รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
ครั้งที่ 8 ปีงบประมาณ ๒๕60
วันพุธ ที่ 31 เดือนพฤษภาคม ๒๕60 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุม ๑ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
รายชื่อคณะกรรมการ
1. นายแพทย์ขจร วินัยพานิช
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา
2. แพทย์หญิงจิรพร ภัทรนุธาพร
ผู้อานวยการโรงพยาบาลพะเยา
3. นายแพทย์ดนัย ภัทรเธียรสกุล
ผู้อานวยการโรงพยาบาลเชียงคา
4. นายแพทย์เทพนฤมิตร เมธนาวิน
หัวหน้าศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ม.พะเยา
5. นายแพทย์นเรศฤทธิ์ ขัดธะสีมา
นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน
6. นายบัญญัติ สุริยะไชย
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษด้านส่งเสริมพัฒนา
7. ทันตแพทย์ชาญ เชิดชูเหล่า
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญด้านทันตสาธารณสุข
8. นายแดนชัย ชอบจิตร
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา
9. นายแพทย์สมภพ เมืองชื่น
รก.ผู้อานวยการโรงพยาบาลเชียงม่วน
10. นายแพทย์สุชาญ ปริญญา
ผู้อานวยการโรงพยาบาลจุน
11. นายแพทย์สุกิจ ทิพทิพากร
ผู้อานวยการโรงพยาบาลปง
12. นายแพทย์สัมฤทธิ์ ตันติวัฒนากุล
ผู้อานวยการโรงพยาลแม่ใจ
13. ทันตแพทย์อิ่มเอิบ สิทธิวรรณ
แทน ผู้อานวยการโรงพยาบาลดอกคาใต้
14. นายอนุโรจน์ ศุภการกาจร
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
15. นางสุรีย์ภรณ์ เลิศวัชรสกุล
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
16. นางพิมพ์ชนก หยีวิยม
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
17. นางปิยพร ผดุงวงศ์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
18. นายเฉลิม ใจอุ่น
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
19. นางสาวญาณิน สายโกสุม
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ
20. นายจรัส ไชยแสงคา
หัวหน้ากลุ่มงานตรวจสอบภายใน
21. นายสุทิตย์ เสมอเชื้อ
แทน หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
22. นางจารุวรรณ บัวบึง
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
23. นางรัชนี ขัตตะละ
หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
24. นางสาวขวัญเนตร เบิกบาน
หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทย
25. นางอนงค์ วรรณสอน
หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ
26. ทันตแพทย์ประสิทธิ์ วงศ์สุภา
แทน หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข
27. นายไพรัช วงศ์จุมปู
สาธารณสุขอาเภอเมือง/นายกสมาคมสาธารณสุขฯ
28. นายสุภักดิ์ วงศ์ประสิทธิ์
สาธารณสุขอาเภอดอกคาใต้
29. นายไชยยนต์ วงศ์ใหญ่
รก.สาธารณสุขอาเภอเชียงคา
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30. นายประสงค์ หาลือ
31. นายประสาท กันชัย
32. นายสว่าง กิตติศักดิ์กาจร
33. นายสุภัชคกร มูลศรี
34. นายชัยย์นัน พัฒนไพจิตร
35. นายมนตรี วิลาชัย
36. นางสงคราม กอใหญ่
37. นางปรียานุช เชิดชูเหล่า
38. นางนงคราญ เผ่าก๋า
39. นางพรพิรุณ มูลเครือคา
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
1. ทันตแพทย์สุภลักษณ์ ตันติวัฒนากุล
2. นางสาววัชรินทร์ นามวงศ์
3. นางแสงเทียน นันทะวงศ์
4. นางชญาดา สายศร
5. ว่าที่ รต.อัครเดช ตันดี
6. นายวิวัฒน์ สมเครือ
7. นางอารยา มหาวงศนันท์
8. นายสาคร นาต๊ะ
9. นายอนันต์ สระสม
10. นายสุเวียต ดวงแก้ว
11. นายวิเชียร จันต๊ะ
12. นางดลฤดี กรรมสิทธิ์
13. นายสมพงษ์ เงินชุ่ม
14. นายมงคลสวัสดิ์ แสงคีรีเขต
15. นางนิตยา ปินตา
16. นายปิยะพล งานดี
17. นายยรรยง เกิดแก้ว
18. นายอุดม ปัญจบุรี
19. นางศุภลักษณ์ พาโคกทม
20. นางธนันญา สานงาม
21. นางจิรนันท์ สมศักดิ์

