รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
ครั้งที่ 5 ปีงบประมาณ ๒๕60
วันอังคาร ที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕9 เวลา 09.00-16.30 น.
ณ ห้องประชุม ๑ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
รายชื่อคณะกรรมการ
๑. นายแพทย์ขจร วินัยพานิช
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา
๒. แพทย์หญิงจิรพร ภัทรนุธาพร
ผู้อานวยการโรงพยาบาลพะเยา
๓. นายแพทย์ดนัย ภัทรเธียรสกุล
ผู้อานวยการโรงพยาบาลเชียงคา
๔. นายแพทย์เทพนฤมิตร เมธนาวิน
หัวหน้าศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ม.พะเยา
๕. นายแพทย์นเรศฤทธิ์ ขัดธะสีมา
นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน
๖. นายบัญญัติ สุริยะไชย
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
๗. ทันตแพทย์ชาญ เชิดชูเหล่า
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญด้านทันตสาธารณสุข
๘. นายสุรศักดิ์ ชัยชนะ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
๙. นางวัลภา แก้วศรีเวียง
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา
๑๐. นายแพทย์สมภพ เมืองชื่น
รก.ผู้อานวยการโรงพยาบาลเชียงม่วน
๑๑. นายแพทย์สุชาญ ปริญญา
ผู้อานวยการโรงพยาบาลจุน
๑๒. นายแพทย์สุกิจ ทิพทิพากร
ผู้อานวยการโรงพยาบาลปง
๑๓. นายแพทย์สัมฤทธิ์ ตันติวัฒนากุล
ผู้อานวยการโรงพยาบาลแม่ใจ
๑๔. แพทย์หญิงทิพวรรณ ขยันดี
แทน ผู้อานวยการโรงพยาบาลดอกคาใต้
๑๕. นางสุรีย์ภรณ์ เลิศวัชรสกุล
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
๑๖. นางพิมพ์ชนก หยีวิยม
รก.หัวหน้ากลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
๑๗. นางปิยพร ผดุงวงศ์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
๑๘. นางสาวญาณิน สายโกสุม
หัวหน้ากลุ่มประกันสุขภาพ
๑๙. นายจรัส ไชยแสงคา
หัวหน้ากลุ่มงานตรวจสอบภายใน
๒๐. นางฉัตรศิริ พิสิษฐ์กุล
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
๒๑. นางสาวจิดาภัทร เนตรสุวรรณกุล
แทน หัวหน้ากลุ่มควบคุมโรคไม่ติดต่อ
๒๒. นางรัชนี ขัดตะละ
หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
๒๓. นายพฤทธิ์ ชัยดรุณ
แทน หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
๒๔. นางสาวขวัญเนตร เบิกบาน
รก.หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทย
๒๕. นายจเร บัวสัมฤทธิ์
หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ
๒๖. นายไพรัช วงศ์จุมปู
สาธารณสุขอาเภอเมือง
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๒๗. นายสุภักดิ์ วงศ์ประสิทธิ์
๒๘. นายไชยยนต์ วงศ์ใหญ่
๒๙. นายประสงค์ หาลือ
๓๐. นายประสาท กันชัย
๓๑. นายสว่าง กิตติศักดิ์กาจร
๓๒. นายประพันธ์ เดชะบุญ
๓๓. นายชัยย์นัน พัฒนไพจิตร
๓๔. นางสาววัชรินทร์ นามวงศ์
๓๕. นายสงคราม กอใหญ่
๓๖. ว่าที่ร.ต.จิตเกษม ประสิทธิ์อยู่ศีล
๓๗. นางปรียานุช เชิดชูเหล่า
๓๘. นางนงคราญ เผ่าก๋า
๓๙. นางพรพิรุณ มูลเครือคา
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายวิวัฒน์ สมเครือ
๒. นางฉลวย หาลือ
๓. นางใจสวรรค์ ผัดมาลา
๔. นายสุประวัติ เผ่าอินทร์
๕. นายธีระศักดิ์ วงศ์ใหญ่
๖. นางชญาดา สายศร
๗. นางแสงเทียน นันทะวงศ์
๘. นางสาวอิ่มเอิบ สุทธิวรรณ
๙. นางสุภลักษณ์ ตันติวัฒนกุล
๑๐. นางอารยา มหาวงศนันท์
๑๑. นางอัญญารัตน์ ภมรมานพ
๑๒. นางดอกแก้ว ตามเดช
๑๓. นายศุภัชกร มูลศรี
๑๔. นางสาวกุสุมา พรหมยวง
๑๕. นางโสภิญญา ภูมิพันธ์
๑๖. ว่าที่ ร.ต.อัครเดช ตันดี
๑๗. นางสาวรัชนี ราไพ

สาธารณสุขอาเภอดอกคาใต้
สาธารณสุขอาเภอเชียงคา
สาธารณสุขอาเภอจุน
รก.สาธารณสุขอาเภอปง
สาธารณสุขอาเภอแม่ใจ
สาธารณสุขอาเภอเชียงม่วน
สาธารณสุขอาเภอภูซาง
แทน สาธารณสุขอาเภอภูกามยาว
แทน หน.ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที่ 10.3 เชียงราย
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯเทศบาลเมืองพะเยา
หัวหน้างานแผนงานและประเมินผล
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
ทันตแพทย์ชานาญการพิเศษ
ทันตแพทย์ชานาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุข
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๑๘. นางอรทัย มาลัยรุ่งสกุล
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
๑๙. นางพัฒนาการ ผลศุภรักษ์
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
๒๐. นางจินตนา ยายอด
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชานาญงาน
๒๑. นายสุทิตย์ เสมอเชื้อ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
๒๒. นางอนงค์ วรรณสอน
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
๒๓. นางใหม่แก้ว ผลพัฒนกุล
เจ้าพนักงานสถิติชานาญงาน
เปิดการประชุมเวลา 09.00 น โดยนายแพทย์ขจร วินัยพานิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา
ประธานในที่ประชุม นาคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ร่วมไหว้พระ สวดมนต์ ตามโครงการส่งเสริมจริยธรรมใน
องค์กร และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
เรื่องก่อนวาระการประชุม
- แสดงความยินดีกับทีมมูลนิธิลือชา ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะการแพทย์ฉุกเฉิน ระดับ BLS ระดับชาติ
ครั้งที่ 7 ปีงบประมาณ 2560
คุณพัฒนาการ ผลศุภรักษ์: ผลการแข่งขันทักษะการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ครั้งที่ 7 ปี 2560 (7th National EMS
Rally 2017)
รางวัลชนะเลิศ (รวมทุกฐาน)
ระดับ EMR
• ชนะเลิศ ได้แก่ เขต 9
• รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เขต 10
• รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เขต 4
ระดับ BLS
• ชนะเลิศ ได้แก่ เขต 1
• รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เขต 7
• รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เขต 10
ระดับ ALS
• ชนะเลิศ ได้แก่ เขต 6
• รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เขต 4
• รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เขต 10
รางวัลชนะเลิศทีมรวม ได้แก่ เขต 6
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ในโอกาสนี้ เรียนเชิญประทานมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ มูลนิธิลือชา จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นตัวแทนเขต 1 ในระดับ
BLS ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศรวมคะแนนทุกฐาน และเป็นหน่วย EMS ดีเด่นของจังหวัดพะเยา โดยในวันที่ 31
มีนาคม 2560 จะไปรับโล่ในงานวัน EMS แห่งชาติ
ประธาน: ขอขอบคุณมูลนิธิลือชาที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับหน่วยงานของตนเองและจังหวัดพะเยา
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 ขอบคุณที่ทุกท่านที่ได้ร่วมดาเนินการจัดงาน รับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี เนื่องในเสด็จฯงาน พอ.สว.วันที่ 21 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม อาเภอเชียงคา ผลการ
ปฏิบัติงานดีมากทุกๆด้าน ขอให้พวกเราปฏิบัติงาน พอ.สว.ต่อไป
มติที่ประชุม: รับทราบ
1.2 สรุปการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเดือนกุมภาพันธ์ 2560
- วันที่ 5 มีนาคม 2560 มีพิธีบวงสรวงพ่อขุนงาเมือง ณ ลานพ่อขุนงาเมืองและข่วงวัฒนธรรม เริ่มเวลา 11.00 น.
