รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕61
วันพุธ ที่ 31 เดือนมกราคม 2561
ณ ห้องประชุม ๑ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
รายชื่อคณะกรรมการ
๑. นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา
๒. แพทย์หญิงจิรพร ภัทรนุธาพร
ผู้อานวยการโรงพยาบาลพะเยา
๓. นายแพทย์ดนัย ภัทรเธียรสกุล
ผู้อานวยการโรงพยาบาลเชียงคา
๔. นายแพทย์เทพนฤมิตร เมธนาวิน
หัวหน้าศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ม.พะเยา
๕. นายบัญญัติ สุริยะไชย
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
๖. ทันตแพทย์ชาญ เชิดชูเหล่า
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญด้านทันตสาธารณสุข
๗. นายสุรศักดิ์ ชัยชนะ
รก.นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านบริการทางวิชาการ
๘. ดร.ธานี กล่อมใจ
ผู้อานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา
๙. นายแพทย์สมภพ เมืองชื่น
โรงพยาบาลเชียงม่วน
๑๐. นายแพทย์สุกิจ ทิพทิพากร
ผู้อานวยการโรงพยาบาลจุน
๑๑. นางพงษ์ลัดดา พันธ์สืบ
แทน ผู้อานวยการโรงพยาบาลดอกคาใต้
๑๒. นายธีระศักดิ์ วงศ์ใหญ่
แทน หน.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์แพทย์
รพ.เชียงคา
๑๓. นายอนุโรจน์ ศุภการกาจร
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
๑๔. นางสุรีย์ภรณ์ เลิศวัชรสกุล
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพและรูปแบบบริการ
๑๕. นางพิมพ์ชนก หยีวิยม
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
๑๖. นางปิยพร ผดุงวงศ์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
๑๗. นายเฉลิม ใจอุ่น
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
๑๘. นางสาวญาณิน สายโกสุม
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ
๑๙. นายจรัส ไชยแสงคา
หัวหน้ากลุ่มงานตรวจสอบภายใน
๒๐. นางฉัตรศิริ พิสิษฐ์กุล
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
๒๑. นางจารุวรรณ บัวบึง
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
๒๒. นางรัชนี ขัดตะละ
หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
๒๓. นายพฤทธิ์ ชัยดรุณ
แทน หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
๒๔. นางสาวขวัญเนตร เบิกบาน
หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทย
๒๕. นางอนงค์ วรรณสอน
แทน หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ
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๒๖. นายไพรัช วงศ์จุมปู
๒๗. นายสุภักดิ์ วงศ์ประสิทธิ์
๒๘. นายไชยยนต์ วงศ์ใหญ่
๒๙. นายประสงค์ หาลือ
๓๐. นายประพันธ์ เดชะบุญ
๓๑. นายสว่าง กิตติศักดิ์กาจร
๓๒. นายวรศิลป์ ผัดมาลา
๓๓. นายชัยย์นัน พัฒนไพจิตร
๓๔. นายมนตรี วิลาชัย
๓๕. นายวรยุทธ์ รักษ์ป่า
๓๖. ว่าที่ รต.จิตเกษม ประสิทธิ์อยู่ศีล
๓๗. นางปรียานุช เชิดชูเหล่า
๓๘. นางนงคราญ เผ่าก๋า
๓๙. นางพรพิรุณ มูลเครือคา
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางสาวพัชรี ราไพ
๒. นายชนะชล บุญปั๋น
๓. นายวุฒิพงษ์ ยอดคา
๔. นางใจสวรรค์ ผัดมาลา
๕. แพทย์หญิงศิลดา การะเกตุ
๖. นางฉลวย หาลือ
๗. นางสาวมติมนต์ กาวิละ
๘. นางพรรณเพ็ญ ใจการ
๙. นางดอกแก้ว ตามเดช
๑๐. นายวิวัฒน์ สมเครือ
๑๑. นายสุประวัติ เผ่าอินทร์
๑๒. นางอารยา มหาวงศนันท์
๑๓. นายสิทธิชัย ใสสม
๑๔. นางสาววัชรินทร์ นามวงศ์
๑๕. นางสาวศรินดา เสมอใจ
๑๖. นางสาวสุทธิพร ชมภูศรี

