รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕60
วันพฤหัสบดี ที่ 4 เดือนมกราคม 2561
ณ ห้องประชุม ๑ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
รายชื่อคณะกรรมการ
๑. นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา
๒. แพทย์หญิงจิรพร ภัทรนุธาพร
ผู้อานวยการโรงพยาบาลพะเยา
๓. นายแพทย์ปรัศนี อารีย์รัตน์
แทน ผู้อานวยการโรงพยาบาลเชียงคา
๔. นายแพทย์เทพนฤมิตร เมธนาวิน
หัวหน้าศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ม.พะเยา
๕. นายบัญญัติ สุริยะไชย
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ(ด้านส่งเสริมพัฒนา)
๖. ทันตแพทย์ชาญ เชิดเชิดชูเหล่า
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญด้านทันตสาธารณสุข
๗. นายสุรศักดิ์ ชัยชนะ
รก.นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)
๘. ดร.ธานี กล่อมใจ
ผู้อานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา
๙. นายแพทย์สมภพ เมืองชื่น
รก.ผู้อานวยการโรงพยาบาลเชียงม่วน
๑๐. นายแพทย์สุกิจ ทิพทิพากร
ผู้อานวยการโรงพยาบาลจุน
๑๑. นายแพทย์สุชาญ ปริญญา
ผู้อานวยการโรงพยาบาลปง
๑๒. นายแพทย์สัมฤทธิ์ ตันติวัฒนากุล
ผู้อานวยการโรงพยาบาลแม่ใจ
๑๓. ทันตแพทย์หญิงอิ่มเอิบ สุทธิวรรณ
แทน ผู้อานวยการโรงพยาบาลดอกคาใต้
๑๔. นางสุรีย์ภรณ์ เลิศวัชรสกุล
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
๑๕. นางพิมพ์ชนก หยีวิยม
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
๑๖. นางปิยพร ผดุงวงศ์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
๑๗. นายเฉลิม ใจอุ่น
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
๑๘. น.ส.ญาณิน สายโกสุม
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ
๑๙. นายจรัส ไชยแสงคา
หัวหน้ากลุ่มงานตรวจสอบภายใน
๒๐. นางฉัตรศิริ พิสิษฐ์กุล
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค(CD)
๒๑. นางจารุวรรณ บัวบึง
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ(NCD)
๒๒. นางรัชนี ขัดตะละ
หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
๒๓. นายพฤทธิ์ ชัยดรุณ
แทน หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
๒๔. นางสาวขวัญเนตร เบิกบาน
หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทย
๒๕. ทันตแพทย์ประสิทธิ์ วงศ์สุภา
แทน หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข
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๒๖. นายไพรัช วงศ์จุมปู
๒๗. นายสุภักดิ์ วงศ์ประสิทธิ์
๒๘. นางอารยา มหาวงศนันท์
๒๙. นายประสงค์ หาลือ
๓๐. นายประสาท ทากัน
๓๑. นายสว่าง กิตติศักดิ์กาจร
๓๒. นายวรศิลป์ ผัดมาลา
๓๓. นายชัยย์นันท์ พัฒนไพจิตร
๓๔. นายมนตรี วิลาชัย
๓๕. นายวรยุทธ์ รักษ์ป่า
๓๖. นางปรียานุช เชิดชูเหล่า
๓๗. นางนงคราญ เผ่าก๋า
๓๘. นางพรพิรุณ มูลเครือคา
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางสาวรัชนี ราไพ
๒. นายชนะชล บุญปั๋น
๓. นางแสงเทียน นันทะวงศ์
๔. น.ส.วัชรินทร์ นามวงศ์
๕. นางฉลวย หาลือ
๖. นางอารยา มหาวงศนันท์
๗. นายสิทธิชัย ใสสม
๘. นายนิตย์ รวมสุข
๙. นางดวงดาว ปิงสุขแสน
๑๐. นางดวงแก้ว ตามเดช
๑๑. นายอนันต์ สระสม
๑๒. นายอานนท์ วัฒนกรกุล
๑๓. นางพรรณเพ็ญ ใจการ
๑๔. นายธีระศักดิ์ วงศ์ใหญ่
๑๕. นางอรทัย มาลัยรุ่งสกุล

สาธารณสุขอาเภอเมืองพะเยา
สาธารณสุขอาเภอดอกคาใต้
แทน สาธารณสุขอาเภอเชียงคา
สาธารณสุขอาเภอจุน
แทน สาธารณสุขอาเภอปง
สาธารณสุขอาเภอแม่ใจ
สาธารณสุขอาเภอเชียงม่วน
สาธารณสุขอาเภอภูซาง
สาธารณสุขอาเภอภูซาง
แทน หัวหน้า ศตม. 1.3 เชียงราย
หัวหน้างานแผนงานติดตามและประเมินผล
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน
นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขสาธารสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
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๑๖. นางทรายแก้ว นักไร่
๑๗. นายกฤษดา พรรณกุล
๑๘. นางนุชนาฎ เหมวุฒิพันธ์
๑๙. นายสุทิตย์ เสมอเชื้อ
๒๐. นายวุฒิพงศ์ ยอดคา
๒๑. นางอัญญารัตน์ ภมรมานพ
๒๒. นายสุรินทร์ ใจมั่น
๒๓. นางญาณิน สิทธิมงคล
๒๔. น.ส.เสาวคนธ์ ตันติสสุ าร
๒๕. นางจิราภรณ์ ณ ลาปาง
๒๖. นายสุเวียต ดวงแก้ว
๒๗. ว่าที่ รต.อัครเดช ตันดี
๒๘. นางพัฒนาการ ผลศุภรักษ์
๒๙. น.ส.กุศุมา พรหมยวง
๓๐. น.ส.ขวัญฤทัย วงศ์กา
๓๑. น.ส.โสภิญญา ภูมิพันธ์

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักทรัพยากรบุคคล
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
เจ้าพนักงานเภสัชฯปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานสถิติชานาญงาน
เจ้าพนักงานเวชสถิติชานาญงาน
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุข

