รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
ครั้งที่ 6 ปีงบประมาณ ๒๕60
วันพฤหัสบดี ที่ 30 เดือนมีนาคม ๒๕60
ณ ห้องประชุม ๑ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
รายชื่อคณะกรรมการ
๑. นายแพทย์ขจร วินัยพานิช
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา
๒. นายแพทย์นเรศฤทธิ์ ขัดธะสีมา
นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน
๓. นายบัญญัติ สุริยะไชย
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
๔. นายสุรศักดิ์ ชัยชนะ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
๕. ดร.สุภาภรณ์ อุดมลักษณ์
ผู้อานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา
๖. นายแพทย์สมภพ เมืองชื่น
รก.ผู้อานวยการโรงพยาบาลเชียงม่วน
๗. นายแพทย์สุชาญ ปริญญา
ผู้อานวยการโรงพยาบาลจุน
๘. นายแพทย์สุกิจ ทิพทิพากร
ผู้อานวยการโรงพยาบาลปง
๙. นายแพทย์สัมฤทธิ์ ตันติวัฒนากุล
ผู้อานวยการโรงพยาบาลแม่ใจ
๑๐. แพทย์หญิงทิพวรรณ์ ขยันดี
แทน ผู้อานวยการโรงพยาบาลดอกคาใต้
๑๑. พ.ท.ชัยเนตรอาร์ เนตรพิชิต
ผู้อานวยการโรงพยาบาลค่ายขุนเจืองธรรมิกราช
๑๒. นางสุรีย์ภรณ์ เลิศวัชรสกุล
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
๑๓. นางกาญจนา ชัยศร
แทน หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
๑๔. นายเฉลิม ใจอุ่น
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
๑๕. นางสาวญาณิน สายโกสุม
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ
๑๖. นางฉัตรศิริ พิสิษฐ์กุล
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค(CD)
๑๗. นางจารุวรรณ บัวบึง
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค(NCD)
๑๘. นางรัชนี ขัดตะละ
หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
๑๙. นางวรรณวิมล แพ่งประสิทธิ์
หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
๒๐. นายประสิทธิ์ วงศ์สุภา
แทน หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข
๒๑. นางสาวสุภาภรณ์ ใจบุญลือ
แทน หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
๒๒. นายไพรัช วงศ์จุมปู
สาธารณสุขอาเภอเมืองพะเยา
๒๓. นายสุภักดิ์ วงศ์ประสิทธิ์
สาธารณสุขอาเภอดอกคาใต้
๒๔. นายไชยยนต์ วงศ์ใหญ่
สาธารณสุขอาเภอเชียงคา
๒๕. นายประสงค์ หาลือ
สาธารณสุขอาเภอจุน
๒๖. นายประพันธ์ เดชะบุญ
รก.สาธารณสุขอาเภอปง
๒๗. นายสว่าง กิตติศักดิ์กาจร
รก.สาธารณสุขอาเภอแม่ใจ

๒

๒๘. นายสุภัชกร มูลศรี
๒๙. นายชัยย์นัน พัฒนไพจิตร
๓๐. นายมนตรี วิลาชัย
๓๑. นายสงคราม กอใหม่
๓๒. นายภาษิต พันธ์พิเชษฐ์กุล
๓๓. นางนงคราญ เผ่าก๋า
๓๔. นางพรพิรุณ มูลเครือคา
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางอารยา มหาวงศนันท์
๒. นางฉลวย หาลือ
๓. นางอัญญารัตน์ ภมรมานพ
๔. นางแสงเทียน นันทะวงศ์
๕. นางพวงฤทัย เชื้อทอง
๖. นายกฤษดา พรรณกุล
๗. นายสุทิตย์ เสมอเชื้อ
๘. นายวิวัฒน์ สมเครือ
๙. นายพงษ์วิทย์ นาแพร่
๑๐. นางอรทัย มาลัยรุ่งสกุล
๑๑. นางสาวจันทร์ทิพย์ ยะแสง
๑๒. นางสาวจิดาภัทร เนตรสุวรรณกุล
๑๓. นางสาวกุศุมา พรหมยวง
๑๔. นางสุพรรณ สันมณีวรรณ
๑๕. นางผ่องศรี โปทาสาย
๑๖. นางใหม่แก้ว ผลพัฒนกุล
๑๗. นางพสธร เขื่อนแก้ว
๑๘. นางจินตนา ยายอด

รก.สาธารณสุขอาเภอเชียงม่วน
สาธารณสุขอาเภอภูซาง
สาธารณสุขอาเภอภูกามยาว
แทน หน.ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที่ 10.3 เชียงราย
แทน ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯเทศบาลเมืองพะเยา
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
นักทรัพยากรบุคคล
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
เจ้าพนักงานสถิติชานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชานาญงาน

๓

เริ่มประชุม เวลา 13.00 น.
เรื่องก่อนวาระการประชุม
- แสดงความยินดีสถานพยาบาลที่ผ่านการรับรอง HA
คุณสุรีย์ภรณ์ เลิศวัชรสกุล: ขอแสดงความยินดีสถานพยาบาลที่ผ่านการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (HA)ขั้นที่ 3
โรงพยาบาลค่ายขุนเจืองธรรมิกราช โรงพยาบาลจุน โรงพยาบาลเชียงคา และขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่เข้าร่วมนาเสนอ
ผลงานวิชาการในที่ประชุม HA Forum ซึง่ โรงพยาบาลพะเยาและเครือข่ายสุขภาพร่วมนาเสนอผลงานนิทรรศการ ดังนี้
-ทางานด้วยใจ มุ่งมั่นไปสู่ LAB คุณภาพ ผู้นาเสนอ นางฉลวย หาลือ
-การพัฒนานวัตกรรม Gel Bed เพื่อลดการเกิดแผลกดทับในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง ผู้นาเสนอ นางสาววัชราภรณ์ แสงคา
-ผลการใช้ MEWS ร่วมกับแบบประเมินคัดกรองภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ผู้นาเสนอ นางกชกร สาคะศุภฤกษ์
-ผลการดูแลผู้ป่วยวัณโรคในชุมชนโดยใช้โปรแกรมพี่เลี้ยง DOTs ผู้นาเสนอ นายนิยม พรมมา
- แสดงความยินดี อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด 11 สาขา
คุณสุรีย์ภรณ์ เลิศวัชรสกุล: ขอแสดงความยินดีกับองค์กรและอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.)ดีเด่น ระดับ
จังหวัด ดังนี้
องค์กร อสม.สร้างสุขภาพดีเด่น ระดับเขต ได้แก่ ชมรม อสม.บ้านเจน ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา
1. สาขาการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ นางสาวนารี เวียงคา ต.ออย อ.ปง จ.พะเยา
2. สาขาการส่งเสริมสุขภาพ นางณภัสสรณ์ ธุระ ต.แม่ตา อ.เมือง จ.พะเยา
3. สาขาสุขภาพจิตชุมชน นางสาวบุษราคัม คาฟู ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา
4. สาขาการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ในชุมชน นางวิลัยพร วงค์วรรณ ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกคาใต้
จ.พะเยา
5. สาขาการบริการในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน นางบัวหลี ขันทอง ต.เวียง อ.เชียงคา จ.พะเยา
6. สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ นายวีรพงศ์ ใจกว้าง ต.จุน อ.จุน จ.พะเยา
7. สาขาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ นายมงคล งามตา ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา
8. สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน นางบัวผัน แก้วตา ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา
9. สาขาการจัดการสุขภาพ นางแสงหล้า บุญเรือง ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา
10. สาขานมแม่ อนามัยแม่และเด็ก นางสมศรี วงค์ปัญญา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา
- แสดงความยินดีโรงพยาบาลพะเยาผ่านการรับรองการจัดบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อมสาหรับโรงพยาบาล ระดับดีเด่น
คุณวรรณวิมล แพ่งประสิทธิ์: สานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมการประชุมวิชาการนานาชาติด้านโรคจากการ
ประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 1” ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 1-3 มีนาคม
2560 โรงพยาบาลพะเยา ผ่านการประเมินฯ ระดับดีมาก จากการตรวจประเมินตามเกณฑ์และแนวทางการจัดบริการเวช
กรรมสิ่งแวดล้อมสาหรับโรงพยาบาล ประจาปีงบประมาณ 2559 ระดับโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป และแสดงความ
ยินดีโรงพยาบาลดอกคาใต้ ผ่านการรับรองเกณฑ์การประชุมเมินความเสี่ยงจากการทางานของบุคลากรในโรงพยาบาลระดับ
ดีเด่นต่อเนื่อง (Re-Accreditation)