สาธารณสุขอาเภอเมืองพะเยา
สาธารณสุขอาเภอดอกคาใต้
สาธารณสุขอาเภอเชียงคา
สาธารณสุขอาเภอจุน
สาธารณสุขอาเภอปง
สาธารณสุขอาเภอแม่ใจ
สาธารณสุขอาเภอเชียงม่วน
สาธารณสุขอาเภอภูซาง
สาธารณสุขอาเภอภูกามยาว
แทน หน.ศตม.ที่ 1.3 เชียงราย
ผอ.กองสาธารณสุขเทศบาลเมืองพะเยา
หัวหน้างานแผนงานติดตามและประเมินผล
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน
นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นายแพทย์ชานาญการพิเศษ
พยาบาลชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักทรัพยากรบุคคล
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
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๑๗. นางสาวกุศุมา พรหมยวง
เจ้าพนักงานโสตทัศนูปกรณ์
๑๘. นางพัฒนาการ ผลศุรักษ์
นวก.สาธารณสุขชานาญการ
๑๙. นายสุทิตย์ เสมอเชื้อ
นวก.สาธารณสุขชานาญการ
๒๐. นายกฤษดา พรรณกุล
นักทรัพยากรบุคคล
๒๑. นางโสภิญญา ภูมิพันธ์
นักวิชาการสาธารณสุข
เปิดประชุมเวลา 09.00 น. โดยนายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ประธานในที่
ประชุม ได้นาไหว้พระ สวดมนต์ตามโครงการส่งเสริมจริยธรรมในองค์กร และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
เรื่องก่อนวาระการประชุม
- แสดงความยินดีสาธารณสุขอาเภอเชียงม่วน คุณวรศิลป์ ผัดมาลา
ขอแสดงความยินดีกับคุณวรศิลป์ ผัดมาลา ที่ได้รับตาแหน่งสาธารณสุขอาเภอเชียงม่วน
- มอบเกียรติบัตรทีมผู้ก่อการดีระดับทองแดงประจาปี 2560
คุณจารุวรรณ บัวบึง: มอบเกียรติบัตรการดาเนินการเฝ้าระวังป้องกันการจมน้า ทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) ผ่านการ
ประเมินรับรอง “ระดับทองแดง” ดังนี้
๑. ทีมผู้ก่อการดี ตาบลบ้านตุ่น อาเภอเมืองพะเยา
๒. ทีมผู้ก่อการดี ตาบลบ้านปิน อาเภอดอกคาใต้
๓. ทีมผู้ก่อการดี ตาบลบ้านเหล่า อาเภอแม่ใจ
๔. ทีมผู้ก่อการดี ตาบลควร อาเภอปง
- มอบประกาศเกียรติคุณรางวัลดีเด่นระดับเขตด้านเอดส์ อบต.ดงสุวรรณ อาเภอดอกคาใต้ จังหวัดพะเยา
คุณมติมนต์ กาวิละ: อปท. ที่มีผลงานด้านเอดส์ดีเด่นระดับเขต อบต.ดงสุวรรณ อาเภอดอกคาใต้ จังหวัดพะเยาเรียนเชิญ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา มอบเกียรติบัตรสาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานดีเด่น แก่นายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลดงสุวรรณและทีมงาน
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 สรุปสาระสาคัญจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาเดือน 2561
เรื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัด
1) โครงการสวัสดิการแห่งรัฐ ประชาชนมีรายได้น้อยกว่า 30,000 บาท/ปี รัฐจะช่วย 300 บาท/เดือน ถ้ามีรายได้ระหว่าง
30,000 - 100,000 รัฐจะช่วย 200 บาท/เดือน
2) โครงการไทยนิยมยั่งยืน ทาอย่างไรให้มีความยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม
3) โครงการรณรงค์ป้องกันไฟป่า เนื่องจากช่วงนี้อากาศเริ่มแห้งแล้งอาจจะเกิดไฟป่าได้ง่าย กาชับให้มีการรณรงค์งดเผาอย่าง
จริงจังเพื่อลดผลกระทบหมอกควันด้วย
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4) การเปิดด่านชายแดนบ้านฮวก อาเภอภูซาง ได้รับการอนุมัติในหลักการที่จะเปิดด่านถาวร ทุกภาคส่วนจะต้องเตรียมความ
พร้อมทุกๆด้าน
5) การทาแบรนด์ของจังหวัดเป็นสัญลักษณ์นกยูง เนื่องจากอาเภอจุนเป็นอาเภอที่มีนกยูงมากที่สุด
เรื่องจากรองผู้ว่าราชการจังหวัด
1) การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ งบดาเนินงานยังได้น้อย เนื่องจากหลักฐานเอกสารที่ส่งมายังไม่ถูกต้อง ดังนั้นจึงจะขอเชิญ
ระดับอาเภอประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดในขั้นตอนการเบิกจ่าย รวมถึงเอกสารต่างๆที่มีความถูกต้อง รวมถึงเร่งรัดเบิกจ่าย
งบลงทุน งบค่าเสื่อม และให้เตรียมของปี 2562 ด้วย
2) การเข้าประชุมในระดับจังหวัด ขอให้หัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สาหรับ นพ.สสจ.หากไม่สามารถเข้า
ร่วมประชุมได้จะมอบรอง นพ.สสจ.เข้าร่วมประชุมแทน ซึ่งในระดับอาเภอก็เหมือนกันให้มอบผู้ที่สามารถขับเคลื่อนงานได้
3) การเชิญเป็นประธานในการเปิดงานหรือการประชุมต่างๆ ให้ประสานกับเลขาฯก่อนล่วงหน้าเพื่อจะได้ไม่ให้วาระตรงกับงาน
อื่นๆ
4) การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของจังหวัด ขอให้ทุกส่วนราชการเข้าร่วมทุกครั้ง ไม่ว่าจะเป็นสภากาแฟ กิจกรรมสาคัญของชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์
5) ศูนย์ดารงธรรม หากมีข้อร้องเรียนให้ทุกส่วนราชการชี้แจงข้อเท็จจริงทุกข้อร้องเรียนให้ชัดเจน เพื่อป้องกันปัญหาที่จะ
เกิดขึ้น
6) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โรงเรียนตารวจตระเวน
ชายแดนเบ็ตตี้ดูเมน ในวันอังคาร ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๑๐ น.
เรื่องจากหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด
1) คลังจังหวัดแจ้งการใช้ระบบออนไลน์ ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2561 เป็นต้น ไม่ให้ส่วนราชการจ่ายเงินด้วยเงินสดหรือเช็ค ขอให้
ทุกส่วนราชการเตรียมความพร้อม
2) การขับเคลื่อนป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ให้ดาเนินการต่อเนื่องทั้งปี
3) การออกหน่วยบาบัดทุกข์บารุงสุข วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตาบลแม่อิง ตาบลแม่อิง อาเภอ
ภูกามยาว
4) การประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดครั้งต่อไป วันที่ 27 มีนาคม 2561 เนื่องจาก นพ.สสจ.และ ผอ.รพท. มีประชุม
สป.สัญจร วันที่ 26-27 ก.พ.61 ที่จังหวัดพิษณุโลก ในส่วน สสจ.มอบรอง นพ.สสจ.เข้าร่วมประชุมแทน
5) กาแฟยามเช้า วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เกษตรและสหกรณ์พะเยาเป็นเจ้าภาพ
1.2 สรุปสาระสาคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 1
1) ปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้มาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย ที่ รพ.นครพิงค์ วันที่ 23 มกราคม 2561 และเปิดงาน 100
ปี การสาธารณสุขไทย
2) การทา Retreat กระทรวง ไม่ว่าจะเป็นการปรับบทบาทหน้าที่ของกระทรวง กรม ระบบบริการ Primary Care
สารสนเทศ การเงินการคลัง
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3) TB เน้นย้าการดาเนินงานคัดกรองกลุ่มเสี่ยง, Success Rate และวัณโรคดื้อยา
4) การขับเคลื่อนนโยบายมหัศจรรย์ 1,000 วัน Teenage Perg, LBW, DHPM และภาวะเด็กซีด
5) การเข้าถึงระบบบริการพื้นที่สูงและเข้าถึงยาก หรือ สสช. กระทรวงให้ความสาคัญ ให้สารวจจานวนทั้งหมด ความจาเป็น
พื้นฐาน (คน เงิน ของ)
6) การขับเคลื่อน Health literacy
7) Digital Transformation และ Paper less
8) การเงินการคลัง ให้ผู้บริหารระดับอาเภอกากับติดตาม Plan fin ให้เป็นไปตามแผน มีการประมวลผล ทุกไตรมาส,
ทบทวนศูนย์รายได้, ระบบบัญชีให้เป็นปัจจุบัน, พัสดุ ให้ถูกต้องตามระเบียน ขั้นตอน มีการควบคุมกากับตามแผน
9) CHRO ให้มีการปรับระบบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่นการประชุมคณะกรรมการฯ ก่อนที่จะเข้าวาระประชุม คปสข.
มติที่ประชุม: รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม กวป. เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕60
มติที่ประชุม: รับรองรายงานการประชุม กวป. เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕60
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ การขับเคลื่อนการดาเนินงานศูนย์ฮอมฮักจังหวัดพะเยา
พญ.ศิรดา การะเกตุ: โครงการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพชุมชนด้านการพัฒนาศักยภาพ คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในระยะที่
จาเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ จังหวัดพะเยา ตามแนวทางการดาเนินงานของศูนย์ฮอมฮัก กลุ่มเป้าหมายที่ต้องได้รับ
การดูแล มี 3 กลุ่ม คนพิการ ผู้สูงอายุ ที่มีความจาเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ป่วยที่พ้นระยะเฉียบพลัน ที่อยู่ในระยะ
ที่ต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ เริ่มดาเนินการ 7 ศูนย์ กิจกรรมมีการฟื้นฟูความรู้ บุคลากรสาธารณสุขระดับหน่วยบริการ
ปฐมภูมิในพื้นที่ ที่ดาเนินการศูนย์ฯ พัฒนาศักยภาพ จิตอาสา อสม. ผู้ดูแล แกนนาองค์กรชุมชน ผู้ดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการ
เปิดให้บริการในศูนย์ฮอมฮักโดย Care Giver และออกเยี่ยมบ้าน โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ การประเมินติดตามผลการ
ดาเนินงาน ประเมินผลจากการติดตามเยี่ยมบ้าน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประเมินความพึงพอใจ ค่าใช้จ่าย และข้อเสนอแนะของ
ประชาชนในชุมชน
มติที่ประชุม: รับทราบ