เปิดประชุมเวลา 09.00 น. โดยนายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ประธานในที่
ประชุม ได้นาไหว้พระ สวดมนต์ตามโครงการส่งเสริมจริยธรรมในองค์กร และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
เรื่องก่อนวาระการประชุม
- มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี อสม.ดีเด่นระดับภาค สาขาทันตสาธารณสุข
คุณสุรีย์ภรณ์ เลิศวัชรสกุล: ขอแสดงความยินดีกับอาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่น ระดับภาคเหนือ ประจาปีงบประมาณ 2561
สาขาทันตสุขภาพ นางพะยอม วงศ์ไชยยา อสม.ตาบลสันป่าม่วง อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา ซึ่งจะต้องเข้ารับการคัดเลือกใน
ระดับประเทศต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 แนะนาผู้บริหารที่มาร่วมเป็นคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล
ยินดีต้อนรับผู้บริหารที่ได้มาดารงตาแหน่งใหม่ ดร.ธานี กล่อมใจ ผู้อานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา และ
แนะนาผู้บริหารที่มาร่วมประชุมใน กวป. นายแพทย์เทพนฤมิตร เมธนาวิน รองผู้อานวยการฝ่ายการแพทย์และสาธารณสุข
ศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ม.พะเยา ,นายวรยุทธ์ รักษ์ป่า จาก ศตม. 1.3 เชียงราย
มติที่ประชุม: รับทราบ
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1.2 โครงการก้าวคนละก้าว เพื่อ 11 โรงพยาบาล
ขอขอบคุณผู้อานวยการโรงพยาบาล,สาธารณสุขอาเภอทุกแห่ง รวมถึงภาครัฐ ภาคเอกชน ทุกภาคส่วนและทีมงานทุกท่าน
ที่ช่วยกันระดมทุนในครั้งนี้ ถึงแม้ว่าจังหวัดพะเยาไม่ได้อยู่ในกลุ่มเป้าหมาย แต่มี รพ.เป้าหมาย เขตสุขภาพที่ ๑ คือ
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์, โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่ และโรงพยาบาลน่าน
มติที่ประชุม: รับทราบ
1.3 สรุปสาระสาคัญจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาเดือนธันวาคม 2561
-ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ขอบคุณทุกภาคส่วนในกิจกรรมก้าวคนละก้าวที่สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
-การซ้อมแผนอุบัติภัยของจังหวัด ในวันที่ 26 ธันวาคม 2560 ในศูนย์ราชการ เน้นย้าทุกหน่วยงานจะต้องมีแผนรองรับภัย
พิบัติเพื่อการป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่และประชาชน
-การผลักดันการเปิดด่านถาวร บ้านฮวก อาเภอภูซาง จังหวัดพะเยา โดยกาหนดไว้เปิดในวันที่ 8 เดือนสิงหาคม 2561 ใน
ส่วนสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องการป้องกันโรคและภัยสุขภาพต่างๆ รวมถึงสถานบริการที่พร้อมให้บริการคือ รพ.สต.บ้านฮวก
-การพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยั่งยืน จังหวัดพะเยาได้รับงบประมาณ 343 ล้านบาทซึ่งจะต้องมีการพัฒนาทุกมิติ ตอนนี้อยู่
ในช่วงของการทาประชาพิจารณ์และการเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ
-การจัดงานพ่อขุนงาเมือง ระหว่างวันที่ 23 ก.พ. - 4 มี.ค. 2561 กิจกรรมจัดร่วมกับงานกาชาดจังหวัดพะเยา โดยมีกิจกรรม
หลากหลายรูปแบบด้วยกัน สาหรับสลากกาชาดจาหน่ายในราคา 50 บาท, กิจกรรมบวงสรวงพ่อขุนงาเมือง และกิจกรรมเวียน
เทียนกลางน้า ณ วัดติโลการาม, ตลาดประชารัฐ และการจัดนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ
-จากการประชุม ครม.สัญจร จังหวัดพะเยาเป็นพื้นที่ลุ่มน้าโขงเหนือ ซึ่งจะต้องมีการพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกับจังหวัดในเขต
เดียวกัน โดยเบื้องต้นจะมีการสร้าง ทางหลวง 101 ผ่าน อ.เชียงของ อ.ปง ไปทาง จังหวัดน่าน และทางรถไฟ เชียงราย
เด่นชัย เชียงของ เข้าสู่ประเทศจีน จังหวัดพะเยาจะต้องมีการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆด้วย
-การรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ให้ทุกส่วนราชการมีมาตรการในการสร้างรักษาความปลอดภัยสถานที่และทรัพย์สิน
ของทางราชการ
-มาตรการความปลอดภัยทางท้องถนน ขอให้รถของทางราชการทุกคันมีกล้องหน้ารถ
-การแก้ไขปัญหาความยากจนโดยการจัดทาโมเดลแก้ไขปัญหาความยากจน นโยบายลดพืน้ ทีก่ ารปลูกข้าวโพดเนื่องจากทาลาย
ป่าและแหล่งต้นน้า
-รองผู้ว่าราชการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ทุกแหล่งงบให้ทันตามกาหนด ในส่วนของ สสจ.จะจัดทากลุ่มไลน์ สาหรับ
คณะกรรมการและคณะทางานในการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
-การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ในวันที่เสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม สถานที่ลานอเนกประสงค์หลังเทศบาลเมืองพะเยา สนง.
ศึกษาธิการจังหวัดขอสนับสนุนของรางวัลจากทุกภาคส่วน และขอโรงพยาบาลพะเยาจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่
เด็กๆ

๕

ปฏิทินกิจกรรมของจังหวัดพะเยา
-จังหวัดเคลื่อนที่ สร้างรอยยิ้ม บาบัดทุกข์ บารุงสุข วันที่ 25 มกราคม 2561 ณ บ้านสันติสุข ตาบลขุนควร อาเภอปง จังหวัด
พะเยา
- วันที่ 18 มกราคม การจัดกิจกรรมวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ศาลาประชาคม
- วันที่ 27 มกราคม กิจกรรมวันพ่อขุนรามคาแหงมหาราช ณ ศาลาประชาคม
- วันที่ 10 มกราคม กิจกรรมกาแฟยามเช้า ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
- วันที่ 30 มกราคม ประชุมประจาเดือนของหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยา
มติที่ประชุม: รับทราบ
1.2 นโยบายของขวัญปีใหม่กระทรวงสาธารณสุข
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้สั่งการให้ดาเนินมอบของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน โดยนาโครงการเสนอในที่ประชุม
จานวน 11 โครงการ ผ่านความเห็นชอบให้เป็นโครงการของขวัญปีใหม่ ปี 2561 จานวน 3 โครงการ ได้แก่
1) โครงการพัฒนาระบบบริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ (One Day Surgery) เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการด้าน
การแพทย์รวดเร็ว
2) โครงการพัฒนานวัตกรรมโมบายแอปพลิเคชัน RDU รู้เรื่องยา เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลยาได้อย่าง
ทั่วถึง
3) โครงการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันสมุนไพรเฟิร์ส ครบเครื่องเรื่องสมุนไพรในแอปเดียว
เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่สาหรับประชาชนและเป็นผลงานสาคัญของรัฐบาลในการคืนความสุขให้แก่ประชาชน
มติที่ประชุม:รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม กวป. เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕60
มติที่ประชุม:รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
3.1 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณเดือนธันวาคม 2560
คุณบัญญัติ สุริยะไชย: ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ข้อมูล ณ วันพฤหัสบดีที่ 4
มกราคม 2561 ภาพรวมทั้งจังหวัด ร้อยละ 20.21 (เป้าหมายร้อยละ 30.29) จากหลักฐานที่ส่งมาเบิกจ่าย, รายจ่ายประจา
ร้อยละ 16.91 (เป้าหมายร้อยละ 33), รายจ่ายงบลงทุน ร้อยละ 16.54(เป้าหมายร้อยละ 21.11)
สาหรับรายงานงบลงทุน ปี61 จังหวัดพะเยา
สิ่งก่อสร้าง
1) อาคารผู้ป่วยนอกและอุบติเหตุ คสล.4 ชั้น รพ.เชียงคา อยู่ระหว่างกาหนดราคากลาง
ครุภัณฑ์

๖
ชื่อสถานบริการ
รพ.จุน/รพ.ปง/รพ.แม่ใจ/รพ.ภูซาง

รพ.เชียงม่วน

รพ.ภูซาง

รพ.สต.งิม/สบบง/ท่าวังทอง/แวน
โค้ง/ขุนบาน/ทุ่งรวงทอง/รพ.ดอก
คาใต้/รพ.แม่ใจ/รพ.ปง

รายการครุภณ
ั ฑ์ จานวน
หน่วย
เครื่องกาเนิด
4
ไฟฟ้า ขนาด
300 กิโลวัตต์

รวมเงิน
6,800,000

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง
E-bidding

การ
ดาเนินการ
พิจารณาผล
การเสนอ
ราคา

เครื่องเอกซเรย์
ทั่วไปขนาดไม่
น้อยกว่า
500mA แบบ
แขวนเพดาน
เครื่องเอกซเรย์
ทั่วไปขนาดไม่
น้อยกว่า
500mA แบบ
ตั้งพื้น
ยูนิตทาฟัน

1

1,750,000

E-bidding

รอส่งมอบ
พัสดุ

1

1,320,000

E-bidding

รอส่งมอบ
พัสดุ

9

3,852,000

เฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่าง
(บัญชี
ตรวจรับ
นวัตกรรม)

สาเหตุความ
ล่าช้า
มีผู้วิจารณ์
คุณลักษณะ
เฉพาะ
ครุภณ
ั ฑ์

งบลงทุน ปี 61 จังหวัดพะเยา โครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตภาคเหนือ (ครุภัณฑ์)
ชื่อสถานบริการ
รพ.พะเยา
หน่วยงานในสังกัด
สสจ.พะเยา

รพ.สต.บ้านต๋อม

รายการ
กล้องถ่ายภาพจอประสาท
ตาดิจิตอล
ครุภณ
ั ฑ์การแพทย์
13 รายการ (PCC.)

รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1
ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่
ต่ากว่า 2,400 ซีซี
ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบ

จานวน
รวมเงิน
หน่วย
1
1,200,000

วิธีจัดซื้อ/จัด
การดาเนินการ
จ้าง
e-bidding เบิกจ่ายแล้ว

15,851,500 e-bidding

1

986,000

e-bidding

-รอลงนามในสัญญา 3
รายการ
-รอส่งมอบพัสดุ 4
รายการ
-เบิกจ่ายแล้ว 4 รายการ
-ประกาศใหม่ 2
รายการ
รออุทธรณ์ก่อนเรียกทา
สัญญา

สาเหตุความ
ล่าช้า

๗
ชื่อสถานบริการ

รายการ

จานวน
หน่วย

รวมเงิน

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง

การดาเนินการ

สาเหตุความ
ล่าช้า

ดับเบิ้ลแคบ พร้อมหลังคาไฟ
เบอร์กลาสหรือเหล็ก

งบลงทุน ปี60 จังหวัดพะเยา(สิ่งก่อสร้าง)
ชื่อสถานบริการ
สสจ.

รพ.พะเยา

รายการ

จานวน
หน่วย
อาคารพักพยาบาล 24
1
ห้อง(12 ครอบครัว)
เป็นอาคาร คสล.3ชั้น

รวมเงิน

อาคารพักพยาบาล
100 ห้อง เป็นอาคาร
คสล.6ชั้น (โครงสร้าง
แผ่นดินไหว)

10,813,700 e-bidding

9,277,131

1

วิธีจัดซื้อ/
จัดจ้าง
e-bidding

การดาเนินการ

หมายเหตุ

การดาเนินการก่อสร้าง
เป็นไปตามงวดงานและ
สามารถเบิกจ่ายเรียบร้อย
แล้ว ถึงงวดที่ 7
การดาเนินการก่อสร้าง
เป็นไปตามงวดงานและ
สามารถเบิกจ่ายเรียบร้อย
แล้ว ถึงงวดที่ 5

เลขที่สญ
ั ญา สสจ.
8/2559 ลง.28
พย.2559
4 ส.ค.2561

งบกลุ่มจังหวัด ปี61 จังหวัดพะเยา
ชื่อสถานบริการ

รายการ

รพ.แม่ใจ

ครุภณ
ั ฑ์จานวน 17
รายการ
สิ่งก่อสร้าง อาคาร
ส่งเสริมสุขภาพและ
อเนกประสงค์(แบบ
แพทย์แผนไทย)

รพ.แม่ใจ

จานวน
หน่วย

รวมเงิน
4,334,100

1

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง
e-bidding

12,000,000 e-bidding

การดาเนินการ

หมายเหตุ

พิจารณาผลการ
เสนอราคา
ได้ผรู้ ับจ้าง รอทา
สัญญา

ประธาน: มีหนังสือสั่งการจากกระทรวง เน้น 3 เรื่องในวาระการประชุมกรรมการบริหาร การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ,
การเงินการคลัง, การพัฒนาระบบบริการ ทารายงานเสนอ นพ.สสจ.ทุกเดือน
มติที่ประชุม: รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องติดตามการดาเนินงานตามนโยบาย
4.1 กาหนดการตรวจราชการและนิเทศงานระดับกระทรวง กรณีปกติ รอบที่ 1/2561

๘

คุณปรียานุช เชิดชูเหล่า: แผนการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข (เขตสุขภาพที่ 1) เป็น 3 คณะ ได้แก่
คณะที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ คณะที่ 3 การพัฒนาระบบบริการจัดการ ใน
รอบที่ 1 จะดูจากการวิเคราะห์ Six Auditing Block กาหนดการของพะเยา
วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561 คณะผู้ตรวจราชการ และผู้นิเทศงานลงพื้นที่เข้าวิเคราะห์ข้อมูลในหัวข้อประเด็นที่
รับผิดชอบตามแผนการตรวจราชการกระทรวงในหน่วยงานสานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา และโรงพยาบาลพะเยา
(service Plan) โดยจังหวัดเตรียมผู้รับผิดชอบและเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อรับการตรวจราชการในหัวข้อประเด็นตาม
แผนการตรวจราชการ สถานที่ ห้องประชุม สสจ.พะเยาและ ห้องประชุม รพ.พะเยา
วันอังคารที่ 16 มกราคม 2561 ผู้ตรวจราชการกระทรวงพร้อมคณะผู้ตรวจราชการกรม ผู้นิเทศงาน เข้ารับฟัง
บรรยายสรุป ผลการดาเนินงานภาพรวมของจังหวัด, โรงพยาบาลพะเยา และโรงพยาบาลเชียงคา ณ ห้องประชุมฝ้ายคา ชั้น
5 โรงพยาบาลเชียงคาภาพรวมจังหวัด โดยนาเสนอผลการดาเนินงานตามหัวข้อประเด็นในแผนการตรวจราชการ
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
- สสจ.พะเยา นาเสนอ ข้อมูลพื้นฐาน สถานสุขภาพ และ ผลการดาเนินงานภาพรวมจังหวัด คณะ 1,3 และ ๒ ในบาง
ประเด็น
-โรงพยาบาลพะเยา นาเสนอการบริหารและขับเคลื่อน Service Plan ผลการดาเนินงานพัฒนาคุณภาพบริการ
รวมถึงประสิทธิภาพด้านการเงินการคลัง นวัตกรรม
-โรงพยาบาลเชียงคา นาเสนอประสิทธิภาพด้านการเงินการคลัง นวัตกรรม และ การดาเนินงานในภาพรวมของ คป
สอ. เชียงคา-ภูซาง คณะตรวจราชการซักถามและให้ข้อเสนอแนะแนวทางการดาเนินงาน
เวลา 13.๐0 – 16.30 น. รับฟังการบรรยายสรุปการดาเนินงานของ รพ.สต.หย่วน ตาบลหย่วน อาเภอเชียงคา
จ.พะเยา คณะตรวจราชการซักถามและให้ข้อเสนอแนะแนวทางการดาเนินงาน
วันพุธที่ 17 มกราคม 2561 ผู้ตรวจราชการกรม และผู้นิเทศงานประชุมเตรียมการนาเสนอสรุปผลการตรวจราชการ
และนิเทศงานกรณีปกติ ณ ห้องประชุม ชั้น 7 โรงพยาบาลพะเยา คณะตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกตินาเสนอสรุปผล
การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ คณะที่ 1 - 3 รอบที่ 1 ปี 2561
มติที่ประชุม:รับทราบ
4.2 แนวทางการดาเนินงาน 100 ปีสาธารณสุขไทย จังหวัดพะเยา
คุณปรียานุช เชิดชูเหล่า: ในเดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช 2561 จะเป็นปีที่ระบบการสาธารณสุข (แผนปัจจุบัน) ของไทยมี
วาระอายุครบรอบ 100 ปี ในวาระดังกล่าวกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายสาธารณสุข 50 องค์กร จึงได้
เตรียมการจัดงานเฉลิมฉลอง 100 ปี การสาธารณสุขไทย (2461 – 2561) สาหรับจังหวัดพะเยาได้จัดมหกรรมนิทรรศการ
100 ปี สาธารณสุขไทย จังหวัดพะเยา วันที่ 27-31 ธันวาคม 2560 ณ.วัดศรีโคมคา อ.เมือง จ.พะเยา โดยมีกิจกรรมดังนี้
นิทรรศการประวัติการเสด็จพระราชกรณียกิจ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ พระบรมวงศานุวงศ์
1. กิจกรรม พอ.สว.

