สรุปการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
วันศุกร์ ที่ 30 เดือนมีนาคม 2561
ณ ห้องประชุม ๑ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
รายชื่อคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม
๑. นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา
๒. แพทย์หญิงจิรพร ภัทรนุธาพร
ผู้อานวยการโรงพยาบาลพะเยา
๓. นายแพทย์ดนัย ภัทรเธียรสกุล
ผู้อานวยการโรงพยาบาลเชียงคา
๔. นายแพทย์เทพนฤมิตร เมธนาวิน
หัวหน้าศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ม.พะเยา
๕. นายบัญญัติ สุริยะไชย
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
๖. ดร.ธานี กล่อมใจ
ผู้อานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา
๗. นางนุกุล พลอยบุตร
แทน ผู้อานวยการโรงพยาบาลเชียงม่วน
๘. นายแพทย์สุกิจ ทิพทิพากร
ผู้อานวยการโรงพยาบาลจุน
๙. นายแพทย์สุชาญ ปริญญา
ผู้อานวยการโรงพยาบาลปง
๑๐. นายแพทย์สัมฤทธิ์ ตันติวัฒนากุล
ผู้อานวยการโรงพยาบาลแม่ใจ
๑๑. นางสาวอิ่มเอิบ สุทธิวรรณ
แทน ผู้อานวยการโรงพยาบาลดอกคาใต้
๑๒. นายธีรศักดิ์ วงศ์ใหญ่
แทน หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์บริการและสารสนเทศทางการแพทย์
รพ.เชียงคา
๑๓. นางฉลวย หาลือ
แทนหัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพ.พะเยา
๑๔. นายสุประวัติ เผ่าอินทร์
แทนหัวหน้ากลุ่มงาน พรส.รพ.พะเยา
๑๕. นายอนุโรจน์ ศุภการกาจร
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
๑๖. นางสุรีย์ภรณ์ เลิศวัชรสกุล
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
๑๗. นางพิมพ์ชนก หยีวิยม
หัวหน้ากลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
๑๘. นายเฉลิม ใจอุ่น
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
๑๙. นางสาวญาณิน สายโกสุม
หัวหน้ากลุ่มประกันสุขภาพ
๒๐. นางนวพรรษ ปุญญมัย
แทน หัวหน้ากลุ่มงานตรวจสอบภายใน
๒๑. นางฉัตรศิริ พิสิษฐ์กุล
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค(CD)
๒๒. นางจารุวรรณ บัวบึง
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ(NCD)
๒๓. นางรัชนี ขัดตะละ
หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
๒๔. นางปรียานุช เชิดชูเหล่า
หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
๒๕. นางสาวขวัญเนตร เบิกบาน
หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
๒๖. นางพรรณเพ็ญ ใจการ
แทน หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
๒๗. นายประสิทธิ์ วงศ์สุภา
แทน หัวหน้ากลุ่มทันตสาธารณสุข

๒๘. นายไพรัช วงศ์จุมปู
สาธารณสุขอาเภอเมืองพะเยา
๒๙. นายสุภักดิ์ วงศ์ประสิทธิ์
สาธารณสุขอาเภอดอกคาใต้
๓๐. นายไชยยนต์ วงศ์ใหญ่
สาธารณสุขอาเภอเชียงคา
๓๑. นายประสงค์ หาลือ
สาธารณสุขอาเภอจุน
๓๒. นายประพันธ์ เดชะบุญ
สาธารณสุขอาเภอปง
๓๓. นายสว่าง กิตติศักดิ์กาจร
สาธารณสุขอาเภอแม่ใจ
๓๔. นายวรศิลป์ ผัดมาลา
รก.สาธารณสุขอาเภอเชียงม่วน
๓๕. นายชัยย์นัน พัฒนไพจิตร
สาธารณสุขอาเภอภูซาง
๓๖. นายมนตรี วิลาชัย
สาธารณสุขอาเภอภูกามยาว
๓๗. นายสงคราม กอใหญ่
แทน หน.ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที่ 1.3
๓๘. นางนงคราญ เผ่าก๋า
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
๓๙. นางพรพิรุณ มูลเครือคา
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางแสงเทียน นันทะวงศ์
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
๒. นางสุภลักษณ์ ตันติวัฒนากุล
ทันตแพทย์ชานาญการพิเศษ
๓. นายกฤษดา พรรณกุล
นักทรัพยากรบุคคล
๔. นางสาวสุทธิพร ชมภูศรี
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
๕. นางสาววัชรินทร์ นามวงศ์
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
๖. นางดอกแก้ว ตามเดช
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
๗. นางชญาดา ศรีเครือมา
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
๘. นายสุทิตย์ เสมอเชื้อ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
๙. นางนุชนาฎ เหมวุฒิพันธ์
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
๑๐. นางญาณิน สิทธิมงคล
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
๑๑. นางสาวจิตทิวา นันทิโค
นักวิชาการสาธารณสุข
๑๒. นางจิราภรณ์ ณ ลาปาง
เจ้าพนักงานสถิติชานาญงาน