3.2 ความก้าวหน้าการติดตามการบันทึกข้อมูลผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า ตามโปรแกรม ร. 36
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คุณฉัตรศิริ พิสิษฐ์กุล: ในส่วนของสาธารณสุข จะรับผิดชอบในส่วนของผู้สัมผัส จากการติดตามการบันทึกข้อมูลผลงานใน
รายงาน 36 มีความแตกต่างกันมากเมื่อเทียบกับผลงานในโปรแกรม HosXP ทุกโรงพยาบาล ให้ตรวจสอบการบันทึก ICD
10(Z242) เนื่องจากพบว่ามีการให้บริการฉีดวัคซีน โดยไม่ลงวินิจฉัยโรค
มติที่ประชุม: รับทราบ
3.3 การเตรียมความพร้อม ประกวด อสม.ดีเด่น ระดับชาติ
สสอ.เมืองพะเยา: ตามที่นางพยอม วงศ์ไชยยา ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทน อสม.ดีเด่นระดับภาค สาขาทันตสุขภาพชุมชน เพื่อ
เข้าประกวดในระดับชาติ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 น. คณะกรรมการประกวด ลงพื้นที่ ประเมินผลงาน
ณ อาคารเอนกประสงค์ บ้านสันป่าบง หมู่ที่ 6 ต.สันป่าม่วง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา ขอเชิญทุกท่านร่วมให้การต้อนรับและ
สนับสนุนทั้งด้านวิชาการและรูปแบบการนาเสนอ
คุณสุรศักดิ์ ชัยชนะ: ขอให้ทุกฝ่ายได้ให้ความร่วมมือและเตรียมการ และให้กาลังใจสาหรับการประกวดในครั้งนี้
มติที่ประชุม:รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องติดตามการดาเนินงานตามนโยบาย
4.1 ความก้าวหน้าการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
คุณอนุโรจน์ ศุภการกาจร: จากการไปประชุมคณะกรรมการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัด พบว่า สสจ. ได้ลาดับที่
60 จาก 74 หน่วยงาน(26.84%) งบลงทุนอยู่ที่ ลาดับที่ 31 ( 15.93%) ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ข้อมูล ณ วันอังคารที่ 30 มกราคม 2561
- รายจ่ายประจาเป้าหมาย ร้อยละ 55 เบิกจ่ายร้อยละ 50.95
- รายจ่ายงบลงทุน เป้าหมาย ร้อยละ 43.11 เบิกจ่าย ร้อยละ 23.41
- ภาพรวมเป้าหมาย ร้อยละ 52.29 เบิกจ่ายร้อยละ 29.46
การติดตามการส่งรายงานหนี้ค่าสาธารณูปโภค ขอให้ รพ.ทุกแห่ง และสสอ.พร้อมกับ รพ.สต. ในสังกัดอาเภอทุกแห่ง ส่ง
รายงานหนี้ค่าสาธารณูปโภค ตามหนังสือของ สสจ.พะเยา ที่พย.0032.201.122 ลงวันที่ 11 มกราคม 2561 ยกเว้น
รพ.พะเยา และ สสอ.เชียงคา และ สสจ.พะเยาได้พัฒนาโปรแกรมสาหรับการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณในส่วนของงบ
ดาเนินงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถใช้กากับการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยสามารถเข้าไปดู
รายละเอียดของทุกหน่วยงานได้ที่ www.pyomoph.go.th
ประธาน: เน้นย้า 3 เรื่องที่จะต้องนาเข้าในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของหน่วยงาน การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณ การเงินการคลัง และระบบบริการ
คุณบัญญัติ สุริยะไชย: สืบเนือ่ งจากการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประเด็นการเดินทางราชการโดยพาหนะส่วนตัว อานาจ
หน้าที่ให้การอนุมัติคือผู้ว่าราชการจังหวัด ในขณะนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบอานาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด ซี่ง สสจ.จะทา
หนังสือหารือกับจังหวัดให้สามารถมอบอานาจถึงหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด รวมถึงนายอาเภอ
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4.2 สรุปผลการประชุมการจัดทาแผนส่วนขาดตามแผนพัฒนาระบบบริการ วันที่ 11 มกราคม 2561
คุณปรียานุช เชิดชูเหล่า: สรุปการวางแผนการจัดทาแผนลงทุนตามส่วนขาด และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ
วันที่ 11 มกราคม 2561 ที่ประชุมได้พิจารณากาหนดการพัฒนา service Plan เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ
ดังนี้
๑) สาขามะเร็ง
ในการให้ยาเคมีบาบัด ตั้งแต่ รพ.ระดับ M1 ขึ้นไป รพ.เชียงคา ยังไม่พร้อมในการรักษาเคมีบาบัด เนื่องจาก
ต้องมี Cost ของการลงทุน ซึ่งจะต้องดูในเรื่องของความคุ้มค่าคุ้มทุน แต่สามารถที่จะทาแผนในระยะยาวเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ได้
๒) สาขาอายุกรรม
เนื่องจากมีการส่งต่อผู้ป่วยธาลาสซีเมีย เพื่อให้เลือดใน รพท. มอบสาขาอายุรกรรม Set ระบบ ทาแผน Set
ระบบในการให้เลือดและ refer back โดยเบื้องต้นกาหนด รพ.ปง เป็น Node ในการให้เลือด ของ รพ.ชุมชน ในโซน
ตะวันออก วางระบบสารองเลือดโดยให้หารือกับ ห้องปฏิบัติการ ในการจัดหาเลือดสารอง และ วางระบบ logistic
๓) สาขา Palliative Care
เป็นการดูแลผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นระยะสุดท้าย ต้องมองถึงการดูแลต่อเนื่องการส่งต่อไปผู้ป่วยตั้งแต่ ระดับ
