ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
ครั้งที่ 7 ปีงบประมาณ ๒๕60
วันจันทร์ ที่ 1 เดือนพฤษภาคม ๒๕60
ณ ห้องประชุม ๑ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
รายชื่อคณะกรรมการ
๑. นายแพทย์ขจร วินัยพานิช
๒. แพทย์หญิงจิรพร ภัทรนุธาพร
๓. นายแพทย์ดนัย ภัทรเธียรสกุล
๔. นายแพทย์นเรศฤทธิ์ ขัดธะสีมา
๕. นายบัญญัติ สุริยะไชย
๖. ทันตแพทย์ชาญ เชิดชูเหล่า
๗. นายสุรศักดิ์ ชัยชนะ
๘. ดร.สุภาภรณ์ อุดมลักษณ์
๙. นายแพทย์สมภพ เมืองชื่น
๑๐. นายแพทย์สุชาญ ปริญญา
๑๑. นายแพทย์สุกิจ ทิพทิพากร
๑๒. นายแพทย์สัมฤทธิ์ ตันติวัฒนากุล
๑๓. นางสาวอิ่มเอิบ สุทธิวรรณ
๑๔. นายแพทย์ปรัศนีย์ อารีรัตน์
๑๕. นายธีระศักดิ์ วงศ์ใหญ่
๑๖. นายอนุโรจน์ ศุภการกาจร
๑๗. นางสุรีย์ภรณ์ เลิศวัชรสกุล
๑๘. นางพิมพ์ชนก หยีวิยม
๑๙. นางปิยพร ผดุงวงศ์
๒๐. นายเฉลิม ใจอุ่น
๒๑. นางสาวญาณิน สายโกสุม
๒๒. นายจรัส ไชยแสงคา
๒๓. นางฉัตรศิริ พิสิษฐ์กุล
๒๔. นางจารุวรรณ บัวบึง
๒๕. นางรัชนี ขัดตะละ
๒๖. นางวรรณวิมล แพ่งประสิทธิ์
๒๗. นางสาวขวัญเนตร เบิกบาน

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา
ผู้อานวยการโรงพยาบาลพะเยา
ผู้อานวยการโรงพยาบาลเชียงคา
นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ ด้านส่งเสริมพัฒนา
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านทันตสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
ผู้อานวยการวิทยาลัยบรมราชชนนีพะเยา
รก.ผู้อานวยการโรงพยาบาลเชียงม่วน
ผู้อานวยการโรงพยาบาลจุน
ผู้อานวยการโรงพยาบาลปง
ผู้อานวยการโรงพยาลแม่ใจ
แทน ผู้อานวยการโรงพยาบาลดอกคาใต้
หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพ.เชียงคา
แทน หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์บริการและสารสนเทศ รพ.เชียงคา
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ
หัวหน้ากลุ่มงานตรวจสอบภายใน
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทย

๒

๒๘. นายจเร บัวสัมฤทธิ์
๒๙. ทันตแพทย์ประสิทธิ์ วงศ์สุภา
๓๐. นายไพรัช วงศ์จุมปู
๓๑. นายสุภักดิ์ วงศ์ประสิทธิ์
๓๒. นายไชยยนต์ วงศ์ใหญ่
๓๓. นายประสงค์ หาลือ
๓๔. นายประสาท ทากัน
๓๕. นายสว่าง กิตติศักดิ์กาจร
๓๖. นายศุภัชคกร มูลศรี
๓๗. นายชัยย์นันท์ พัฒนไพรจิตร
๓๘. นายมนตรี วิลาชัย
๓๙. นายทวีศักดิ์ ศรีวงค์พันธ์
๔๐. นายปรียานุช เชิดชูเหล่า
๔๑. นางนงคราญ เผ่าก๋า
๔๒. นางพรพิรุณ มูลเครือคา
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสุภลักษณ์ ตันติวัฒนากุล
2. นางสาวอรอุมา อินทะนงลักษณ์
3. นายวรศิลป์ ผัดมาลา
4. นางสาวอภิรุจี เกนทา
5. นางแสงเทียน นันทะวงศ์
6. นางชญาดา สายศร
7. นายอนันต์ สระสม
8. นางนุชนาฎ เหมวุฒิพันธ์
9. นางสาวพัชรี ราไพ
10.นายสุทิตย์ เสมอเชื้อ
11. นายวิวัฒน์ สมเครือ
12. นางดอกแก้ว ตามเดช
13. นายนิตย์ รวมสุข
14. นางสาวกุสุมา พรหมยวง
15. นางพัทธยา คมบาง

หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ
แทน หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข
สาธารณสุขอาเภอเมืองพะเยา
สาธารณสุขอาเภอดอกคาใต้
สาธารณสุขอาเภอเชียงคา
สาธารณสุขอาเภอจุน
แทน สาธารณสุขอาเภอปง
สาธารณสุขอาเภอแม่ใจ
รก.สาธารณสุขอาเภอเชียงม่วน
สาธารณสุขอาเภอภูซาง
สาธารณสุขอาเภอภูกามยาว
หน.ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที่ 10.3 เชียงราย
หัวหน้างานแผนงาน ติดตามและประเมินผล
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน
ทันตแพทย์ชานาญการพิเศษ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

๓

16. นางพัฒนาการ ผลศุภรักษ์
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
17. นางโสภิญญา ภูมิพันธุ์
นักวิชาการสาธารณสุข
18. ว่าที่ รต.อัครเดช ตันดี
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
เปิดประชุม เวลา 09.30 น. โดยนายแพทย์ขจร วินัยพานิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ประธาน
ในที่ประชุม นาไหว้พระ สวดมนต์ ตามโครงการส่งเสริมจริยธรรมในองค์กร และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้
เรื่องก่อนวาระการประชุม
-มอบใบประกาศเกียรติบัตรคลินิกวัณโรค
คุณฉัตรศิริ พิสิษฐ์กุล: จากแผนยุทธศาสตร์วัณโรค 5 ปี ผูป้ ่วยวัณโรคทุกคนได้เข้าถึงบริการการวินิจฉัยโรคที่ได้มาตรฐานและ
การรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ,ลดอัตราการตายด้วยวัณโรคลงครึ่งหนึ่งภายในปี 62 และเสริมสร้างสมรรถนะความเป็นผู้นา
และการจัดการดูแล รักษา การป้องกันวัณโรค (ค้นให้พบ จบด้วยหาย พัฒนาระบบและเครือข่าย)
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น
1. การเร่งรัดการค้นหาผู้ติดเชื้อวัณโรคและผู้ป่วยในกลุ่มเสี่ยง เป้าหมาย
2. การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อวัณโรคและผู้ป่วยตามมาตรฐาน
2.1. ความครอบคลุมของการบันทึกและรายงานข้อมูลผู้ป่วยวัณโรคผ่าน โปรแกรม TBCM 2010 หรือโปรแกรม
TBCM Online
2.2. โรงพยาบาลเป้าหมาย ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลคุณภาพการดูแลรักษา วัณโรค (QTB) ในปี
2560
2.3. เรือนจาเป้าหมายผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานการป้องกันดูแลรักษาวัณโรคในเรือนจา (QTBP) ในปี
2559 มีโรงพยาบาลที่ได้รับการประเมิน จานวน 4 แห่ง ขอแสดงความยินดีกับโรงพยาบาลที่ผ่านการประเมินมาตรฐาน
โรงพยาบาลคุณภาพการดูแลรักษาวัณโรค (QTB) โรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้แก่
โรงพยาบาลจุน, โรงพยาบาลดอกคาใต้, โรงพยาบาลเชียงคา, โรงพยาบาลพะเยา
ประธาน:ขอให้รักษามาตรฐานนี้ตลอดไป
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละไตรมาสให้ได้ตามเป้าหมาย โดยเฉพาะงบอินเตอร์เน็ตของ รพ.สต.
1.2 ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเร่งรัดเรื่องรถพยาบาล การติด GPS และกล้องติดหน้ารถทุกคัน มอบฝ่ายบริหาร
ดาเนินการจัดทา Check list ให้ รพ.ทุกแห่งดาเนินการสารวจ ส่งมาที่งานบริหาร
1.3 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ให้ความสาคัญความปลอดภัยเจ้าหน้าที่ ใน รพ.สต. โดยให้มีมาตรการดังต่อไปนี้
การติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด, การจัดเวรนอกเวลาใช้เครือข่ายในพื้นที่, การแสดงขั้นตอนการมารับบริการ โดยใช้ระบบ DHS
ในการจัดบริการให้เหมาะสม, ส่งเสริมการใช้บริการ 1669 โดยติดป้ายที่ รพ.สต., ประชาสัมพันธ์ผู้ป่วยที่มารับบริการควรมี
ญาติมาด้วย, การจัดระบบเวรรักษาความปลอดภัยร่วมกับภาคีเครือข่าย จิตอาสา, ประสานป้อมยามชุมชนอยู่ใกล้ที่สุด