๙

2. นิทรรศการให้ความรู้ด้านสุขภาพ
3. กิจกรรมหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน
4. การคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น
5. การให้คาปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพ
6. การให้บริการแพทย์แผนไทยและความรู้ด้านแพทย์แผนไทย
ซึง่ ดาเนินการไปเรียบร้อยเป็นอย่างดี ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการจัดงานในครั้งนี้ สาหรับการจัดกิจกรรมทั้งปีให้
ทุกหน่วยงานจัดทาปฏิทินการจัดงานและส่งผลการดาเนินงานและภาพถ่าย ในระบบ Owncloud ในเวปไซต์ สสจ. ซึ่งแต่ละ
สถานบริการจะมีรหัสเข้าบันทึกข้อมูลแล้ว ทั้งนี้เพื่อจะรวบรวมส่งเขตต่อไป
มติที่ประชุม: รับทราบ
4.3 การป้องกันควบคุมวัณโรค
คุณฉัตรศิริ พิสิษฐ์กุล: การติดตามความก้าวหน้า ตามคารับรองฯ (performance Agreement : PA) ความสาเร็จการรักษา
ผู้ป่วยวัณโรคจังหวัดพะเยา ปี 2561 ประเด็นนาเสนอ 2 เรื่อง 1) การคัดกรองโดยใช้รถเอกซเรย์เคลื่อนที่ ได้รับการประสาน
จาก รพศ.สอนการบารุงรักษาเครื่อง ในวันที่ 12 มกราคม 2561 ณ โรงพยาบาลพะเยา ขอความอนุเคราะห์โรงพยาบาลทุก
แห่ง ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานขอสนับสนุนจาก CUP สาหรับอาเภอเชียงคา/ภูซางที่อยู่นอก
แผน สสจ.จะทาหนังสือขอขยายการใช้รถไปที่เชียงราย 2) การดาเนินการ TB โดยใช้หลัก RRTTR ผลรายงานการคัดกรอง
26.33% จากเป้าหมายที่อาเภอส่งมา ประเด็นที่ควรพิจารณา การใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกัน TBCM online, รพ.สต. หน่วย
ปฐมภูมิ Register และมีทะเบียนผู้สัมผัส ใน 6 กลุ่มหลัก เพิ่มกลุ่มอื่นๆในพื้นที่มีแรงงานต่างด้าว, ติดตามอย่างน้อย 2 ปี,
กิจกรรมการป้องกัน ดูแลตนเอง (self Care) ในกลุ่มผู้ป่วย ผู้สัมผัสใกล้ชิด ญาติ, อยู่ในแผนการเยี่ยมบ้าน เยี่ยมผู้ป่วย ผู้สัมผัส
ผู้ดูแล โดยมี แนวทางการดาเนินงานโดยวิธี DOT
1. DOT โดยเจ้าหน้าที่ระบุ ชื่อ สกุล
2. ออกแบบบริการ DOT ในแต่ละระยะ
3. ทีมให้คาปรึกษาพัฒนาเจ้าหน้าที่ที่ทา DOT อสม.และญาติ
4. บูรณาการการเยี่ยมบ้าน & ทีมปฐมภูมิ
5. DOT Meeting
6. Core Team : TB team อาเภอ
ประธาน: เน้นย้าทุกหน่วยบริการดาเนินการอย่างเข้มข้นตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ สาหรับการ Admit ผู้ป่วยใน 2 สัปดาห์แรกควรมี
ห้องแยกสาหรับผู้ป่วยโดยเฉพาะ การ DOT ก็เป็นเรื่องที่สาคัญ
มติที่ประชุม: รับทราบ
4.4 สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าน ตามพระราชปณิธาน ปี 2561
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คุณฉัตรศิริ พิสิษฐ์กุล: เป้าประสงค์โครงการ ไม่มีคนและสัตว์เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืน จากการประชุมเมื่อวันที่
7 พฤศจายน 2560 ณ โรงแรมเบสเวสเทิร์น กาหนดการติดตามโดยการตรวจราชการ ทุกจังหวัด ครั้งที่ ก.พ. - มี.ค. 61, ครั้ง
ที่ 2 ก.ค. - ส.ค.61 ในส่วนสาธารณสุขรับผิดชอบในยุทธศาสตร์ที่ 3 การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม รักษาโรคพิษสุนัขบ้าในคน
เป้าหมายวัคซีน 100% เสียชีวิตเป็น 0 มาตรการจุดเน้นปี 61 ค้นหาติดตามผู้สัมผัสให้รับวัคซีน และลดจานวนคนถูกกัดใน
พื้นที่เสี่ยง จากสถิติจังหวัดพะเยามีผู้สัมผัสเพิ่มขึ้นทุกปี และมีผลหัวสุนัขเป็นบวก หนังสือสั่งการจาก กระทรวงสาธารณสุข
การประชุมการตรวจบูรณาการ การเฝ้าระวังฯในคน จะรับเฉพาะข้อมูลจากโปรแกรม ร.36 เท่านั้น สสจ.พะเยา แจ้งให้มีการ
ดาเนินการตามหนังสือที่ พย 0032.003.3/ ว 7968 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 ขอตรวจสอบข้อมูลเพื่อเตรียมรับ
การตรวจบูรณาการ
มติที่ประชุม: รับทราบ
4.5 การติดตามความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร
คุณเฉลิม ใจอุ่น: เนื่องจากกระทรวงได้ติดตามให้พื้นที่การลงพิกัดใน HDC ขอให้ทุกสถานบริการตรวจสอบและปรับปรุงให้เป็น
ปัจจุบัน โดยตาแหน่งที่กาหนดพิกัดคือกลางป้ายชื่อหน่วยงาน สสจ.ได้ทาหนังสือแจ้งทุกแห่งแล้ว ตามหนังสือสานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ที่ พย 0032.002.2/ว7496 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 โดยเข้าเว็บไวต์
https://pyo.hdc.moph.go.th/hdc
ตัวชี้วัด HIE ร้อยละของหน่วยบริการระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิและตติยภูมิสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพได้ (Health
Information Exchange (HIE)) ปีงบประมาณ 2561 กระทรวงจะใช้ข้อมูล Data Exchange Monitor ให้เข้าดูทุกหัวข้อ
และหัวข้อย่อยจะได้ไฟล์ Excel เพือ่ นาข้อมูลมาตรวจสอบ
การบันทึกข้อมูลนอกเหนือจาก 43 แฟ้ม ขอให้ทุกอาเภอผ่านระบบ HDC หากมีข้อสงสัยประสานงานมาได้ที่งาน
ข้อมูล กลุ่มงานยุทธศาสตร์ได้
มติที่ประชุม: รับทราบ
4.6 สรุปสาระสาคัญการประชุม CFO
คุณญาณิน สายโกสุม: สรุปการประชุมคณะทางานพัฒนาระบบการเงินการคลัง ระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 27
ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม 2 สสจ.พะเยา
1) สรุปผลการประชุมจัดทาแนวทางการส่งต่อจังหวัดพะเยา จากข้อมูลที่พบว่า สาขาที่ส่งต่อนอกเขตจังหวัดมากที่สุด คือ
มะเร็ง จักษุ และ Ortho ซึ่งจะต้องเสนอในระดับเขตต่อไป
ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม การส่งต่อนอกจังหวัด
- ทบทวน Service plan ของรพ.เชียงราย/รพ.ลาปาง เพื่อให้สามารถวางแผนการส่งต่อได้ชัดเจน ลดการส่งต่อไปรพ.
มหาราช
- รพ.พะเยา/รพ.เชียงคา พิจารณาส่งผู้ป่วยไปรพ.เชียงรายฯ เป็นลาดับแรก เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านการส่งต่อ รพ.มหาราช
(แจ้งผ่านองค์กรแพทย์)
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- ระดับเขตสนับสนุนเครื่องมือเพื่อพัฒนา รพ.พะเยา เป็นศูนย์ต้อหิน (มีแพทย์เฉพาะทางแต่ขาดเครื่องมือ)
- ระดับเขตจัดทาแนวทางการส่งต่อ Hepatocellular carcinoma, Cholangio CA ให้ชัดเจน รวมถึงพัฒนาศักยภาพการ
จัดบริการ (บุคลากร เครื่องมือ) ทางด้านตา มะเร็ง กระดูก
กรณีส่งต่อในจังหวัด (ผู้ป่วยใน RW<0.5)
- รพ.ทั่วไปควรจัดระบบส่งกลับเพื่อรักษาที่รพ.ชุมชน
- สร้าง Service ในรพ.ชุมชน โดยจัดระบบการให้เลือด เชิญทีม Lab และ Thalassemia (เด็ก, med, lab)
- ทบทวนคุณภาพเวชระเบียน กรณี RW<0.5 กลุ่มโรค AGE, Dyspepsia
- Service plan สาขาสูติกรรมพิจารณาลดการส่งต่อให้มีบริการใน รพช.มากขึ้น
2) สรุปผลการพิจารณา PPA 61 จานวน 5 โครงการ ในระดับเขตพิจารณาแล้ว
-โครงการมหัศจรรย์1000 วัน (0-2 ปี) จานวน 7,000,000 บาท
-ป้องกันควบคุมส่งเสริมสุขภาพและดูแลรักษาโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง จานวน 4,000,000 บาท
-คัดกรองมะเร็งลาไส้ใหญ่และทวารหนัก จานวน 1,350,470 บาท
-โครงการดาเนินงานป้องกันและควบคุมโรควัณโรคในเรือนจา จานวน 2,600,000 บาท
-โครงการดาเนินงานป้องกันและควบคุมโรควัณโรคในกลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง และศูนย์บ้านพักคนชรา
จานวน 1,800,000 บาท
รวมงบประมาณที่ผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข จานวน 17,559,470.00 บาท คงเหลืองบประมาณ จานวน
3,747,678 บาท
ส่วนโครงการระดับจังหวัด จานวน 4 โครงการ 1) ส่งเสริมการตั้งครรภ์อย่างมีคุณภาพ จ.เชียงใหม่ จานวน 592,000 บาท
2) พัฒนาอนามัยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย จ.แม่ฮ่องสอน จานวน 117,000 บาท 3) ส่งเสริมภาวะโภชนาการและพัฒนาการ
เด็กวัยก่อนเรียนและเด็กวัยเรียน รพ.มหาราชฯ จานวน 50,000 บาท 4)ลดโรค NCD กลุ่มพระสงฆ์ จ.เชียงใหม่ จานวน
50,000 บาท
จะมีการประชุมพิจารณา ในวันที่ 17 มกราคม 2561 จังหวัดจะจัดประชุม web conference เพื่อชี้แจงและทาความเข้าใจ
แก่หน่วยบริการหลังจากโครงการผ่านการอนุมัติแล้ว ซึ่งในปีนี้จะมีการโอนเงินตรงไปยังหน่วยบริการเลย
3) ผลประเมินคะแนนประสิทธิภาพด้านการเงินการคลัง ปี 2560 ผลการประเมินมีเกรดเอ 2 แห่งคือ รพ.จุน และ รพ.
พะเยา ส่วน Risk scoring ระดับ 7 อยู่ที่โรงพยาบาลดอกคาใต้