ตติยภูมิ ทุติยภูมิ ปฐมภูมิ และชุมชน โดยให้มีศูนย์สารองเตียง, สารองเครื่องมือ ที่จาเป็นสาหรับการดูแลผู้ป่วย เช่น
Respirator, การเตรียมทีม By case, โดยกาหนด รพ.เชียงม่วน และ รพ.แม่ใจ เป็น Node การส่งกลับผู้ป่วยเพื่อดูแล
๔) สาขาโรคหัวใจ
รพช.สามารถให้ยาละลายลิ่มเลือดได้ครบทุกแห่ง แต่ยังขาดใน รพช. 3 แห่ง (จุน,ปง,เชียงม่วน) ที่ยังไม่ได้
จัด warfarin clinic ให้จัดทาแผนพัฒนาเพื่อดาเนินการจัดตั้ง warfarin clinic
๕) Intermediate Care
GAP คือความชัดเจนของ Criteria ของการส่งกลับและ การพัฒนาบุคลากรใน รพช. สาหรับ รพช.ที่มีอัตรา
ครองเตียงต่า เช่น รพ.จุน, รพ.แม่ใจ, รพ.เชียงม่วน สามารถเป็น Node รองรับผู้ป่วยให้มีอัตราครองเตียงสูงขึ้น โดยสามารถ
เพิ่ม Criteria การส่งกลับนอกเหนือจากผู้ป่วย ในกลุ่มโรคเป้าหมาย 4 โรค ( Stroke, Head injury, ผู้ป่วยหลังผ่าตัด,
Chronic Wound care) ได้ เช่น พัฒนาบุคลากรในการดูแลผู้ป่วย Fracture around the hip
๖) การดูแลผู้สูงอายุ ทาแผนการพัฒนาตามแนวทางการดาเนินงานศูนย์ฮอมฮักในพื้นที่ ครอบคุลมทุกตาบล
ที่ประชุมได้พิจารณารายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ของหน่วยบริการ ตามส่วนขาดและความจาเป็น โดยกาหนดให้
๑) ทุก หน่วยงานทารายละเอียดรายการคาขอ เหตุผลความจาเป็นให้ชัดเจน ปริมาณการใช้ เช่นรถพยาบาล ให้ระบุ
จานวนที่มีอยู่ ปีที่ได้มา สถิติการใช้งานสูงสุด/ต่าสุดต่อวัน จานวนครั้งที่ไม่สามารถส่งต่อได้เนื่องจากรถไม่เพียงพอ หากเป็น
ครุภัณฑ์ให้ระบุ รหัสครุภัณฑ์เดิม ในการทาแผนขอ ให้คานึงถึง Business Plan ด้วย กาหนดส่งแผนคาของบลงทุนปี 2563
ภายในเดือนมกราคม 2561 โดยส่งมาที่กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์หรือ email: phayaoeva@yahoo.com
๒) สิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์ ให้แนบรายละเอียด ประกอบให้ครบ (ตามรายละเอียด ไฟล์ประกอบการประชุมรายการ
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ของหน่วยบริการ)
๓) แผนงบลงทุน ให้พื้นที่เตรียมจัดทาแผนระยะ 5 ปี GAP, SP Replacement โดย สสจ.จะนัดประชุมเพื่อจัดทาแผน
ร่วมกันอีกครั้งหนึ่ง
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๔) สาหรับรายละเอียดประกอบการจัดทาคาขอเช่น Spec และแบบแปลน จังหวัดโดยกลุ่มงานบริหารจะเป็นผู้รวบรวม
และจัดทาไฟล์เพื่อให้พื้นที่สามารถนาไปประกอบในการจัดทาแผนของพื้นที่ได้
ผอ.รพ.พะเยา: เนื่องจากผู้ตรวจฯได้เน้นย้ามา ดังนี้ควรจะทาให้เสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์
มติที่ประชุม: รับทราบ
4.3 สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติระดับกระทรวงรอบที่ 1/2561 จังหวัดพะเยา
(วันที่ 15-17 มกราคม 2561)
คุณปรียานุช เชิดชูเหล่า: สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติระดับกระทรวง เขตสุขภาพที่ ๑ รอบที่ 1/2560
วันที่ 15 – 17 มกราคม 2561 จากการรับฟังการนาเสนอสรุปการดาเนินงานในภาพรวมของจังหวัด/รพ.พะเยา/รพ.เชียงคา
และการลงพื้นที่ รพ.สต. ขอชื่นชมการดาเนินงานมีความก้าวหน้าชัดเจน มีการถ่ายระดับนโยบายลงถึงระดับปฏิบัติชัดเจน ใน
การนาเสนอสรุปตรวจราชการ ผู้นิเทศในแต่ละคณะ ได้นาเสนอผลการวิเคราะห์ และข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งจัดทาสรุปรายงาน
(ตก1) นาขึ้น web site เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาไปพิจารณาดาเนินการ และจะติดตามผลในรอบที่ 2 ต่อไป โดย
สามารถลิงค์รายละเอียดทั้งหมดได้ที่ http://203.157.240.30/e-insreport/reportst_tk1_all.php
ประเด็นที่ผู้ตรวจราชการเสนอแนะเพิ่มเติม
1. PP&P ต้องอาศัย Partnership
2. Health literacy ของกรมอนามัย โดยเฉพาะความรู้พื้นฐานที่คนไทยควรมี สามารถขับเคลื่อนได้ทุกสถานบริการ สื่อสาร
กับประชาชนในคลินิกเฉพาะโรค (จังหวัดนาขึ้น ใน website ของ สสจ.พะเยา)
3. Digital Transformation ปัจจุบันมีความสาคัญ ฝาก รพ. ที่มีศักยภาพ ดาเนินการเรื่องการบริหารจัดการข้อมูล การนา
ข้อมูลมาใช้ และให้มีการป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นด้วย
4. เรื่องการสื่อสาร ฝากผู้บริหารสื่อสารกับบุคลากรให้มากขึ้น สร้างความเข้าใจในเรื่องนโยบาย มาตรการให้ถึงผู้ปฏิบัติ ให้
เป็นแนวทางเดียวกัน
มติที่ประชุม: รับทราบ
4.4 กาหนดการตรวจราชการและนิเทศงานระดับจังหวัด รอบที่ 1/2561
คุณปรียานุช เชิดชูเหล่า: สสจ.พะเยา กาหนดการออกตรวจราชการและนิเทศงานระดับจังหวัด รอบที่ 1/2561 อาเภอทีด่
ดาเนินการไปแล้วคือ อาเภอเชียงคา และ อาเภอดอกคาใต้ อาเภอที่เหลือกาหนดออกในเดือนกุมภาพันธ์, มีนาคม 2561 ดังนี้
อาเภอ
แม่ใจ
จุน
ภูกามยาว