๔

เชื่อมโยงโครงข่ายการติดต่อสื่อสาร มอบ สสอ.ประสาน, การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับชุมชน ซึ่งในการดาเนินการขอให้
พิจารณาครบถ้วน รอบด้าน เกิดประโยชน์สูงสุด
1.4 การจัดกิจกรรมกาแฟยามเช้าของจังหวัดพะเยา โดยสาธารณสุขจังหวัดพะเยาเป็นเจ้าภาพ ในวันที่ 17
พฤษภาคม 2560 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา เชิญร่วมกันเป็นเจ้าภาพ เริ่มเวลา 07.00 น. รับประทานอาหาร
เช้าร่วมกัน
1.5 การรับวารสารทูบีนัมเบอร์วัน จานวน 300 เล่ม เนื่องจากทางมูลนิธิไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงินให้ได้ จึงขอ
หารือทางสมาคมสาธารณสุขจังหวัดพะเยาเป็นเจ้าภาพในการจัดซื้อ โดยออกใบเสร็จผ่านทางสมาคมฯ มอบประธานสมาคมฯ
ประสานงานกับทางมูลนิธิ
มติที่ประชุม:รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องที่ผู้บริหารแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
2.1 สรุปสาระสาคัญจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
คุณบัญญัติ สุริยะไชย: ตามที่ได้รับมอบหมายจาก นพ.สสจ.พะเยาเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เดือนเมษายน 2560
ในวันที่ 28 เมษายน 2560 สาระสาคัญของการประชุมมีดังนี้
-แนะนาหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายดารงตาแหน่งจังหวัดพะเยา จานวน 5 ท่าน คือ 1) นายอภิชาต ถาใจ อัยการ
จังหวัดพะเยา 2)พันตรีวีรวิทย์ เจริญชาศรี อัยการเชี่ยวชาญ สานักงานอัยการภาค 5 รักษาการในตาแหน่งอัยการจังหวัดคดี
เยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา 3) นายนรินทร์ ศรีเจริญพันธ์ ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา
4) นายณัฐธวัฒน์ พิมพา ตาแหน่งผู้อานวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพะเยา 5)นายสุกิจ กันติเกตุ ท้องถิ่นจังหวัด
พะเยา
-ผู้ว่าราชการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณในส่วนงบยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยายังเบิกต่ากว่าเป้าหมาย งบลงทุน
เบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย
-จังหวัดพะเยาได้ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้องประชุมและอาคารศาลาประชาคม ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน
2560 เป็นต้นไป ตามประกาศจังหวัดพะเยา ลงวันที่ 24 เมษายน 2560
-การจัดกิจกรรมของส่วนราชการต่างๆ ในเดือนพฤษภาคม 2560
-สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา จัดวันแรงงานแห่งชาติ ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ณ
สโมสรพนักงานเทศบาลจังหวัดพะเยา
-สานักวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา จัดงานประเพณีแปดเป็งไหว้สาปูจาพระเจ้าตนหลวง ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2560
ณ วัดศรีโคมโคม
-หน่วยงานในสังกัดสาธารณสุขเป็นเจ้าภาพ งานกาแฟยามเช้า เดือนพฤษภาคม 2560 ในวันที่ 17 พฤษภาคม
2560 เวลา 07.30 ณ วิทยาลัยบรมราชชนนีพะเยา