4) ผลการปรับเกลี่ยงบ Basic payment ปีงบประมาณ 2561 ในปีนี้ได้ลดลง
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H-name

รายรับOP+PP+IP

ปรับลดค่าแรง

รวมยอดประกันรายรับ
OP+PP+IP หลังปรับลด
ค่าแรง

รวมยอดปรับเกลี่ย
เขต/ประเทศ

รวมยอดประกันขั้น
ต่าและยอดปรับ
เกลี่ย

รพ.พะเยา

297,110,652.61

207,087,401.87

90,023,250.74

4,687,935.36

94,711,186.10

รพ.เชียงคา

208,226,264.27

126,876,904.74

81,349,359.53

0.00

81,349,359.53

รพ.จุน

65,545,046.64

30,130,570.34

35,414,476.30

1,800,000.00

37,214,476.30

รพ.เชียงม่วน

29,954,629.57

17,053,079.15

12,901,550.42

700,000.00

13,601,550.42

รพ.ดอกคาใต้

87,659,813.79

47,119,235.89

40,540,577.90

2,800,000.00

43,340,577.90

รพ.ปง

71,331,317.41

29,817,803.32

41,513,514.09

0.00

41,513,514.09

รพ.แม่ใจ

44,811,979.92

29,868,794.37

14,943,185.55

2,700,000.00

17,643,185.55

รวม

804,639,704.21

487,953,789.68

316,685,914.53

12,687,935.36 329,373,849.89

ข้อมูล Sum Adj ปีงบฯ58-60 เพื่อให้หน่วยบริการไปพิจารณาในการพัฒนาต่อไป
ลาดับ

หน่วยบริการ

ปีงบฯ 58

ปีงบฯ 59

ปีงบฯ 60

ประมาณการปี งบฯ61

1

รพ.พะเยา

21,550.08

22,909.90

24,514.37

24,375.22

2

รพ.เชียงคา

12,388.91

13,095.82

15,843.99

15,791.24

3

รพ.ดอกคาใต้

3,076.77

3,034.72

3,679.26

3,358.40

4

รพ.จุน

2,037.54

1,971.90

1,855.12

1,786.21

5

รพ.ปง

1,781.75

1,811.88

2,235.84

2,318.64

6

รพ.แม่ใจ

1,012.77

1,018.88

843.03

1,152.93

7

รพ.เชียงม่วน

776.32

859.80

998.16

977.40

41,611.36

48,067.94

49,969.77

49,760.03

รวม

อัตราจ่ายผลงานบริการ PP ต่อประชากร
ลาดับ หน่วยบริการ
ปี58
1
รพ.พะเยา
75.07
2
รพ.เชียงคา
87.71
3
รพ.ดอกคาใต้
60.87
4
รพ.จุน
52.29

ปี59
57.66
74.21
60.09
66.66

ปี60
96.11
146.52
131.91
91.25

ปี61
92.94
102.70
68.63
61.37
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ลาดับ
5
6
7

หน่วยบริการ
ปี58
ปี59
ปี60
ปี61
รพ.ปง
93.32
91.41
134.40
111.66
รพ.แม่ใจ
63.48
50.26
97.85
49.02
รพ.เชียงม่วน
75.08
66.19
118.13
61.91
รวม
74.62
66.54
117.95
66.83
ค่า Max เขต
Max=121.81 Max=195.16
Max=197.25
Max=213.53
ค่า Miniเขต
Min=42.23
Min=50.26
Min=62.75
Min=46.19
ค่า Mean เขต
Mean=75.22 Mean=102.72 Mean=124.59 Mean=78.60
5) แนวทางการบริหารงบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2561 สรุปผลการจัดสรร งบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2561 (ที่ผ่านการ
อนุมัติจากอปสข.) ทั้ง 3 ยอดเงิน หน่วยบริการทุกแห่งอยู่ระหว่างดาเนินการ ที่ทาสัญญาแล้วคือ รพ.จุน
เครือข่ายหน่วยบริการ
รพ.พะเยา

โอนตรง CUP 70%

จังหวัดปรับเกลี่ย 20%

เขตปรับเกลี่ย 10%

รวมงบค่าเสื่อม

11,630,527.69

3,317,400.00

8,200,000.00

23,147,927.69

รพ.เชียงคา

8,829,314.38

2,174,300.00

2,545,000.00

13,548,614.38

รพ.จุน

2,475,398.42

711,000.00

353,628.35

3,540,026.77

รพ.เชียงม่วน

982,960.41

170,000.00

650,000.00

1,802,960.41

รพ.ดอกคาใต้

3,541,501.68

1,343,500.00

1,800,000.00

6,685,001.68

รพ.ปง

2,690,272.94

828,000.00

946,371.65

4,464,644.59

รพ.แม่ใจ

1,544,949.95

511,492.98

350,000.00

2,406,442.93

31,694,925.47

9,055,692.98

14,845,000.00

55,595,618.45

รวม

6) ผลการประเมิน FAI ปีงบประมาณ 2560 จังหวัดพะเยาผ่านเกณฑ์ สาหรับเกณฑ์ ปี 61 จะพิจารณาในประเด็นการ
พัฒนาการนาข้อมูลเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์เข้าระบบ GFMIS, การพัฒนาคุณภาพบัญชี, การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง และการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ (Unit Cost)
7) ผลการวิเคราะห์ต้นทุนแบบ Quick method ประเด็นต้นทุนผู้ป่วยนอก รพ.จุนไม่ผ่านเกณฑ์ซึ่งจะต้องมาช่วยกันพัฒนา
ว่าจะต้องทาอย่างไรต่อไป
8) สถานการณ์และตัวชี้วัดด้านการเงินการคลังจังหวัดพะเยา ยังไม่มีหน่วยบริการที่อยู่ในระดับ 7 เนื่องจากมีเงินเหมาจ่าย
รายหัวโอนมาในไตรมาสนี้ 50% ซึ่งจะต้องไปดูในไตรมาส 3,4 ที่จะวิกฤต
9) ข้อมูลเปรียบเทียบ Planfin & MOC ข้อมูลทุกแห่งยังเป็นบวก เนื่องจากได้รับโอนจากงบ UC ประเด็นคือรายได้ที่เข้ามา
ไม่ได้ลงบัญชี เช่นรายได้จาก EMS ส่วนรายจ่ายให้สอดคล้องกับแผนที่ตั้งไว้ เขตจะติดตามทุกเดือน
10) ผลการตรวจสอบคุณภาพบัญชีประจา ปัญหาในการจัดทาบัญชีและสาเหตุที่จัดส่งงบทดรองช้า ประเด็นที่พบคือ ได้รับ
รายงานจากหน่วยเรียกเก็บช้า รอสอบทานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชุดอนุมัติเบิกจ่ายจากห้องยาช้า แนวทางการพัฒนา ควร
พัฒนากระบวนการควบคุมภายในรพ.ให้เข้มข้นและเป็นรูปธรรม