สาธารณสุขอาเภอจุน
แทน สาธารณสุขอาเภอปง
สาธารณสุขอาเภอแม่ใจ
รก.สาธารณสุขอาเภอเชียงม่วน
สาธารณสุขอาเภอภูซาง
สาธารณสุขอาเภอภูกามยาว
แทน หน.ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที่ 10.3 เชียงราย
หัวหน้างานแผนงาน ติดตามและประเมินผล
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน
ทันตแพทย์ชานาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
ผอ.รพ.สต.ต๋อม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าพนักงานเวชสถิติชานาญงาน
ผอ.รพ.สตแม่ใจ
ผอ.รพ.สต.ทุ่งรวงทอง
ผอ.รพ.สต.ห้วยยางขาม
ผอ.รพ.สต.สบขาม
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน
ผอ.รพ.สต.บ้านม่วง
ผอ.รพ.สต.ดงเจน
ผอ.รพ.สต.ดงสุวรรณ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
ผอ.รพ.สต.บ้านสาง
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22. นางสุจิตรา คาทิพย์
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
23. นายสนิท คาดี
ผอ.รพ.สต.บ้านเหล่า
24. นางฟองศรี ชัยชนะ
ผอ.รพ.สต.ป่าซาง
25. นายสุทิตย์ เสมอเชื้อ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
26. นางนิสาคร วรรณสมพร
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
27. นางกันหา สีเหลือง
ผอ.รพ.สต.ไชยสถาน
28. นางพันธ์ทิพย์ ปันแก้ว
พยาบาลวิชาชีพ
29. นางสาวกุสุมา พรมยวง
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
30. นางสาวพัชรี ราไพ
นักวิชาการสาธารณสุข
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.โดยนายแพทย์ขจร วินัยพานิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ประธานในที่ประชุม
นาไหว้พระ สวดมนต์ ตามโครงการส่งเสริมจริยธรรมองค์กร และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
เรื่องก่อนวาระการประชุม
- มอบเกียรติบัตรผู้ชักชวนเลิกบุหรี่ในโครงการสามล้าน สามปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย
คุณจารุวรรณ บัวบึง: ตามที่ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เครือข่าย
หมออนามัย ประกอบด้วย มูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย สมาคมหมออนามัย ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย และสมาคม
วิชาชีพสาธารณสุขพร้อมด้วย ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกันดาเนินการโครงการ
“3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน” โดยมีเป้าหมายร่วมกับภาคีเครือข่ายทั่วประเทศชักชวน เชิญชวน และรณรงค์
ให้คนไทยเลิกบุหรี่ จานวน 3 ล้านคน ในระยะเวลา 3 ปี และได้ให้จังหวัดพิจารณาคัดเลือกหน่วยงานผู้ดาเนินโครงการ ฯ ดีเด่น
ในพื้นที่ (รพ.สต./สสอ.) นับผลงานถึง วันที่ 10 พฤษภาคม 2560 สาหรับยอดผู้สมัครใจ จานวน 9,701 คน สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดพะเยา พิจารณาคัดเลือกหน่วยงานดีเด่นดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว ผลการพิจารณาคัดเลือกหน่วยงานที่มีผลงาน
ดีเด่น ระดับจังหวัด ดังนี้ สานักงานสาธารณสุขอาเภอเมืองพะเยา และ รพ.สต.ที่มีผลงานสูงสุดในแต่ละอาเภอ ดังนี้
อาเภอ
รพ.สต.
เมือง
รพ.สต.บ้านต๋อม
ดอกคาใต้
รพ.สต.ดอกคาใต้
ปง
บ้านม่วง
แม่ใจ
แม่สุก
ภูซาง
ภูซาง
เชียงคา
ฝายกวาง
จุน
ห้วยยางขาม
เชียงม่วน
สระ/ PCU มาง
ภูกามยาว
ห้วยแก้ว
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- ผลการประเมิน รพ.สต.ดีเด่นและรพ.สต.ติดดาว ปี 2560
สสอ.เมือง: ผลการประเมินคัดเลือกรพ.สต.ติดดาวและรพ.สต.ดีเด่น จังหวัดพะเยา ประจาปี 2560 ระหว่างวันที่ 22 -26
พฤษภาคม 2560 โดย สมาคมสาธารณสุขพะเยา และสานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ดังนี้
รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว
- รพ.สต.แม่ใจ
- รพ.สต.ทุ่งรวงทอง
- รพ.สต.บ้านม่วง
- รพ.สต.สบขาม
- รพ.สต.ป่าซาง
รพ.สต.ระดับยอดเยี่ยม ได้แก่ รพ.สต.ทุ่งรวงทอง
รพ.สต.ระดับดีเด่น ได้แก่ รพ.สต.บ้านเหล่า,รพ.สต.สบขาม,รพ.สต.บ้างสาง,รพ.สต.เวียง,รพ.สต.ดงสุวรรณ,รพ.สต.ไชยสถาน,รพ.
สต.ดงเจน,รพ.สต.ดอนมูล
ผอ.รพ.สต.ดีเด่นและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขดีเด่น
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
ผอ.รพ.สต.ดี เด่น
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขดีเด่น
รพ.สต.ทุ่งรวงทอง
นางดลฤดี กรรมสิทธิ์
นางสุจิตรา คาทิพย์
รพ.สต.บ้านเหล่า
นายสนิท คาดี
นางชัชชญา โชติพันธุ์
รพ.สต.สบขาม
นายมงคลสวัสดิ์ แสงคีรีเขต
นางนิตยา ปินตา
รพ.สต.บ้านสาง
นางจีรนันท์ สมศักดิ์
นางธนัลญา สานงาม
รพ.สต.เวียง
นายภูวนาถ อ่อนนวล
นางสาวแสงเดือน แสวงผล
รพ.สต.ดงสุวรรณ
นางศุภลักษณ์ พาโคกทม
นางวาริน เขื่อนแก้ว
รพ.สต.ไชยสถาน
นางกันหา สีเหลือง
นางสาวเขมินทรา คาเกตุ
รพ.สต.ดงเจน
นายอุดม ปัญจบุรี
นางนิศาคร วรรณสมพร
รพ.สต.ดอนมูล
นางพงษ์พันธุ์ จันทาพูน
นางปาณิสรา เสนาพงษ์
ขอขอบคุณนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยาที่เป็นเกียรติมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ได้รับรางวัลในครั้งนี้
ประธาน: ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับรางวัลและมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 สรุปประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด เดือนพฤษภาคม 2560
- ครม.เห็นชอบพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ช่วงระหว่างวันที่
25 - 29 ตุลาคม 2560 ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 เป็นวันถวายพระเพลิงพระบรมศพและเป็นวันหยุดราชการ ส่วนกลางแจ้ง
ให้ทุกจังหวัดจัดอบรมครู ก ทาดอกไม้จันท์ จังหวัดพะเยาจะจัดอบรมวันที่ 6 มิถุนายน 2560 โดยทาเป็นสัญลักษณ์ดอกไม้
ประจาจังหวัด ดอกสารภี สสจ.พะเยาส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม 1 คน และจะมีการถ่ายทอดการทาไปจนถึง อสม. รวบรวม
