4 ปี 59 และไตรมาส 1,2 ปี 60
3. การพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศด้านสาธารณสุข งานข้อมูลได้พัฒนาโปแกรมสาหรับการติดตามข้อมูลตามตัวชี้วัด โดย
สามารถเข้าไปดูและตรวจสอบได้ที่ http://203.209.96.245/sapa/frontend/web/index.php
มติที่ประชุม:รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเพื่อทราบ
6.1 รายงานเหตุการณ์สาคัญในเดือนมกราคม 2560
คุณสุทิตย์ เสมอเชื้อ:สรุปเหตุการณ์ โรค และภัยสุขภาพที่สาคัญโดยทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (Situation Awareness
Team : SAT) สสจ.พะเยาประจาเดือน มกราคม 2560 จานวน 6 เหตุการณ์ สัปดาห์ที่ 1 ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตอุบัติเหตุ
ช่วงเทศกาลปีใหม่ 219 ราย และ 4 ราย,สัปดาห์ที่ 2 มีสุนัขป่วยตายด้วยโรคพิษสุนัขบ้า จานวน 2 ตัว มีผู้สัมผัส 3 ราย,
สัปดาห์ที่ 3 อาหารเป็นพิษค่ายบาบัดรักษายาเสพติด อ.เมืองพะเยา จานวน 15 ราย,สัปดาห์ที่ 4 มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 4
ราย ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยจากที่อื่น มาตรการควบคุมโรคต้องดาเนินการอย่างเข้มข้น
คุณประสาท กันทา: รายงานการควบคุมสุนัขป่วยตายโรคพิษสุนัขบ้า ต.ขุนควร อ.ปง พื้นที่เสี่ยงควบคุมโรคจานวน 12
หมู่บ้าน ผู้สัมผัสโรคทั้งหมด จานวน 49 คนสุนัข แมว ในพื้นที่เสี่ยงที่ต้องเร่งดาเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรค รวม 1,765 ตัว
ให้ อสม.สารวจจานวนสุนัข/แมว ในพื้นที่ เพื่อแจ้ง อปท. ในการทาแผนงบประมาณสนับสนุนวัคซีนพิษสุนัขบ้า ปัญหาตอนนี้
คือความล่าช้าของการฉีดวัคซีน ซึ่งทางเทศบาลและผู้นาหมู่บ้านให้ประชาสัมพันธ์แล้ว
นายจารุพงศ์ มหาวงศนันท์: รายงานการควบคุมสุนัขป่วยตายโรคพิษสุนัขบ้า บ้านฮวก หมู่ 3 ต.ภูซาง อ.ภูซาง พื้นที่เสี่ยง
ควบคุมโรค 4 หมู่บ้าน ผู้สัมผัสโรค 13 ราย สุนัข แมว ในพื้นที่เสี่ยงที่ต้องเร่งดาเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรค จานวน 415 ตัว
ผลการดาเนินงานในการป้องกันควบคุมโรค
1.ฉีดวัคซีนผู้สัมผัสโรค จานวน 13 คน ร้อยละ 100
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2.ฉีดวัคซีนในสัตว์ที่เสี่ยง จานวน 368 ตัว ร้อยละ 88.67
3.สังเกตอาการของสุนัข ที่เสี่ยง 10 วัน จานวน 1 ตัว ผล มีอาการป่วย/ตาย 1 ตัว
4. ประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าว และ โดย อสม.แจ้งในเขตรับผิดชอบของตนเอง
6.2 ระบาดวิทยาเดือนมกราคม 2560
คุณวิวัฒน์ สมเครือ: เดือนมกราคม ได้รับรายงานทั้งหมด 1,640 ฉบับ ความทันเวลาของโรงพยาบาล ร้อยละ 96.90, สสอ.