๕

-สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา ร่วมกับสานักงานเกษตรจังหวัดพะเยา จัดงานเทศกาลลิ้นจี่ ระหว่างวันที่
19-23 พฤษภาคม 2560 ณ ลานข่วงวัฒนธรรม ริมกว๊านพะเยา
-ปกครองจังหวัดพะเยา จัดโครงการ บาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน วันที่ 25 พฤษภาคม 2560
เวลา 08.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว อาเภอภูกามยาว
-จังหวัดพะเยา จะจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เดือนพฤษภาคม 2560 ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2560
มติที่ประชุม:รับทราบ
2.2 แนวทางการดาเนินงาน Intermediate Care จังหวัดพะเยา
นพ.นเรศฤทธิ์ ขัดธะสีมา: ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้พัฒนางานตามนโยบาย Thailand 4.0 ระบบบริการ Intermediate
Care เป็นอีกหนึ่งนโยบายที่เขตบริการสุขภาพได้มีแผนในการพัฒนาและเป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย PCC ด้วย เพื่อเป็นการ
เชื่อมโยงระบบบริการระหว่างโรงพยาบาลแต่ละระดับ วัตถุประสงค์เพื่อโรคที่มีอัตราครองเตียงสูงในโรงพยาบาลระดับ S ขึ้น
ไป ลดการ Re- admit ในปี 2561 กาหนดการดูแลอยู่ 4 กลุ่มโรค ได้แก่ Stroke, Head injury, Chronic Wound, Post
Op โดยให้มีการเชื่อมโยงการบริการทีต่ ่อเนื่อง การวางระบบการส่งต่อ การพัฒนาศักยภาพเพื่อรองรับผู้ป่วย และการพัฒนา
ระบบข้อมูลข่าวสาร สาหรับจังหวัดพะเยาได้มีการแต่งตั้งคณะทางานพัฒนาระบบบริการ Intermediate Care เพื่อเป็นกลไก
ให้เกิดกระบวนการ การดูแลอย่างต่อเนื่อง เบื้องต้นได้เชิญผู้เกี่ยวข้องมาหารือในการดาเนินงานแนวทางการการพัฒนาของ
จังหวัด โดยกาหนดพื้นที่เป้าหมายดาเนินทั้งจังหวัดไปพร้อมๆกัน จะพัฒนา เกณฑ์การส่งต่อให้เชื่อมกันในแต่ละระดับ ตาม
บริบทของพื้นที่ มีการใช้ระบบข้อมูลในการดาเนินการ โดยเฉพาะเขต 1 ให้ข้อมูลเป็น One Region one data เป็น
มาตรฐานเดียวกันไร้รอยต่อ มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การใช้ระบบ Thai Refer เป็นข้อมูลใน
การส่งต่อ การใช้โปรแกรม COC ในการดูแลต่อเนื่อง การใช้ Tele medical &Consultation และ Medical logistics ซึง่
ทั้งหมดคือแผนการพัฒนาของเขตบริการสุขภาพที่ 1 และจังหวัดพะเยาด้วย
ประธาน: เป็นนโยบายที่สาคัญในการรองรับระบบบริการในระยะยาว และการแก้ปัญหาการแออัดในโรงพยาบาลทั่วไป และ
รพช.จะได้พัฒนาศักยภาพในการรองรับผู้ป่วยที่สามารถดูแลได้
มติที่ประชุม:รับทราบ
2.3 การใช้สถานที่ วพบ.พะเยาเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมกาแฟยามเช้า
ผอ.วพบ.พะเยา: สืบเนื่องจากเรื่องที่ท่านประธานแจ้ง ในการเป็นเจ้าภาพกิจกรรมกาแฟยามเช้า ในวันที่ 17 พฤษภาคม
2560 เนื่องจาก ในวันดังกล่าวจะมีผู้เข้าอบรมข้าราชการใหม่ และการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาพยาบาล ปี 4 อาจจะไม่สะดวกใน
เรื่องสถานที่จอดรถ ซึ่งจะได้ทาหนังสือแจ้งไปที่สานักงานจังหวัดขอความอนุเคราะห์หัวหน้าส่วนจอดรถในศูนย์ราชการ
กิจกรรมต้อนรับจะจัดแบบเรียบง่าย
มติที่ประชุม:รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ ๓ รับรองรายงานการประชุม กวป. ครั้งที่ 6 ปีงบประมาณ ๒๕60
มติที่ประชุม:รับรอง
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องติดตามการดาเนินงานตามนโยบาย
5.1 กาหนดการตรวจราชการและนิเทศงานระดับกระทรวงกรณีปกติ รอบที่ 2 ปี 2560
คุณปรียานุช เชิดชูเหล่า: กาหนดการตรวจราชการและนิเทศงานระดับกระทรวงกรณีปกติ รอบที่ 2 ปี 2560 ของจังหวัด
พะเยาเป็นจังหวัดแรก ระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 2560 เป็นการตรวจเพื่อดูความก้าวหน้าของงาน และขบวนการ
แก้ปัญหาโดยจะดูผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดด้วย โดยจะต้องวิเคราะห์ข้อมูลความเป็นไปได้ เน้นความถูกต้องของข้อมูลที่
ได้รับก่อนการตรวจราชการ การเปรียบเทียบข้อมูลกับหน่วยบริการระดับเดียวกัน การแก้ไขปัญหาตามข้อเสนอแนะที่ให้ไว้จาก
การตรวจราชการฯ รอบที่ 1 และ ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะที่พบ สาหรับเอกสารประกอบการตรวจราชการของจังหวัด
และหน่วยรับตรวจ ขอให้ส่งภายในวันที่ ๒6 มิถุนายน 2560 เพื่อจะนาขึ้นเวปไซต์ กาหนดการตรวจราชการและนิเทศงาน
ระดับกระทรวง เขตสุขภาพที่ ๑ ให้ผู้นิเทศงานก่อนวันทาการ ๓ วัน คือวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ กาหนดการของจังหวัด
พะเยา
วันจันทร์ที่ 12 มิย. 2560
เวลา 09.00-12.00 น. -เสนอผลการดาเนินงาน ณ. ห้องประชุมศูนย์แพทย์ ชั้น ๗ รพ.พะเยา (ผู้เข้าร่วมประชุม กวป.)
1. สสจ.พะเยา นาเสนอภาพรวมของจังหวัด (ผลงาน 8 เดือน) กระบวนการดาเนินงานตามประเด็น
การตรวจราชการ (60 นาที)
2. รพ. พะเยา นาเสนอการวิเคราะห์งาน Service Plan ครอบคลุมทั้งจังหวัด, ประสิทธิภาพการเงิน
การคลัง, PCC และผลงานเด่น (40 นาที)
3. รพ.เชียงคา นาเสนอประสิทธิภาพการเงินการคลัง, PCC และผลงานเด่น (20 นาที)
เวลา 13.00-16.30 น. -คณะผู้นิเทศงานเข้าวิเคราะห์ข้อมูลตามหัวข้อประเด็นที่รับผิดชอบใน สสจ./รพท.
เวลา 18.00 น.
-รับประทานอาหารเย็น (รพ. เชียงคา เจ้าภาพ)
วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560
เวลา 08.30-09.00 น. -คณะตรวจราชการเดินทางลงตรวจเยี่ยมพื้นที่ คปสอ.เมือง/ภูกามยาว
เวลา 09.00-12.00 น. -รับฟังการบรรยายสรุปการบริหารจัดการและการดาเนินงานในภาพรวมของ คปสอ.เมือง/
ภูกามยาว ณ ห้องประชุมศูนย์แพทย์ ชั้น ๗ รพ.พะเยา คณะตรวจราชการซักถามและ
ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการดาเนินงาน
เวลา 13.00-16.30 น. -คณะตรวจราชการเดินทางไปตรวจเยี่ยม รพ.สต.ต๋อม ตาบลต๋อม อาเภอเมืองพะเยา
เวลา 18.00 น.
-รับประทานอาหารเย็น(รพ.พะเยาเป็นเจ้าภาพ)
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หมายเหตุ ทีม CFO เขต ระบุลงพื้นที่โรงพยาบาลดอกคาใต้ และโรงพยาบาลพะเยา
วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560
เวลา 08.30-09.00 น. -ประชุมทีมนิเทศงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการนาเสนอสรุปผลการตรวจราชการฯ
เวลา 09.00-1๓.00 น. - ผู้แทนผู้นิเทศ นาเสนอสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานเป็นรายคณะ ณ. ห้องประชุม
ศูนย์แพทย์ ชั้น ๗ รพ.พะเยา (ห้องเล็กข้งห้องประชุมใหญ่)
เวลา 13.00-14.00 น. - คณะเดินทางไปจังหวัดเชียงราย
กรอบการนาเสนอ
• สถานการณ์ ข้อมูลตัวเลข เทียบรายเขต รายจังหวัด แนวโน้ม (บ่งบอก out come/impact)
• การดาเนินการและเกิดผลสาเร็จตามเป้าหมายระยะสั้น Essential Task Lists ETLs (บ่งบอก process outcome)