ส่งในนาม อสม. ทุกแห่ง ส่งวิดิโอหรือรูปถ่าย รายงานทุกวันที่ 20 ของทุกเดือน
- การปลูกดาวเรืองพร้อมกันทั่วไปประเทศ เนื่องด้วย ร.9 เกิดวันจันทร์ ซึ่งเป็นสีเหลือง พร้อมกันสัปดาห์แรกของเดือน
สิงหาคม ออกดอกปลายเดือนตุลาคม มอบให้เกษตรเพาะพันธุ์กล้า แจกจ่าย หน่วยงานและประชาชน
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- วันที่ 28 กันยายน 2560 ครบรอบ 100 ปี วันพระราชทานธงชาติไทย ให้ทุกส่วนราชการประดับธงชาติไทย
ให้เป็นริ้วสวยงาม
-เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๖๐ งบพัฒนาจังหวัด และงบตามฟังค์ชั่น ทั้งระดับจังหวัด และอาเภอ ให้ทันตาม
กาหนด
- แจ้งเตือนภัยที่จะเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝน เช่นน้าท่วม ดินถล่ม ให้ทุกหน่วยงานราชการเตรียมความพร้อม
1.2 ให้เฝ้าระวังสถานการณ์ความไม่ปลอดภัยในสถานที่ต่างๆ ตรวจสอบกล้องวงจรปิด หากมีการชารุดขอให้เร่งซ่อมแซม
1.3 ตรวจสอบรถพยาบาลทุกคน การติดกล้องหน้า กล้องภายใน และ GPS หากไม่มีให้รีบดาเนินการ โดยทั้งนี้ให้ รพ.ทุกแห่ง
ดาเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ตามระเบียบ
1.4 ขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมมือกัน Kick off VMI
มติที่ประชุม: รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องที่ผู้บริหารแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
2.1 ผลการดาเนินงาน CIO HR1
นพ.นเรศฤทธิ์ ขัดธะสีมา: แผนงานที่จะทาในไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ สิ่งที่จะต้องดาเนินการ
1. Data Quality
1.1 Medical Record Audit
1.2 Cause of Death (ILL-define)
1.3 QOF
ในภาพรวมจังหวัดพะเยา Cause of Death และ QOF ผ่านเกณฑ์ทุกตัวชี้วัด
2. DHDC คณะทางาน CIO ได้พฒ
ั นาช่องทางบันทึกผลการประเมิน DHDC ตามเกณฑ์ ผ่านทางเว็บไซต์ ทุกจังหวัด
อยู่ระหว่างการประเมินตนเอง กาหนดให้แต่ละศูนย์บันทึกผลในเวปไซต์ ภายในเดือนพฤษภาคม 2560
3. One Region One Data การเชื่อมโยงระบบบริการทุกระดับ โดยให้ระบบสารสนเทศเชื่อมโยงกันได้ (ถูกต้อง
ครบถ้วน ทันเวลา) มีอัตราการส่งต่อลดลง หน่วยบริการและผู้ป่วยได้รับยาและเวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพและทันเวลา ลดต้นทุนการ
บริการขนส่ง ซึ่งมีโปรแกรมที่สามารถเชื่อมโยงระบบบริการที่พัฒนาในเขต 1 ได้แก่โปรแกรมระบบสืบค้นข้อมูลผู้ป่วยผ่านแอบ
พลิเคชั่น ของ สสจ.เชียงใหม่,โปรแกรม Thai refer ของ รพศ.ลาปาง ,โปรแกรม COC ของ รพศ.ลาปาง, medical logistics
ของ รพศ.เชียงราย และระบบบริหารสารสนเทศ ของ สสจ.พะเยา ซึ่งแผนปฏิบัติการจะดาเนินจนถึงปี 2561
มติที่ประชุม: รับทราบ
2.2 การพัฒนาระบบบริการ Intermediate Care
นพ.นเรศฤทธิ์ ขัดธะสีมา: การพัฒนาระบบบริการ Intermediate Care เป็นการเชื่อมโยงการดูแลผู้ป่วยระหว่าง Tertiary
care สู่ Secondary care ลดการดูแลระยะยาว ในเขตสุขภาพที่ 1 มี 4 มาตรการ 1) พัฒนาโครงสร้างองค์กร 2) พัฒนา
เครือข่ายส่งต่อ 3) พัฒนาศักยภาพ รพช.เพื่อรองรับ Intermediate Care 4) พัฒนาระบบสารสนเทศ ในปี 60 กาหนดอยู่
4 กลุ่มโรคเป้าหมาย ตัวชี้วัดคือผู้ป่วยถูกส่งต่อเพิ่มขึ้น ลดภาวะแทรกซ้อน อัตราครองเตียงในผู้ป่วย ระดับ S ลดลง ซึ่งภาคบ่าย
จะมีการชี้แจงผ่านระบบ VDO Conference ที่ห้องประชุม 3 ขอให้ผู้บริหารเตรียมความพร้อมระบบที่จะรองรับ รวมทั้ง
โปรแกรมต่างๆที่จะเชื่อมโยงการดูแล
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มติที่ประชุม: รับทราบ
2.3 การแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัย
นพ.เทพนฤมิตร เมธนาวิน: วันที่ 8-16 มิถุนายน 2560 ม.พะเยา เป็นเจ้าภาพ จัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัย
ทั่วประเทศ ขอความอนุเคราะห์หน่วยปฐมพยาบาลในแต่ละจุดการแข่งขัน และขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมของ
สถานบริการที่ใกล้จุดแข่งขันแต่ละสนามด้วย
มติที่ประชุม: รับทราบ
2.4 การกาจัดขยะติดเชื้อ
ทพ.ชาญ เชิดชูเหล่า: จากการออกตรวจราชการและนิเทศงานส่วนโซนตะวันออก ยังพบปัญหาในเรื่อง การจัดการขยะติดเชื้อ
ซึง่ เป็นนโยบายของรัฐบาล อาเภอจุน มี Best practice ที่ดโี ดยการประสาน อปท.ในพื้นที่ ในการขนส่งขยะติดเชื้อ มากาจัดที่
โรงพยาบาล ส่วนรายละเอียดการขนส่งยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องความปลอดภัยขณะขนส่ง แต่ก็ถือว่าเป็นการมีส่วนร่วมที่ดี
ในเบื้องต้นได้นาเสนอแนวคิดนี้ไปยังท้องถิ่นจังหวัด และจังหวัดจะหาแนวทางการดาเนินงาน เพื่อแจ้งพื้นที่ต่อไป
มติที่ประชุม: รับทราบ
2.๕ เรื่องแจ้งให้ทราบจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา
คุณแดนชัย ชอบจิต: ทาง วพบ.พะเยามีเรื่องแจ้งให้ทราบ 2 เรื่อง ได้แก่ 1) ได้มีการคัดเลือกสรรหา จัดจ้างพนักงาน จานวน 2
ตาแหน่ง ได้แก่ นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งดาเนินการไปเรียบร้อยแล้ว
2) สรุปค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสภากาแฟ ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2560 ทั้งหมด 17,840 บาท
มติที่ประชุม: รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๓ รับรองรายงานการประชุม กวป. ครั้งที่ 7 ปีงบประมาณ ๒๕60
มติที่ประชุม: รับรองรายงานการประชุม กวป. ครั้งที่ 7 ปีงบประมาณ ๒๕60
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง
4.1 การติดกล้อง,GPS,การทาประกันชั้นหนึ่ง รถพยาบาล
คุณอนุโรจน์ ศุภการกาจร: รายงานการสารวจรถพยาบาล บางแห่งดาเนินการไปเรียบร้อยแล้ว และบางรายการอยู่ในระหว่าง
ดาเนินการ
หน่วยงาน
จานวน
ประกันชั้น 1
GPS กล้องหน้า กล้องคนขับ
รพ.เชียงคา
รพ.แม่ใจ
รพ.พะเยา
รพ.ดอกคาใต้
รพ.จุน
รพ.ภูซาง
รพ.เชียงม่วน