แต่งกายชุดพื้นเมืองไว้ทุกข์
- วันที่ 10 มีนาคม 2560 ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จมาปฏิบัติภารกิจ ณ
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ อาเภอภูกามยาว แต่งชุดปกติขาวไว้ทุกข์
- การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ โดยเฉพาะงบลงทุนสิ่งก่อสร้างให้เบิกเป็นงวดๆไป ในส่วนงบดาเนินงานต้นเดือน
มีนาคม 2560 จะขอคุยกับกลุ่มงานยุทธศาสตร์กับงานการเงิน เรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณ มีกิจกรรมไหนที่ไม่ได้
ดาเนินงาน หรือไม่มีความจาเป็นที่จะต้องทาแล้ว จะได้นางบไปใช้ในกิจกรรมอื่นที่มีความจาเป็นและเร่งด่วนมากกว่า
- ปัญหาหมอกควัน จังหวัดพะเยาเข้าสู่ภาวะฤดูแล้ง ซึ่งจะมีปัญหาภาวะหมอกควันตามมา ปัญหาสุขภาพชัดเจน ทั้ง
โรคทางเดินหายใจ ผิวหนัง ตาแดง โรคระบบไหวเวียนเลือด เจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้ปฏิบัติตามการรณรงค์งดเผาอย่าง
เคร่งครัด และรณรงค์ผ่านเครือข่ายที่มีอยู่เช่น เครือข่าย อสม.
- ความขัดแย้งเกิดขึ้นภายในประเทศกรณีของวัดพระธรรมกายซึ่งมีแนวโน้มว่าจะมีการขยายตัวขึ้น จังหวัดขอความ
ร่วมมือให้เจ้าหน้าที่รัฐ สร้างความเข้าใจกับประชาชนผู้มีจิตศรัทธา ไม่ให้เกิดความขัดแย้ง
มติที่ประชุม: รับทราบ
1.3 วันที่ 20 มีนาคม เป็นวัน อสม.แห่งชาติ จัดกิจกรรมทุกอาเภอ อาเภอเมืองจัดไว้ 2 จุดคือ 1. ศาลาประชาคม
2.หอประชุมหนองระบู จะมีการถ่ายทอดพิธีเปิด โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน ผ่านทาง web conference
จากศาลาประชาคม มีการเชิดชู อสม.ที่ทางานด้วยจิตอาสาดีเด่น
มติที่ประชุม: รับทราบ
1.4 การคัดเลือกพนักงานราชการ กระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สอบข้อเขียนวันที่ 10 มีนาคม 2560 รับ 56 อัตรา ฝาก
ประชาสัมพันธ์ผู้มีสิทธิ์สอบให้มาตามเวลาที่กาหนด
มติที่ประชุม:รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องที่ผู้บริหารแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
2.1 วันปลอดภัยโลก
นพ.นเรศฤทธิ์ ขัดธะสีมา: ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดงานวันปลอดภัยโลก( World Safety) ในปี 2561 เน้นเรื่อง
ความปลอดภัยทุกภาคส่วน โดยจะจัดในวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2561
มติที่ประชุม: รับทราบ
2.2 ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมทีมหน่วยปฐมพยาบาล
นพ.นเรศฤทธิ์ ขัดธะสีมา: การมีส่วนร่วมในพิธีสาคัญต่างๆ โดยเฉพาะการเข้าร่วมถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเปิดให้ประชาชนได้เข้าถวายบังคมอย่างต่อเนื่อง ตอนนี้ยังขาดทีมปฐมพยาบาลอยู่ซึ่ง
จะต้องผลัดเวรอยู่ 3-5 วัน ขอประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลต่างๆ หากต้องการที่จะเข้าร่วมเป็นทีมหน่วยปฐมพยาบาลแจ้ง
ความจานงมาได้ ที่ สสจ.พะเยา
มติที่ประชุม: รับทราบ
๒.๓ การทาแผนยุทธศาสตร์จังหวัดแบบบูรณาการ
นพ.นเรศฤทธิ์ ขัดธะสีมา: ได้มีโอกาสเข้าร่วมในการประชุมเพื่อกลั่นกรองแผนในระดับภาค เพื่อขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0
ซีง่ ในส่วนสาธารณสุขจะอยู่ในกลุ่มสังคม คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม จังหวัดพะเยาได้รับการพิจารณาจากภาคเหนือ ให้
จัดทาโครงการเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน สาธารณสุขจะเกี่ยวข้อง ในองค์ประกอบการ
บริการชุมชนและสุขภาพ ซึ่งจะสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคตได้ และจังหวัดได้จัดทาโครงการเพื่อเสนอในระดับ
ภาค นาไปสู่เวทีประเทศเพื่ออนุมัติงบประมาณต่อไป
มติที่ประชุม:รับทราบ
2.๔ ผลการดาเนินงานรับเสด็จฯสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จฯงาน พอ.สว.