• Gap analysis โดยใช้กลยุทธ์ PIRAB แยกรายตัวชี้วัด หรือรายกลุ่มวัย หรือระบบ
• ปัญหาอุปสรรค (ได้จาก Gap analysis PILAB และการดาเนินงานตาม ETLs) coverage Quality Development
• สิ่งดีๆ หรือ good – best practice
• ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายระดับเขต/จังหวัดเพื่อบรรลุความสาเร็จตามตัวชี้วัด(ตอบโจทย์ตาม gap analysis PIRAB
และปัญหาอุปสรรคที่พบ)
การจัดทาเอกสารประกอบการตรวจราชการ ผู้นิเทศงานจะส่งประเด็น แนวทางการตรวจราชการรอบที่ 2 เป็นรายคณะ ให้
จังหวัด หากได้รับแล้ว จังหวัดจะส่งให้ พท.ที่รับการตรวจราชการอีกครั้ง
มติที่ประชุม: รับทราบ
5.2 การติดตามความก้าวหน้าผลการดาเนินงานตาม QOF
คุณเฉลิม ใจอุ่น: เป็นผลงานเปรียบเทียบเดือน เม.ย.กับ พ.ค.
1.1 ร้อยละของประชากรไทยอายุ 35-74 ปี ได้รับการคัดกรองเบาหวาน โดยการ ตรวจวัดระดับน้าตาลในเลือด เป้าหมาย
ร้อยละ 90 อาเภอที่ยังไม่ได้ตามเป้าหมาย อาเภอภูกามยาว อาเภอเมือง
2.1 ร้อยละของประชากรไทยอายุ 35-74 ปี ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูง เป้าหมายร้อยละ 90 ทุกอาเภอผ่านเกณฑ์
3.2 ร้อยละของหญิงมีครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกภายใน 12 สัปดาห์ เป้าหมายร้อยละ 60 ทุกอาเภอผ่านเกณฑ์
4.1 ร้อยละสะสมความครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี 30-60 ปี เป้าหมายร้อยละ 80 อาเภอที่ยังไม่
ผ่าน อาเภอจุน อาเภอเมืองพะเยา
7.1 ร้อยละความแตกต่างประชากร HDC Type 1+2 กับฐานทะเบียนราษฎร์ เป้าหมายไม่เกินร้อยละ 5 อาเภอที่ไม่ผ่าน
อาเภอเชียงม่วน อาเภอภูกามยาว
7.2 ร้อยละของความซ้าซ้อนประชากร HDC Type 1,3 ทุกอาเภอผ่านเกณฑ์
7.3 คุณภาพการบันทึกข้อมูล ANC เป้าหมายผลต่างไม่เกิน 18.5 อาเภอไม่ผ่าน อาเภอเชียงคา
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7.4 คุณภาพการบันทึกข้อมูล LABOR เป้าหมายผลต่างไม่เกินร้อยละ 18.5 อาเภอไม่ผ่าน อาเภอดอกคาใต้ อาเภอปง อาเภอ
เชียงคา อาเภอเชียงม่วน
8.1 ร้อยละของประชากรกลุ่มเป้าหมายได้รับการคัดกรองประเมินสุขภาพตามเกณฑ์ เป้าหมายร้อยละ 80 อาเภอไม่ผ่าน
อาเภอเมือง อาเภอภูกามยาว
8.2 ร้อยละประชากรกลุ่มเป้าหมายได้รับการติดตามเยี่ยมตามเกณฑ์ที่กาหนด เป้าหมายร้อยละ 70 อาเภอไม่ผ่าน อาเภอ
เมือง อาเภอภูกามยาว
9.1 ร้อยละ 80 ของเด็กอายุ 9, 18, 30, 42 เดือน ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ เป้าหมายร้อยละ 80 อาเภอไม่ผ่าน
เกณฑ์ อาเภอดอกคาใต้ อาเภอเชียงม่วน อาเภอเมือง อาเภอภูกามยาว
9.2 เด็กอายุ 9, 18, 30, 42 เดือน ได้รับการประเมินพัฒนาการ และพบเด็กสงสัยล่าช้า ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 อาเภอที่
ผ่านเกณฑ์ อาเภอภูซาง อาเภอจุน
9.3 ร้อยละ 90 ของเด็กพัฒนาการสงสัยล่าช้า ได้รับการกระตุ้น และติดตาม ภายใน 30 วัน อาเภอไม่ผ่านเกณฑ์ อาเภอเชียง
ม่วน อาเภอภูกามยาว
ขอบคุณทุกพื้นที่ ช่วยกากับติดตามและลงข้อมูลได้ครอบคลุมยิ่งขึ้น ซึ่งผลงานทั้งหมดจะใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
จัดสรรเป็นงบประมาณ QOF รอบที่ ๒ ลงในพื้นที่
มติที่ประชุม:รับทราบ
5.3 โครงการหนอนพยาธินักเรียนและสามเณร ตามพระราชดาริฯ
คุณฉัตรศิริ พิสิษฐ์กุล: โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิในนักเรียน เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามแผนงานโครงการตาม
พระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ระยะเวลาของโครงการ 10 ปี
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อสนับสนุนการพัฒนาต้นแบบการดาเนินงาน หนอนพยาธิในโรงเรียนตามโครงการพระราชดาริฯ ใน สังกัด ตชด. กศน.
สพฐ. รร.พระปริยัติธรรม
2. ประสานการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ยา สื่อการเรียนรู้ ตามโครงการฯ
3. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาคีเครือข่าย ให้มีการดาเนินงานตาม มาตรการ การแบ่ง
ระดับพื้นที่ ตามมาตรฐานของโครงการ
พื้นที่เป้าหมาย จังหวัดพะเยา เดิมทาในลาดับ 1-5 ส่วนลาดับที่ 5-11 เพิ่มกลุ่มเป้าหมายใหม่ในโรงเรียนพระปริยัติฯ ดังนี้
1. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ ต.ทุ่งรวงทอง อ.จุน
2. โรงเรียนเบ็ตตี่ดูเบ็น ต.ผาช้างน้อย อ.ปง
3. โรงเรียนห้วยข้าวก่าวิทยา ต.ห้วยข้าวก่า อ.จุน
4. โรงเรียนวัดม่วงชุมวิทยา ต.ป่าสัก อ.ภูซาง
5. โรงเรียนวัดโพธาราม ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ
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6. โรงเรียนราชคฤห์วิทยา ต.เวียง อ.เมืองพะเยา
7. โรงเรียนสุวรรณคณานุสรณ์ ต.บุญเกิด อ.ดอกคาใต้
8. โรงเรียนนาปรังวิทยา ต.นาปรัง อ.ปง
9. โรงเรียนวัดปัวดอย ต.งิม อ.ปง
10. โรงเรียนวัดหย่วนวิทยา ต.หย่วน อ.เชียงคา
11. โรงเรียนวัดป่าแขมวิทยา ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน
ดังนั้นจึงขอความร่วมมือในการดาเนินงาน ประสานพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดาเนินกิจกรรมและมาตรการ รายงาน
กิจกรรมและผลการดาเนินงานจนถึงเดือนกรกฎาคม 2560 รายงานผลภายในเดือนสิงหาคม 2560 สิ่งสนับสนุนให้คือ ยา
และตลับใส่อุจจาระส่งตรวจ ในปีนี้กระทรวงได้จัดสรรงบประมาณดาเนินงานเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมประมาณสามหมื่นสองพัน
บาท โดยจังหวัดได้จัดทาโครงการเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นงบประมาณที่ไม่มาก จึงจัดเป็น สื่อ
ความรู้ให้แก่โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย
มติที่ประชุม:รับทราบ
5.4 แผนการประเมินการขับเคลื่อน DHS DC
คุณสุทิตย์ เสมอเชื้อ: แผนการประเมินการขับเคลื่อน DHS/DC จากทีมประเมินภายนอก จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2560
แผนการประเมินการขับเคลื่อน DHS/DC จากทีมประเมินภายนอก จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2560
การประเมิน SRRT โดยทีม สคร.1 อาเภอดอกคาใต้ วันที่ 23 พ.ค.60, อาเภอภูซาง วันที่ 24 พ.ค.60, อาเภอ
เชียงคา วันที่ 25 พ.ค.60, อาเภอปง วันที่ 26 พ.ค.60 ซึ่งงานควบคุมโรคได้ประชุมชี้แจงให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อเตรียมความ
พร้อมไปแล้ว
ปฏิทินการดาเนินงาน อาเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน จ.พะเยา ปี 2560(ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ขึ้นไป) การ
ประเมิน แบ่งเป็นโรคที่เป็นนโยบาย กาหนดให้เป็นโรคไข้เลือดออก และโรคที่เป็นปัญหาในพื้นที่ กาหนดโรคมือ เท้า ปาก และ
วัณโรค
กิจกรรม
ประเมินตนเองรอบ 2 และพัฒนาตามส่วนขาด
สรุปผลการดาเนินงาน