4
2
5
3
3
1
3

4
0
5
3
0
อยู่ระหว่างดาเนินการ
3

0
0
5
3
0
0
0

4
3
5
0
1
0
0

0
0
0
3
0
0
0
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หน่วยงาน
รพ.ปง
มติที่ประชุม:รับทราบ

จานวน

ประกันชั้น 1

GPS

กล้องหน้า

กล้องคนขับ

4

0

0

0

0

4.2 การติดกล้องวงจรปิดสถานบริการ
คุณอนุโรจน์ ศุภการกาจร: การสารวจกล้องวงจรปิด CCTV ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2560
หน่วยงาน
จานวน
ประเภทกล้อง
สี
อินฟาเรด
สสจ.พะเยา
16
0
16
รพ.พะเยา
117
0
117
รพ.เชียงคา
34
34
0
รพ.จุน
63
58
5
รพ.เชียงม่วน
20
16
4
รพ.ปง
24
7
17
รพ.แม่ใจ
20
20
0
รพ.ดอกคาใต้
20
20
0
สสอ.เมืองและหน่วยงานในสังกัด
120
24
96
สสอ.จุนและหน่วยงานในสังกัด
8
8
0
ในส่วนของ อาเภอที่ยังไม่ได้ดาเนินการสารวจ ขอเร่งรัดและส่งให้กลุ่มงานบริหาร
ประธาน: มอบกลุ่มงานบริหารดาเนินการ โดยใช้แบบสารวจที่รายงานให้จังหวัด ภายในสัปดาห์นี้ ส่วนที่เสียให้รีบซ่อมแซม
มติที่ประชุม:รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องติดตามการดาเนินงานตามนโยบาย
5.1 สรุปผลการตรวจราชการและนิทศงานระดับจังหวัด กรณีปกติ รอบที่ 1/2560
คุณปรียานุช เชิดชูเหล่า: จากการออกตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 1 ของจังหวัด ระหว่างวันที่ 24 เมษายน - 11
พฤษภาคม 2560 พบว่าแต่ละพื้นที่ ส่วนใหญ่มีผลการดาเนินงานที่สามารถบรรลุตามเป้าหมาย มีผลงานเด่นที่เป็นนวัตกรรม
และ best practice สาหรับเอกสารรายละเอียดสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานของแต่ละอาเภอได้แนบพร้อมกับ
เอกสารประกอบการประชุม ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ใน เวปไซต์ สสจ.พะเยา ส่วนประเด็นที่พบในทุกพื้นที่ ดังนี้
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- ความเข้าใจในการลงบันทึกข้อมูลในระบบโปรแกรมออนไลน์ต่างๆ จังหวัดจะจัดประชุมทาความเข้าใจกับผู้รับผิดชอบ
งานผ่าน web conference
- ความคาดเคลื่อนของการลงข้อมูลสาเหตุการตาย ให้ศึกษาเอกสารตามคู่มือการอบรมการลงข้อมูลสาเหตุการตาย
ที่จังหวัดได้จัดอบรมให้ทุกพื้นที่ไปแล้ว
- การรองรับดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ให้พื้นที่ดาเนินการตามแผน LTC
- Green & Clean Hospital ปัญหาขยะติดเชื้อในสถานบริการ/ชุมชน จังหวัดจะหาแนวทางการดาเนินงาน และแจ้ง
พื้นที่อีกครั้ง
- เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้ทันตามเวลาที่กาหนด
- ความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ขณะอยู่เวรรักษาพยาบาลในสถานบริการระดับต่างๆ
- การดาเนินงานด้านการเงินและพัสดุให้ทาตามระเบียบและกฎหมายอย่างเคร่งครัด
- การขาดแคลนบุคลากร ให้บริหารจัดการภายใน CUP ก่อน จังหวัดจัดทาแผนและดาเนินการภายใต้ CHRO ของ
จังหวัด
มติที่ประชุม: รับทราบ
5.2 งานประกันสุขภาพ
คุณญาณิน สายโกสุม: งานประกันสุขภาพมีเรื่องนาเรียนในทีประชุมดังนี้
1) กาหนดการตรวจราชการ รอบที่ 2/2560 ของคณะผู้นิเทศทีม CFO วันที่ 12 มิถุนายน 2560 ช่วงเช้า รพ.พะเยา
ช่วงบ่าย รพ.ดอกคาใต้ วันที่ 13 มิถุนายน 2560 รพ.เชียงคา
2) แนวทางการจัดสรรเงินตามมติ ครม. (งบ 5,000 ล้านบาท) รายการที่ ครม.อนุมัติเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560
ได้แก่ค่าใช้จ่ายสาหรับผู้ป่วยใน รวมทั้งบริการสาหรับเด็กแรกเกิด, ค่าใช้จ่ายสาหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง และบริการผลงาน
เฉพาะที่มีผลงานบริการเกินเป้าหมาย และค่าตอบแทนกาลังคนด้านสาธารณสุข
3) การลงตรวจเยี่ยม ของทีม CFO ส่วนกลาง
โรงพยาบาลพะเยา มีข้อเสนอแนะดังนี้
- Plan fin ควรมีการกากับให้เป็นไปตามแผน
- แผนการจัดซื้อวัสดุ ควรดาเนินการตามแผน
- การบันทึกเจ้าหนี้ให้เป็นปัจจุบัน การจัดทา E-GP / GF ตามแนวทางของกลุ่มคลัง
- ควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานศูนย์จัดเก็บรายได้ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา
- ระบบการเงิน การบัญชีเชื่อมโยง GFMIS นาเงินเข้าฝากคลังตามวงเงินที่กาหนด (2.5 M)
โรงพยาบาลดอกคาใต้
- การจัดทาแผนการบริหารเจ้าหนี้
- การบริหารจัดการลูกหนี้ การส่งข้อมูล Claim ให้ครบถ้วน ทันเวลา สม่าเสมอ
- การเพิ่มรายได้จากการเพิ่มห้องพิเศษ
- การควบคุมภายใน กรณีการบริหารคลังวัสดุ LAB ที่ยังมีบางส่วนมีคลังที่จุดบริการ