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม
คุณปิยพร ผดุงวงศ์: สรุปผลการดาเนินงานเสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว.ประจาจังหวัด ณ จังหวัดพะเยาในวันศุกร์ที่
๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา
๑. สรุปยอดผู้มารับบริการตรวจรักษาพยาบาล ณ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ดังนี้
๑. ตรวจรักษาโรคทั่วไป จานวน ๒๒๐ คน โรคที่พบมาก คือ โรคกระดูกและข้อ
๒. ผู้รับบริการทันตกรรม จานวน ๓๘ คน
๓. ผู้ป่วยรักษาส่งต่อ
จานวน ๔๖ คน
๓.๑ รพ.ภายในจังหวัด จานวน ๒๖ คน
๓.๒ รพ.ส่วนภูมิภาค
จานวน ๑๘ คน
๓.๓ รพ.ส่วนกลาง
จานวน ๒ คน
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๒. สรุปยอดเงินทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อสมทบทุนมูลนิธิ พอ.สว. จังหวัดพะเยา จานวน ๖๓๙,๗๐๐ บาท (หกแสนสามหมื่นเก้า
พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
มติที่ประชุม: รับทราบ
2.๕ วัน อสม.แห่งชาติ
ประธาน: จากการประชุมเตรียมงาน วัน อสม.ร่วมใจ“ โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน” จังหวัด
พะเยา” วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 โดยความร่วมมือของ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา, สมาคมสาธารณสุขจังหวัด
พะเยา, สมาคมอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดพะเยา กาหนดกิจกรรมวัน อสม.แห่งชาติ ในวันที่ 20 มีนาคม 2560
ณ.ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพะเยา กาหนดการมีดังนี้
06.30 น.- 08.00 น. ทาบุญตักบาตร อุทิศส่วนกุศลแก่เพื่อน อสม.ผู้ล่วงลับ
08.00 น. - 09.00 น. ลงทะเบียน ผู้ร่วมงาน ชมบูทนิทรรศการ ฯ
09.00 น. - 09.30 น. วิดิทัศน์ ทาดีเพื่อพ่อฯ ร้องเพลงมาร์ช อสม. ปรบมืออุดมการณ์ พร้อมกันทั้งจังหวัด
09.30 น. -10.00 น. พิธีเปิด โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา
10.00 น. - 11.00 น. มอบประกาศเกียรติคุณแก่ อสม.ดีเด่น, มอบเข็มสาหรับ อสม.ทางาน 10และ20 ปี มอบ
ใบประกาศ เชิดชูเกียรติแก่ อสม.บุคลากรสาธารณสุข และภาคีเครือข่ายฯ ที่มีการลด ละ เลิกสูบบุหรี่
10.00 น. - 12.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยามอบนโยบาย นายแพทย์สาธาณสุขจังหวัดพะเยาพบปะเครือข่าย
13.00 น. – 16.30 น. กิจกรรมรวมพลัง อสม.ในแต่ละพื้นที่
สสอ.ดอกคาใต้: วันที่ 22 มีนาคม 2560 มีกิจกรรมเพื่อสุขภาพ เดินวิ่ง อสม.ดอกคาใต้ ตามนโยบายส่งเสริมการออก
กาลังกายของนายกรัฐมนตรี เริ่มเวลา 07.00 น. จานวน 2,400 คน หลังจากวิ่งแล้วเวลาประมาณ 09.00 น.จะมีการ
แปรอักษรถวายในหลวงรัชกาลที่ 9 ณ สนามที่ว่าการอาเภอดอกคาใต้ บัตรราคา 100 บาทสาหรับบุคคลทั่วไปและ 500
บาท สาหรับวีไอพี พร้อมเสื้อยืด 1 ตัว รายได้ทั้งหมดหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้ว ใช้สาหรับต่อเติมอาคารของสานักงาน
สาธารณสุขอาเภอดอกคาใต้ เรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
มติที่ประชุม: รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๓ รับรองรายงานการประชุม กวป. ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ ๒๕60
มติที่ประชุม:รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง
4.1 กิจกรรมรณรงค์วันแห่งความรัก 14 กุมภาพันธ์
คุณฉัตรศิริ พิสิษฐ์กุล: ประเด็นรณรงค์สืบเนื่องในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ วันแห่งความรัก ในปีนี้เน้นการป้องกันในเด็กวัยรุ่น
รณรงค์การใช้ถุงยางอนามัยเพื่อป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ซึ่งจะมีกิจกรรมของน้องๆวัยรุ่นการรณรงค์แจกถุงยางใน
สถานที่ต่างๆ ร่วมกับกลุ่มชายรักชาย
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แผนป้องกันควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอดส์ จังหวัดพะเยา ปี 2560-2564 มีคณะทางานขับเคลื่อน
การดาเนินงานป้องกันโรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์และเร่งรัดการยุติปัญหาเอดส์ ตามคาสั่งจังหวัดพะเยา ที่ 4292/2559
สั่ง ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2559 มี ผชช.ว. เป็นหัวหน้าคณะทางาน ฯ คณะทางาน ประกอบด้วย PM และคณะทางาน
กลุ่มวัยรุ่น สสจ.พะเยา ผู้แทนจาก รพ. เครือข่ายผู้ติดเชื้อ NGO และ จนท.กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ เป็นทีมเลขาฯ
เป้าหมายการลดโรคและภัยสุขภาพ ปี 2560-2564
1) ป้องกันการติดเชื้อรายใหม่ มี 3 ตัวชี้วัดที่ประเมินระดับประเทศ คือ ร้อยละการติดเชื้อ HIV ในหญิงรับบริการ
ฝากครรภ์อายุ 15-24 ปี ลดลง, อัตราป่วยด้วยโรคหนอง ในกลุ่ม อายุ 15-24 ปี ลดลง, อัตราป่วยด้วยโรคซิฟิลิส ในกลุ่ม
อายุ 15-24 ปี ลดลง ในระดับจังหวัดประเมินกระบวนการทางาน
2) ป้องกันการเสียชีวิตจากเอดส์ มี 3 ตัวชี้วัด ร้อยละของผู้ติดเชื้อ HIV ที่ทราบสถานการณ์การติดเชื้อของตนเอง,
ร้อยละของผู้ติดเชื้อ HIV และได้รับยาต้านไวรัส ฯ, ร้อยละของผู้ที่ได้รับยาต้านไวรัสกดไวรัส สาเร็จ ระดับจังหวัด ประเมิน
กระบวนการ RRTTR ของทุก รพ.