วันที่
15 กุมภาพันธ์ 2561
20 กุมภาพันธ์ 2561
22 กุมภาพันธ์ 2561

๙

ภูซาง
เมืองพะเยา
ปง
เชียงม่วน
มติที่ประชุม: รับทราบ

28 กุมภาพันธ์ 2561
7 มีนาคม 2561
8 มีนาคม 2561
20 มีนาคม 2561

4.5 การจัดส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล และการประชุม คปสอ.
คุณปรียานุช เชิดชูเหล่า: ด้วยสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้รับนโยบายจากผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ให้มีการ
บรรจุวาระการประชุมของคณะกรรมการบริหารหน่วยบริการทุกแห่ง ในหัวข้อดังนี้ 1)การบริหารการเงินการคลังของหน่วย
บริการ 2)การติดตามงบประมาณ(งบลงทุน,งบดาเนินงาน,งบค่าเสื่อม) 3)การพัฒนาระบบบริการ ทั้งนี้ได้ทาหนังสือแจ้งให้ทุก
แห่ง ตามหนังสือ ที่พย.0032.002.1/ว 7374 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 กาหนดส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป
ทั้งการประชุมกรรมการบริหาร รพ., ประชุม คปสอ. ส่งเมล์ phayaoeva@yahoo.com รูปแบบการส่ง รายงานการประชุม
เป็นไฟล์ PDF, สรุปผลการประชุมตามแบบฟอร์ม ที่แนบในเอกสารประกอบการประชุม
ประธาน: สาหรับในภาพของ คปสอ.บริบทอาจต่างกันระหว่างโรงพยาบาลใหญ่กับโรงพยาบาลเล็ก สาหรับโรงพยาบาลใหญ่
(พะเยา, เชียงคา) อาจจะไม่สามารถประชุมได้ทุกเดือน ก็ขอให้ส่งรายงานหากมีการประชุม ส่วน รพช. ควรจะมีการประชุม
อย่างน้อย 2 เดือน/ครั้ง
มติที่ประชุม: รับทราบ
4.6 สรุปสาระสาคัญการประชุม NOC TB จังหวัดครั้งที่ 1/2561
คุณฉัตรศิริ พิสิษฐ์กุล: ความสาเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคจังหวัดพะเยา ปี 2561 ซึ่งเป็น PA ของปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประเด็นที่ติดตามมีดังนี้
1) TB - SAT Report การคัดกรองเชิงรุก ภาพรวมทั้งจังหวัด ร้อยละ 27.37 ขึ้นทะเบียนใหม่ 183 ราย รักษาด้วย
DOT ร้อยละ 81.07 เสียชีวติ ระหว่างรักษา 19 ราย จากมีโรคร่วม 14 ราย ข้อแนะนาในการประเมินผลการรักษาโดยใช้สี
(แดง=เสี่ยงสูง, เหลือง=เสี่ยงปานกลาง, เขียว=เสี่ยงต่า)
2) เป้าหมายการสนับสนุนงบประมาณ PPA ที่สนับสนุนงานวัณโรคของเขต จัดทาโครงการคัดกรองเชิงรุกในกลุ่มเสี่ยง
2 กลุ่ม ได้แก่กลุ่มในเรือนจา งบประมาณ 2,600,000 บาท ของพะเยา ได้รับ 189,930 บาท และกลุ่มเสี่ยงผู้สูงอายุติด
บ้านและศูนย์บ้านพักคนชรา งบ 1,800,000 บาท ของพะเยา 225,755 บาท
3) งบบริการผู้ป่วยวัณโรค ปี 2561 งบบริการกากับกินยา : DOT สปสช.เขต 1 ได้รับจัดสรร 7,475,743 บาท
เกณฑ์การจัดสรรคืนให้หน่วยบริการใช้ผลงาน 1. DOT cohort 3 และ 4 ปี 2560 จาก DATA HUB 2. DOT cohort
1 และ 2 ปี 2561 จาก TBCM online, งบบริการค้นหาผู้ป่วยวัณโรค สปสช.เขต 1 ได้รับจัดสรร 1,493,214 บาท
เกณฑ์การจัดสรรคืนให้หน่วยบริการใช้ผลงานการบันทึกผลการคัดกรอง ใน cohort 1- 4 ปี 2560 จาก DATA HUB
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4) สาระสาคัญ/ข้อสั่งการ จากศูนย์ NOC-TB จังหวัด
- การกาหนดนิยาม กลุ่มเสี่ยงการคัดกรอง 7 กลุ่มหลักโดยเฉพาะกลุ่มบุคลากร ให้ตรงกันทุกอาเภอ และจานวน
เป้าหมายรายอาเภอ
- ผู้ป่วยวัณโรคปอด เสมหะลบ ทุกราย ให้ส่งตรวจ gene expert ที่ รพท.เชียงคา
- การจัดทารายงาน TB SAT report เสนอผู้บริหารในระดับอาเภอ ทุกสัปดาห์ (ทุกวันอังคาร ก่อน 09.00 น.)
และสาเนาส่ง สสจ.พะเยา
- กาหนดมาตรฐาน TB SAT report ให้เสนอเป็น One Page เนื้อหาประกอบด้วย 1) ความก้าวหน้าการคัดกรอง
และผลการคัดกรอง 2) ข้อมูลการขึ้นทะเบียนการรักษาและผลการรักษา 3) รายงานการทา DOT และประเมินความเสี่ยง
4) ปัญหาอุปสรรค และสิ่งที่ต้องการให้ IC แต่ละระดับจัดการสนับสนุน ทุกสัปดาห์
- ขอให้โรงพยาบาลทุกแห่งมอบหมายและสั่งการให้มี System Manager ที่ประสานระบบการจัดการทั้งอาเภอ และ
เครือข่าย
- กาหนดประชุมครั้งที่ 2/2561 ผ่าน Web conference ในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนกุมภาพันธ์ ก่อนประชุม สป.
สัญจร
ผอ.รพ.เชียงคา: เงื่อนไขการส่งตรวจ gene expert หากไม่เข้าหลักเกณฑ์จะต้องมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ซึ่งหากมองว่าจะช่วยกัน
ในการดาเนินงาน ขอให้จังหวัดช่วยพิจารณาค่าใช้จ่ายเหล่านี้เป็นกองกลางของจังหวัดได้หรือไม่
คุณฉัตรศิริ พิสิษฐ์กุล: จังหวัดจะรับไปประสานกับ สคร.ซึ่งคาดว่าน่าจะสามารถเบิกจ่ายได้
4.8 การเฝ้าระวังปัญหาหมอกควันและไฟป่า มาตรการห้ามเผา จังหวัดพะเยา
คุณพฤทธิ์ ชัยดรุณ: ประกาศจังหวัดพะเยาเรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า จังหวัดพะเยา ประจาปี 2561
ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2560 กาหนดช่วงเวลา 60 วัน งดเผาเด็ดขาด วันที่ 16 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 16 เมษายน
2561 สาหรับการเตรียมการป้องกันเฝ้าระวังภาวะหมอกควัน เริ่มเก็บข้อมูลผู้ป่วย 4 กลุ่มโรค (กลุ่มโรคตาอักเสบ โรคหัวใจ
โรคทางเดินหายใจและโรคผิวหนัง) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม จนถึง 5 พฤษภาคม 2561, สนับสนุนหน้ากากอนามัยทุกสถาน
บริการ จานวน 30,000 ชิ้น และทาง สธฉ. สนับสนุนอีก 30,000 ชิ้น / สคร.สนับสนุนหน้ากาก N95 จานวน 240 ชิ้น
จะมอบให้เจ้าหน้าที่ดับไฟป่า, ให้ทุกสถานบริการเตรียมห้องสะอาด (Clean Room) ในกรณีที่เกิดภาวะฝุ่นละอองขนาดเล็ก
เกินค่ามาตรฐาน (เกินกว่า 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
ประธาน: เนื่องจากเป็นนโยบายที่เร่งด่วนของจังหวัดของให้ทุกหน่วยงานดาเนินการอย่างเข้มข้น
4.9 สรุปการประชุม CFO
คุณญาณิน สายโกสุม: สรุปการประชุมคณะทางานพัฒนาระบบการเงินการคลัง ระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 29
มกราคม 2561