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- การดาเนินงาน RDU เพื่อให้ผ่าน RDU ขั้นที่ 1 ซึ่งยังติดอยู่การใช้ยาปฏิชีวนะในโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน เกิน
เกณฑ์ ใน รพสต.
4) ผลการประชุมคณะทางานพัฒนาคุณภาพบัญชี ประเด็นที่จังหวัดตรวจพบดังนี้
- รพ.ทั่วไป ที่เป็นหน่วยเบิกจ่าย ไม่ได้บันทึกค้างรับเงินงบประมาณ งบบุคลากรค้างรับ ทั้งนี้ รพ.พะเยามี บันทึก แต่
ยอดไม่ตรงกับรายได้จริง
- รพ.ทั่วไป ที่เป็นหน่วยเบิกจ่าย การเบิกงบดาเนินงาน งบกลาง ไม่บันทึกรายได้ค้างรับ ณ วันที่ขอเบิก
- รพ.ทุกแห่ง ไม่ได้ตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ณ วันที่รับหลักฐาน เช่นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และค่า
รักษาพยาบาล
- รพ.ทุกแห่ง ไม่ได้ตั้งส่วนต่างค่ารักษาเบิกจ่ายตรง กรมบัญชีกลาง ณ วันตอบกลับจากกรมบัญชีกลาง
แต่บันทึก ณ วันรับเงิน ทั้งนี้รพ.พะเยา ไม่มีการบันทึกเลย
5) สรุปผลการประเมิน FAI ไตรมาส 2/2560 ค่าเฉลี่ยจังหวัดพะเยา อยู่ที่ 78 ข้อสังเกต ที่ทาให้ยังไม่ได้คะแนน หรือ
ได้คะแนนต่า ตัวชี้วัดที่ 1 ค้าง 5 รายงานเปรียบเทียบแผน-ผลการพัฒนาองค์กร 5 มิติ (ส่ง 30 มิ.ย. 60), ขาดแผนพัฒนา
องค์กร (รพ.ภูกามยาว, รพ.ภูซาง) ตัวชี้วัดที่ 3 การควบคุม Plan fin & MOC ไม่เกิน±5% และตัวชี้วัดที่ 4 ขาดคณะทางาน,
ต้นทุนเกิน Mean+1SD, ขาดข้อมูลบริการ
6) แนวทางการประเมินแผนทางการเงินเขตสุขภาพที่ 1 ข้อเสนอเชิงนโยบาย ดังนี้
- ค่าตอบแทนกาลังคนด้านสาธารณสุข ควรกาหนดให้จ่ายขั้นต่า 6 เดือน หากมีเงินบารุงสามารถขยายวงเงินให้ครบ
ได้
- ให้จังหวัดและโรงพยาบาลควบคุมกากับ ติดตามการลงข้อมูลผู้ป่วยในให้ครบถ้วน ทันเวลา
- ให้ควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างจริงจัง
- ให้มีการปรับเกลี่ยยืมเงินให้กับโรงพยาบาลสาหรับเสริมความมั่นคงทุนสารองสุทธิ และเพิ่มสภาพคล่อง รพ. ที่ได้รับ
เงินยืมแล้ว ต้องมีวินัยทางการเงินอย่างเข้มงวด
- ต้องมีการตัดลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล ที่เป็นหนี้สูญ/ส่วนต่างค่ารักษาอย่างสม่าเสมอ
7) สถานการณ์และตัวชี้วัดด้านการเงินการคลังจังหวัดพะเยา ณ 30 เมษายน 2560 ไม่มีโรงพยาบาลที่มี Risk score
ระดับ 7 (รพ.พะเยา ระดับ 4, รพ.ดอกคาใต้ ระดับ 3, รพ.ภูกามยาว ระดับ 3) เงินบารุงคงเหลือหลังหักหนี้ ติดลบ รพ.พะเยา
,รพ.ดอกคาใต้
8) การอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้การใช้เครื่องมือในการกากับ ติดตามประสิทธิภาพการเงินการคลัง ในวันที่ 2
มิถุนายน 2560 ณ รร. คุ้มภูคา เชียงใหม่ กลุ่มเป้าหมาย รพ.ละ 3 คน ให้เตรียมงดทดรองของเดือนเมษายน ไปด้วย
9) การตรวจสอบข้อมูลจานวนเตียงและจานวนประชากร เพื่อใช้ประกอบการจัดสรร งบขาลง ปี 2561 ขอให้ทุกแห่ง
ส่งภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2561
ประธาน: ฝากให้ผู้บริหารติดตาม กากับในการเรื่องประสิทธิภาพการเงินการคลัง
มติที่ประชุม: รับทราบ
5.3 ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ
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คุณอนุโรจน์ ศุภการกาจร: ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาส 3 เป้าหมายเบิกจ่ายไตรมาสที่ 3 รายจ่าย
ประจา ร้อยละ 76 งบลงทุนร้อยละ 63 ภาพรวมร้อยละ 73 ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายประจาภาพรวมจังหวัด ร้อยละ 68.55,
ตามแผนงาน/โครงการ ในกลุ่มงาน สสจ. ร้อยละ 47.62, รพ.ร้อยละ 33.68 ผลการเบิกจ่ายค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม
ภาพรวม ร้อยละ 42.98, สสอ.ร้อยละ 82.98, รพ.สต.ร้อยละ 42.98 แต่ละหน่วยงานที่เบิกจ่ายไม่ได้ตามเป้าหมายให้รีบ
ดาเนินการ ผลการเบิกจ่าย ฉ.11 ของโรงพยาบาล และ ของ รพ.สต. ดังนี้
หน่วยงาน
ได้รับจัดสรร
เบิกจ่าย
คงเหลือ
ร้อยละการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
ครั้งที่1
ครั้งที่2
งบประมาณ เงินบารุง
รพช.จุน
624,764 624,764 624,764 1,456,572 624,764
50.00
รพช.เชียงม่วน
435,284 435,283 829,900 2,062,000
40,667
95.33
รพช.ดอกคาใต้
838,121 838,120 1,455,421 2,960,379 220,820
86.83
รพช.ปง
592,435 592,426 993,435 1,716,965 191,426
83.84
รพช.แม่ใจ
528,101 528,101 1,056,202 945,598
0
100
หน่วยงาน
สสอ.เมือง