3) ลดการตีตราและเลือกปฏิบัติในระบบสุขภาพ มี 4 ตัวชี้วัด ร้อยละบุคลากรสุขภาพมากกว่า ร้อยละ 60 กลัว
การติดเชื้อจากการให้บริการผู้ติดเชื้อ, มีการป้องกันตัวเกินความจาเป็นเมื่อให้บริการ มากกว่าร้อยละ 50, มีทัศนคติเชิง
ลบกับผู้ติดเชื้อ มากกว่าร้อยละ 80, ผู้ติดเชื้อถูกละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน มากกว่าร้อยละ 20 การประเมินระดับเขต เขตละ
1 จังหวัด
ทิศทางการดาเนินงาน ฯ จังหวัดพะเยา
-บูรณาการป้องกันโรคตามกลุ่มวัย จังหวัดมีแผนเติมเต็มกิจกรรมบูรณาการโดยจะจัดเวทีเรียนรู้การทางานร่วมกัน
ในอาเภอต่างๆระหว่างเดือนมีนาคม -พฤษภาคม 2560
-เพิ่มคุณภาพการบริการ การเข้าถึงบริการป้องกัน
-คุณภาพบริการ RRTTR
-การพัฒนาระบบ
นพ.นเรศฤทธิ์ ขัดธะสีมา: ประเด็นปัญหาพะเยาตอนนี้คือความชุกของ HIV สูงมากซึ่งสะสมมานานทาให้อัตราการเสียชีวิต
สูง รวมทั้งอุบัติการณ์ของ STD แนวโน้มเพิ่มขึ้น ในกลุ่มของ MSM ซึ่งเข้าถึงยาก การทางานตอนนี้คือทาอย่างไรให้เกิด
เครือข่ายการทางานที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น
มติที่ประชุม:รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องติดตามการดาเนินงานตามนโยบาย
5.1 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระราชปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
คุณฉัตรศิริ พิสิษฐ์กุล: ตามคาสั่งสานักนายกรัฐมนตรี เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดาเนินงานโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระราชปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี สาธารณสุขเกี่ยวข้องในข้อ 3. คณะอนุกรรมการป้องกัน ควบคุม และดูแลรักษาโรคพิษ
สุนัขบ้าในคน ตามแผนยุทธศาสตร์การดาเนินงาน โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ปี 2560-2563 สถานการณ์
ผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าในปี 2559 เพิ่มเป็น 2 เท่าของปี 2558 ข้อมูลผู้ได้รับวัคซีนหลังโดนกัด ร้อยละ 78.5
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ปัญหาที่พบปัจจุบัน
- ผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าส่วนใหญ่ ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรค
- การค้นหาผู้สัมผัสโรค ยังไม่ครอบคลุมประชากรกลุ่มเสี่ยงทั้งหมด
- ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า ความตระหนักเรื่องการดูแลตนเองทั้งก่อนและหลังถูก
สัตว์กัด และผลการสอบสวนโรค พบว่า ทั้งหมดจะเสียชีวิตหลังสัมผัสโรคไม่เกิน 1 ปี จึงจาเป็นต้องเน้นย้าในเรื่องของการ
ค้นหา และติดตามผู้สัมผัสโรคให้มารับวัคซีน
ในยุทธศาสตร์ที่ 3 การเฝ้าระวัง ควบคุมและดูแลรักษาโรคพิษสุนัขบ้านในคน เป้าหมายคือ ได้รับวัคซีน 100%
ผู้เสียชีวิตเป็น 0 โดยมีมาตรการประชาสัมพันธ์เชิกรุก ดังนี้
- อสม เฝ้าระวัง ติดตาม ค้นหาผู้สัมผัสโรค ให้มารับวัคซีนทุกราย
- รพ.สต. แจ้งเตือน/ประชาสัมพันธ์/ติดตามผู้สัมผัสโรคให้ไปรับวัคซีนที่ รพ. จนครบ
- รพ. อธิบาย/ชี้แจงเหตุผลแก่คนไข้ถึง ความจาเป็น ที่ต้องมารับวัคซีนจนครบเข็ม ประสาน รพ.สต.ติดตามผู้ป่วย
มาตามนัด และบันทึกการฉีดวัคซีน ในโปรแกรม ร.36
- สคร./สสจ./สสอ. ออกสอบสวนและควบคุมโรคร่วมกับปศุสัตว์ วางระบบการติดตามผู้ป่วย
- สานักโรคติดต่อทั่วไป/สานักระบาดวิทยา: สนับสนุนการดาเนินงานในพื้นที่ วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล และปรับ
กลยุทธ์การดาเนินงาน
มติที่ประชุม: รับทราบ
5.2 รายงานผลการสารวจลูกน้ายุงลาย
คุณฉัตรศิริ พิสิษฐ์กุล: รายงานผลการสารวจลูกน้ายุงลาย ครั้งที่ 4/2560 เดือนกุมภาพันธุ์ 2560 โดยสานักงานควบคุม
โรคติดต่อนาโดยแมลง เชียงราย สคร.1 เชียงใหม่ สารวจ เมื่อวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ตาบลบ้านมาง อาเภอ
เชียงม่วน จังหวัดพะเยา ในหมู่ 7 พบค่า CI= 4.03 HI =12.5 ,หมู่ 3 CI= 10.38 HI= 12.7 ภาชนะในบ้าน แจกัน ขา
ตู้กันมด ถังน้าในครัว และภาชนะที่อยู่นอกบ้าน และทางทีมงานได้พัฒนาระบบเฝ้าระวังลูกน้ายุงลายในระบบรายงาน
ออนไลน์ นาโดยนายประหยัด สองสีใส และเจ้าหน้าที่ รพ.สต.เป็นผู้วาดแผนที่ ซึ่งโปรแกรมค่อนข้างเสถียรแล้ว จากข้อมูล
เดือนมกราคม 2560 ส่วนใหญ่มีการวาดแผนที่ค่อนข้างครอบคลุม และมีการลงข้อมูลการเฝ้าระวังลูกน้ายุงลายไปบ้างแล้ว
ขอความร่วมมือพื้นที่ ที่ยังไม่ได้วาดแผนที่ขอให้เร่งดาเนินการ และรายงานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
มติที่ประชุม: รับทราบ
5.3 งานประกันสุขภาพ
คุณญาณิน สายโกสุม: สรุปการประชุมคณะทางานพัฒนาระบบการเงินการคลัง ระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2560
1) นโยบาย มาตรการการบริหารการเงินการคลังปี 2560 ปรับหลักเกณฑ์คิด Scoring โดยเอามิติของผลกาไร
จากการดาเนินการ เพียงพอรับภาระหนี้สินหมุนเวียน (กรณี NWC ติดลบและมี NI เป็นบวก ), ระยะเวลาถั่วเฉลี่ยในการ
ชาระหนี้ ถ้า cash < 0.8 (สภาพคล่องต่า) อนุโลมให้ยืดระยะเวลาชาระหนี้ได้ ภายใน 180 วัน
ถ้า cash > 0.8 (สภาพคล่องปกติ) ให้ชาระหนี้ตามรอบเวลาปกติ ภายใน 90 วัน
ส่วนกลางได้ทาระบบการเฝ้าระวังการเงินการคลัง ดังนั้นโรงพยาบาลทุกแห่งต้องส่งแผนการเงินต้องทันตามกาหนด
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2) นโยบายการการตามจ่ายค่ารักษา ๓ กองทุน (EMCO ใหม่) เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่ โดยผู้มีคุณสมบัติ
ในการใช้นโยบาย EMCO คือ
- ผู้ป่วยสิทธิ 3 กองทุน สปสช., สปก., กรมบัญชีกลาง
- ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติเท่านั้น Preauthorization โดย สพฉ.