๔

-มอบเงินจัดทาบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ร่วมใจต่อต้านภัยยาเสพติดจังหวัดพะเยา ในวันจันทร์ ที่ 20 มีนาคม 2560
สสอ.เมืองพะเยา: สมาคมสาธารณสุขจังหวัดพะเยาสมาคม อสม.จังหวัดพะเยา และเครือข่ายสุขภาพในจังหวัดพะเยา ได้จัด
ทาบุญทอดผ้าป่าสามัคคีต่อต้านยาเสพติดเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 เพื่อจัดหาทุนในกองทุน ทูบีนัมเบอร์วันจังหวัดพะเยา
จานวนทั้งสิ้น 179,545 บาท จึงขอมอบเงินกองทุนนี้ให้กับกองทุนฯเพื่อใช้ในการดาเนินงานต่อไป
ประธาน อสม.จ.พะเยา: สมาคม อสม.จังหวัดพะเยา มอบเงินสมทบชมรมทูบีนัมเบอร์วันจังหวัดพะเยาเพื่อประโยชน์สูงสุด
ของชมรม จานวน 77,840 บาท
ประธาน: ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านทุกองค์กรที่ได้ทาผลงานจนได้รับรางวัลต่างๆ ขอขอบคุณทุกท่านและสมาคม อสม.
จังหวัดพะเยาที่ได้ร่วมทาบุญสมทบกองทุนทูบีนัมเบอร์วันจังหวัดพะเยา
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 การรณรงค์ล้างส้วมพร้อมกันในวันสงกรานต์ ซึ่งรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขและปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้เน้นย้าใน
ที่ประชุม สป. รายละเอียดอยู่ในวาระ 6.2
มติที่ประชุม: รับทราบ
1.2 เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ทั้งกระทรวงและจังหวัดเน้นย้าให้ใช้จ่ายทันตามกาหนด โดยเฉพาะค่าอินเตอร์เน็ตซึ่งจังหวัด
ได้จัดสรรงบประมาณให้แล้ว
มติที่ประชุม: รับทราบ
1.3 การดาเนินงาน PCC เป้าหมายจังหวัดพะเยา 41 แห่ง 7 ทีม 4 Cluster ซึ่งเป็นนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ขอให้
ศึกษานโยบายให้เข้าใจ จังหวัดต้องวางแผนการพัฒนาแนวทางการดาเนินงาน
มติที่ประชุม: รับทราบ
1.4 การเกิดอุบัติเหตุของรถพยาบาล ซึ่งจากสถิติเกิดขึ้นทุกปี โดยเฉพาะขณะส่งต่อผู้ป่วย ปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้มีแนว
ทางการดาเนินงานออกมาแล้วเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการเกิดอุบัติเหตุโดยเฉพาะเน้นย้าในเรื่องการติด GPS และกล้อง
ติดหน้ารถ
มติที่ประชุม: รับทราบ
1.5 สรุปสาระสาคัญจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยาประจาเดือนมีนาคม 2560
คุณบัญญัติ สุริยะไชย: สรุปสาระสาคัญจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยาประจาเดือนมีนาคม 2560 ดังนี้
- การจัดงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวและวันข้าราชการพลเรือน ในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม
2560 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา เริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 น. การแต่งกายข้าราชการพลเรือนเครื่องแบบปกติขาว
- วันที่ 2 เมษายน 2560 วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และเป็นวัน
อนุรักษ์มรดกไทย
-วันที่ 6 เมษายน 2560 เป็นวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
-วันที่ 20 เมษายน 2560 จังหวัดออกหน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุขเคลื่อนที่ สานักงานเทศบาลตาบลฝายกวาง ที่ตาบล
ฝายกวาง อาเภอเชียงคา
-วันที่ 25 เมษายน 2560 วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
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-วันที่ 28 เมษายน 2560 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยา
-การเบิกจ่ายงบประมาณ สสจ.พะเยา, รพ.พะเยา, รพ.เชียงคา, วพบ.พะเยา เบิกได้ตามเป้าหมายไตรมาสที่ 2
-ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดและอาเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัดเน้นย้าเรื่องใดที่สามารถแก้ไขปัญหาได้ในพื้นที่ให้ดาเนินการ
ภายในพื้นที่ และรีบดาเนินการในเรื่องคั่งค้างไว้ จะมีการติดตามงานทุก 15 วัน
มติที่ประชุม: รับทราบ
1.6 การขับเคลื่อน พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 การประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2560
ความก้าวหน้า การขับเคลื่อนการดาเนินงาน ตาม พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 มีการเสนอแผนปฏิบัติการป้องกันโรคติดต่อ
จังหวัดพะเยา ปี 2560-2561 ให้ คณะกรรมการฯ เห็นชอบ และประกาศใช้ แผนฯเพื่อนาไปสู่การ จัดทาแผนปฏิบัติการ
ของหน่วยงานและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง และการแต่งตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่ออาเภอ รายละเอียดอยู่ในวาระที่
5.6
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องที่ผู้บริหารแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