๑๑

1) วิเคราะห์ข้อมูลการส่งต่อ ข้อเสนอแนะจากที่ประชุมให้จัดทาแนวทางการส่งต่อ รพ.ทั่วไป ควรจัดระบบการส่งกลับเพื่อ
รักษาในรพ.ชุมชน พัฒนาศักยภาพ Service ในรพ.ชุมชน โดยจัดระบบการให้เลือด ทบทวนคุณภาพเวชระเบียน กรณี
RW<0.5 กลุ่มโรค AGE, Dyspepsia พัฒนาศักยภาพ รพ.ชุมชนในสาขาสูติกรรมพิจารณาลดการส่งต่อ
ข้อเสนอเพื่อพัฒนาต่อให้เกิดเป็นรูปธรรมให้เกิดการพัฒนาในจังหวัด ในประเด็นสาคัญ โดยการส่งต่อข้อมูลให้
service plan ในสาขาที่เกี่ยวข้อง นาไปใช้เป็นแนวทางการพัฒนา เพื่อลดการส่งต่อ ในจังหวัดพะเยา โดยควรมีการพัฒนา
ศักยภาพ รพช. ในประเด็น
1. การให้เลือดในกลุ่มผู้ป่วย Thalassemia และพัฒนาระบบการสนับสนุนเลือดให้กับ รพช.เพื่อใช้กับผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าว
2. พัฒนาศักภาพ การเฝ้าระวัง และวินิจฉัย ผู้ป่วยในกลุ่ม AGE- Appendix Dyspepsia-MI
2) โครงการ PPA ปี 2561 จากมติคณะทางานบริหารจัดการบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เขต 1 เห็นจานวน 9
โครงการ งบประมาณ 14,840,970 บาท การจัดสรรเงินจะโอนเงินไปที่ CUP โดย งวด 1 80% และงวด2 20% ใน
รายละเอียดทุกโครงการผู้รับผิดชอบได้รับทราบแล้ว สาหรับการเบิกจ่ายเนื่องจากจัดสรรเป็นรายหัว จะต้องมีกิจกรรมรองรับ
จะมีการประชุมชี้แจงให้กับผู้รับผิดชอบของหน่วยบริการอีกครั้งหนึ่ง
3) สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานครั้งที่ 1/2561 ของ CFO
- ขอให้ความสาคัญกับระบบข้อมูลทางบัญชี โดยจังหวัดได้ตรวจสอบบัญชีหลังขึ้นเวปและแจ้งให้หน่วยบริการ
- ทบทวนระบบส่งต่อทั้งในและนอกจังหวัดเพื่อลดต้นทุน จังหวัดได้วิเคราะห์ข้อมูลเสนอ คณะทางาน Service Plan
- พัฒนาระบบจัดเก็บรายได้ จังหวัดมีแผนสอบทานระบบ ติดตามในที่ประชุม CFO ทุกเดือน
- ให้เฝ้าระวังเตือนภัยทางการเงินให้กับหน่วยบริการเพื่อป้องกันภาวะวิกฤต
- ติดตามกากับและให้การช่วยเหลือภายในจังหวัดภายใต้อานาจของ นพ.สสจ.
- เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ,งบลงทุน
4) ข้อมูลการเรียกเก็บการตามจ่าย OP Refer ในจังหวัดพะเยา ข้อเสนอการตามจ่าย OP Refer ในจังหวัดพะเยา
- ค่าใช้จ่าย ปี2560 ให้ทุกรพ.ตามจ่ายทั้งหมดภายในเดือน ก.พ.
- ค่าใช้จ่าย ปี 2561 ให้จ่ายตามแผน planfin ที่รพ.วางแผนไว้
5) แผนรับ-จ่ายเงินบารุง หน่วยบริการปฐมภูมิ ปีงบประมาณ 2561 ข้อเสนอจากที่ประชุม จัดทามาตรการระดับจังหวัด โดย
ปรับแบบฟอร์มให้เป็นแบบเดียวกันทั้งจังหวัด, CUP ควรพิจารณาจัดทาแผนร่วม, หน่วยบริการปฐมภูมิทุกแห่งจัดทาแผน
รายรับ-รายจ่ายเงินบารุง, สสอ.ตรวจสอบและอนุมัติ, สสอ.จัดส่งไฟล์ Excel ให้กับ สสจ.เพื่อใช้กากับติดตาม, เสนอมาตรการ
ในการจัดทาแผนแบบสมดุลหรือเกินดุล เท่านั้น ไม่สามารถจัดทาแผนติดลบได้ เนื่องจากไม่มีงบประมาณเพิ่มเติม ขอมติที่
ประชุม กวป.ให้การเห็นชอบตามแนวทางที่ประชุมหารือกับ รพ.สต.
มติที่ประชุม: เห็นชอบ
6) ข้อมูลเปรียบเทียบ Planfin & MOC เดือนธันวาคม 2560 พบว่าผลประกอบการ 3 เดือน ในปี 61 ไม่เป็นไปตามแผน
เมื่อเทียบกับ ปี 60
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7) สถานการณ์และตัวชี้วัดด้านการเงินการคลังจังหวัดพะเยา ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2560 ไม่มีโรงพยาบาลที่มี Risk
Scoring ระดับ 7 มี รพ.พะเยา, รพ.ดอกคาใต้, รพ.แม่ใจ ติดระดับ 3 ที่เป็นห่วงคือ รพ.แม่ใจ น่าจะติดระดับ 7 ในช่วงเดือน
สิงหาคม
8) ความก้าวหน้าการดาเนินงานงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ปี 2561 จังหวัดพะเยาดาเนินได้ตามแผน คิดเป็น ร้อยละ 99.4
ทุกหน่วยบริการให้ความร่วมมือในการบันทึกข้อมูลขึ้นเวป
9) ผลการตรวจสอบคุณภาพบัญชีประจา ของ รพ.สต.พบว่า มีรายการที่ไม่ควรมีใน รพ.สต. จานวน 12 รายการ, มีรายได้และ
ค่าใช้งบประมาณไม่เท่ากัน, มีรายได้กองทุน UC OP และส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัวกองทุน UC OP ซึ่งควรมี
รายการเดียว ขอให้แม่ข่ายและลูกข่ายช่วยกันดู
10) การประชุมแนวทางการค้นหาผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ระยะแพร่กระจาย ของ รพ.สวนดอก จัดที่ศูนย์แพทย์ ชั้น 7 รพ.
พะเยา วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ขณะนี้ได้รายชื่อเกือบครบ ยกเว้นพยาบาล ขอให้ส่งรายชื่อพยาบาลเข้าร่วมประชุมด้วย
มติที่ประชุม: รับทราบ
4.10 ความก้าวหน้าสารสนเทศเขตสุขภาพที่ 1
คุณเฉลิม ใจอุ่น: ความก้าวหน้าของการพัฒนาสารสนเทศ ของ CIO
- การพัฒนาระบบ CMI สามารถเข้าไปดูและติดตามได้ที่ website
http://58.181.243.151/information/frontend/web/cmi/default/index
- การติดตามการบันทึกพิกัดตาม GIS HEALTH จังหวัดพะเยาผลงานอยู่ลาดับที่ 8 ของเขตและลาดับที่ 57 ของ
ประเทศ ขอให้ผู้บริหารได้กากับผู้รับผิดชอบดาเนินการบันทึกให้ครบทุกแห่ง
- การพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการตรวจราชการและการกากับติดตามงานสาคัญ (Central Cockpit) เน้นเชื่อมข้อมูล
ทุกฐาน ทุกระบบที่มีอยู่โดยไม่สร้างภาระให้กับพื้นที่โดยไม่จาเป็น เบื้องต้นเน้นตัวชี้วัดตรวจราชการ 35 ตัว ก่อน ข้อมูลตัวชี้วัด
ใน ระบบ HDC จะปรับเปลี่ยนการ freeze ข้อมูลให้สอดคล้องกันเป็นวันที่ 10 ของทุกเดือน ส่วนการปรับปรุงคุณภาพของ
ข้อมูล ใน HDC ต้องปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นข้อมูลที่ประมวลผลมาจาก 43 แฟ้ม
มติที่ประชุม: รับทราบ