- คิดค่าบริการ schedule ใน 72 ชั่วโมงแรก ในอัตราที่สมเหตุสมผล
- สามารถย้ายไป รพ.เอกชน กลุ่มที่สมัครใจเป็น รพ.รับย้ายได้ เมื่อผู้ป่วยพร้อมและก่อนครบ 72 ชั่วโมง
มีระบบรับย้ายกลับ รพ.คู่สัญญาภายใน 72 ชั่วโมง
- หลัง 72 ชั่วโมง หากย้ายไม่ได้ให้คิดค่าบริการได้ตามปกติ เว้นแต่มีข้อตกลงอื่นกับกองทุน
โดยได้ทาบันทึกข้อตกลงไปแล้วเมื่อวันที่ 15 ก.พ.2560 คาดว่าจะเริ่มใช้ในเดือนเมษายน 2560
3) มติ 7X7 ครั้งที่ 2/2560 เห็นชอบเบื้องต้นให้จ่ายผลงานบริการ Newborn ในเดือน ส.ค.และ ก.ย.59 จาก
งบกลางที่ สปสช. ขอเพิ่มเติม, การจัดงบ IP ที่ไม่สม่าเสมอ มอบคณะทางานวิชาการ 8x8 ศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารการจัดสรรงบประมาณ, พัฒนาระบบแจ้งการโอนเงินที่ระบุการเชื่อมโยงกับผังบัญชีของ สป.สธ. กระทรวง
สาธารณสุข รับไปพิจารณาเพื่อเตรียมพัฒนาโปรแกรมการนาเข้า
4) ผลการประเมิน FAI ในไตรมาสแรก ภาพรวม 66.44 % ถือว่าผ่าน ข้อสังเกตคือ รพ.ภูซางและรพ.ภูกามยาว
เนื่องจากไม่ได้วางระบบควบคุมภายใน ซึ่งรพ.แม่ข่ายจะได้กลับไปดูก่อนว่าจะทาอย่างไรที่จะทาให้ FAI ทั้ง 2 แห่ง ดี
ขึ้น
5) ผลการตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียน ครั้งที่ 1/2560 รพ.ที่ข้อมูลส่งเบิกใน Eclaim แล้วมี error ติดอันดับ
1 2 3 ของเขต (รพ.พะเยา, รพ.เชียงคา, รพ.ปง) รายละเอียด สปสช.ได้ส่งไปให้โรงพยาบาลที่สุ่มตรวจเป็นรายบุคคล
แล้ว
6) ผลการประชุมคณะทางานพัฒนาคุณภาพบัญชี
1) การแก้ไขข้อผิดพลาดตามที่ อ.วรรณ บุตรนิล ให้ข้อสังเกตงบการเงิน ธค.59
- ยังไม่แก้ไข: รพ.จุน
- แก้ไขแล้วบางส่วน: รพ.แม่ใจ
- แก้ไขแล้ว: รพ.เชียงม่วน, รพ.ดอกคาใต้, รพ.ปง
- อยู่ระหว่างการดาเนินงาน: รพ.เชียงคา, รพ.พะเยา
2) ให้ทุกรพ. ระบุชื่อบัญชีแยกประเภทและรหัสผังบัญชี ในกรณีที่มีบัญชีแยกประเภท 2 รายการขึ้นไป
ให้ระบุชื่อบัญชีให้ครบทุกบัญชี กรณีที่ไม่ระบุ สสจ.จะหักคะแนน
3) ลูกหนี้เงินยืมเงินบารุง มีลูกหนี้เกินกาหนดให้จัดทาหนังสือติดตามการส่งใช้เงินยืม ไว้เป็นหลักฐาน
4) ลูกหนี้ค่ารักษาฯ จัดทาทะเบียนคุมลูกหนี้ค่ารักษาฯ แต่ไม่มีรายตัวครบทุกสิทธิ มีลูกหนี้ค้างนานเกิน
กาหนด (จากการตรวจ รพ.หนึ่งแห่ง พบว่ามีลูกหนี้ค้างตั้งแต่ปี 56)
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5) เจ้าหนี้การค้าฯ จัดทาทะเบียนคุมเจ้าหนี้ฯ แต่มีเจ้าหนี้ หนี้ค้างนานเกินกาหนด กรณีที่ไม่มีเอกสาร
เจ้าหนี้ให้ทาการปรับปรุง และบันทึกชี้แจงเหตุผลเสนอผู้บริหาร
6) วัสดุ มีบางรายการที่ไม่สอดคล้องกับเจ้าหนี้และในรายงานของพัสดุมีรายการแก้ไข
7) สินทรัพย์ บันทึกสินทรัพย์ไม่ตรงกับแหล่งงบประมาณ
8) รายได้ฯ มีรายได้เงินกองทุน UC คงเหลือแต่มีส่วนต่างค่ารักษาฯ
9) ผลการตรวจสอบบัญชี รพ.สต. ในเขตอาเภอเมืองพะเยา พบว่าผู้รับผิดชอบด้านบัญชีและการเงินเป็น
คนเดียวกัน, ไม่ได้พิมพ์ใบสาคัญการบันทึกบัญชีแนบหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชี, ไม่ได้ตั้งหนี้และค่าใช้จ่ายค้าง
จ่าย, ไม่ได้จัดทาทะเบียนคุมลูกหนี้ค่ารักษาฯประกันสังคมและรายงานลูกหนี้คงเหลือเสนอผู้บริหารทราบ, การจัดเก็บ
เอกสารการจ่ายเงินเป็นแบบเกณฑ์คงค้าง, ไม่ได้จัดทางบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร, การปรับปรุงบัญชีรายได้
เงินกองทุน UC กับลูกหนี้ค่ารักษาฯไม่ถูกต้อง เช่น ลูกหนี้ค่ารักษาฯ 100 บาท ปรับปรุงรายได้ฯ 80 บาท, การบันทึก
รับเงินงบประมาณงบบุคลากร รพ.สต.บ้านใหม่ (สุ่มตรวจแห่งเดียว) ยังไม่ถูกต้อง, การบันทึกรับเงินรายได้อื่นเงิน
งบประมาณงบดาเนินงาน, งบกลางไม่ถูกต้อง ยกเว้น รพ.สต.บ้านใหม่, ไม่ได้บันทึกรายได้ค่ารักษาฯ PP
ประธาน: ภายในเดือนมีนาคม 2560 หากงบไหนที่ไม่มีความจาเป็นที่จะต้องใช้ ให้นามาพัฒนาบุคลากร เกี่ยวกับการ
ทาบัญชี ใน รพ.สต.
7) ประเด็นสาคัญจากการประชุม อปสข. ครั้งที่ 2/60
- ข้อเสนอแนะเชิงป้องกันแก้ไขการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข ข้อมูลจากผล
พิจารณาคาร้องขอรับเงินช่วยเหลือตาม ม.๔๑ ประเด็น จากภาวะแทรกซ้อนจากการทาหัตถการหรือให้การรักษา, จาก
การแพ้ยาและการให้ยาเกินขนาด, การวินิจฉัยคลาดเคลื่อน ประเด็นสาคัญที่ขอให้ดาเนินการ คือให้ สสจ. แจ้งให้
หน่วยบริการที่เกี่ยวข้องทราบ และให้หน่วยบริการทบทวนและจัดทา ป้องกันแล้วส่งกลับมายัง สสจ. เพื่อส่ง
อนุกรรมการ ควบคุมเขตต่อไป ควรมีการสุ่มตรวจมาตรฐานหน่วยบริการปีละครั้ง และควรมีการปรับมาตรฐานการ
ประเมินให้เป็นไปตามบริบทของพื้นที่ โดยให้เสนอต่อคณะกรรมการตรวจขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ สปสช.เขต ๑
เชียงใหม่
- การจัดสรรงบบริการป้องกันการติดเชื้อ เอชไอวี ในกลุ่มเสี่ยงจังหวัดพะเยาดาเนินการใน 2 กลุ่มได้แก่
กลุ่มชายรักชายและกลุ่มหญิงขายบริการ โดยชุดให้บริการคือ ให้ความรู้ ทาความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมาย สาหรับศูนย์
องค์รวม รพ.ทุกแห่ง ขอรับงบประมาณ ยกเว้น รพ.เชียงคา
- การจัดสรรงบ QOF งวดที่ ๑ วงเงินร้อยละ ๕๐ เฉพาะตัวชี้วัดที่ ๓ (ร้อยละของหญิงมีครรภ์ได้รับการ
ฝากครรภ์ครั้งแรกภายใน ๑๒ สัปดาห์) และ ๕ (ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอก) ในจานวน
ทั้งหมด 9 ตัวชี้วัด งบที่เหลือทั้งหมดจะจัดสรรงวดที่ 2
นพ.นเรศฤทธิ์ ขัดธะสีมา: จังหวัดพะเยา เป็น CIO เขต ข้อมูลสาหรับการจัดสรรงบ QOF ขอให้ตรวจสอบคุณภาพ
ข้อมูลโดยเฉพาะ Type area รวมถึงการบันทึกผลงานให้ถูกต้อง

๑๑

- ผลการพิจารณางบค่าเสื่อม ปี 2560 จังหวัดพะเยาผ่านทุกรายการ สามารถดาเนินการได้เลยตามแผน
ที่ดาเนินการ
- โครงการงบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (PPA) ที่เป็นปัญหาในระดับเขต/จังหวัด
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ มีโครงการที่ผ่านการพิจารณารอบ 1 จานวน 4 โครงการได้แก่ 1.คัดกรองมะเร็งลาไส้ใหญ่และ
ทวารหนักในประชากรกลุ่มเสี่ยง 2.ดาเนินงานป้องกันและควบคุมโรควัณโรคในเรือนจา 3.ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย 4.ป้องกันการคลอดก่อนกาหนด โครงการที่รอพิจารณาอนุมัติ 7 โครงการได้แก่ 1.การป้องกันการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่น ปีงบประมาณ ๒๕๖๐(ชม.ชร.ลพ.ลป.) 2.ส่งเสริมสุขภาพอนามัยวัยเจริญพันธุ์ในกลุ่มวัยรุ่น อ.แม่ออน จ.ชม.