ระยะเวลา
พ.ค.-60
มิ.ย.-60

ผู้รับผิดชอบ
ทีมอาเภอ
ทีมอาเภอ

ประเมินยืนยัน

ก.ค.-60

ทีมจังหวัด

ประเมินรับรอง
มติที่ประชุม:รับทราบ

ส.ค.-60

ทีม สคร.1
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5.5 รายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินงานพัฒนาการเด็ก
คุณพัทธยา คมบาง: โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ปีงบประมาณ 2560 จังหวัดพะเยา ความครอบคลุม
การตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็ก อายุ 9,18,30 และ42 เดือน เป้าหมายร้อยละ 90 จังหวัดพะเยาดาเนินการ ร้อยละ 58
สงสัยพบพัฒนาการล่าช้า เป้าหมาย ร้อยละ 20 ยังไม่ได้ตามเป้าหมาย แต่ได้รับการติดตามภายใน 30 วันและได้เข้า
กระบวนการกระตุ้นพัฒนาการเพิ่มขึ้น ปัญหาที่พบคือทักษะการประเมินพัฒนาการของเจ้าหน้าที่ และการบันทึกข้อมูลที่ไม่
ถูกต้องและไม่ทันรอบเวลา จากการดาเนินการสุ่มสารวจพัฒนาการเด็กปฐมวัย ใน 5 อาเภอ จานวนทั้งหมด 359 ราย
ผลการสุ่ม มีความครอบคลุมร้อยละ 80 อาเภอแม่ใจ ครอบคลุม 100% ผลการคัดกรองพบเด็กล่าช้ามากที่สุดที่อาเภอจุน ,
อาเภอปง ภาพรวมจังหวัดผ่านเกณฑ์ ส่วนใหญ่ที่ไม่ผ่านคือด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา กระทรวงสาธารณสุขได้
กาหนดการรณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปี 2560 วันที่11 - 17 กรกฎาคม 2560 รายละเอียดกระทรวง
สาธารณสุข จะจัด VDO Conference อีกครั้งหนึ่ง
ประธาน: ในภาพรวมจังหวัดผ่านเกณฑ์ แต่มีบางอาเภอที่ยังดาเนินการได้ไม่ถึงเป้าหมาย สาหรับการจัดประชุมชี้แจงครั้งต่อไป
ให้ทบทวนประเด็นที่เป็นปัญหาเพื่อหาแนวทางแก้ไข
มติที่ประชุม:รับทราบ
5.7 รายงานผลการสารวจลูกน้ายุงลายเดือนเมษายน 2560
คุณฉัตรศิริ พิสิษฐ์กุล: ผลการสารวจระดับจังหวัด ระหว่างวันที่ 3-28 เมษายน 2560 ผ่านเกณฑ์ 3 อาเภอ ได้แก่อาเภอปง
ภูซาง แม่ใจ สาหรับอาเภอที่เหลือยังพบลูกน้ายุงลายภาชนะในบ้าน ให้เฝ้าระวังเข้มข้นต่อไป เนื่องจากฤดูฝนกาลังจะเข้ามา
ประธาน: ขอให้ยังคงใช้มาตรการ IVM ต่อไป
มติที่ประชุม: รับทราบ
5.8 การดาเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรทางถนนจังหวัดพะเยาช่วงเทศกาลสงกรานต์และการดาเนินงาน
ตลอดทั้งปี
คุณจารุวรรณ บัวบึง: จากการเฝ้าระวังสถิติการเกิด อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 ระหว่างวันที่ 11-17
เมษายน 2560 จานวนผู้บาดเจ็บทั้งหมด 190 ราย เสียชีวิต 4 ราย วันที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคือวันที่ 11 เมษายน สาเหตุ
ส่วนใหญ่จากการดื่มสุรา การดาเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรทางถนนจังหวัดพะเยาตลอดทั้งปี ข้อมูลสถิติ
ประจาเดือนมีนาคม 2560 สถิติสูงสุดอาเภอจุน (25ครั้ง) รองลงมาอาเภอเมือง (19ครั้ง) และอาเภอดอกคาใต้ (18ครั้ง)
ส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงอายุ 15-30 ปี การนาส่งด้วย EMS ยังต่าอยู่
การสอบสวนสาเหตุการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการจราจรทางถนนขอความร่วมมือจากเครือข่ายบริการสุขภาพระดับอาเภอ
ดาเนินการดังนี้
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1. การดาเนินงานช่วงเทศกาล
สอบสวนสาเหตุการบาดเจ็บและเสียชีวิต และจัดทารายงานการสอบสวนฯ (กรณีเสียชีวิตทุกราย) ส่ง สสจ.พะเยา และ
สสจ.พะเยา รวบรวมรายงาน ส่งสานักสาธารณสุขฉุกเฉิน (สธฉ.)
2. การดาเนินงานตลอดทั้งปี
สอบสวนสาเหตุการบาดเจ็บและเสียชีวิต และจัดทารายงานการสอบสวนฯ (ตามเกณฑ์ของศูนย์อานวยการความปลอดภัย
ทางถนน เจ็บ 4 ราย หรือตาย 2 รายขึ้นไป) ส่ง สสจ.พะเยา และ สสจ.พะเยา รวบรวมข้อมูลเข้าที่ประชุม ศปถ.จังหวัด
ประธาน: ขอให้ดูในเรื่องของคุณภาพข้อมูล การบูรณาการข้อมูล 3 ฐาน ประสานงานกับทุกฝ่ายในระดับอาเภอ
ผอ.รพ.เชียงคา: KSF ในเรื่องอุบัติเหตุ 2 ตัว คือทาอย่างไรให้ลดการดื่มแอลกอฮอล์และพฤติกรรมการดูแลความปลอดภัยของ
ตนเอง ซึ่งจากที่เห็นอาเภอเชียงคาพบว่ามีผู้สวมหมวกนิรภัยไม่ถึงร้อยละ 20 ดังนั้น รพ.เชียงคาได้เห็นความสาคัญของการ
รณรงค์สวมหมวกนิรภัย ประเด็นหารือคือการบันทึกข้อมูลใน DHDC และ Thai Refer ทาอย่างไรจึงจะลดความซ้าซ้อนของ
การบันทึกข้อมูล
นพ.นเรศฤทธิ์ ขัดธะสีมา: มาตรการที่ประเทศให้ความสาคัญ มาตรการในชุมชน และการตรวจแอลกอฮอล์โดยที่ไม่เป็นภาระ
ของหน่วยบริการ สาหรับระบบการลงข้อมูลซ้าซ้อนตอนนี้มีจังหวัดนาร่องในการนาระบบบันทึกข้อมูลออนไลน์เป็นระบบ
เดียวกัน
มติที่ประชุม: รับทราบ
5.9 งานประกันสุขภาพ
คุณญาณิน สายโกสุม: งานประกันสุขภาพสรุปผลการประชุมของ CFO จังหวัด ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 25 เมษายน
2560 ดังนี้
1) การดาเนินการงบคงเหลือ PPA และงบค่าเสื่อมปีงบฯ 2559 PPA มีเหลือ รพ.พะเยา ได้จัดทาโครงการส่งเขต