2.1 การจัดกิจกรรม อสม.เคาะประตูบ้านเพื่อแก้ปัญหาหมอกควัน ในวัน อสม.แห่งชาติ
คุณสุรศักดิ์ ชัยชนะ: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายในเรื่องการรณรงค์แก้ไขปัญหาหมอกควัน สืบเนื่องจาก
การจัดงานวัน อสม.แห่งชาติ วันที่ 20 มีนาคม 2460 ได้จัดกิจกรรม อสม.เคาะประตูบ้าน ขอให้ส่งรายงานตามแบบฟอร์ม
พร้อมภาพถ่ายกิจกรรม มาที่กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม สสจ.พะเยา ภายในวันที่ 5 เมษายน 2560 เพื่อจะได้รวบรวมส่ง
ให้กับกระทรวงและจังหวัดต่อไป
มติที่ประชุม:รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๓ รับรองรายงานการประชุม กวป. ครั้งที่ 5 ปีงบประมาณ ๒๕60
มติที่ประชุม: ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม กวป. ครั้งที่ 5 ปีงบประมาณ ๒๕60
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง
4.1 สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
คุณฉัตรศิริ พิสิษฐ์กุล: โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี เป้าหมายการลดโรค จ.พะเยา ขยายระยะเวลาในการรับรอง
จังหวัดปลอดโรคพิษสุนัขบ้าภายในในปี 2563 ในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อฯ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 ที่ผ่าน
มา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาประธานในที่ประชุม ได้ให้ความสาคัญกับโครงการดังกล่าว และขอให้คณะกรรมการฯ
ปรับแก้แผนปฏิบัติการดังนี้ 1)ทบทวนเป้าหมายการดาเนินงาน 2)พัฒนากลไกความเข้มแข็งของชุมชน 3)การเฝ้าระวังโรค
พิษสุนัขบ้าในคน กากับติดตามผู้ที่ได้รับการสัมผัสให้ได้รับการฉีดวัคซีนครบทุกคน และให้ความสาคัญการบันทึกข้อมูลใน
รายงานโปรแกรมโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดพะเยาต้องปลอดโรคพิษสุนัขบ้าภายในปี 2563
โดยมีตัวชี้วัดในการติดตามและประเมินผล
ปี 60 ปี 61 ปี62
-ร้อยละของผู้สงสัยว่าสัมผัสโรคพิษสุนัขบ้าได้รับการฉีดวัคซีน
100 100 100
-ร้อยละของสุนัขและแมวที่มีเจ้าของได้รับการจดทะเบียน
90 100 100
-ร้อยละของสุนัขและแมวที่ได้รับการจดทะเบียนและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 90 100 100
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-ร้อยละของสุนัขและแมวที่ไม่มีเจ้าของในที่สาธารณะ
1
0
0
-ร้อยละของตัวอย่างสัตว์ที่ส่งตรวจไม่พบโรคพิษสุนัขบ้า
100 100 100
สิ่งที่จะต้องดาเนินการต่อคือ ตาบลปลอดพิษสุนัขบ้า (อสม.สารวจจานวนสุนัข ให้ อปท., ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่มีสุนัข
ให้นามาฉีดวัคซีน,บันทึกข้อมูลในระบบโปแกรม)
มติที่ประชุม:รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องติดตามการดาเนินงานตามนโยบาย
5.1 แผนการดาเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการและนิเทศงาน ระดับกระทรวง กรณีปกติรอบที่ 1/2560
คุณนงคราญ เผ่าก๋า: ความก้าวหน้าของการดาเนินงานตามข้อเสนอแนะของทีมนิเทศใน การตรวจราชการและนิเทศงาน กรณี
ปกติ รอบที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 16 – 18 มกราคม 2560 ในประเด็นการตรวจราชการทั้ง 5 คณะ ข้อเสนอแนะต่างๆ
ผู้รับผิดชอบงานและกลุ่มงานจัดทาแผนการดาเนินงาน ซึ่งบางส่วนได้ดาเนินการแก้ไขปัญหาไปแล้ว บางส่วนอยู่ระว่างการ
ดาเนินงาน ขอให้ผู้บริหารได้ติดตาม กากับ เร่งรัดผลงานให้ได้ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของกระทรวง สาหรับรายละเอียด
ทั้งหมดจะอยู่ในไฟล์เอกสารประกอบการประชุมโดยดาวน์โหลดได้ที่ เวปไซต์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
มติที่ประชุม:รับทราบ
5.2 การติดตามผลการดาเนินงานข้อมูลด้านสุขภาพ
คุณเฉลิม ใจอุ่น: งานข้อมูลข่าวสารมีประเด็นความก้าวหน้าของการการดาเนินงาน อยู่ 2 เรื่อง เพื่อให้พื้นที่ได้ใช้ประโยชน์
1. ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด QOF เป็นฐานข้อมูลที่ไม่ได้นามาใช้ในการจัดสรร แต่เพื่อให้พื้นที่ได้ติดตามกากับ
1.1 ร้อยละของประชากรไทยอายุ 35-74 ปี ได้รับการคัดกรองเบาหวาน โดยการ ตรวจวัดระดับน้าตาลในเลือด ร้อยละ 90
ผ่านเกณฑ์ คือ อาเภอแม่ใจ อาเภอภูซาง
2.1 ร้อยละของประชากรไทยอายุ 35-74 ปี ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูง ร้อยละ 90 ผ่านเกณฑ์ คือ อาเภอดอก
คาใต้, แม่ใจ, ภูซาง, จุน, ภูกามยาว, ปง
3.2 ร้อยละของหญิงมีครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกภายใน 12 สัปดาห์ ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ คือ อาเภอ แม่ใจ, จุน, ปง
,ดอกคาใต้, เชียงม่วน, ภูกามยาว, ภูซาง
4.1 ร้อยละสะสมความครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี 30-60 ปี ร้อยละ 80 ผ่านเกณฑ์ คือ อาเภอ