๔.11 รายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินงาน ITA
คุณอนงค์ วรรณสอน: ความก้าวหน้าการดาเนินงาน ITA ไตรมาส 2 ในกระบวนการดาเนินงาน อยู่ระหว่างการรวบรวม
เอกสารรายงานทั้ง 19 แห่ง, มีผลการดาเนินงานตาม EBIT1-11 สสจ.พะเยา จะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการประเมิน
จานวน 4 ครั้ง ครั้งที่ 1 วันที่ 25-27 มกราคม 2561 และให้ส่งเอกสารให้กับ สสจ.พะเยาตรวจสอบ โดยกาหนดส่ง
หลักฐานให้เขต ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2561
มติที่ประชุม: รับทราบ
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4.12 การพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล (HA)
คุณสุรีย์ภรณ์ เลิศวัชรสกุล: สถานการณ์ตอนนี้ รพท.ทั้ง 2 แห่งผ่านขั้น 3, รพช.ผ่าน 2 แห่ง และมี รพช.อีก 2 แห่งที่เปิด
บริการยังไม่เต็มรูปแบบ เป้าหมายปี 61 รพช.อีก 3 แห่งผ่านขั้น 3 โดยมีการติดตามกากับงานในหน่วยงานติดตามนิเทศปีละ
2 ครั้งจากทีมบูรณาการระดับจังหวัด มีการเยี่ยมให้คาแนะนาจากทีมเครือข่าย HACC ระดับเขต/จังหวัด ขอให้เตรียมความ
พร้อมทั้ง Accredit และ Re- Accredit สพร.จะมาเยี่ยมที่ รพ.แม่ใจ วันที่ 1-2 ก.พ.61, รพ.ดอกคาใต้ วันที่ 22-24 ก.พ.61
ประธาน: เป็นนโยบายที่สาคัญและเป็น PA ขอให้ช่วยกันให้พัฒนาสาหรับโรงพยาบาลที่ยังไม่ผ่าน
มติที่ประชุม: รับทราบ
4.13 ความก้าวหน้าการดาเนินงานอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล
คุณพิมพ์ชนก หยีวิยม: นโยบายกระทรวงสาธารณสุข การดาเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย วัตถุประสงค์ เพื่อลดการ
ป่วยจากโรคที่มีผลจาการปนเปื้อนในอาหาร ลดรายจ่ายจากการเจ็บป่วย ประชาชนมีความตระหนักรูในเรื่องอาหารปลอดภัย
และสนับสนุนเกษตรกร เป้าหมาย Phase 1 รพศ./รพท. 5 แห่ง, Phase 2 รพศ./รพท. 13 แห่ง, Phase 3 รพศ./รพท.ทั่ว
ประเทศ, Phase 4 รพช.ทั่วประเทศ
ความก้าวหน้าการดาเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยจังหวัดพะเยา ในวันที่ 29 มกราคม 2561
มาตรการ
1. การกาหนดนโยบาย
2. คณะทางาน
3. การสื่อสารนโยบาย
4. แผนงาน/โครงการ
(การบูรณาการร่วม)
5. การกาหนดเมนูอาหารล่วงหน้า 2
เดือน
6. ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
7. การตรวจสอบคุณภาพ
(ทุกเดือน)
8. การตรวจโรงครัว/
ร้านอาหาร ใน รพ.
9. พื้นที่จาหน่ายสินค้าปลอดภัย
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ประธาน: เป็นนโยบายที่สาคัญ รมต.ได้ลงนาม MOU กับ 6 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับนโยบายให้ รพ.รัฐ จัดอาหาร
ปลอดภัยให้กับผู้ป่วย ซึ่งเราจะต้องเป็นเป้าหมายใน Phase 3, 4 มีคาสั่งของจังหวัดที่ร่วมกันดาเนินการตั้งแต่ ต้นน้า กลางน้า
ปลายน้า จะมีการเชิญประชุมเพื่อหาแนวทางในการดาเนินงานในรายละเอียด เชิญ ผอ. หัวหน้าฝ่ายบริหาร พัสดุ โภชนากร ผู้
ที่ดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อม และขอเลือกเป็นประเด็นนี้สาหรับการประเมินผู้บริหารด้วย
มติที่ประชุม: รับทราบ
4.14 การดาเนินงานงาน พชอ.ปง
สสอ.ปง: ในปี 2560 ได้รับประมาณเพื่อดาเนินการจัดตั้ง DHB ซึ่งได้มีการคัดเลือกคณะกรรมการ มีการประชุมชี้แจงแนวทาง
และวิเคราะห์ปัญหาร่วมกัน โดยมีนายอาเภอเป็นประธาน มีประเด็นอุบัติเหตุ สิ่งแวดล้อม ไม่ติดต่อ สาหรับในปี 2561
เปลี่ยนเป็น พชอ. วาระการขับเคลื่อนสร้างปัญญาสู่ชุมชน(Create Intelligence Community) 3 ประเด็น คือ สิ่งแวดล้อม,
อุบัติเหตุ, วัณโรค ปัจจัยแห่งความสาเร็จความร่วมมือของทุกฝ่าย
มติที่ประชุม: รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อทราบ
5.1 การเตรียมการจัดบูธกิจกรรมงานพ่อขุนงาเมืองจังหวัดพะเยา ปี 2561
ทพ.ชาญ เชิดชูเหล่า: การมอบภารกิจการเตรียมการจัดบูธและหน่วยปฐมพยาบาลระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม
2561 สถานที่ตลอดถนนชายกว๊าน กิจกรรมในบูธจัดแบบมีชีวิตชีวา
- สาธิตการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) และสาธิตการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า (AED) มอบทีม รพ.พะเยา + หน่วยกู้ชีพ
กู้ภัย
- หุ่นสาธิต ตาแหน่ง Anatomy มอบทีม นศ.พยาบาล วพบ.พะเยา
- นวดประคบสมุนไพร มอบทีมหมอนวด รพ.แม่ใจ, สสจ.พะเยา
- จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ (๑๐๐ ปี กระทรวงสาธารณสุขไทย) มอบทีม รพ.เชียงคา, สอน.อนาลโย, สอน.แม่ปืม
- จัดนิทรรศการอาหารปลอดภัยและอาหารเมนูชูสุขภาพ มอบทีม รพ.ดอกคาใต้, กลุ่มงาน คบส.สสจ.พะเยา
วันที่ 1 มีนาคม 2561 พิธีตักบาตร ณ วัดติโลการาม มอบ ม.พะเยาเป็นหน่วยปฐมพยาบาล, วันที่ 5 มีนาคม 2561
พิธีบวงสรวง มอบ รพ.พะเยา เป็นหน่วยปฐมพยาบาล
มติที่ประชุม: รับทราบ
5.2 การเตรียมเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
ทพ.ชาญ เชิดชูเหล่า: การเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กาหนดเสด็จฯ ทรงปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจ ณ โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนเบ็ตตี้ดูเมน ในวันอังคาร ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๑๐ น.
ภารกิจที่ สสจ.พะเยา ได้รับมอบหมาย
๑.จัดรถพยาบาลฉุกเฉิน พร้อมแพทย์เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจ ศัลยแพทย์ พยาบาล ER เลือดทุกกรุ๊ป ตามขบวนเสด็จฯ
ทุกที่หมายเสด็จฯ ทั้งไปและกลับ (ตั้งแต่ สนามฮ.ชั่วคราวบ้านสิบสองพัฒนา ต.ผาช้างน้อย อ.ปง ถึงรร.ตชด.เบ็ตตี้ดูเมน บ้าน
ปางพริก ต.ผาช้างน้อย อ.ปง) มอบ รพ.เชียงคา
๒. จัดรถพยาบาลฉุกเฉิน พร้อมแพทย์ พยาบาล ประจา ณ สนาม ฮ.ชั่วคราว บ้านสิบสองพัฒนา ต.ผาช้างน้อย อ.ปง
เพื่อเฝ้าระวังตามแผนเผชิญเหตุ มอบ รพ.จุน

๑๕

๓. จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ แพทย์ พยาบาล พร้อมเวชภัณฑ์ยา อุปกรณ์เครื่องมือด้านการแพทย์ รถพยาบาลฉุกเฉิน
และ พนักงานขับรถ ประจาณ รร.ตชด.เบ็ตตี้ดูเมน บ้านปางพริก ต.ผาช้างน้อย อ.ปง เพื่อเฝ้าระวังตามแผนเผชิญเหตุและดูแล
ปฐมพยาบาลประชาชนที่มารอเฝ้ารับเสด็จที่เจ็บป่วยกะทันหัน ในเบื้องต้น มอบรพ.เชียงคา
4.ภารกิจคัดกรองไข้หวัด ๒๐๐๙ มอบ รพ.ปง และ สสอ.ปง
มติที่ประชุม: รับทราบ
5.3 การประชุมวิชาการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิพะเยาก้าวสู่มาตรฐาน (สมาคมสาธารณสุขพะเยา)
สสอ.เมืองพะเยา: การประชุมวิชาการ“ระบบบริการปฐมภูมิพะเยา ที่ก้าวสู่มาตรฐานอย่างยั่งยืน" และ การประชุมสามัญ
ประจาปี สมาคมสาธารณสุขพะเยา ในวันจันทร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสานักงานสหกรณ์การเกษตร อ.เมือง
พะเยา วัตถุประสงค์เพื่อมอบนโยบายบริการปฐมภูมิ นาเสนอผลการดาเนินงานของสมาคม เป้าหมาย 125 คน ค่าลงทะเบียน
คนละ 500 บาท
มติที่ประชุม: รับทราบ
5.4 การจัดสรรเป้าหมาย RRTTR และการขับเคลื่อนงานยุติปัญหาเอดส์ ปี 2561
คุณมติมนต์ กาวิละ: การจัดสรรเป้าหมาย RRTTR ในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ จาก งบ สปสช. ปี 2561 การทางานใน
กลุ่มเป้าหมายหลัก เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการสุขภาพ ด้าน HIV / STIs แต่เนิ่น ๆ และต่อเนื่อง โดยมี 2 ทางเลือกในการ
จัดสรร คือ
(1)
องค์กร
MSM(ราย)
FSW(ราย)
รวม(ราย)
งบประมาณ(บาท)
รพ.พะเยา
รพ.เชียงคา
รพ.ดอกคาใต้
รพ.แม่ใจ
รพ.จุน
รพ.ปง
รพ.เชียงม่วน
เครือข่าย ผู้ติดเชื้อเอชไอวีจังหวัดพะเยา
เครือข่ายน้ากว๊านหลากสี
รวมทั้งสิ้น
(2)
องค์กร
รพ.พะเยา
รพ.เชียงคา