ได้รับจัดสรร
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
820,900
820,900

สสอ.จุน
406,400
สสอ.เชียงคา
770,200
สสอ.เชียงม่วน
141,200
สสอ.ดอกคาใต้
689,200
สสอ.ปง
493,200
สสอ.แม่ใจ
420,800
สสอ.ภูซาง
384,200
สสอ.ภูกามยาว
218,700
ประธาน: เร่งรัดการเบิกจ่าย
มติที่ประชุม:รับทราบ

406,400
770,200
141,200
689,200
493,200
420,800
384,200
218,700

เบิกจ่าย

คงเหลือ

780,300

861,500

ร้อยละการ
เบิกจ่าย
47.53

785,200
650,700
255,400
659,700
484,700
827,000
384,200
207,900

27,600
889,700
27,000
718,700
501,700
14,600
384,200
229,500

96.60
42.24
90.44
47.86
49.14
98.27
50.00
47.53

5.4 นโยบายโรงพยาบาลประชารัฐ
ผอ.รพ.เชียงม่วน: นโยบายประชารัฐโดยประชาชน, มูลนิธ,ิ ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในรูปแบบต่างๆ ร่วมเป็นผู้ดูแลโรงพยาบาล
ร่วมกัน มีโรงพยาบาลเข้าร่วมโครงการ 38 แห่ง ระยะที่ 1 จานวน 20 แห่ง ระยะที่ 2 จานวน 18 แห่ง หลักเกณฑ์การ
คัดเลือก สมัครใจเข้าร่วม มีอาคารห้องพิเศษ 20 ห้อง ผู้บริหารสามารถประสานเอกชนพัฒนาโรงพยาบาล ประชาชนศรัทธา
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ร่วม บริจาคเพื่อสุขภาพดีหากเจ็บป่วยมีห้องพิเศษนอนฟรี โดยบริจาคเพียงวันละ ๓ บาทต่อคน หรือปี ละ ๑,๐๐๐ บาท ต่อคน
เริ่มดาเนินการระยะที่ 1 เดือนกรกฎาคม 2560
ข้อเสนอแนะต่อกระทรวงสาธารณสุข
๑) บริจาคเพื่อสุขภาพดี
ระยะที่ ๑: ค้นหา รพช.ระดับ ๗ ทีม่ ีห้องพิเศษอยู่แล้ว ตั้งแต่ ๒๐ ห้องขึน้ ไป ๑๐ - ๒๐ แห่ง ทีพ่ ร้อมร่วมโครงการ สนับสนุนงบ
CF แห่งละ ๑๐ - ๒๐ ล้านไปทดลองรูปแบบ
ระยะที่ ๒: สนับสนุนงบประมาณสร้างตึกห้องพิเศษ ขนาด ๒๐ ห้องขึ้นไปสนับสนุน รพช.ที่พร้อม ๑๐ - ๒๐ แห่งมาขยายผล
ระยะที่ ๓: ตั้งงบประมาณขยายผล รพช.ทีพ่ ร้อมทุกแห่ง
มติที่ประชุม: รับทราบ
5.5 นโยบาย RDU จังหวัดพะเยา
คุณพิมพ์ชนก หยีวิยม: สถานการณ์ค่าใช้จ่ายด้านยา ปัญหาผู้ป่วยเชื้อดื้อยา ปี 59 กระทรวงได้มีนโยบาย RDU ใน Service
Plan เป้าหมายปี 2560 ร้อยละ 80 ของโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ RDU ผลการดาเนินงาน โรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์ RDU
ขั้นที่ 1 ได้แก่ รพ.พะเยา, รพ.เชียงคา, รพ.แม่ใจ (ร้อยละ 43) ตัวที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ประสิทธิผลการดาเนินงาน PTC,
ร้อยละของการสั่งใช้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติและการใช้ยาปฏิชีวนะ 2 กลุ่มโรคใน รพ.สต.
ผอ.รพ.พะเยา: ประเด็นเนื่องจากวันที่ ๒๖ พ.ค. ๖๐ มีการประชุม SP ซึ่งจะต้องเตรียมข้อมูลเพื่อรับการตรวจราชการ ใน
ประเด็น RDU เห็นควรนาเข้ามาทีป่ ระชุม กวป. เพื่อหารือ แนวทางการดาเนินงาน ให้ผ่านเกณฑ์ตามตัวชี้วัด เช่นการสั่งยาใน
บัญชียาหลักแห่งชาติ ของ รพ.ชุมชน ร้อยละ 90 ซึ่ง รพ.ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์สามารถที่จะเร่งดาเนินการได้ สาหรับการใช้ยา
ปฏิชีวนะ ในกลุ่มโรค RI และ AD ฝากผู้อานวยโรงพยาบาลทุกแห่งสื่อสาร กับ รพ.สต. ของอาเภอปงและดอกคาใต้ ทาอย่างไร
ให้ลดการใช้ยาใน 2 กลุ่มโรคนี้
มติที่ประชุม: รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเพื่อทราบ
5.2 สรุปเหตุการณ์ที่สาคัญเดือนพฤษภาคม 2560
คุณสุทิตย์ เสมอเชื้อ: สรุปเหตุการณ์โรคและภัยสุขภาพที่สาคัญโดยทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (Situation Awareness Team :
SAT) สสจ.พะเยา ประจาเดือนพฤษภาคม 2560 รวม 3 เหตุการณ์
เหตุการณ์ที่ 1 การระบาดโรคไข้เลือดออก หมู่ที่ 11 บ้านห้วยบง ตาบลแม่ปืม อาเภอเมืองพะเยา ผู้ป่วย 14 ราย
อัตราป่วย 3,954.80 ต่อแสน รายแรกป่วย วันที่ 28 เม.ย. 60 รายล่าสุดป่วย วันที่ 22 พ.ค. 60 สัดส่วนพบผู้ป่วย ร้อยละ
10 ของการติดเชื้อ มีผู้ได้รับเชื้อ แล้ว ประมาณ 140 ราย คิดเป็นร้อยละ 21.07 ของประชากรในหมู่บ้าน แนวโน้มยังคงพบ
ผู้ป่วย
เหตุการณ์ที่ 2 โรคติดเชื้อ Streptococcus suis บ้านค้างหงส์ หมู่ที่ 3 ตาบลจุน อาเภอจุน 29 เม.ย. 60 พิธีเลี้ยงผีสู่ขวัญ ม.3
ต.จุน ผู้ร่วมงาน 24 คน รับประทานลาบดิบ 19 ราย ป่วย 4 ราย (ร้อยละ 21.05) ผลตรวจยืนยัน S.suis serotype 2