แล้ว ส่วนค่าเสื่อมได้จัดทาโครงการ ส่งให้เขตฯ เพื่อให้คณะกรรมการฯของเขตพิจารณาต่อไป
2) การจัดสรร QOF งวดที่ 2 เขตจะดึงข้อมูล ณ วันที่ 15 พ.ค. 60 ซึ่งยังมีเวลาเหลืออยู่ที่จะคีย์ผลงานส่วนที่เหลือ
ขอให้หน่วยบริการช่วยตรวจสอบข้อมูล
3) FAI ผลงานต่า คือภูกามยาว, ภูซาง ขอให้ดาเนินการตรวจสอบอีกรอบ ยังขาดคาสั่ง และการประเมินตนเอง/
แผนพัฒนาด้านควบคุมภายใน
4) โครงสร้างและผลการดาเนินงานคณะทางานพัฒนาคุณภาพบัญชี รพ.ทุกแห่ง ทุกโรงพยาบาลจะมีการประชุม
คณะทางานพัฒนาคุณภาพบัญชี โดยบางแห่งประชุมร่วมกับคณะทางาน CFO ระดับโรงพยาบาล ข้อเสนอแนะ
ขอให้ทุกรพ. จัดทาโครงสร้างและมีรูปแบบการบริหารจัดการ การประชุมทีมคุณภาพบัญชีที่ชัดเจน ตามแนวทาง
การประเมิน FAI (ภายในปีงบประมาณ 2560) และให้ มีการประเมินคุณภาพบัญชีทุกเดือน และนาเสนอที่
ประชุมCFO จังหวัดด้วย และให้แต่ละรพ.มีวาระนาเสนอฯ Planfin & MOC เพื่อให้ CFO มีการติดตามและเฝ้า
ระวังรายได้ - ค่าใช้จ่าย
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5) สรุปผลการประชุมคณะทางานพัฒนาคุณภาพบัญชี ผลการการส่งรายงานทางการเงิน (งบทดลอง) ส่งครบทุกแห่ง
ยกเว้น ลูกข่าย รพ.เชียงม่วน รพ.สต.ป่าแฝก งบไม่สัมพันธ์กัน คะแนนการส่งงบทดลอง แม่ข่ายได้คะแนนเต็ม
ทุกแห่ง ยกเว้น เชียงคา ปง ภูซาง ไม่ได้ส่งข้อมูลบริการ ลูกข่ายได้คะแนนเต็มทุกแห่ง ยกเว้น เชียงม่วน
ส่งงบทดลองแล้วไม่ได้โหลดข้อมูลจาก Web เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ประเด็นข้อผิดพลาดของงบ
ทดลอง
1) การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลคงเหลือระหว่างเดือนไม่ถูกต้อง
2) การรับรู้การชาระหนี้ค่ารักษาฯ และการปรับปรุงค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ไม่สอดคล้องกัน
3) จัดทาทะเบียนคุมลูกหนี้ค่ารักษารายตัวไม่ครบทุกสิทธิ์
6) การส่งข้อมูลผู้ป่วยใน รายเดือน ปีงบ 2560 ค่า Adj. มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น หน่วยบริการให้ตรวจสอบการส่งข้อมูล
IPรายเดือนให้ครบถ้วน ทั้งนี้จากผลงานตั้งแต่ ตค.- กพ. เมื่อเปรียบเทียบเป้าหมายการประกันขึ้นต่า พบว่า
จานวน Sum Adj. ทีส่ ูงมีโรงพยาบาลเชียงคา โรงพยาบาลปง
7) สถานการณ์ด้านการเงินการคลัง (Risk scoring Plus) ยังไม่มี รพ.ในจังหวัดพะเยาอยู่ระดับ 7 มี รพ.พะเยา
อยู่ระดับ 4 ในเรื่องของประสิทธิภาพทากาไร ผลตอบแทนสินทรัพย์ และการชาระหนี้ ที่ยังไม่ได้ตามเกณฑ์ และ
มีข้อสังเกตที่ รพ.จุน การบันทึกข้อมูลระยะเวลาการ claim ผู้ป่วยประกันสังคมยังสูงเกินเกณฑ์ ขอให้ตรวจสอบ
ข้อมูลด้วย
8) การปรับ Planfin ครึ่งปี ทุกแห่งทาแผนแบบเกินดุล ยกเว้น รพ.พะเยา ที่ทาแผนขาดดุล ทั้งนี้ให้รพ.ทุกแห่ง
ตรวจสอบอีกครั้ง หากไม่มีการปรับแก้ สสจ.จะส่งแผนนี้ให้เขตเพื่ออนุมัติต่อไป
9) การขึ้นทะเบียนของหน่วยบริการประจา ตามมติที่ประชุม กวป. ให้แยกหน่วยบริการของภูกามยาวและภูซาง ซึง่
ดาเนินการไปแล้ว ทั้งนี้ในส่วนของการขึ้นทะเบียนกับ สปสช.ยังไม่มีการดาเนินการ หากเครือข่ายพะเยา เชียงคา
จะดาเนินการแยกเครือข่ายในระบบUC ขอให้ทาเป็นโครงการและแจ้งความจานง โดยขึ้นทะเบียนเป็นหน่วย
บริการประจาที่ไม่มีเตียง โดยการโอนย้ายประชากรเพื่อขึ้นทะเบียนโดยต้องผ่านการทาประชาพิจารณ์ก่อน ส่งไป
สปสช.ก่อนเดือนสิงหาคม 2560 เพื่อให้ทันในการจัดสรรปีงบฯ2561
มติที่ประชุม: รับทราบ
5.10 การประเมินคัดเลือก รพ.สต.ติดดาวและรพ.สต.ดีเด่นจังหวัดพะเยา
สสอ.เมือง: ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้กาหนดนโยบายให้องค์กรพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศ ๔ ด้าน ได้แก่ สุขภาพดี บริการดี
คนดี และบริหารดี มีเป้าหมายประชาชนมีสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ด้านการ
บริการเป็นเลิศ แนวทางพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ เพื่อยกระดับคุณภาพบริการ PCC และ รพ.สต.ติดดาว โดยบูรณาการ
ระบบสุขภาพอาเภอ DHS มีการพัฒนา ๕ ด้าน คือ บริหารงานดี ประสานงานดี ภาคีมีส่วนร่วม บุคลากรดี บริการดี และ
ประชาชนมีสุขภาพดี สมาคมสาธารณสุขพะเยา และสานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา จึงได้จัดทาโครงการประเมินคัดเลือก
รพสต.ติดดาว/รพสต.ดีเด่น จังหวัดพะเยา ประจาปี ๒๕๖๐ ขึ้น
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วัตถุประสงค์
๑. เพื่อพัฒนา รพสต. ให้ได้มาตรฐาน รพสต.ติดดาว (๕ ดี)
๒. เพื่อประเมินคัดเลือก รพสต.ติดดาว และ รพสต.ดีเด่น
ระดับจังหวัด และระดับเขต
การประเมินคัดเลือก รพสต.ติดดาว/รพสต.ดีเด่น
1. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคัดเลือก รพสต.ติดดาว/รพสต.ดีเด่น ระดับจังหวัด