500
330
150
50
150
50
50
50

40
10
0
0
0
0
0
0

540
340
150
50
150
50
50
50

1,100,000
685,000
300,000
100,000
300,000
100,000
100,000
100,000

70
1,400

0
50

70
1,450

140,000
2,925,000

MSM(ราย)

FSW(ราย)

รวม(ราย)

งบประมาณ(บาท)

550
330

40
10

540
340

1,20,0000
685,000
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รพ.ดอกคาใต้
160
0
160
320,000
รพ.แม่ใจ
50
0
50
100,000
รพ.จุน
200
0
200
400,000
รพ.ปง
60
0
60
120,000
รพ.เชียงม่วน
50
0
50
100,000
เครือข่าย ผู้ติดเชื้อเอชไอวีจังหวัดพะเยา
0
0
0
0
เครือข่ายน้ากว๊านหลากสี
0
0
0
0
รวมทั้งสิ้น
1,400
50
1,450
2,925,000
ตัวชี้วัดในการให้บริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีปี 2561
1) ประชากรหลักการค้นหากลุ่ม (REACH) 100%ของเป้าหมายการดาเนินงาน
2) ประชากรหลักได้รับการส่งต่อกลุ่มเข้าสู่บริการ (RECRUITED) >80% ของเป้าหมายการดาเนินงาน
3) กลุ่มประชากรหลักได้รับการตรวจหาเชื้อเอชไอวี (TEST) >70% ของ REACH
4) การติดตามกลุ่มประชากรหลักเข้ารับการตรวจซ้า (RETAINED) >80% ของจานวน TEST
5) กลุ่มประชากรหลักได้รับบริการตรวจคัดกรอง STI ตามชุดบริการ >50% ของจานวน REACH
มติที่ประชุม: รับทราบ

5.5 ความก้าวหน้าประเมินประสิทธิภาพเครื่องพ่นสารเคมีในงานสาธารณสุข (ศตม.1.3 เชียงราย)
ศตม.1.3เชียงราย: จังหวัดพะเยามีทั้งหมด 7 หน่วยงานเครือข่าย 2 อาเภอ จานวนเครื่องพ่นหมอกควัน 20 เครื่อง ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน 8 เครื่อง (ร้อยละ 40) ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 12 เครื่อง (ร้อยละ 60) หลักการประเมิน การวัดอุณหภูมิ
ความร้อนปลายท่อ วัดอัตราการไหลของน้ายาเคมี วัดขนาดเม็ดละอองน้ายา (Droplet Size)
การเฝ้าระวังความชุกลูกน้ายุงลายสุ่มสารวจค่าลูกน้ายุงลายในพื้นที่เสี่ยง จังหวัดพะเยา (บ้าน วัด โรงเรียน สถานที่
ราชการ) ชุมชนศรีจอมเรือง ม.8 ต.เวียง พบค่าเกินมาตรฐานทั้ง HI CI
มติที่ประชุม: รับทราบ
5.6 สรุปเหตุการณ์ที่สาคัญเดือนมกราคม 2561
คุณสุทิตย์ เสมอเชื้อ: สรุปเหตุการณ์ สถานการณ์โรคและภัยสุขภาพที่สาคัญจากระบบเฝ้าระวังโรค Event base &
Surveillance ในเดือนนี้มีเข้าเกณฑ์การสอบสวนระดับอาเภอ 1 case
โรคมีจานวนผู้ป่วยเกินค่ามัธยฐาน ได้แก่ โรคไข้หวัดใหญ่ มีจานวนผู้ป่วยสูงอย่างผิดปกติ มากกว่าค่ามัธยฐาน 2.61
เท่า จ.พะเยา อัตราป่วยสะสมเป็น อันดับ 1 ของประเทศ อาเภอเชียงม่วน จุน เมืองพะเยา มีจานวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้น

๑๗

Outbreak Flu A วันที่ 11-15 ม.ค. 61 มีการเกิดโรค Influenza A ใน นร.ชั้นอนุบาล รร.พื้นที่ตาบลเวียง
อ.เมืองพะเยา ป่วย 14 ราย จาก 36 ราย อัตราป่วย 38.89 สาหรับมาตรการควบคุมโรค ให้เฝ้าระวังผู้ป่วย ILI เกิน 5%,
รายงานสถานการณ์และสื่อสารความเสี่ยง ประสานกับหน่วยงานที่มีการระบาดเพื่อควบคุมโรค
มติที่ประชุม: รับทราบ
5.7 การประชุมพัฒนาความร่วมมือด้านสาธารณสุขไทย-ลาว(พะเยา-แขวงไชยะบุรี)
คุณฉัตรศิริ พิสิษฐ์กุล: จังหวัดพะเยาโดยสานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เครือข่ายบริการ ภูซาง ได้ร่วมประชุมเพื่อพัฒนา
ความร่วมมือด้านสาธารณสุขกับแขวงไชยะบุลี สปป ลาวและได้ลงนามสรุปการประชุมความร่วมมือการพัฒนาด้าน
สาธารณสุข (MOD) วันที่ 15-16 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมดิอิมเพรส อาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน และบันทึกความ
ร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดน ไทย ลาว จังหวัดพะเยา แขวงไชยะบุลี ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560
และจะจัดประชุม ในวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2561 ห้องเบญจรงค์ โรงแรมเกทเวย์ จังหวัดพะเยา โดยรองผู้ว่าราชการ
จังหวัดพะเยา เป็นประธานกล่าวต้อนรับ และเปิดการประชุมพัฒนาความร่วมมือฯ เป็นการทบทวนและพัฒนาความร่วมมือ
3 ด้าน คือ 1) การป้องกันโรคติดต่อระหว่างประเทศ 2) ระบบส่งต่อ 3) ความปลอดภัยด้านอาหารและยา ผลิตภัณฑ์
สุขภาพ
มติที่ประชุม: รับทราบ
5.8 สถานการณ์ระบาดวิทยาเดือนมากราคม 2561 (นาเสนอโดยเอกสาร)
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเพื่อพิจารณา
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่นๆ
7.1 การขอรับความช่วยเหลือกรณีไฟไหม้บ้าน อสม.
สสอ.เมืองพะเยา: การขอรับการช่วยเหลือกรณี เกิดเพลิงไหม้บ้าน อสม. นางถานิตย์ ขันหลวง ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา
เหตุเกิดวันศุกร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลาประมาณ ๑๕.๓๐ น. เพลิงได้เผาบ้านรวมทั้ง สิ่งของ เครื่องใช้ภายในบ้านทั้งหมด
เนื่องจากครอบครัว อสม. ได้ถูกเพลิงไหม้สูญเสียทรัพย์สินทั้งหมด รวมถึงเสื้อผ้า สิ่งของเครื่องใช้ จึงมีความประสงค์ที่จะขอรับ
บริจาคสิ่งของเครื่องใช้ในบ้าน และเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม เงิน หรือวัสดุก่อสร้าง เพื่อสร้างบ้านหลังใหม่ทดแทน ราคาประมาณ
๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน) ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ แก่เจ้าหน้าที่และ อสม. จ.พะเยา ร่วมบริจาคเงิน วัสดุ
ก่อสร้าง ได้ที่ รพสต.บ้านต่อม อ.เมืองพะเยา
มติที่ประชุม: รับทราบ
ประธาน: ขอขอบคุณ คณะกรรมการวางแผนและประเมินผลทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ขอปิดประชุม
ปิดประชุมเวลา 15.00 น.
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นางนงคราญ เผ่าก๋า ผู้บันทึกการประชุม
นางปรียานุช เชิดชูเหล่า ผู้ตรวจรายงานการประชุม