3.ส่งเสริมภาวะโภชนาการและสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัยช่วงอายุ ๒-๕ ปี โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน
( พย.ลป.แพร่ลพ.ชม.) 4. โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 5. โรงพยาบาลเชียงใหม่ฮอสพิทอล ปีงบฯ๒๕๖๐
6.โครงการคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ในเขตพื้นที่รับผิดชอบโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 7. ส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคผู้ต้องขังหญิงในทัณฑสถาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
(ชม.ลป.ชร.) ส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุโดยคลินิกหมอครอบครัวเขตสุขภาพ ๑
- แนวทางการจัดสรรงบประมาณการกากับการกินยา (DOT)และการค้นหาผู้ป่วยวัณโรค (ACF) ปี ๒๕๖๐
จัดสรรงบให้หน่วยบริการตามผลงาน ปี ๒๕๕๙ จากโปรแกรม TB DATA HUB และ โปรแกรม TBCM ข้อมูลโดยไม่ซ้า
รายบุคคล
8) สถานการณ์และตัวชี้วัดด้านการเงินการคลังจังหวัดพะเยา ข้อมูล ณ วันที่ 22 ก.พ. 2560 มี รพ.พะเยากับ
รพ.ภูกามยาว มี Risk scoring ระดับ 4
9) ผลงานการให้บริการผู้ป่วยใน ตุลาคม – ธันวาคม 2559 มี รพ.พะเยาและ รพ.ดอกคาใต้ มีผลงานลดลง
10) สรุปผลการประชุมการใช้โปรแกรมการเรียกเก็บการส่งต่อในจังหวัด
-การเรียกเก็บให้บันทึกข้อมูลตามโปรแกรม และใช้หนังสือเรียกเก็บในโปรแกรมถือเป็นเอกสารราชการใน
การเสนอผู้บริหาร ไม่ต้องส่งเอกสารทางไปรษณีย์
-กรณีเรียกเก็บ CT ให้รพ.ที่เรียกเก็บ(รพ.ต้นทาง) แนบเอกสารรายละเอียดให้รพ.ที่ถูกเรียกเก็บ(รพ.
ปลายทาง) เพื่อใช้ในการตรวจสอบด้วย ทั้งนี้เอกสารประกอบด้วย1)ใบแจ้งค่าบริการ 2)ใบคาสั่งแพทย์ 3)ใบตรวจสอบ
สิทธิ์ 4) ใบปรินท์จากหน้า web สปสช. 5)สาเนาบัตรประชาชน โดยในช่วงแรกรพ.พะเยาจะส่งเป็นเอกสารให้ก่อน
จนกว่าจะมีเครื่อง CT Scan ความเร็วสูง จะส่งเป็น file เอกสารแนบในโปรแกรม ส่วน รพ.เชียงคาจะส่งเป็น file เอกสาร
แนบในโปรแกรม
-กรณี รพ.ที่ถูกเรียกเก็บ(รพ.ปลายทาง) ตรวจสอบแล้วไม่ผ่าน ให้ประสานหน่วยบริการที่เรียกเก็บ (รพ.
ต้นทาง) และให้รพ.ต้นทางแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ทั้งนี้เมื่อประสานกันแล้ว ข้อมูลยังไม่ผ่าน รพ.ที่ถูกเรียกเก็บ(รพ.ปลายทาง)
จะลบข้อมูลนี้ในโปรแกรม และนาไปเก็บไว้ที่ห้องอุทธรณ์ พร้อมทั้งแนบหนังสือปฏิเสธการจ่ายใน case นั้นๆ เพื่อให้รพ.ต้น
ทางใช้เป็นเอกสารในการขออนุมัติจ่ายและบันทึกบัญชี ได้ถูกต้องตรงกัน
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การเรียกเก็บค่า Lab ให้มีการตัดลูกหนี้ทุก 28 วัน (ประเด็นนี้ รพ.เชียงคา ยังมีการเรียกเก็บ ปีละ 1 ครั้ง ทาให้รพ.ชุมชน
บริหารจัดการงบประมาณยาก จึงขอเป็นมติให้ดาเนินการเหมือนกันทั้งจังหวัด) ส่วนค่าLab ที่ส่งเอกชน ให้ดาเนินการเรียก
เก็บโดยเร็วเมื่อรพ.ที่เรียกเก็บ(รพ.ต้นทาง) ได้รับหลักฐานเอกสาร จากเอกชนแล้ว
-กรณีผู้รับบริการ ANC มารับบริการที่ไม่ใช่รพ.ในบัตรภายในจังหวัด จะ walk in เข้ามา หรือมีใบส่ง
ต่อมาจากรพ.เจ้าของบัตร ขอให้ไม่มีการเรียกเก็บ เนื่องจาก เป็นนโยบาย ฝากท้องทุกที่ ฟรีทุกสิทธิ์ เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์
ได้รับบริการฝากท้องคุณภาพครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์
(ข้อนี้ขอดูข้อมูลค่าใช้จ่าย เพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป)
-กรณีเด็กนักเรียนที่ได้รับการตรวจสุขภาพที่โรงเรียน และมีการนัดให้มาตรวจเพิ่มเติมที่ รพ. เช่น
การตรวจตา ตรวจหู รพ.พะเยามีการเรียกเก็บมาที่รพ.ดอกคาใต้ โดยถือเป็นฉุกเฉิน เก็บค่าบริการ 50 บาท กรณีนี้
รพ.ดอกคาใต้ขอหารือว่าไม่เก็บได้หรือไม่ ที่ผ่านมารพ.ดอกคาใต้ปฏิเสธการจ่าย จึงขอเป็นมติ เพื่อให้ผู้ปฎิบัติได้ถือเป็น
ทางการดาเนินการต่อไป (ให้รพ.พะเยาแนะนาให้ไปรับบริการที่ รพ.สิทธิ์)
-การเรียกเก็บผู้ป่วยใน(IP) สิทธิ์ประกันสังคม ขอให้แนบเอกสารเข้าไปในโปรแกรมเรียกเก็บ เอกสารที่
ต้องแนบ ดังนี้ 1) ใบSummery การรักษา 2)ใบสรุปค่ารักษา 3)สาเนาบัตรประชาชน 4)ใบตรวจสอบสิทธิ์
11) ขออนุมัติการใช้งบบริหารจัดการกองทุนประกันสังคม วงเงินกองทุนฯงบบริหารจัดการ (1 %)
คงเหลือ รพ.พะเยา 5,070,568 บาท ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ สแกนเนอร์ สาหรับงานเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่
3 ราคา 37,000 บาท จานวน 2เครื่อง รวม 74,000 บาทเพื่อใช้ Scan เอกสารหลักฐานประกันสังคม แนบส่งการ
เรียกเก็บ การส่งต่อในโปรแกรมจังหวัด
มติที่ประชุม:เห็นชอบ
คุณปรียานุช เชิดชูเหล่า: PPA 59 จังหวัดได้ทาหนังสือติดตามรายงานผลการดาเนินงาน ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2560
เพื่อจะได้ส่งให้ สปสช.ต่อไป
มติที่ประชุม:รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเพื่อทราบ