ภูซาง, เชียงม่วน
5.1 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคอุจจาระร่วง เฉียบพลัน (Acute Diarrhea) ร้อยละ 20 ผ่าน
เกณฑ์ คือ อาเภอปง, ภูกามยาว, แม่ใจ, เมือง, ดอกคาใต้
5.2 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคติดเชื้อระบบ ทางเดินหายใจ (Respiratory Infection) ร้อยละ
20 ผ่านเกณฑ์ คือ อาเภอปง, เมือง, เชียงคา, จุน, ดอกคาใต้, แม่ใจ
6.1 ร้อยละความแตกต่างประชากร HDC Type 1+2 กับฐานทะเบียนราษฎร์ ไม่เกินร้อยละ 5 ผ่านเกณฑ์ คือ อาเภอภูกาม
ยาว, เชียงม่วน, เชียงคา
6.2 ร้อยละของความซ้าซ้อนประชากร HDC Type 1,3 ไม่เกินร้อยละ 5 ผ่านเกณฑ์ คือ อาเภอเมือง, ปง, ภูกามยาว
7.3 คุณภาพการบันทึกข้อมูล ANC ผลต่างไม่เกินร้อยละ 18.51 ผ่านเกณฑ์ คือ อาเภอเมือง, เชียงคา, ภูซาง, ดอกคาใต้
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7.4 คุณภาพการบันทึกข้อมูล LABOR ผลต่างไม่เกิน ร้อยละ 18.51 ผ่านเกณฑ์ คือ อาเภอดอกคาใต้, เชียงคา, ภูซาง, เมือง
,ปง, แม่ใจ, เชียงม่วน
2.การพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อสนับสนุนพื้นที่ สสจ.พะเยาได้พัฒนาเวปไซต์เพื่อเป็นเครื่องมือให้ผู้บริหารในการติดตามการ
ดาเนินงาน เป็นตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2560 โดยเข้าไปดูได้ที่ http://www.pyomoph.go.th/ งานข้อมูลข่าวสาร
จะทาหนังสือแจ้งฝ่ายต่างๆเพื่อยืนยันผลงานและความถูกต้องในระบบรายงาน และขอขอบคุณ ผอ.รพ.และ สสอ.ทุกแห่งที่ให้
ความร่วมมือในการให้เจ้าหน้าที่ได้เข้าร่วมในการพัฒนาระบบข้อมูลของจังหวัด ในวันที่ 3-4 เมษายน 2560 จะจัดประชุม
พัฒนาบุคลากรในระดับอาเภอ ของเขต 1 ในเรื่องการบริหารจัดการระบบข้อมูล ทาหนังสือแจ้งทุกจังหวัดแล้ว
นพ.นเรศฤทธิ์ ขัดธะสีมา: เนื่องจากจังหวัดพะเยาเป็น CIO เขต 1 และรับผิดชอบในแผนของเขต คือ 1 region 1 data
วัตถุประสงค์คือการเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยบริการทั้งเขตให้เป็นฐานเดียวกัน โดยแต่ละอาเภอมีโครงสร้างของ DHDC ที่
ชัดเจน เพื่อตรวจสอบและติดตามกากับข้อมูลระดับอาเภอให้มีความครอบคลุมและถูกต้อง
มติที่ประชุม: รับทราบ
5.3 การติดตามโรงพยาบาลที่ไม่ผ่าน HA ขั้น 3
คุณสุรีย์ภรณ์ เลิศวัชรสกุล: จังหวัดพะเยาได้ดาเนินงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล จากการดาเนินงานที่ผ่าน HA ขั้น 3 แล้ว
คือ รพท.ทั้ง 2 แห่ง, รพช. 2 แห่ง สาหรับ รพช. อีก 3 แห่งที่ยังไม่ผ่าน เป้าหมายในปี 2560 จะได้รับการเยี่ยมสารวจจาก
สถาบันรับรองคุณภาพ ซึ่ง รพช.ทั้ง 3 แห่งได้มี แนวทางพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ดังนี้คือ
-รพ.ดอกคาใต้ จัดทาแบบประเมินตนเอง Hospital Profile เรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างรวบรวมการจัดทา SAR 2011
ทั้ง 4 ตอน ดาเนินการทบทวนระบบคุณภาพทั่วทั้งองค์กร จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ/ติดตาม กากับ ประชุมทีมนา ทุกเดือน
ปัญหาอุปสรรคคือ อัตรากาลังพยาบาลไม่เพียงพอ, รพ.ประสบปัญหาวิกฤตทางการเงินและบุคลากรบางกลุ่มขาดความรู้ ความ
เข้าใจในการพัฒนาคุณภาพ
-รพ.เชียงม่วน จัดทาแบบประเมินตนเอง Hospital Profile เรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างรวบรวมการจัดทา SAR 2011
ทั้ง 4 ตอน เขียน service profile/unit profile ปัญหาอุปสรรคคือ บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับ
การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ขาดความต่อเนื่องในการพัฒนาคุณภาพและการติดตามงาน ขาดแรงจูงใจในการทางานพัฒนา
คุณภาพโรงพยาบาล
-รพ.แม่ใจ จัดทาแบบประเมินตนเอง Hospital Profile เรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างรวบรวมการจัดทา SAR 2011 ทั้ง
4 ตอน ดาเนินการทบทวนระบบคุณภาพทั่วทั้งองค์กร จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ ปัญหาอุปสรรคคือ ขาดแรงจูงใจในการ
ทางานพัฒนาคุณภาพ ผู้ปฏิบัติไม่มีความมั่นใจในการตอบแบบประเมินว่าครอบคลุมและถูกต้องหรือไม่ ต้องการความ
ช่วยเหลือจากทีมพี่เลี้ยงหรือ external surveyor การนาแนวทางปฏิบัติต่างๆที่มีอยู่ไปสู่ผู้ปฏิบัติ ยังไม่ทั่วถึง รวมถึงการไม่
ปฏิบัติตามแนวทางที่มีอยู่ บุคลากรในหน่วยงานขาดความตระหนัก ความกระตือรือร้นในการทางานคุณภาพ
ประธาน: ให้กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพสอบถามความชัดเจนว่า นับ รพ.ภูกามยาว และ รพ.ภูซางหรือไม่ เนื่องจากหากไม่นับจะมี
ผลต่อการผ่านรับรองของ รพ.แม่ข่ายหรือไม่ หรือหากนับก็จะต้องดาเนินการพัฒนาอย่างไร
มติที่ประชุม: รับทราบ