ร้อยละ 89.40 โรคที่ต้องเฝ้าระวัง 10 อันดับแรก 1)อุจจาระร่วง 2)ไข้ไม่ทราบสาเหตุ 3)อาหารเป็นพิษ 4)ปอดบวม 5)สุกใส
6)ไข้หวัดใหญ่ 7)S.TD 8)มือ เท้า ปาก 9)ตาแดง 10)โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ
สถานการณ์โรคที่สาคัญ
1) อุจจาระร่วง เดือนนี้มีผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วง จานวน 770 ราย อัตราป่วย 160.67 ต่อประชากรแสนคน อัตราป่วย
สะสมเป็นลาดับ 12 ของประเทศ และอันดับที่ 2 ของ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน รองจากจังหวัดเชียงราย อาเภอที่
มีอัตราป่วยสูง 3 อันดับแรก คืออาเภอปง จุน และ ภูกามยาว
2) โรคไข้ไม่ทราบสาเหตุ เดือนนี้มีผู้ป่วยโรคไข้ไม่ทราบสาเหตุ จานวน 208 ราย อัตราป่วย 43.40 ต่อประชากรแสน
คน อัตราป่วยสะสมเป็นลาดับ 19 ของประเทศ และอันดับที่ 4 ของ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน รองจาก น่าน
เชียงราย และ เชียงใหม่ อาเภอที่มีอัตราป่วยสูง 3 อันดับแรก คืออาเภอภูซาง,ดอกคาใต้ และปง
3) โรคอาหารเป็นพิษ เดือนนี้มีผู้ป่วยโรคอาหารเป็นพิษ จานวน 136 ราย อัตราป่วย 28.38 ต่อประชากรแสนคน
อัตราป่วยสะสมเป็นลาดับ 6 ของประเทศ และอันดับที่ 2 ของ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน รองจากจังหวัดลาพูน
อาเภอที่มีอัตราป่วยสูง 3 อันดับแรก คืออาเภอภูซาง เชียงคา และจุน
4) โรคไข้หวัดใหญ่ เดือนนี้มีผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ จานวน 539 ราย อัตราป่วย 112.47 ต่อประชากรแสนคน อัตรา
ป่วยสะสมเป็นลาดับ 12 ของประเทศ และอันดับที่ 5 ของ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน รองจากจังหวัดลาพูน
เชียงใหม่ ลาปาง และเชียงราย อาเภอที่มีอัตราป่วยสูง 3 อันดับแรก คือ อาเภอภูซาง เชียงคา และดอกคาใต้
5) โรคปอดบวม เดือนนี้มีผู้ป่วยโรคปอดบวม จานวน 96ราย อัตราป่วยเท่ากับ 20.03 ต่อประชากรแสน อัตราป่วย
สะสมเป็นลาดับ 39 ของประเทศ และอันดับที่ 6 ของ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน รองจากจังหวัดเชียงราย
เชียงใหม่ น่าน แพร่และลาพูน อาเภอที่มีอัตราป่วยสูง 3 อันดับแรก คืออาเภอปง จุน และเชียงคา
6) โรคมือเท้าปาก เดือนนี้มีผู้ป่วยโรคมือเท้าปาก จานวน 35 ราย อัตราป่วยเท่ากับ 7.30 ต่อประชากรแสนคน อัตรา
ป่วยสะสมเป็นลาดับ 15 ของประเทศ และอันดับที่ 4 ของ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน รองจากจังหวัดเชียงราย
ลาปาง และน่าน อาเภอที่มีอัตราป่วยสูง 3 อันดับแรก คืออาเภอเชียงม่วน ภูซางและเชียงคา
7) โรคสุกใส เดือนนี้มีผู้ป่วยโรคไข้สุกใส จานวน 62 ราย อัตราป่วยเท่ากับ 22.94 ต่อประชากรแสนคน อัตราป่วย
สะสมเป็นลาดับ 2 ของประเทศ และอันดับที่ 1 ของ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน อาเภอที่มีอัตราป่วยสูง 3 อันดับ
แรก คืออาเภอปง ดอกคาใต้และจุน
มติที่ประชุม: รับทราบ
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6.3 การสุ่มสารวจพัฒนาการเด็กปฐมวัยช่วงอายุ 9,18,42 เดือนจังหวัดพะเยา
คุณปิยพร ผดุงวงศ์: สสจ.พะเยามีแผนในการสุ่มสารวจพัฒนาการเด็กปฐมวัยช่วงอายุ 9,18,42 เดือนจังหวัดพะเยา ในช่วง
เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ของทุกปี โดยสุ่ม 30%
กลุ่มเป้าหมาย
พื้นที่ดาเนินการ
ทีมประเมิน
จานวนเด็ก(คน)
อาเภอเมือง
รพ.พะเยา
91
อาเภอแม่ใจ
รพ.พะเยาและ
64
ทีมอาเภอแม่ใจ
อาเภอดอกคาใต้
ทีมอาเภอดอกคาใต้
67
อาเภอจุน
ทีมอาเภอจุน
65
อาเภอปง
รพ.เชียงคาและ
72
ทีมอาเภอปง
รวม
359
มติที่ประชุม:รับทราบ
6.4 วันแห่งความรัก 14 กุมภาพันธ์ 2560