เปิดประชุมเวลา 09.00 น. โดยนายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา
ประธานในที่ประชุม และนาสวดมนต์ ไหว้พระ ตามโครงการเสริมสร้างจริยธรรมในองค์กร และดาเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระดังนี้
เรื่องก่อนวาระการประชุม
-แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก โดยนางวรรณา สมศักดิ์
นักวิชาการคลังชานาญการ
โครงการเบิกจ่ายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการประเภทผู้ป่วยนอกโดยใช้บัตรประชาชน เริ่มใช้ 4 พฤษภาคม 2561
เป็นต้นไป โดยได้เพิ่มความสะดวกและทางเลือกให้แก่ข้าราชการผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัว เพียงการแสดงบัตรประชาชน

ก็สามารถใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกได้ทันที โดยไม่ต้องไปลงทะเบียนจ่ายตรง ณ
สถานพยาบาล และรอผลอนุมัติก่อน รวมทั้งสามารถใช้สิทธิกับสถานพยาบาลของรัฐได้ทุกแห่งทั่วประเทศ และสถานพยาบาล
เอกชนที่กาหนด และไม่กระทบสิทธิใดๆที่มีอยู่ในสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ การเข้ารับการรักษาพยาบาลครั้งแรก
(ผู้ป่วยรายใหม่ )ในสถานพยาบาลแห่งใด อาจมีขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อออกบัตรประจาตัวผู้ป่วย หรือการตรวจสอบสิทธิ
ก่อนการเข้ารับการรักษาพยาบาลในเบื้องต้น ซึ่งเป็นขั้นตอนภายในของสถานพยาบาล ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวจึงต้อง
ปฏิบัติตามวิธีการที่สถานพยาบาลกาหนด
- มอบเกียรติบัตรอาเภอที่ผ่านการประเมินรับรองการดาเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน(DHSRTI) ประจาปี 2560 ระดับดี
กลุ่มงาน NCD:ตามที่ ศปถ.จังหวัดพะเยา ได้ประเมินอาเภอดาเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน (DHS-RTI)
ประจาปี ๒๕๖๐ และอาเภอดาเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน (DHS-RTI) ประจาปี ๒๕๖๐ ระดับดี
(Good) ได้แก่ อาเภอดอกคาใต้ อาเภอเชียงคา
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 การประเมินกลั่นกรองผลการปฏิบัติราชการ
ได้นาเสนอแนวทางการประเมินที่ชัดเจนให้กับจังหวัดในส่วนของสาธารณสุขและได้รับคาชื่นชมว่ามีหลักเกณฑ์ชัดเจน ในส่วน
ของระดับอาเภอขอให้มีการตั้งคณะทางานระดับอาเภอกลั่นกรอง ก่อนจะส่งให้จังหวัด
1.2 เจ้าภาพสภากาแฟหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด
วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 หน่วยงานสาธารณสุขเป็นเจ้าภาพสภากาแฟยามเช้า สถานที่ห้องประชุมวิทยาลัยพยาบาลพะเยา
เจ้าภาพ 3 หน่วยงาน (สสจ.,รพ.พะเยา,รพ.เชียงคา) โดยอาหารเป็นอาหารสุขภาพ
1.3 รณรงค์แต่งชุดไทยในเดือนเมษายน
จังหวัดขอความร่วมมือให้ทุกภาคส่วน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และตลอดเดือนเมษายน แต่งกายด้วยชุดผ้าไทย และการจัด
กิจกรรมรดน้าดาหัวผู้อาวุโส ในวันที่ 17 เมษายน 2561 สาหรับโรงพยาบาลพะเยาจัดวันที่ 20 เมษายน 2561 จะทา
หนังสือแจ้งไปอีกครั้งหนึ่ง
1.4 กิจกรรมตักบาตรข้าวเหนียว
ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นโยบายให้ทุกส่วนราชการร่วมตักบาตรข้าวเหนียวทุกเช้าวันพุธ ณ บริเวณทางลงวัดติโลกา
ราม
1.5 การลาพักผ่อนไปต่างประเทศ
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอความร่วมมือห้ามลาไปต่างประเทศในช่วงวันหยุดสาคัญของพระมหากษัตริย์ ชาติ ศาสนา
-กิจกรรม รณรงค์เลิกบุหรี่ สามปี สามล้านคน
-รมต.และผู้บริหาร จะสุ่มตรวจเยี่ยมสถานบริการโดยไม่บอกล่วงหน้า
- PCC ให้ทบทวนแผนการพัฒนา
- รพ.สต. ให้ดาเนินการตามความจาเป็น ไม่เน้น Structure เน้นระบบการให้บริการ
- การระมัดระวังในการให้ข่าวสาคัญต่างๆที่มีผลกระทบต่อภาพรวมของกระทรวง
- งบลงทุน หากดาเนินการไม่ได้ตามที่วางแผนไว้ ให้รีบรายงานผู้บริหารตามลาดับขั้น เร่งรัดเบิกจ่ายงบลงทุนและ
บันทึก GFMIF ให้เสร็จภายใน 30 มีนาคม 2561 รวมทั้งเร่งรัดงบดาเนินงาน

- การจ่ายค่าตอบแทน อสม. เดิมเป็นเงินอุดหนุนของ อบจ.โดย สสจ.ทาโครงการไปเป็นการทางานเชิงรุก โดยเบิกจาก
อบจ. นโยบายไม่ให้ถือเงินสด โดยโอนเข้าบัญชีของอสม. เท่านั้น
- งบดาเนินงานปี 62 จะอนุมัติหลังวันที่ พฤษภาคม 2561 ให้ทุกหน่วยเตรียมความพร้อม
- การบริหารบุคคล ตาแหน่งผู้บริหารว่างหลายตาแหน่ง ผอ.รพ.ดอกคาใต้ ,ผอ.รพ.ภูซาง,ผอ.รพ.ภูกามยาว,สสอ.