๘

5.4 งานประกันสุขภาพ
คุณญาณิน สายโกสุม: สรุปการประชุมคณะทางานพัฒนาระบบการเงินการคลัง ระดับจังหวัด ครั้งที่ 5/2560
1) การจัดสรรงบ QOF งวดที่1/2560 เงินโอนไปที่ CUP แล้ว เกณฑ์การจัดสรร มี 9 ตัวชี้วัด วงเงิน ๙๔,๑๖๘,๗๘๐.๐๐
บาท การจัดสรรงวดที่ ๑ วงเงินร้อยละ ๕๐ เฉพาะตัวชี้วัดที่ ๓ และ ๕
ลาดับ
ตัวชี้วัด
๓
ร้อยละของหญิงมีครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกภายใน ๑๒
สัปดาห์
๕
ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอก
๕.๑ ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรค
อุจจาระร่วงเฉียบพลัน (Acute Diarrhea)
๕.๒ ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคติด
เชื้อระบบทางเดินหายใจ (Respiratory Infection)

น้าหนักการจัดสรร
วงเงิน
วงเงินร้อยละ ๕๐
๑๐ %
๙,๔๑๖,๘๗๘ ๔,๗๐๘,๔๓๙
๑๐ %
๕%

๙,๔๑๖,๘๗๘
๔,๗๐๘,๔๓๙

๔,๗๐๘,๔๓๙
๒,๓๕๔,๒๑๙

๕%

๔,๗๐๘,๔๓๙

๒,๓๕๔,๒๑๙

ตัวชี้วัดที่3 ร้อยละของหญิงมีครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกภายใน ๑๒ สัปดาห์ รวม 4,708,439 บาท จังหวัดพะเยา
ได้รับ 370,220 บาท
ตัวชี้วัด 5.1 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน(Acute Diarrhea) วงเงิน
2,354,219.50 บาท จังหวัดพะเยาที่ได้รับ 172,259.98 บาท
ตัวชี้วัดที่ 5.2 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ (Respiratory
Infection) วงเงิน 2,354,219.50 บาท จังหวัดพะเยาที่ได้รับ 214,839.28 บาท
มติที่ประชุม: รับทราบ
2) การดาเนินการงบคงเหลือ PPA 59 และงบค่าเสื่อม 59 ขอให้ CUP ดาเนินการตามแนวทาง ม.44 คือตรวจสอบเงิน
เหลือจ่าย และดาเนินการจัดทาแผนงาน โครงการ ตามวัตถุประสงค์ ส่ง สสจ.ภายใน 5 เม.ย.60 เพื่อจัดส่ง สปสช.เขต และ
นาเข้า อปสข.อนุมัติต่อไป
มติที่ประชุม: รับทราบ
3) การจัดสรรประกันสังคม งวดที่ 1 ปี 2560
รายการ / รายละเอียด
รายหัว ต.ค.- ธ.ค.58
ดอกเบี้ยรับ
รวมงบรายหัว
1) หัก 1% ค่าบริหารจัดการ
คงเหลือหลังหักค่าบริหารจัดการ
2) หักจ่าย รพ.ระดับเหนือ (A-B)

รพ.พะเยา
รพ.เชียงคา
6,581,851.75 2,398,110.83
0.00
0.00
6,581,851.75 2,398,110.83
65,818.52
23,981.11
6,516,033.23 2,374,129.72
239,960.75
667,420.50

๙

รายการ / รายละเอียด
(A) ค่าใช้จ่าย รพ. ระดับเหนือ
(B) หัก ชดเชย Adj RW ≥ 2
3) หักจ่าย CT+MRI+Mamogram (บริษัทเอกชน)
คงเหลือ เงินจัดสรรรายหัว
จัดสรร OPD 55%
จัดสรร IPD 45%
อัตราการจัดสรร
IPD ค่าใช้จ่าย: Adj
OPD อัตราจ่าย
- รพท. 600
- รพช. 400

รพ.พะเยา
1,040,264.50
800,303.75
332,179.65
5,943,892.83
3,269,141.06
2,674,751.77

437.16
291.44

รพ.เชียงคา
1,129,146.00
461,725.50
91,800.00
1,614,909.22
888,200.07
726,709.15
เฉลี่ย
6,797.92
0.00
226.56
151.10

72.86

46.00

8,557.93

- รพสต. 100
การจัดสรรประกันสังคม เครือข่ายรพ.พะเยา
หน่วยบริการ
รพ.พะเยา
รพ.แม่ใจ
รพ.ดอกคาใต้
รพ.จุน
รพ.ปง
รพ.เชียงม่วน
ศูนย์ฯ ม.พะเยา
รพ.สต.เครือข่าย
รวม

OPD

IPD

จานวน Visit

ค่าใช้จ่ายจริง

จัดสรร
ยอด 55%

ค่า
Adj RW

ค่าใช้จ่ายจริง

จัดสรรตามยอด
45%

5,653
681
877
160
99
115
352
2,493
10,430

3,819,829
197,072
355,388.5
37,871
19,430
32,463
54,826
429,306.42
4,946,185.92

2,471,278
198,471.7
255,594.2
46,630.64
28,852.71
33,515.77
53,157
181,640.9
3,269,141

279.53
6.12
18.49
3.51

4,273,268
56,628
170,417.8
22,506

2,392,262
52,397.64
158,247.2
30,091.39

4.87

30,295

41,753.28

312.54

4,553,115

2,674,752

การจัดสรรประกันสังคม เครือข่ายรพ.เชียงคา
หน่วยบริการ

OPD

IPD

จานวน Visit

ค่าใช้จ่ายจริง

จัดสรร ยอด 55%

ค่า Adj RW

ค่าใช้จ่ายจริง

จัดสรรยอด 45%

รพ.เชียงคา

3,185

2,836,449.00

721,592.57

96.27

1,038,142.00

654,459.50

รพ.ปง
รพ.จุน

417
318

121,753.00
90,662.00

63,008.70
48,049.80

5.81
3.03

49,486.00
30,764.00

39,481.64
20,595.66

๑๐
หน่วยบริการ

รพ.เชียงม่วน
รพ.สต.เครือข่าย
รวม

OPD

IPD

จานวน Visit

ค่าใช้จ่ายจริง

จัดสรร ยอด 55%

ค่า Adj RW

ค่าใช้จ่ายจริง

จัดสรรยอด 45%

290
255
4,465

72,330.00
29,940.72
3,151,134.72

43,819.00
11,730.00
888,200.07

1.79

18,622.00

12,172.35

106.90

1,137,014.00

726,709.15

มติที่ประชุม: รับทราบ
4) ผลการประชุมคณะทางานพัฒนาคุณภาพบัญชี
ประเด็นการตรวจ
ข้อตรวจพบ
1.ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล 1.จัดทาทะเบียนคุมลูกหนี้ค่ารักษารายตัวไม่ครบ
ทุกสิทธิ์
2.การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไม่ถูกต้องตาม
เกณฑ์
2.วัสดุคงเหลือ
วัสดุยอดยกมา ระหว่างเดือน จากรายงานของพัสดุ
กับงบทดลองไม่ตรงกัน
3.สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ทะเบียนคุมสินทรัพย์ไม่ถูกต้องตรงกับงบทดลองทั้ง
รายการสินทรัพย์และค่าเสื่อมราคา

ข้อแนะนา
1.ให้จัดทาทะเบียนคุมลูกหนี้ค่ารักษารายตัว
ตามคู่มือฯ
2.ให้ตรวจสอบการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไม่
ถูกต้องตามเกณฑ์
ควรตรวจสอบข้อมูลระหว่างกัน ทุกเดือน

ควรตรวจสอบทะเบียนคุมสินทรัพย์ให้ถูกต้อง
ตรงกับงบทดลองทั้งรายการสินทรัพย์และค่า
เสื่อมราคา
ให้ทุกรพ.จัดตั้งกรรมการตรวจสอบบัญชี และแจ้งจังหวัดเพื่อนาเสนอที่ประชุม CFO
มติที่ประชุม: รับทราบ
5) ผลการประเมินเพิ่มประสิทธิภาพการเงินการคลัง 5 มิติ
หน่วยบริการที่ได้คะแนนต่ากว่า 80% ได้แก่ รพ.พะเยา, รพ.เชียงม่วน ให้ รพ. จัดทาคาสั่ง และ Flow งาน ตามแนวทาง และ
นาเสนอใน CFO ในส่วน รพ.ภูซาง, รพ.ภูกามยาว ไม่มีข้อมูลผลการประเมิน ขอให้ รพ.แม่ข่ายดาเนินการ รพ.ทั้ง 2 แห่งด้วย
มติที่ประชุม: รับทราบ
6) ผลการประเมินสัดส่วนต้นทุนต่อรายได้ ไตรมาส 1/2560 จ.พะเยา โรงพยาบาลทุกแห่งผ่านเกณฑ์
มติที่ประชุม: รับทราบ
7) สถานการณ์และตัวชี้วัดด้านการเงินการคลังจังหวัดพะเยา ณ วันที่ 31 มกราคม 2560 รพ.พะเยา Risk scoring ระดับ
4 ให้พิจารณาเรื่อง หนี้ และวัสดุคงคลัง มีความเสี่ยงต่อการจัดบริการ กาไรขั้นต้น กาไรดาเนินการมีทิศทางเดียวกัน กาไร
ขั้นต้นกาไรสุทธิ ไม่ไปด้วยกัน ประเด็นขอให้ผู้บริหารติดตามคือการบันทึกบัญชี เรื่องค่าเสื่อม และภาษี ให้ตรวจสอบความ
ถูกต้อง
มติที่ประชุม: รับทราบ