2. ประชุมคณะกรรมการประเมินคัดเลือก รพสต.ติดดาว/รพสต.ดีเด่น ระดับจังหวัด
3. ประเมินคัดเลือก รพสต.ติดดาว/รพสต.ดีเด่น ระดับจังหวัด (วันที่ ๒๓ –๒๗ พ.ค. ๒๕๖๐) และ รพสต.ติดดาว ระดับเขต
เขต ๑ (วันที่ ๕ มิ.ย.๒๕๖๐) ส่วน รพสต.ดีเด่น ระดับเขต (ชมรมสาธารณสุข) ยังไม่ได้กาหนดวันประเมิน ในเดือนมิถุนายน
๒๕๖๐
4. มอบเกียรติบัตรและรางวัล รพสต.ติดดาว/รพสต.ดีเด่น ระดับจังหวัด/ระดับเขต
5. สรุปบทเรียนและแนวทางการพัฒนา รพสต.ติดดาว/รพสต.ดีเด่น จ.พะเยา
คุณสุรีย์ภรณ์ เลิศวัชรสกุล: จากการผลการประเมินตนเอง รพ.สต.ติดดาวทั้งหมด 95 แห่ง อยู่ในระดับ 3 จานวน 54 แห่ง
ระดับ 4 จานวน 19 แห่ง ระดับ 5 จานวน 6 แห่ง เป้าหมายจังหวัด 12% ปัญหาที่พบคือคุณภาพข้อมูล ผลลัพธ์ตาม
เป้าหมาย วันที่ 5 มิถุนายน 2560 คณะกรรมการเขตจะเข้ามาประเมิน The Best ของจังหวัด
วันที่ 9 พ.ค.2560 สนย.จัดประชุมการจัดทาแผน PCC และรพ.สต.ติดดาว ของ 8 จังหวัดภาคเหนือ หารือในที่
ประชุมขอผู้แทนที่จะเข้าร่วมประชุม
ประธาน: ผู้แทน ผอ.รพช. เป็น นพ.สัมฤทธิ์ ตันติวัฒนากุล ,ผู้แทน สสอ.เป็นคุณไพรัช วงศ์จุมปู และประสาน ผอ.รพ.สต.เข้า
ร่วมประชุมด้วย
มติที่ประชุม:รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเพื่อทราบ
6.1 รายงานการเฝ้าระวังเหตุการณ์ เดือนเมษายน 2560
คุณสุทิตย์ เสมอเชื้อ: สรุปเหตุการณ์ โรคและภัยสุขภาพที่สาคัญโดยทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (Situation Awareness
Team : SAT) สสจ.พะเยาประจาเดือน เมษายน 2560 ในสัปดาห์ที่ 16 วันที่ 16 – 22 เม.ย. 60 จานวน 2 เหตุการณ์
รายที่ 1
ผู้ป่วยเป็นพระภิกษุ เจ้าอาวาสวัดบ้านคือ หมู่ที่ 2 ต.เวียง อ.เชียงคา วันที่ 7 เม.ย.60 ได้รับประทานลาบหมูดิบที่ชาวบ้าน
นามาถวาย วันที่ 10 เม.ย.60 เริ่มมีอาการป่วยอาการ ไข้ ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ ปวดเมื่อยตามตัว เวียนศีรษะ เดินเซ
ทรงตัวลาบาก และหูไม่ได้ยินทั้ง 2 ข้าง ญาตินาส่ง รพ.เชียงคา ผลตรวจ H/C พบการติดเชื้อ Streptococcus suis การ
สอบสวนและควบคุมโรคในพื้นที่ ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่
ทีม SRRT รพ.สต.เวียง ประชุมกาหนดมาตรการชุมชน
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1. ห้ามไม่ให้ญาติโยมถวายอาหารสุกๆ ดิบๆ แก่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร ในวัด
2. ห้ามไม่ให้มีการเลี้ยงอาหารสุกๆดิบๆ ในงานเทศกาลต่าง ๆ เช่น งานบุญขึ้นบ้านใหม่ งานแต่งงาน งานศพ ฯลฯ
3. ประชาสัมพันธ์ในชุมชนให้แต่ละครัวเรือน ลด ละ เลิก พฤติกรรมการบริโภคอาหารสุกๆดิบๆ อย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
รายที่ 2
• เพศชาย อายุ 53 ปี หมู่ 7 บ้านร่องแมด ต.ทุ่งรวงทอง อ.จุน มีอาชีพชาแหละและขายเนื้อหมูที่ตลาดในหมู่บ้าน
• เริม่ ป่วยวันที่ 10 เม.ย. 60 ด้วยอาการไอ หายใจเหนื่อย เข้ารับการรักษาที่ OPD รพ.เอกชนใน จ.เชียงราย อาการไม่
ทุเลา วันที่ 16 เม.ย. 60 ญาตินาผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่ รพ.พะเยาราม ได้รับการวินิจฉัย R/O infective
endocarditis , congestive heart failure (CHF) และ refer รับการรักษาที่ รพ.พะเยา
• ผล H/C พบการติดเชื้อ Streptococcus suis และผล ECHO พบภาวะลิ้นหัวใจรั่ว (Heart Valve Regurgitation)
• แพทย์ refer ผู้ป่วยไปรับการผ่าตัดที่ รพ.ศ.ลาปาง
• จากการเฝ้าระวัง ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่
มาตรการป้องกันและควบคุมโรคชุมชนในพื้นที่เสี่ยง
• ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเจ็บป่วยภาวะติดเชื้อ Streptococcus suis ในชุมชน
• รณรงค์ไม่บริโภคอาหารปรุงดิบ หรือ สุก ๆ ดิบ ๆ โดยเฉพาะลาบ หลู้ หมูดิบ
ผู้ป่วยไข้เลือดออกรายใหม่ ได้รับรายงานจากโรงพยาบาลพะเยา 1 ราย ผู้ป่วยเพศชาย อายุ 32 ปี หมู่ 11 บ้านห้วยบง ตาบล
แม่ปืม อาเภอเมือง ได้ประสานกับที่ SRRT ในพื้นที่ให้ดาเนินการควบคุมโรค
ประธาน: ปัจจุบันการสื่อสารต่างๆแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วหากมีเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้นในพื้นที่ขอให้แจ้งผู้บริหารทราบ
อย่างทันที เพื่อเตรียมความพร้อมในการตอบโต้และสื่อสารกับสื่อมวลชนอย่างถูกต้อง
มติที่ประชุม: รับทราบ
6.2 ระบาดวิทยาเดือนเมษายน 2560
คุณวิวัฒน์ สมเครือ: ในเดือนเมษายน 2560 จานวนที่ได้รับรายงานทั้งหมด 1,368 ฉบับ จากรพ.ท./รพ.ช. 1,120 ฉบับ
จากรพ.สต./สสช. 248 ฉบับ โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาที่มีรายงาน เดือน เมษายน 2560 10 อันดับ ได้แก่ 1)
2)Diarrhoea 3) Pyrexia 4)Food Poisoning 5)Pneumonia 6)H.conjunctivitis 7)Chickenpox 8)S.T.D.,total
9)Influenza 10)Hand,foot and mouth