คุณฉัตรศิริ พิสิษฐ์กุล: เน้นประเด็นการป้องกันในเด็กวัยรุ่น รณรงค์การใช้ถุงยางอนามัยเพื่อป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
เอกสารต่างจะส่งให้ทางอาเภออีกครั้ง
มติที่ประชุม:รับทราบ
6.5 สรุปผลการนิเทศงานโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดไท้องค์ราชัน
สสอ.เมือง: จังหวัดพะเยาได้ทาการ Kick off โครงการฯ เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2559 โดยคณะกรรมการได้ออกนิเทศ ติดตาม ใน
พื้นที่อาเภอและตาบล ระหว่างวันที่ 11-12 ม.ค.60 เป้าหมาย 3 ปี โดยใช้ อสม. 1 คน ชวนคนเลิก 1 คน ใน 1 ปี เป้าหมาย
จานวน 45,414 คน ภาพรวมการดาเนินโครงการฯ ณ วันที่ 30 ม.ค.2560 จานวน 159,129 คน เป็นอันดับ 6 ของ
ประเทศ ซึ่งมีบางพื้นที่ยังไม่ได้ดาเนินการตามเป้าหมาย เร่งรัดดาเนินการ
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
1. การถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ(อาเภอไปตาบล)บางอาเภอยังไม่ชัดเจน ทาให้ จนท.ไม่เข้าใจในนโยบาย
2. อสม.และจนท. ยังขาดความตระหนักถึงความสาคัญของโครงการฯ
3. ผู้รับผิดชอบระดับอาเภอ(สสอ./รพ.หรือCUP)/จังหวัดควรมีการติดตามผลการดาเนินงาน ทุก 3 เดือน 6 เดือน
9 เดือน 12 เดือน
4. รพ.สต.ควรกาหนดเป้าหมายผู้เลิกสูบบุหรี่จากข้อมูลผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยง เช่น คลินิค NCD COPD และกลุ่ม
นักเรียน นักศึกษา
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5.สสอ./รพ.(CUP)/จังหวัด ควรมีการสนับสนุนองค์ความรู้ เทคนิค ยา เวชภัณฑ์ที่จาเป็นให้แก่คลินิกเลิกบุหรี่ในรพ.
สต.(บูรณาการคลินิกNCD หรือคลีนิกจิตเวช บาบัดยาเสพติด สุรา บุหรี่) เพื่อพัฒนาได้ตามเกณฑ์มาตรฐานคลินิก รพ.สต.
6. ประชาสัมพันธ์รับสมัครสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ
คุณเฉลิม ใจอุ่น: การรับสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน ตามระเบียบ สานักนายกรัฐมนตรี ว่า
ด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๙ องค์ประกอบ ของกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.)
1. ประธาน+รอง
จานวน
2 คน (จากการคัดเลือกของกรรมการ)
2. ผู้แทนภาครัฐ
จานวน 17 คน
3. ผู้ทรงคุณวุฒิและวิชาชีพ
จานวน
11 คน*
4. ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม จานวน 17 คน*
5. เลขานุการ (สช ,กก.สธ,สปสช.สสส.)
ในส่วน ของ ผู้ทรงคุณวุฒิและวิชาชีพ 11 คน* ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม 17 คน
- เปิดรับสมัคร ตั้งแต่15 มกราคม 2560 จนถึง 7 กุมภาพันธ์ 2560
- ใบสมัครดาวน์โหลดได้ที่ www.nationalhealth.or.th
มติที่ประชุม:รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องเพื่อพิจารณา
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องอื่นๆ
8.1 ผลการแข่งขันฟุตบอลเอนโดรฟินเกมส์
สสอ.ดอกคาใต้: ตามที่หน่วยงานสาธารณสุขร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร ได้จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ณ สนาม SV Footsal
ตาบลแม่กา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออกกาลังกายและสนองนโยบายนายกรัฐมนตรี ดาเนินการไปเรียบร้อยแล้วนั้น
ผลการแข่งขันมีดังนี้ ชนะเลิศ อันดับที่ 1 VICHAI FC จาก ม.พะเยา ส่วนทีมที่เหลือทั้งหมดได้รองชนะเลิศ
มติที่ประชุม: รับทราบ
ขอขอบคุณคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ขอปิดประชุม
ปิดการประชุม เวลา 16.30 น
นางนงคราญ เผ่าก๋า
ผู้บันทึกการประชุม
นางปรียานุช เชิดชูเหล่า ผู้ตรวจรายงานการประชุม