๑๑

8) แนวทางการดาเนินงานแผนงบค่าเสื่อม ปี 2559 จังหวัดพะเยา รพ.ทุกแห่งยังคงมีเงินเหลือ หน่วยบริการที่ทาแผนขอ
อนุมัติมาแล้วคือ รพ.จุนส่วน รพ.ที่เหลือให้เร่งดาเนินการ
มติที่ประชุม: รับทราบ
9) การฝากครรภ์ครั้งแรก สืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน ตามนโยบายฝากท้องทุกที่ ฟรีทุกสิทธิ์ รพ.พะเยา และ รพ.เชียงคา
ข้อเสนอจาก CFO ให้ตามจ่ายตามเกณฑ์เรียกเก็บการส่งต่อในจังหวัดเพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ รพท.ทั้ง 2 แห่ง รพ.ทั่วไป
280/visit, รพช. 130/visit โดยไม่ต้องมีใบส่งตัวก็ได้
ผอ.รพ.จุน: เห็นควรตามจ่ายในการ ANC ครั้งแรกและให้ส่งตัวกลับไปที่ รพ.ตามสิทธิ์ สาหรับครั้งต่อไปหากมีความจาเป็นต้อง
ANC โดยแพทย์เฉพาะทาง ให้ดาเนินการตามระบบส่งต่อโดยทาใบส่งตัวมายัง รพท.ทั้ง 2 แห่ง
มติที่ประชุม: เห็นชอบตามที่เสนอ
10) การศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาโปรแกรมการบริหารเจ้าหนี้ ลูกหนี้ จ.ชลบุรี กลุ่มเป้าหมายคือเจ้าหน้าที่ IT งานประกัน บัญชี
กลุ่มเป้าหมาย รพ.พะเยา, เชียงคา 1 แห่ง, รพ.ชุมชน 1 แห่ง(รพ.ดคต.) ,รพ.ละ 3 คน สสจ. 3 คน งบประมาณ จาก ๑% งบ
บริหารจัดการงบประกันสังคม เนื่องจากว่าทุกแห่งใช้โปรแกรมในระบบแต่ยังไม่ครบวงจร ขอให้ทุก รพ.ปรับระบบการใช้
โปรแกรมภายในปี 2560
มติที่ประชุม: รับทราบ
5.5 แนวทางการเฝ้าระวังอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์
คุณจารุวรรณ บัวบึง: ตามแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 โดยศูนย์
อานวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) มีมติให้กาหนดวันควบคุมเข้มข้น เป็นวันที่ 11- 17 เมษายน 2560 ประเด็น
รณรงค์ “ขับรถมีน้าใจ รักษาวินัยจราจร” จากสถิติย้อนหลัง 3 ปีพบว่าการเกิดอุบัติเหตุลดลงแต่ความรุนแรงเพิ่มขึ้น
บทบาทและแนวทางการดาเนินงานของแต่ละหน่วยงานในการเฝ้าระวัง
สสจ.พะเยา: วิเคราะห์สาเหตุจากข้อมูล 3 ฐาน นาเสนอที่ประชุม ศปถ. บูรณาการแก้ไขปัญหา ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่
จัดตั้งศูนย์สร่างเมา ประชาสัมพันธ์การใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการบังคับใช้กฎหมาย
สสอ.: วิเคราะห์สาเหตุการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต นาเสนอต่อศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนนระดับอาเภอ สนับสนุน
อสม.: ตั้งด่านควบคุมพฤติกรรมเสี่ยง สนับสนุนการทาประชาคม
รพ.: เตรียมความพร้อมหน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉิน ,เตรียมพร้อมทีมแพทย์ พยาบาล อุปกรณ์ต่างๆ เตรียมพร้อมระบบส่งต่อ
ให้รายงานข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตผ่านทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตามช่องทางดังนี้
1.1 www.moph.go.th (PHER Accident)
1.2 http://pher.moph.go.th (PHER Accident)
1.3 http://ict-pher.moph.go.th
โดยการเข้าถึงทุกช่องทางเป็นระบบฐานข้อมูลเดียวกัน ไม่ต้องลงซ้า
ประธาน: รพ.ทุกแห่งได้มีการซ้อมแผนรองรับอุบัติเหตุไปแล้ว เตรียมพร้อมรับผู้บาดเจ็บโดยเฉพาะเรื่องการสื่อสาร สาหรับ
อาเภอเตรียมพร้อมในเรื่องการบูรณาการด่านชุมชน การตรวจร้านค้า/ร้านชาจาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามห้วงเวลาที่
กาหนด
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มติที่ประชุม: รับทราบ
5.6 การดาเนินงานตาม พรบ.ควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ.2558
คุณฉัตรศิริ พิสิษฐ์กุล: การขับเคลื่อนการดาเนินงาน ตาม พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558
ในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2560 มติที่ประชุมเห็นชอบ
1)แผนปฏิบัติการป้องกันโรคติดต่อ 7 แผน โรคที่เป็นปัญหาของพื้นที่ ได้แก่ มือ เท้า ปาก, โรคไข้หวัดใหญ่ โรค
เนื่องจากน้าและอาหาร โรคไข้เลือดออก และ ซิก้า โรคที่ต้องเร่งรัดการดาเนินงานและพัฒนาความร่วมมือเร่งด่วน โรคอุบัติ
ใหม่ อุบัติซ้า (ไข้หวัดนก) โรคพิษสุนัขบ้า โรคสัตว์สู่คน
2) เห็นชอบการแต่งตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรค โดย นายอาเภอ เป็นหัวหน้าหน่วย, ผู้อานวยการ รพ. เป็นรองฯ ,
จนท.ที่ผ่านการอบรม ตามหลักสูตรที่กรมควบคุมโรครับรอง, สาธารณสุขอาเภอเป็น เลขานุการ
3) การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติในพื้นที่ ขับเคลื่อนผ่านกลไก DHS และตาบลจัดการสุขภาพ มีการเยี่ยม
เสริมพลัง โดยคณะกรรมการโรคติดต่อระดับจังหวัดซึ่งจะแจ้งต่อไป รายละเอียดศึกษาได้จาก Facebook คร คือเรา
มติที่ประชุม:รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเพื่อทราบ
6.1 รายงานการเฝ้าระวังเหตุการณ์ เดือนมีนาคม 25560