แหล่งโรค/ปัจจัยเสี่ยงหัวหมูและเนื้อหมูซื้อมาจาก หมู่ที่ 2 ตาบลจุน ซึ่งฆ่าและชาแหละเองที่บ้าน หมูมีภาวะเครียดขณะรอ
เชือด
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เหตุการณ์ที่ 3 โรคอาหารเป็นพิษ อาเภอปง จังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 10 - 13 พฤษภาคม 2560 พบผู้ป่วย พื้นที่ ต.งิม
และ ต.ออย จานวน 62 ราย สาเหตุจากรับประทานเนื้อควายดิบ ที่ซื้อจากเขียงชาแหละในช่วงเช้า วันที่ 10 พ.ค.60 อาการ
สาคัญคือ ถ่ายเหลวเป็นน้า ไข้ และปวดท้องเชื้อก่อโรค Salmonella gr.B, E, G มาตรการป้องกันและควบคุมโรค สื่อสารความ
เสี่ยงไม่รับประทานและจัดเลี้ยงอาหารสุกๆดิบๆ
ผอ.รพ.ปง: ได้นาใช้ A3 Problem Solving Report ในการวิเคราะห์สถานการณ์และวางเป้าหมายลดปัญหาอาหารเป็นพิษใน
อาเภอปง จังหวัดพะเยา โดยกาหนดผู้รับผิดชอบระยะเวลาที่ชัดเจน สาหรับผลลัพธ์จะได้นาเสนอในครั้งต่อไป
ประธาน: ประเด็นเร่งด่วนที่ต้องดาเนินการคือไข้เลือดออก ขอให้ทุกพื้นที่ เอาจริงเอาจังและจะต้องไม่ให้มีการเสียชีวิตเกิดขึ้น
ภายในอาทิตย์หน้าจะต้องไม่มีการระบาดในพื้นที่เดิมอีก ส่วนเรื่อง Streptococcus suis และอาหารเป็นพิษ เป็นเรื่องพฤติกรรม
การกินดิบ จะทาอย่างไรให้ชาวบ้านมีพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกต้อง
ผชช.ว: การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริโภคเป็นเรื่องที่ยากแต่สิ่งที่จะดาเนินการได้คือการสร้างนโยบายสาธารณะในพื้นที่เสี่ยง
และมาตรฐานการควบคุมดูแล
มติที่ประชุม: รับทราบ
5.3 ระบาดวิทยาเดือนพฤษภาคม 2560
คุณวิวัฒน์ สมเครือ: สถานการณ์ระบาดวิทยา 10 อันดับโรคเดือนพฤษภาคม 2560 ได้แก่ 1) อุจจาระร่วง 2) ไข้ไม่ทราบ
สาเหตุ 3) อาหารเป็นพิษ 4) ปอดบวม 5) ไข้หวัดใหญ่ 6) ตาแดง 7) โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 8) มือ เท้า ปาก 9) สุกใส
10) ไข้เลือดออก เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ มีรายงานโรคในระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จานวน 1,745 ฉบับ ใน 20 ราย
สถานการณ์โรคที่สาคัญ
1) โรคอุจจาระร่วง มีผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วง จานวน 714 ราย อัตราป่วยเท่ากับ 148.16 ต่อประชากรแสนคน อัตรา
ป่วยสะสมเป็นลาดับ16 ของประเทศ และอันดับที่ 3ของ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน อาเภอที่มีอัตราป่วยสูง 3 อันดับแรก คือ
อาเภอปง เชียงม่วน และดอกคาใต้ อัตราป่วยเท่ากับ 279.36,184.06, และ 150.59 ต่อประชากรแสนคน ตามลาดับ
กลุ่มอายุที่มีอัตราป่วยสูงสุดคือกลุ่มอายุ 0 - 4 สถานการณ์โรคมีแนวโน้มลดลง และมีผู้ป่วยน้อยกว่าปีก่อนและค่ามัธยฐาน 5 ปี
ย้อนหลัง
2) โรคไข้ไม่ทราบสาเหตุ มีผู้ป่วยโรคไข้ไม่ทราบสาเหตุ จานวน 253 ราย อัตราป่วยเท่ากับ 52.5 ต่อประชากร
แสนคน อัตราป่วยสะสมเป็นลาดับ 21 ของประเทศ และอันดับที่ 5 ของ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน อาเภอที่มีอัตราป่วยสูง
3 อันดับแรกคือ อาเภอดอกคาใต้ ภูซาง และเชียงคา กลุ่มอายุที่มีอัตราป่วยสูงสุดคือกลุ่มอายุ 0 - 4 ปี อัตราป่วยเท่ากับ
301.07 ต่อประชากรแสนคน สถานการณ์โรคมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น และผู้ป่วยจะมากกว่าปีก่อนและ ค่ามัธยฐาน 5 ปี
ย้อนหลัง
3) โรคอาหารเป็นพิษ มีผู้ป่วยโรคอาหารเป็นพิษ จานวน 141 ราย อัตราป่วยเท่ากับ 29.26 ต่อประชากรแสนคน
อัตราป่วยสะสมเป็น ลาดับ 9 ของประเทศ และอันดับที่ 3 ของ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน อาเภอที่มีอัตราป่วยสูง 3 อันดับ
แรก คือ อาเภอปง เชียงคา และภูซาง กลุ่มอายุที่มีอัตราป่วยสูงสุดคือกลุ่มอายุ 0 - 4 ปี สถานการณ์โรคมีแนวโน้มเพิ่มขั้น มี
ผู้ป่วยมากกว่าปีก่อนและมากกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง
4) โรคปอดบวม มีผู้ป่วย จานวน 97 ราย อัตราป่วยเท่ากับ 20.13 ต่อประชากรแสนคน อัตราป่วยสะสมเป็นลาดับ
27 ของประเทศ และอันดับที่ 7 ของ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน อาเภอที่มีอัตราป่วยสูง 3 อันดับแรก คือ อาเภอปง ภูซาง