6.1 รายงานการเฝ้าระวังเหตุการณ์ เดือนกุมภาพันธ์ 25560
คุณสุทิตย์ เสมอเชื้อ: สรุปเหตุการณ์ โรค และภัยสุขภาพที่สาคัญโดยทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (Situation Awareness
Team : SAT) สสจ.พะเยาประจาเดือน กุมภาพันธ์ 2560
เหตุการณ์ที่ 1 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ สสจ.พะเยา และ จนท.อ.เชียงคา-ภูซาง ตรวจสอบการจาหน่ายผลิตภัณฑ์
สุขภาพ ที่ตลาดการค้าชายแดนไทย-ลาว บ้านฮวก อ.ภูซาง
จ.พะเยา (30 ม.ค.60) พบยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตารับ
90 รายการ, ยาอันตราย 1 รายการ, สมุนไพรที่มีการแสดงสรรพคุณรักษาโรค 48 รายการ, สุ่มตรวจยาสมุนไพร 7
รายการ มีการปลอมปน สเตียรอยด์ 2 รายการ มาตรการที่ดาเนินการ แจ้งผู้ประกอบการงดจาหน่าย เก็บผลิตภัณฑ์ที่ไม่
ถูกต้องออกจากแผงจาหน่าย และให้ลงนามรับทราบข้อกฎหมาย แจ้งมาตรการให้พื้นที่ กาหนดแผนสุ่มตรวจเฝ้าระวัง
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เหตุการณ์ที่ 2 พบผู้ป่วยไข้เลือดออกรายแรกของ จ.พะเยาในปี 2560 ผู้ป่วยเพศชาย อายุ 34 ปี หมู่ที่ 3 ต.ดอกคาใต้
อ.ดอกคาใต้ ทางานเป็นผู้จัดการและอาจารย์สอนของวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งอาศัยอยู่บ้านพักภายในบริเวณวิทยาลัย เริ่ม
ป่วยวันที่ 10 ก.พ. 60 รับการรักษา วันที่ 15 ก.พ. 60 รพ.พะยาราม แพทย์วินิจฉัย Dengue hemorrhage fever
ประวัติการเดินทางก่อนป่วย 14 วัน วันที่ 3-5 ก.พ. 60 เดินทางไปทัวร์ที่นครย่างกุ้ง เมียนมาร์
มติที่ประชุม: รับทราบ
6.2 ระบาดวิทยา ประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2560
คุณสุทิตย์ เสมอเชื้อ: เดือน กุมภาพันธ์ 2560รายงานทั้งหมด 1,221 ฉบับจาก รพ.ท./รพ.ช.999 ฉบับ จากรพ.สต./
สสช. 222 ฉบับ โรคที่ต้องเฝ้าระวัง 10 โรค ได้แก่ 1)อุจจาระร่วง 2)ไข้ไม่ทราบสาเหตุ 3)ปอดบวม 4)สุกใส 5)อาหาร
เป็นพิษ 6)ไข้หวัดใหญ่ 7)โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 8)ตาแดง 9)มือเท้าปาก 10)ไวรัสตับอักเสบ
สถานการณ์โรคที่สาคัญ
1) อุจจาระร่วง มีผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วง จานวน 378ราย อัตราป่วย 78.44 ต่อประชากรแสนคน อัตราป่วยสะสมเป็น
ลาดับ 22 ของประเทศ และอันดับที่ 4ของ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน รองจากจังหวัดเชียงราย แม่ฮ่องสอน และ
เชียงใหม่ อาเภอที่มีอัตราป่วยสูง 3 อันดับแรก คืออาเภอปง เชียงม่วน และ ภูกามยาว
2) ไข้ไม่ทราบสาเหตุ ผู้ป่วยโรคไข้ไม่ทราบสาเหตุ จานวน 447ราย อัตราป่วย 92.75 ต่อประชากรแสนคน อัตราป่วย
สะสมเป็นลาดับ 15 ของประเทศ และอันดับที่ 5ของ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน รองจาก น่าน เชียงราย เชียงใหม่และ
แม่ฮ่องสอน อาเภอที่มีอัตราป่วยสูง 3 อันดับแรก คืออาเภอภูซาง,ดอกคาใต้ และปง
3) ปอดบวม ผู้ป่วยโรคปอดบวม จานวน 88ราย อัตราป่วยเท่ากับ 18.26 ต่อประชากรแสน อัตราป่วยสะสมเป็นลาดับ
40 ของประเทศ และอันดับที่ 7 ของ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน รองจากจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ น่าน แพร่ อาเภอที่มี
อัตราป่วยสูง 3 อันดับแรก คืออาเภอปง ภูซางและเชียงม่วน
4) อาหารเป็นพิษ ผู้ป่วยโรคอาหารเป็นพิษ จานวน 128ราย อัตราป่วยเ 25.74 ต่อประชากรแสนคน อัตราป่วยสะสม
เป็นลาดับ 12 ของประเทศ และอันดับที่ 4 ของ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน รองจากจังหวัดลาพูน แม่ฮ่องสอนและแพร่
อาเภอที่มีอัตราป่วยสูง 3 อันดับแรก คืออาเภอปง ภูกามยาวและภูซาง
5) ไข้หวัดใหญ่ ผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ จานวน 45ราย อัตราป่วย 9.34 ต่อประชากรแสนคน อัตราป่วยสะสมเป็นลาดับ
10ของประเทศ และอันดับที่ 5 ของ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน รองจากจังหวัดลาพูน เชียงใหม่ ลาปาง และเชียงราย
อาเภอที่มีอัตราป่วยสูง 3 อันดับแรก คืออาเภอเชียงคา ภูซาง และเชียงม่วน อาเภอที่มีสัดส่วนของผู้ป่วย ILI มากกว่าร้อย
ละ 5 คือ อาเภอจุน
6) สุกใส ผู้ป่วยโรคไข้สุกใส จานวน 75 ราย อัตราป่วยเท่ากับ 15.56 ต่อประชากรแสนคน อัตราป่วยสะสมเป็นลาดับ 3
ของประเทศ และอันดับที่ 2 ของ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน รองมาจากเชียงราย อาเภอที่มีอัตราป่วยสูง 3 อันดับแรก
คืออาเภอปง เชียงคาและภูซาง พื้นที่ที่มีการระบาดของโรคต่อเนื่องคือ อาเภอปง ยังไม่สามารถควบคุมโรคในสงบได้ และ
การระบาดมีการขยายเพิ่มขึ้น
ผอ.รพ.พะเยา:กรณีโรคสุกใส หากพบตุ่มขึ้น ต้องไม่ให้เด็กมาโรงเรียนหรือศูนย์เด็กเล็ก เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรค
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มติที่ประชุม:รับทราบ
6.3 วันรณรงค์วัณโรค