คุณสุทิตย์ เสมอเชื้อ: สรุปเหตุการณ์ โรค และภัยสุขภาพที่สาคัญโดยทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (Situation Awareness
Team : SAT) สสจ.พะเยาประจาเดือน มีนาคม 2560 จานวน 2 เหตุการณ์
สัปดาห์ที่ 9 ผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา MDR-TB จานวน 1 ราย ที่อาเภอเชียงคา รักษา รพ.เชียงคา ผลการรักษาล้มเหลว
ส่งเสมหะตรวจที่ศูนย์วัณโรค จ.เชียงใหม่ พบเชื้อ วัณโรคดื้อยา MDR-TB ขึ้นทะเบียนรักษาและปรับสูตรยาใหม่ ข้อมูลผู้ป่วย
MDR-TB ที่ขึ้นทะเบียนรักษา จานวน 11 ราย (รพ.พะเยา 8 ราย, รพ.เชียงคา 3 ราย) แนวทางการบริหารจัดการ case
MDR-TB ดาเนินการสอบสวนโรคผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาทุกราย จัดทา Case conference ผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาทุกราย โดยทีม
แพทย์และทีมควบคุมโรคของอาเภอ กากับการกินยา (DOT) โดยมีพี่เลี้ยงเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุข คัดกรองผู้สัมผัสร่วม
บ้านหรือใกล้ชิดกับผู้ป่วย เด็กอายุต่ากว่า 5 ปีทุกราย ต้องพิจารณาให้ยารักษาวัณโรคระยะแฝงเพราะมีความเสี่ยงเป็นวัณโรค
50%
สัปดาห์ที่ 11 อาหารเป็นพิษในศูนย์เด็กเล็ก ต.บ้านเหล่า 16 มี.ค. 60 ทีม SRRT อาเภอแม่ใจ รายงานผู้ป่วยสงสัย
อาหารเป็นพิษในศูนย์เด็กเล็ก ต.บ้านเหล่า มีผู้ป่วยทั้งหมด 19 ราย ระยะฟักตัวสั้นสุด 4 ชั่วโมง ยาวสุด 68 ชั่วโมง อาการ
สาคัญ คือ คลื่นไส้อาเจียน ถ่ายเหลว เด็กทุกคนรับประทานอาหารกลางวันพร้อมกัน คือ ผัดแตงกวาและละมุด ผล LAB CBC
พบการติดเชื้อแบคทีเรีย แต่ไม่สามารถจาแนกเชื้อได้ ปัญหาอุปสรรค ความพร้อมของทีม SRRT ไม่มีการสารองอุปกรณ์ การ
ตรวจเก็บตัวอย่างในการสอบสวนโรคตัวอย่างเช่น Cary-Blairtransport medium การประชาสัมพันธ์ ยึดหลัก กินร้อน ช้อน
กลาง ล้างมือ ปราศจากโรค
นพ.นเรศฤทธิ์ ขัดธะสีมา: ฝากให้ทีม SRRT ต่อไปหากมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นให้มีการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องรอบ
ด้าน รวมถึงระยะเวลาที่รายงาน ซึ่งจะมีเกณฑ์อยู่ใน SAT ว่าเหตุการณ์ไหนต้องรายงานอย่างไร ซึ่งทีมจะต้องมีการพัฒนา
ต่อไป
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กาหนดการประเมินมาตรฐานทีม SRRT ระดับอาเภอ 4 อาเภอที่ครบรอบประเมินรับรอง ในปี 2560 อาเภอ
ประเมินตนเองตามมาตรฐานส่งให้ สสจ.ภายใน 5 เม.ย.60 ประเมินรับรอง โดยทีม สคร.1
วันที่ประเมิน
อาเภอ
22 พ.ค .60
ดอกคาใต้
23 พ.ค .60
ภูซาง
24 พ.ค .60
เชียงคา
25 พ.ค .60
ปง
มติที่ประชุม: รับทราบ
6.2 ระบาดวิทยาเดือนมีนาคม 2560
คุณวิวัฒน์ สมเครือ: เดือนมีนาคม 2560 มีรายงานโรคในระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จานวน 2,132 ฉบับ โรคที่เฝ้า
ระวังทางระบาดวิทยา 1) Acute diarrhea 2) PUO 3) Food poisoning 4) Pneumonia 5) Chickenpox 6)
Haemorrhagic conjunctivitis 7) Sexual transmitted infection 8) Influenza 9) Hand, foot and mouth disease
10) Hepatitis-total
สถานการณ์โรคติดต่อที่สาคัญ
โรคอุจจาระร่วง
เดือนนี้มีผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วง จานวน 685 ราย อัตราป่วยเท่ากับ 142.14 ต่อประชากรแสนคนอัตราป่วยสะสม
เป็นลาดับ 18 ของประเทศ และอันดับที่ 3 ของ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน รองจากจังหวัดเชียงรายและ แม่ฮ่องสอน
อาเภอที่มีอัตราป่วยสูง 3 อันดับแรก คือ อาเภอดอกคาใต้ภูกามยาว และปงอัตราป่วยเท่ากับ 35.52, 28.02และ
24.54 ต่อประชากรแสนคน ตามลาดับ กลุ่มอายุที่มีอัตราป่วยสูงสุดคือกลุ่มอายุ 0 - 4 ปี อัตราป่วยเท่ากับ 874.08 ต่อ
ประชากรแสนคนรองลงมาคือ 5-9 ปี และอายุ 65 ปีขึ้นไป อัตราป่วยเท่ากับ 248.65 และ 186.04 ต่อประชากรแสนคน
ตามลาดับสถานการณ์โรคมีแนวโน้มลดลงและมีผู้ป่วยน้อยกว่าปีก่อน และค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง
โรคไข้ไม่ทราบสาเหตุ
เดือนนี้มีผู้ป่วยโรคไข้ไม่ทราบสาเหตุ จานวน 140ราย อัตราป่วยเท่ากับ 29.05 ต่อประชากรแสนคนอัตราป่ว ย
สะสมเป็นลาดับ 18 ของประเทศ และอันดับที่ 5 ของ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน รองจากจังหวัดน่านเชียงราย เชียงใหม่
และแม่ฮ่องสอน
อาเภอที่มีอัตราป่วยสูง 3 อันดับแรกคือ อาเภอดอกคาใต้ จุนและปง อัตราป่วยเท่ากับ 39.78, 37.80, และ
37.75 ต่อประชากรแสนคน ตามลาดับ กลุ่มอายุที่มีอัตราป่วยสูงสุดคือกลุ่มอายุ 0-4 ปี อัตราป่วยเท่ากับ 165.10 ต่อ
ประชากรแสนคนรองลงมาคือ อายุ 65 ปีขึ้นไปและ อายุ 10-14 ปี อัตราป่วยเท่ากับ 46.03 และ 34.78ต่อประชากร
แสนคน ตามลาดับ สถานการณ์โรคมีแนวโน้มลดลงและผู้ป่วยจะน้อยกว่าปีก่อนและค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง
โรคอาหารเป็นพิษ
เดือนนี้มีผู้ป่วยโรคอาหารเป็นพิษ จานวน 108 ราย อัตราป่วยเท่ากับ 22.41 ต่อประชากรแสนคน อัตราป่วยสะสม