๑๔

11) แผนพัฒนาประสิทธิภาพการเงินการคลังปี 2561 รพ.ดอกคาใต้ จากการนิเทศงาน รพ.ดอกคาใต้ได้ดาเนินการตาม
มาตรการ
12) นโยบายการพัฒนา การเงินการคลังระดับเขต ดังนี้
- เขตจัดสรรเงินให้เพียงพอ ปรับเกลี่ยให้ CUP มีประมาณการรายรับไม่ต่ากว่าปี 60
- จัดทา Plan Fin ให้มีคุณภาพ
- สอบทานงบให้ถูกต้อง ครบถ้วน
- เข้มงวดในเรื่องของการดาเนินงานตาม LOI
- ติดตามกากับเป็นรายเดือน
ประธาน: เน้นย้า งบค่าเสื่อม เร่งดาเนินการเพื่อประโยชน์ของประชาชน, รพ.วิกฤติระดับ 7 ที่ รพ.ดอกคาใต้ โดยศักยภาพแล้ว
แก้ไขปัญหาได้ ขอให้ทีมมีความพร้อม
มติที่ประชุม: รับทราบ
4.7 การพัฒนาคุณภาพบริการ รพ.สต.ติดดาว จังหวัดพะเยา ปี 2561
สสอ.เมือง: จังหวัดพะเยา ดาเนินการพัฒนาคุณภาพบริการ รพสต.ติดดาว ปี ๒๕๖๐ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน รพสต.ติดดาว
จานวน ๑๑ แห่ง (ทั้งหมด ๙๕ แห่ง) ผ่านร้อยละ ๑๑.๕๘ ในปี ๒๕๖๑ จ.พะเยา กาหนดเป้าหมาย รพสต.ติดดาว จานวน ๔๒
แห่ง ร้อยละ ๕๐ ของ รพสต.ไม่ผ่านเกณฑ์ (๘๔ แห่ง) โดยมีแผนการดาเนินงานดังนี้
1. แต่งตั้งคณะทางานระดับจังหวัดและอาเภอ – ผู้ประสาน/สนับสนุน ครู ก ครู ข
2. ประชุมชี้แจงทาความเข้าใจเกณฑ์แก่คณะทางาน (๑๘ ม.ค. ๒๕๖๑)
3. ประชุมชี้แจง สสอ.,รพสต. (๒๕ ม.ค. ๒๕๖๑)
4. พัฒนา รพสต. ตามเกณฑ์คุณภาพฯ โดยทีมอาเภอ,จังหวัด (ม.ค.- มี.ค. ๒๕๖๑)
5. ประเมินเยี่ยมเสริมพลัง รพสต.ติดดาวระดับอาเภอ (มี.ค. ๒๕๖๑)
6. ประเมินเยี่ยมเสริมพลัง รพสต.ติดดาวระดับจังหวัด (เม.ย. ๒๕๖๑)
7. ประเมินเยี่ยมเสริมพลัง รพสต.ติดดาวระดับเขต (มิ.ย. ๒๕๖๑)
8. มอบเกียรติบัตรและรางวัล รพสต.ติดดาวระดับจังหวัด/ระดับเขต/ประเทศ
เกณฑ์คะแนน รพสต.ดีเด่น ของสมาคมสาธารณสุขพะเยา ระดับจังหวัด ต้องผ่านการประเมินเกณฑ์ คะแนน รพสต.ติดดาว ใน
ระดับ ๕ ดาว
มติที่ประชุม: รับทราบ