๑๓

และ ภูกามยาว กลุ่มอายุที่มีอัตราป่วยสูงสุดคือกลุ่มอายุ 65ปี ขึ้นไป สถานการณ์โรคมีแนวโน้มลดลง มีผู้ป่วยน้อยกว่าปีก่อน
และค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง
5) โรคไข้หวัดใหญ่ มีผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ จานวน 46 ราย อัตราป่วยเท่ากับ 9.55 ต่อประชากรแสนคน อัตราป่วย
สะสมเป็นลาดับ 12 ของประเทศ และอันดับที่ 5 ของ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน อาเภอที่มีอัตราป่วยสูง 3 อันดับแรก คือ
อาเภอภูซาง เชียงคา และดอกคาใต้ กลุ่มอายุที่มีอัตราป่วยสูงสุดคือกลุ่มอายุ 0 - 4 ปี สถานการณ์โรคมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และมี
ผู้ป่วยจะน้อยกว่าปีก่อน
มติที่ประชุม:รับทราบ
5.4 การดาเนินงาน PMQA ของจังหวัดพะเยา
คุณรัชนี ขัดตะละ: ตามทีจ่ ังหวัดพะเยาได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ พื้นทีร่ ะดับ 2 เพื่อ
เตรียมความพร้อมในการเข้ารับตรวจ จาก สานักงาน กพร. โดยให้ทุกส่วนราชการในจังหวัด สื่อสารวิสัยทัศน์จังหวัดพะเยา
ราชการให้กับบุคลากรภายในสังกัดทราบ พร้อมรายงานภายในวันที่ 31 มิถุนายน 2560 ดังนั้นจึงขอความร่วมมือผู้บริหาร
ทุกท่านได้สื่อสารกับบุคลากรในสังกัด
มติที่ประชุม:รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องเพื่อพิจารณา
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องอื่นๆ
ไม่มี
ขอขอบคุณทุกท่านเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ขอปิดประชุม
ปิดประชุม เวลา 16.30 น.
นางนงคราญ เผ่าก๋า
ผู้บันทึกการประชุม
นางปรียานุช เชิดชูเหล่า ผู้ตรวจรายงานการประชุม