เป็นลาดับ 10 ของประเทศ และอันดับที่ 3 ของ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน รองจากจังหวัดลาพูนและแม่ฮ่องสอน
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อาเภอที่มีอัตราป่วยสูง 3 อันดับแรก คือ อาเภอปง เชียงคาและดอกคาใต้อัตราป่วยเท่ากับ 47.19, 25.00และ
23.73 ต่อประชากรแสนคน ตามลาดับ กลุ่มอายุที่มีอัตราป่วยสูงสุดคือกลุ่มอายุ 0 - 4 ปี อัตราป่วยเท่ากับ 82.55 ต่อ
ประชากรแสนคน รองลงมาคืออายุ อายุ 5-9 ปีและ15-24ปี อัตราป่วยเท่ากับ 41.44 และ 24.61 ต่อประชากรแสนคน
ตามลาดับ สถานการณ์โรคมีแนวโน้มเพิ่มขั้นมีผู้ป่วยน้อยกว่าปีก่อนแต่มากกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง
โรคปอดบวม
เดือนนี้มีผู้ป่วยโรคปอดบวม จานวน 105 ราย อัตราป่วยเท่ากับ 21.79 ต่อประชากรแสนคนอัตราป่วยสะสมเป็น
ลาดับ 30 ของประเทศ และอันดับที่ 7 ของ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน รองจากจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ น่าน แพร่และมี
อัตราป่วยมากกว่าจังหวัดลาพูน
อาเภอที่มีอัตราป่วยสูง 3 อันดับแรก คือ อาเภอปง ภูซาง และจุน อัตราป่วยเท่ากับ 47.19, 24.34 และ 25.86
ต่อประชากรแสนคน ตามลาดับ กลุ่มอายุที่มีอัตราป่วยสูงสุดคือกลุ่มอายุ 65 ปีขึ้นไป อัตราป่วยเท่ากับ 97.82 ต่อประชากร
แสนคนรองลงมาคือ อายุ 55-64 ปีและอายุ 0–4 ปี อัตราป่วยเท่ากับ 31.96 และ 24.28 ต่อประชากรแสนคน ตามลาดับ
สถานการณ์โรคมีแนวโน้มลดลงมีผู้ป่วยน้อยกว่าปีก่อนและค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง
โรคสุกใส
เดือนนี้มีผู้ป่วยโรคสุกใส จานวน 100 ราย อัตราป่วยเท่ากับ 20.75 ต่อประชากรแสนคนอัตราป่วยสะสมเป็นลาดับ
6 ของประเทศ และอันดับที่ 4 ของ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน รองมาจาก น่าน เชียงรายและ ลาปาง
อาเภอที่มีอัตราป่วยสูง 3 อันดับแรก คือ อาเภอปง ดอกคาใต้และเชียงคา อัตราป่วยเท่ากับ 43.41, 41.20 และ
27.22 ต่อประชากรแสนคน ตามลาดับ กลุ่มอายุที่มีอัตราป่วยสูงสุดคือกลุ่มอายุ 5-9 ปี อัตราป่วยเท่ากับ 186.19 ต่อ
ประชากรแสนคนรองลงมาคือ อายุ10-14 ปี และอายุ 0-4 ปี อัตราป่วยเท่ากับ 95.65 และ 92.26 ต่อประชากรแสนคน
ตามลาดับ สถานการณ์โรคมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นมีผู้ป่วยน้อยกว่าปีก่อนและค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง
มติที่ประชุม:รับทราบ
6.2 เชิญชวนร่วมจัดกิจกรรม ล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์ ประจาปี 2560 ระหว่างวันที่ 1-7 เมษายน 2560
คุณวรรณวิมล แพ่งประสิทธิ์: กระทรวงสาธารณสุขขอความร่วมมือ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา โรงพยาบาลทุกแห่ง
สานักงานสาธารณสุขอาเภอทุกแห่ง ร่วมจัดกิจกรรมล้างส้วมพร้อมกันเพื่อเตรียมความพร้อมรับนักท่องเที่ยววันสงกรานต์
ระหว่างวันที่ 1-7 เมษายน 2560 โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารประชาสัมพันธ์ได้ที่เวปไซต์ของกรมอนามัย รายงานพร้อม
ภาพถ่ายกิจกรรมมายังสานักงานสาธารณสุขจังหวัดหลังเสร็จสิ้นภารกิจ ภายในวันที่ 10 เมษายน 2560
มติที่ประชุม:รับทราบ
6.3 ผลการดาเนินงาน 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทยและบุคคลต้นแบบ
สสอ.เมือง: เป้าหมาย 3 ปี จังหวัดพะเยาชักชวน เชิญชวน ท้าชวน ให้คนที่สูบบุหรี่เป็นประจา เลิกสูบบุหรี่ให้ได้ 45,000 คน
ในระยะเวลา 3 ปี (มิถุนายน 59 – พฤษภาคม 62) โดย อสม. 1 คน ชวนคนเลิกอย่างน้อย 1 คน ใน 1 ปี ยอดรวมผู้สมัครใจ
เลิกสูบบุหรี่ ทั้งประเทศ จานวน 323,212 คน จังหวัดพะเยา จานวน 9,202 คน อันดับ 9 ของประเทศ อันดับ 3 ของ
ภาคเหนือและอันดับ 1 ของเขต 1 ในวันที่ 20 มีนาคม 2560 วัน อสม.แห่งชาติ อสม.จังหวัดพะเยาได้เข้ารับโล่จาก
ส่วนกลาง นางพยอม วงค์ไชยา อสม.ดีเด่น เขต 1 เป็นผู้เชิญชวนเลิกสูบบุหรี่ได้สูงสุด
คุณจารุวรรณ บัวบึง: วันที่ 3 เมษายน 2560 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาจะจัดประชุมการพัฒนาระบบข้อมูลใน
เรื่องการบาบัดรักษาผู้ติดบุหรี่ สุรา ณ โรงแรมพะเยาเกทเวย์ หนังสือแจ้งประชุมได้ส่งไปที่ระบบ E สารบรรณแล้ว

๑๕

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องเพื่อพิจารณา
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องอื่นๆ
8.1 การแข่งขันฟุตบอลสามัคคี
สสอ.ดอกคาใต้: ขอขอบคุณผู้บริหารทุกท่านที่ให้การสนับสนุนการดาเนินงานให้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี และหวังว่าคงจะมีการจัด
กิจกรรมอย่างนี้ต่อไป
ขอขอบคุณคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ขอปิดประชุม
ปิดประชุม เวลา 16.30 น.
นางนงคราญ เผ่าก๋า
ผู้บันทึกการประชุม
นางปรียานุช เชิดชูเหล่า ผู้ตรวจรายงานการประชุม