4.8 ผลการดาเนินงานเฝ้าระวังการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรช่วงเทศกาลปีใหม่
คุณจารุวรรณ บัวบึง: การขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติทางถนน ซึ่งบูรณาการทุกภาคส่วน ผลการดาเนินงานเทศกาล
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ปีใหม่ มีหนังสือชี้แจงแนวทางขั้นตอนการดาเนินงาน ในช่วงปฏิบัติงานการเฝ้าระวัง 28 ธ.ค.-3 ม.ค.61 จากสถิติพบว่า การ
บาดเจ็บ การเสียชีวิตลดลง ในปี 61 มีผู้เสียชีวิต 3 ราย (รพ.เชียงคา, รพ.ดอกคาใต้, รพ.พะเยาราม) บาดเจ็บ 153 ราย
Admit 38 ราย ส่วนใหญ่เกิดอุบัติมากที่สุดในวันแรกของการเฝ้าระวัง ในระบบ EMS รับผู้บาดเจ็บ 41% พฤตกรรมที่
เกี่ยวข้องส่วนใหญ่ดื่มแอลกอฮอล์ และการไม่สวมหมวกนิรภัย ยานพาหนะ รถจักยานยนต์ 92% การขับเคลื่อนการบังคับใช้
กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ดาเนินงานในวันที่ 28-29 ธ.ค.60 พบกระทาผิดป้ายโฆษณา ซึ่งได้ดาเนินการตักเตือน
และให้เจ้าของร้านรับทราบ
คุณสุรศักดิ์ ชัยชนะ: จากการวิเคราะห์พบว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเป็น เส้นทางรอง ซึ่งจะต้องเข้มข้นมาตรการทางสังคม จะ
เชื่อมโยงกับ พชอ. ซึ่งเรื่องอุบัติเป็นประเด็นที่สาคัญทางมหาดไทยสนใจ และประเด็นผู้สูงอายุและเกษตรปลอดสารอาหาร
ปลอดภัยซึ่งเกี่ยวข้องกับหลายกระทรวง
มติที่ประชุม: รับทราบ
4.9 ติดตามนโยบาย PCC
คุณสุรีย์ภรณ์ เลิศวัชรสกุล: แผนการจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัวปี 2561 เป้าหมายการจัดตั้ง (18 PCC)
ปี 2560 = 4 แห่ง
ปี 2561 = 7 แห่ง
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมระยะสั้น แพทย์คลินิกหมอครอบครัว สมัครลงทะเบียนแจ้งประสานจังหวัดที่ กลุ่มงานพัฒนา
คุณภาพฯ คุณสุทธิพร ชมภูศรี มือถือ 084-6085265 ตามฟังค์ชันของ PCC แพทย์ FM หรือผ่านการอบรมระยะสั้น
ราชวิทยาลัย 1 คนต่อทีม สาหรับแนวทางการขับเคลื่อนคณะกรรมการ พชอ. คุณภาพ มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
มีแผนการดาเนินงาน และมีการประเมิน UCCARE กาหนดอบรมทีมเลขา พชอ. จ.พะเยาอบรมรุ่นที่ 2 ระหว่าง
วันที่ 11-12 ม.ค. 61 ณ โรงแรมเวียงละคร จ. ลาปาง
ประธาน: เนื่องจากระบบปฐมภูมิ บรรจุอยู่ในรัฐธรรมนูญ และ พรบ.ระบบบริการปฐมภูมิต้องมีทุกภาคส่วนในระบบริการ
ขอให้ผู้บริหารได้สื่อสารถึงแพทย์ในโรงพยาบาลในโครงการนี้ ซึ่งกระทรวงได้สนับสนุนค่าเล่าเรียน 50,000 บาท
มติที่ประชุม: รับทราบ
4.9 โครงการศูนย์ฮอมฮัก
คุณสุรศักดิ์ ชัยชนะ: สสจ.พะเยา ได้รับงบประมาณเพื่อดาเนินการโครงการรองรับสังคมผู้สูงอายุ จากงบพัฒนาภาคเหนือ ใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยงบประมาณทั้งโครงการทั้งหมดประมาณ 32 ล้านบาท กิจกรรมหลัก 1) การพัฒนาศูนย์ฮอมฮัก
ประจาตาบล งบครุภัณฑ์ (เครื่อง AED, เครื่องมือฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ) อยู่ระหว่างดาเนินการจัดซื้อ 2) พัฒนา
ศักยภาพองค์กรชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อมในศูนย์ฮอมฮัก 10 คน/ศูนย์ จะมีการอบรมชี้แจงแนวทางการดาเนินงาน, อบรม
พัฒนาศักยภาพ CM 68 ศูนย์ๆละ 2 คน ดาเนินการต้นเดือนมีนาคม, อบรม CG 68 ศูนย์ ๆละ 5 คน ปฏิบัติหน้าที่
ให้บริการในศูนย์ฮอมฮัก คัดเลือกจากคนในชุมชนที่มีศักยภาพโดยแต่ละตาบลคัดเลือก จะเป็นคนเดียวกันหรือคนละกลุ่มก็ได้
3) การจัดบริการในศูนย์ๆละ 2 คน สัปดาห์ละ 3 วันๆละ 300 บาท 3) การติดตามและประเมินผล เป็นค่าน้ามัน ในวันที่
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28 ธันวาคม 2561 สปสช.ได้จัดประชุมชี้แจงการเบิกจ่ายให้กับตาบลที่ในโครงการ LTC ปี 59-60 (ระเบียบการเบิกจ่าย,
การเขียน Care Plan) ฝากผู้บริหารติดตามและเร่งรัดให้มีการเบิกจ่ายภายในเดือนมีนาคม 2561 มิฉะนั้น สปสช.จะให้คืน
เงินและจะมีผลกระทบกับ CG ที่ดาเนินการไปแล้ว
ประธาน: ขออนุเคราะห์ ผอ.วพ.พะเยา ประสานในการช่วยจัดทาหลักสูตรอบรม และการเร่งรัดการเบิกจ่าย ขอให้ผู้บริหารใน
พื้นที่ ได้ไปประสานทาความเข้าใจ กับท้องถิ่นในพื้นที่ด้วย
มติที่ประชุม: รับทราบ
4.10 กิจกรรมดาเนินงาน SP สาขาโรคหัวใจ
พญ.สิริธร หาญธัญพงศ์: จากการได้มีการทบทวน GAP พบว่าส่วนใหญ่ผู้ป่วยที่เสียชีวติ เนื่องจาก Early Detection และ
การ Awareness จะน้อย จึงได้คิดหาวิธีทาอย่างไรให้ประชาชนตระหนักและมีความรู้เกี่ยวกับสัญญาณอันตรายจากโรคหัวใจ
ขาดเลือด รพ.พะเยาจึงได้จัดทาปฏิทินปีใหม่ โดยมีคาแนะนาสัญญาณอันตราย เพื่อกระตุ้นให้ผู้ป่วยได้ Detect และเข้ารับ
การรักษาได้เร็วขึ้น ซึ่งได้แจกจ่ายให้กับทุกอาเภอเพื่อนาไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่
มติที่ประชุม: รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อทราบ
5.1 การเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทพ.ชาญ เชิดชูเหล่า: การเตรียมการและจังหวัดพะเยามอบภารกิจรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารีเสด็จฯ แทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙
และเปิดศูนย์ทางการแพทย์ เปิดป้ายพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในวันจันทร์ ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑
และทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่อ ณ โรงเรียนป่าแขมวิทยา ตาบลบ้านมาง อาเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ภารกิจที่ สสจ.
พะเยา ได้รับมอบหมาย จัดรถพยาบาลฉุกเฉิน พร้อมศัลยแพทย์ พยาบาลER เลือดทุกกรุ๊ป ตามขบวนเสด็จฯ ทุกที่หมายเสด็จ
ฯ ทั้งไปและกลับ และเตรียมความพร้อม รพ.ตามแผนเผชิญเหตุฉุกเฉิน/เส้นทางเดินใน รพ./จุดรับส่งผู้ป่วย/ห้องER/ห้อง
ผ่าตัด/ห้องX-Rays/คลังเลือด/ห้องพักพยาบาลพิเศษ/แพทย์/ศัลยแพทย์ /วิสัญญีแพทย์/ พยาบาล ER /พยาบาล ICU/เลือด
ทุกกรุ๊ป/เซรุ่มป้องกันพิษงู ทั้ง ๗ ชนิด ให้มีรถ Standby ที่ กอ.ร่วม ของมหาวิทยาลัยพะเยาและโรงพยาบาลค่ายขุนเจืองฯ
มติที่ประชุม: รับทราบ