คุณฉัตรศิริ พิสิษฐ์กุล: วันที่ 24 มีนาคม ของทุกปีเป็นวันวัณโรคโลก ( World Tuberculosis Day) เนื่องจากในวันนี้เมื่อปี
ค.ศ. 1882 (พ.ศ. 2425) ดร.โรเบิร์ต คอค ได้ประกาศการค้นพบสาเหตุของวัณโรคคือ เชื้อแบคทีเรียไมโคแบคทีเรียม ทู
เบอร์คิวโลซิส ความรุนแรงของสถานการณ์วัณโรคของไทย อัตราป่วยและอัตราตายเพิ่มขึ้น มูลค่ายาในการรักษาต่อรายที่
ดื้อยาสูงมาก เป็น 1 ใน 14 ประเทศที่มีอัตราอุบัติการณ์ของ HIV TB และ MDR สูง
ประเด็นรณรงค์ ค้นให้พบ จบด้วยหาย พัฒนาระบบและเครือข่าย นโยบายมุ่งมั่น สร้างสรรค์นวัตกรรม
หน่วยบริการ ให้จัดกิจกรรมสัปดาห์การรณรงค์คัดกรองวัณโรค ตั้งแต่วันที่ 23 - 30 มีนาคม 2560 เน้นในกลุ่มผู้สัมผัส
โรคทุกราย กลุ่มติดบ้าน ติดเตียง กลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง
ประธาน: ให้ดาเนินการในกลุ่มเป้าหมายตลอดทั้งเดือนมีนาคม
มติที่ประชุม: รับทราบ
6.4 การประชุมวิชาการ การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิที่เป็นเลิศ (รพสต.ติดดาว) จ.พะเยา ปี 2560 และการ
ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2559 ของสมาคมสาธารณสุขพะเยา
สสอ.เมือง: กาหนดจัดขึ้นในวันที่ 29 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรอาเภอเมืองพะเยา โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานสาธารณสุข ได้รับทราบทิศทางและนโยบายการดาเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข การ
พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ เพื่อเป็นเวทีวิชาการ ในการระดมความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาระบบบริการ
ปฐมภูมิ (รพ.สต.ติดดาว) จังหวัดพะเยา กลุ่มเป้าหมายจานวน 130 คน ค่าลงทะเบียนคนละ 500 บาท
ขอความร่วมมือแจ้งและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรสาธารณสุขในหน่วยงานทุกระดับ เข้าร่วมประชุมวิชาการฯ โดย
ลงทะเบียนการประชุม ค่าใช้จ่ายเบิกจากหน่วยงานต้นสังกัด และสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายได้ตามระเบียบฯ
มติที่ประชุม:รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องเพื่อพิจารณา
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องอื่นๆ
8.1 ฟุตบอลสามัคคี
สสอ.ดอกคาใต้: การแข่งขันฟุตบอลพะเยาสามัคคีเริ่มการแข่งขัน 22 มีนาคม 2560 แบ่งออกเป็น 2 สาย ได้แก่
สายเอ ประกอบด้วย ครู ตารวจ พ่อค้า ส่วนราชการ รร.พ.ค.
สายบี ประกอบด้วย เทศบาลเมืองพะเยา พ่อค้า ท่าวังทอง ทหาร สาธารณสุข แม่กา ม.พะเยา
ขอเชิญทุกท่านที่มีร่างกายที่แข็งแรงและอายุ 40 ปีขึ้น เข้าร่วมการแข่งขัน จะทาหนังสือไปยังทุกหน่วยงานอีกครั้งหนึ่ง
มติที่ประชุม: รับทราบ
8.2 งานคุณภาพ NCD

๑๕

นพ.นเรศฤทธิ์ ขัดธะสีมา: เนื่องจากจังหวัดพะเยาเป็น CIPO NCD เขต ซึ่งจาก Essential task ในไตรมาสแรกได้มีการ
วิเคราะห์ GAP พบว่ายังมีประเด็นที่จะต้องได้รับการพัฒนาอยู่ 4 ประเด็น คือ 1.การปรับเปลี่ยนเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
2.ระบบการให้บริการ 3.แนวทางการพัฒนาการป้องกันภาวะแทรกซ้อน 4.ระบบข้อมูลข่าวสาร เพื่อจะให้ผู้บริหารได้รับ
ทราบและกากับติดตามการดาเนินงาน ขอความร่วมมือ ดังนี้ ในเรื่องของการคัดกรอง ในกลุ่มเป้าหมายควรจะบูรณาการไป
กับการคัดกรองอย่างอื่น เช่น TB สุรา บุหรี่, การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้มีเครือข่ายและเชื่อมโยงกับ STROKE
STEMI, การ Monitor ควรจะมีกระบวนการประเมินงาน, ระบบข้อมูลรายหน่วยบริการ, ระบบส่งต่อ และในวันที่ 3
มีนาคม 2560 จะมีการประชุมคณะกรรมการ NCD เขต เรียนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องทุกท่านเข้าร่วมประชุม จะ
มีหนังสือแจ้งอีกครั้งหนึ่ง
มติที่ประชุม:รับทราบ
8.3 กาหนดการตามรายผู้นา
คุณปรียานุช เชิดชูเหล่า: แจ้งกาหนดการ หลักสูตร นบส. ตามรอยผู้นา วันที่ 6-8 มีนาคม 2560 ในพื้นที่ รพ.เชียงคา
กาหนดการนาเสนอ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ การบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง
มติที่ประชุม:รับทราบ
8.4 การเข้าร่วมงานกิจกรรมวัน อสม.
ผอ.กองเทศบาลเมืองฯ: ในวันที่ 20 มีนาคม 2560 ซึ่งเป็นวัน อสม.แห่งชาติ ซึ่งในเขตเทศบาลมี อสม.ที่รับผิดชอบอยู่ใน
พื้นที่ และขอแจ้งให้ทราบว่าหน่วยงานเทศบาลไม่สามารถเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมในวัน อสม.ได้ เนื่องจากไม่ได้อยู่ใน
ภารกิจของหน่วยงาน แต่จะเข้าร่วมกิจกรรมกับทางจังหวัดได้ โดยขอให้จังหวัดทาหนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้
มติที่ประชุม: รับทราบ
ขอขอบคุณคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
ปิดประชุม เวลา 16.30 น.
นางนงคราญ เผ่าก๋า
ผู้บันทึกการประชุม
นางปรียานุช เชิดชูเหล่า ผู้ตรวจรายงานการประชุม