สถานการณ์โรคที่มีอัตราป่วยสูง 5 อันดับ
1) โรคอุจจาระร่วง ผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วง จานวน 590 ราย อัตราป่วยเท่ากับ 122.43 ต่อประชากรแสนคน
อัตราป่วยสะสมเป็นลาดับ 16 ของประเทศ และอันดับที่ 3 ของ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน อาเภอที่มีอัตราป่วยสูง3 อันดับ
แรก คือ อาเภอเชีย งม่ว น ปงและดอกคาใต้อัตราป่ว ยเท่ากับ 241.90,224.62 และ 159. 11 ต่อ ประชากรแสนคน
ตามลาดับ กลุ่มอายุที่มีอัตราป่วยสูงสุดคือกลุ่มอายุ 0 - 4 ปี อัตราป่วยเท่ากับ 684.70 ต่อประชากรแสนคนรองลงมาคือ
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อายุ 65 ปีขึ้นไปและอายุ 5-9 ปี อัตราป่วยเท่ากับ 178.37 และ 174.98 ต่อประชากรแสนคน ตามลาดับสถานการณ์
โรคมีแนวโน้มลดลงและมีผู้ป่วยน้อยกว่าปีก่อนและค่ามัธยฐาน 5ปีย้อนหลัง
2) โรคไข้ไม่ทราบสาเหตุ ผู้ป่วยโรคไข้ไม่ทราบสาเหตุ จานวน172 ราย อัตราป่วยเท่ากับ 35.69 ต่อประชากรแสน
คน อัตราป่วยสะสมเป็นลาดับ 21 ของประเทศ และอันดับที่ 5 ของภาคเหนือตอนบน อาเภอที่มีอัตราป่วยสูง 3 อันดับแรก
คือ อาเภอภูซาง ดอกคาใต้และปง อัตราป่วยเท่ากับ 65.36, 62.51 และ 45.30 ต่อประชากรแสนคน ตามลาดับ กลุ่มอายุ
ที่มีอัตราป่วยสูงสุดคือกลุ่มอายุ 5-9ปี อัตราป่วยเท่ากับ 203.95 ต่อประชากรแสนคนรองลงมาคือ อายุ 0 - 4 ปี และ อายุ
10-14 ปี อัตราป่วยเท่ากับ 172.00 และ 78.28 ต่อประชากรแสนคน ตามลาดับ สถานการณ์โรคมีแนวโน้มลดลงและ
ผู้ป่วยจะน้อยกว่าปีก่อนและค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง
3) โรคอาหารเป็นพิษ เดือนนี้มีผู้ป่วยโรคอาหารเป็นพิษ จานวน 91ราย อัตราป่วยเท่ากับ 18.88 ต่อประชากรแสน
คน อัตราป่วยสะสมเป็นลาดับ 9 ของประเทศ และอันดับที่ 3 ของภาคเหนือตอนบน อาเภอที่มีอัตราป่วยสูง 3 อันดับแรก คือ
อาเภอภูซาง ปง และเชียงคาอัตราป่วยเท่ากับ 40.46, 30.20 และ25.22 ต่อประชากรแสนคน ตามลาดับ กลุ่มอายุที่มี
อัตราป่วยสูงสุดคือกลุ่มอายุ 0 - 4 ปี อัตราป่วยเท่ากับ 67.98 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคืออายุ อายุ 5-9 ปีและอายุ
65 ปีขึ้นไปอัตราป่วยเท่ากับ 36.84 และ 28.77 ต่อประชากรแสนคน ตามลาดับ สถานการณ์โรคมีแนวโน้มเพิ่มขั้นมีผู้ป่วย
น้อยกว่าปีก่อนแต่มากกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง
4) โรคปอดบวม เดือนนี้มีผู้ป่วยโรคปอดบวม จานวน 81 ราย อัตราป่วยเท่ากับ 16.81 ต่อประชากรแสนคนอัตรา
ป่วยสะสมเป็นลาดับ 27 ของประเทศ และอันดับที่ 7 ของภาคเหนือตอนบน อาเภอที่มีอัตราป่วยสูง3 อันดับแรก คือ อาเภอ
ปงจุน และภูกามยาว อัตราป่วยเท่ากับ 32.09, 27.85 และ 23.35 ต่อประชากรแสนคน ตามลาดับ กลุ่มอายุที่มีอัตราป่วย
สูงสุดคือกลุ่มอายุ 65 ปีขึ้นไป อัตราป่วยเท่ากับ 93.98 ต่อประชากรแสนคนรองลงมาคื อ อายุ 55-64 ปีและอายุ 35–44
ปี อัตราป่วยเท่ากับ 19.45 และ 11.46 ต่อประชากรแสนคน ตามลาดับ สถานการณ์โรคมีแนวโน้มลดลงมีผู้ป่วยน้อยกว่าปี
ก่อนและค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง
5)โรคตาแดง ผู้ป่วยโรคตาแดง จานวน 46ราย อัตราป่วยเท่ากับ 9.55 ต่อประชากรแสนคนอัตราป่วยสะสมเป็น
ลาดับ 52 ของประเทศ และอันดับที่ 8 ของภาคเหนือตอนบน อาเภอที่มีอัตราป่วยสูง3 อันดับแรก คือ อาเภอปง เมืองและภู
ซาง อัตราป่วยเท่ากับ 32.09, 13.68 และ 6.22 ต่อประชากรแสนคน ตามลาดับ กลุ่มอายุที่มีอัตราป่วยสูงสุดคือกลุ่มอายุ
5-9 ปี อัตราป่วยเท่ากับ 32.23 ต่อประชากรแสนคนรองลงมาคือ อายุ 0 - 4 ปี และอายุ 10- 14 ปี อัตราป่วยเท่ากับ
29.14 และ 17.39 ต่อประชากรแสนคน ตามลาดับ สถานการณ์โรคมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นมีผู้ป่วยน้อยกว่าปีก่อนและ
ค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง
มติที่ประชุม:รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องเพื่อพิจารณา
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องอื่นๆ
8.1 ประชาสัมพันธ์จากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา
ทพ.ชาญ เชิดชูเหล่า: คณะกรรมการฯได้ขยายวงเงินกู้ให้กับสมาชิก เพื่อเพิ่มหลักประกันความเสี่ยง จึงได้จัดทาแบบสอบถาม
สมาชิก โดยในแบบสอบถามความคิดเห็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 สหกรณ์จะทาประกันชีวิตเป็นเงินสินไหมทดแทนโดยกันเงินมา

๑๖

จากผลกาไรสหกรณ์ ส่วนที่ 2 การประกันชีวิตในกรณีขยายวงเงินกู้ตามวงเงินกู้ สมาชิกจ่ายเอง ขอให้สมาชิกสหกรณ์ฯทุก
ท่าน ช่วยตอบแบบสอบถามและส่งให้กับสหกรณ์ด้วย
ประธาน: ขอขอบคุณคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ขอปิดประชุม
ปิดประชุม เวลา 16.30 น.

นางนงคราญ เผ่าก๋า ผู้บันทึกการประชุม
นางปรียานุช เชิดชูเหล่า ผู้ตรวจรายงานการประชุม