5.2 การเตรียมการจัดงานพ่อขุนงาเมือง ประจาปี 2561
คุณสุรศักดิ์ ชัยชนะ: การจัดงานประเพณีไหว้สาบูชาพ่อขุนงาเมืองและงานกาชาด ของดีจังหวัดพะเยาวันที่ 23 กุมภาพันธ์
2561 – วันที่ 5 มีนาคม 2561 ณ ข่วงวัฒนธรรม จนถึงลานอเนกประสงค์ หลังเทศบาลเมืองพะเยา กิจกรรม พิธีเปิดในวันที่
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23 กุมภาพันธ์ 2561, ถนนสายดอกไม้ น้าพุดนตรี, ราวงย้อนยุค, เวียนเทียนกลางน้า ณ วัดติโลการาม ในวันที่ 1 มีนาคม
2561 และกิจกรรมประกวด การออกร้านของอาเภอและส่วนราชการ การจัดนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ ภารกิจที่ได้รับ
มอบหมาย การจัดนิทรรศการในภาพของทุกหน่วยงานสาธารณสุข, การจัดชุดปฐมพยาบาล, การซื้อบัตรสลากกาชาด ซึ่งจะได้
แจกจ่ายแต่ละหน่วยงานต่อไป ในแต่ละภารกิจจะต้องมีการประชุมเตรียมการต่อไป
มติที่ประชุม:รับทราบ
5.3 A3 การเพิ่มคุณภาพบริการด้านการแพทย์แผนไทย
ผอ.รพ.จุน: การเพิ่มคุณภาพการบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจังหวัดพะเยา โดยใช้ one page A3
วิเคราะห์สถานการณ์ GAP เป้าหมายการดาเนินงาน และมาตรการการแก้ไข วิธีแก้ไข ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนและกิจกรรม
ติดตามผล
ประธาน: การเพิ่มผลงานบริการทางการแพทย์แผนไทย สามารถทาได้นอกเหนือจากการจ่ายยา คือการเยี่ยมบ้าน การให้
คาปรึกษา ให้คาแนะนาความรู้ การส่งเสริมกิจกรรมแพทย์แผนไทย ตั้งแต่ต้นน้า กลางน้า ปลายน้า ทาทั้งระบบ
มติที่ประชุม: รับทราบ
5.4 การมอบอานาจการดาเนินผลิตและขอรับการสนับสนุนยาแผนโบราณ
คุณขวัญเนตร เบิกบาน: กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก สนับสนุนให้โรงงานของรัฐพัฒนามาตรฐาน WHOGMP เขต 1 ผ่านมาตรฐาน 4 แห่งได้แก่ รพ.แม่ใจ รพ.ป่าซาง รพ.เด่นชัย รพ.พญาเม็งราย ปัญหาที่ผ่านมาคือการซื้อขายยา
ระหว่างโรงพยาบาล ในการดาเนินการผลิตและขอรับการสนับสนุนยาแผนโบราณ กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมการแพทย์
แผนไทยฯ ได้มอบอานาจให้
1. ให้ผู้อานวยการหรือหัวหน้าหน่วยบริการในสังกัด สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุขตามบัญชีรายชื่อ (จ.พะเยา/รพ.
แม่ใจ) ดาเนินการผลิตยาแผนโบราณในการป้องกัน หรือบาบัดโรค เพื่อให้บริการกับผู้ป่วยที่มารับบริการในหน่วยบริการของ
ตนเอง และสนับสนุนหน่วยบริการสาธารณสุขอื่น ที่ไม่มีสถานที่ และความพร้อมในการผลิตยาแผนโบราณ เมื่อได้รับแจ้งความ
ประสงค์เป็นหนังสือ
2. หน่วยบริการที่ได้รับมอบอานาจ ดาเนินการผลิตยาแผนโบราณ โดยแต่งตั้งข้าราชการเพื่อทาหน้าที่ในการผลิตยาฯ
3. ในกรณีที่หน่วยบริการมีความประสงค์ต้องการขอรับการสนับสนุนยาแผนโบราณในการป้องกันหรือบาบัดโรคฯ ให้
มีหนังสือแจ้งความประสงค์ขอรับการสนับสนุนถึงหน่วยบริการที่ผลิตยา
4.หน่วยบริการผลิตยา(รพ.แม่ใจ) ดาเนินการผลิตยาตามหนังสือแจ้งความประสงค์ขอรับการสนับสนุนยา แจ้ง ชื่อ
ประเภท ชนิด ปริมาณฯ
5.เมื่อหน่วยบริการผลิตยา(รพ.แม่ใจ) ได้ส่งมอบยาแผนโบราณแล้ว ให้มีหนังสือแจ้งการส่งมอบยาพร้อมเรียกเก็บ
ค่าใช้จ่าย
6.กรณีได้รับของแล้ว ชาระค่าใช้จ่ายตามแผนผังขั้นตอนที่แนบท้ายคาสั่งและคู่มือการโอนขายบิลของกรมบัญชีกลาง
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7.ในการดาเนินการตามคาสั่งนี้ให้หน่วยบริการสาธารณสุขที่ได้รับมอบอานาจ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบั งคับ
มติคณะรัฐมนตรีโดยเคร่งครัด โดยเฉพาะให้คานึงถึง ความจาเป็น เหมาะสม ประหยัด และเพื่อประโยชน์ของราชการเป็น
สาคัญ
สสจ.พะเยา ได้ทาหนังสือแจ้งเวียน รพท.,รพช. และ สสอ.ทุกแห่งแล้ว ตามหนังสือที่ พย 0032.011.1/ว 7966 ลว. 26
ธันวาคม 2560
มติที่ประชุม: รับทราบ
5.5 สรุปเหตุการณ์สาคัญในเดือนธันวาคม( SAT Awareness )
คุณสุทิตย์ เสมอเชื้อ: สรุปความทันเวลาการส่งรายงาน รง. 506 เดือน ธันวาคม 2560 โรงพยาบาล ร้อยละ 68.49, สสอ.
ร้อยละ 76.47 โรคที่มีจานวนผู้ป่วยเกินค่า Median ไข้หวัดใหญ่ ปอดบวม มือเท้าปาก
สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ สถานการณ์โรคในภาพรวมมีแนวโน้มลดลง สัปดาห์ 51 มีผู้ป่วยจานวน 53 ราย ใน 8 อาเภอ
คือ อาเภอเมือง จุน เชียงคา ดอกคาใต้ ปง แม่ใจ ภูซาง และภูกามยาว อาเภอเมืองพะเยามีอัตราป่วยมากที่สุด รองลงมาคือ
อาเภอดอกคาใต้ สัดส่วนผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ (ILI) ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ปกติ
สถานการณ์โรคปอดบวม สถานการณ์โรคมีแนวโน้มลดลง แต่สูงกว่าปีก่อนและสูงกว่าค่ามัธยฐาน สัปดาห์ 51 มีผู้ป่วยจานวน
35 ราย ใน 7 อาเภอ คืออาเภอเมือง จุน เชียงคา ดอกคาใต้ ปง แม่ใจ และภูซาง อาเภอปงมีอัตราป่วยมากที่สุด รองลงมาคือ
อาเภอแม่ใจ
สถานการณ์โรคมือเท้าปาก สถานการณ์โรคมีแนวโน้มลดลง สัปดาห์ 51 มีผู้ป่วยจานวน 12 ราย ใน 6 อาเภอ คืออาเภอจุน
เชียงคา ดอกคาใต้ ปง แม่ใจ และภูซาง
เหตุการณ์ สถานการณ์โรคและภัยสุขภาพที่สาคัญ ผู้ป่วยติดเชื้อ Streptococcus suis อ.เมืองพะเยา จานวน 1 ราย
เพศชาย อายุ 84 ปี ม.7 ต.แม่นาเรือ อ.เมืองพะเยา ปัจจัยเสี่ยง วันที่ 28 พ.ย. 60 รับประทานลาบหมูดิบ โดยซื้อจากร้าน
ขายลาบในตลาดสด
โรคไข้เลือดออก จานวน 3 ราย หมู่ที่ 2 ตาบลบุญเกิด อาเภอดอกคาใต้ ผู้ป่วยอายุระหว่าง 7-13 ปี เริ่มป่วยระหว่าง
วันที่ 17-22 ธันวาคม 2560 การสารวจ BI=0, CI=0 สรุปผู้ป่วยไข้เลือดออก จ.พะเยา จานวน 74 ราย อัตราป่วย 15.36
ต่อแสนประชากร ไม่มีผู้เสียชีวิต อาเภอภูซางมีอัตราป่วยสะสมมากสุด รองลงมาคือ อาเภอเมืองพะเยา และอาเภอแม่ใจ
ประธาน: ให้เฝ้าระวังโรคต่างๆอย่างเข้มข้น
มติที่ประชุม: รับทราบ
5.6 สรุปสถานการณ์ระบาดวิทยาเดือนธันวาคม (นาเสนอโดยไฟล์เอกสาร)

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเพื่อพิจารณา
6.1 การเตรียมการรับการตรวจราชการ ของ Service Plan
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ผอ.รพ.พะเยา: จากการประชุมของเขต ท่านผู้ตรวจราชการได้ให้การบ้านในเรื่องของการพัฒนา Service Plan การขับเคลื่อน
แผนงบลงทุน ปี 63 จะต้องวิเคราะห์เพื่อนาเสนอในการตรวจราชการ ซึ่งเราได้มีการวิเคราะห์เรื่องการส่งต่อนาเสนอในที่
ประชุมซึ่งจะทาให้เห็นของการพัฒนาเพื่อลดการส่งต่อได้อย่างไร โดยให้แนวความคิดทาแผนลงทุนโดยดู Service เป็นหลักทั้ง
3 ระบบ ตติยภูมิ ทุติยภูมิ ปฐมภูมิ โดยให้ นพ.สสจ. เป็นผู้รบั ผิดชอบหลัก และให้ ผอ.รพศ., รพท., รพช. เป็นผู้รับผิดชอบร่วม
จากการวิเคราะห์ระบบบริการทั้งหมด ให้จัดทา GAP และกาหนดแผนพัฒนา ในเรื่อง คน เงิน ของ จัดทาแผนคาขอเป็นงบ
ลงทุน ทั้งสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์โดยคานึงถึง หลักเศรษฐศาสตร์ สังคม บริบทในพื้นที่ รวมทั้งการพัฒนาคนด้วย ซึ่งจะต้องมี
การประชุมพิจารณาหารือ และช่วยกันทั้งจังหวัด และดาเนินการต่อยอดจากที่วิเคราะห์ข้อมูลที่ผ่านมา
ประธาน: จะต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จก่อนการตรวจราชการ กาหนดประชุมเตรียมการ วันที่ 11 มกราคม 2561
มอบหมายกลุ่มงานยุทธศาสตร์ดาเนินการ
มติที่ประชุม: รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่นๆ
ไม่มี
ประธาน: ขอขอบคุณคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ขอปิดประชุม

นงคราญ เผ่าก๋า ผู้บันทึกการประชุม
ปรียานุช เชิดชูเหล่า ผู้ตรวจรายงานการประชุม