จังหวัดจะเร่งรัดดาเนินการ
1.6 การชี้แจงปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก
ในวันที่ 5 เมษายน 2561 สานักงานคลังจังหวัด จะเข้ามาชี้แจงแนวทางการเบิกจ่ายตรงให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในจังหวัด
โดยละเอียด ช่วงเช้าเป็นเจ้าหน้าที่อาเภอ ตาบล ส่งตัวแทนมารับฟัง ช่วงบ่ายเป็นข้าราชการบานาญ
1.7 สรุปสาระสาคัญจากการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 1 เดือนมีนาคม 2561
- PCC และ สสช. ระดับกระทรวงให้มีการทบทวนแผนการดาเนินงานใหม่ ซึ่งได้มีการ VDO conference นโยบายและ
แนวทางจากปลัดกระทรวงแล้วเมื่อวันอังคาร ที่ 27 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา
- การพัฒนาศักยภาพ รพช. ทาให้สามารถรองรับการ Refer Case กลับให้มากขึ้น เพื่อเพิ่มค่า CMI และให้เกิดรายรับเพิ่มขึ้น
โดย รพช.จะต้องทา Business Plan รองรับ
1.8 สรุปสาระสาคัญจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาเดือนมีนาคม 2561
- ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้ให้นโยบายความร่วมมือ การประสานงานภาคส่วนต่างๆ ทางานบูรณาการกันให้มากขึ้น
- โครงการหนึ่งจังหวัดหนึ่งปฏิรูป (One Province One Reform) ให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบ สาหรับเรื่องที่จะทายังไม่ได้
กาหนดประเด็น แต่แจ้งให้ทุกท่านได้ทราบ
- อุบัติเหตุทางถนน อัตราตายสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก จังหวัดจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด โดยเฉพาะข้าราชการต้อง
เป็นแบบอย่างที่ดี หากกระทาผิดมีบทลงโทษทางวินัย
- การประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานต่างๆ สามารถนาเข้าในที่ประชุมได้ทั้งรูปแบบการนาเสนอและเอกสาร
- กาชับการจัดทาหนังสือราชการ หากความผิดพลาดของการทาหนังสือราชการทาให้มีผลให้หัวหน้าส่วนราชการและ
ผู้เกี่ยวข้องได้รับโทษทางวินัยได้ ให้ตรวจสอบความถูกต้องอย่างละเอียด
- กาหนดการจัดกิจกรรมต่างๆของจังหวัดที่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนเข้าร่วมกิจกรรม
วันที่ 31 มีนาคม จัดงานที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพล
เรือน ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา เวลา 08.30 น.
วันที่ 2 เมษายน วันอนุรักษ์มรดกไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เนื่องในวันพระราชสมภพ
ของพระองค์ท่าน ณ ศาลาประชาคม เวลา 08.30 แต่งกายชุดสีม่วง
วันที่ 6 เมษายน วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก มหาราช วันที่ระลึกมหาจักกรีบรมราชวงศ์ ณ ศาลา
ประชาคม เวลา 08.30
วันที่ 10 เมษายน กิจกรรมรวมพลังทาความดีด้วยหัวใจ ของจิตอาสา ทาความสะอาดก่อนเทศกาลสงกรานต์ ณ ลาน
ข่วงวัฒนธรรม เวลา 10.00 น.
วันที่ 23 - 29 เมษายน ประเพณีแปดเป็ง ไหว้สาพระเจ้าตนหลวง
วันที่ 25 เมษายน วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ศาลาประชาคม เวลา 08.30 น.
มติที่ประชุม:รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม กวป. เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕61
มติที่ประชุม:รับรอง
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องติดตามการดาเนินงานตามนโยบาย
4.1 แนวทางการดาเนินงานเฝ้าระวังป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561
คุณเฉลิม ใจอุ่น:ได้รับมอบหมายกลุ่มงาน NCD แนวทางการดาเนินงานเฝ้าระวังป้องกัน การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน
และการเตรียมความพร้อมช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๑ ช่วงวันที่ ๑๑-๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ ดังนี้
๑. วิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ระดับจังหวัด อาเภอ เพื่อหาสาเหตุ พฤติกรรมเสี่ยง จุดเสี่ยงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ เพื่อ
สะท้อนปัญหาให้กับ ศปถ.จังหวัด, ศปถ.อาเภอ ร่วมวางแผนบูรณาการแก้ไขปัญหา
๒. ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ส่งเสริมความปลอดภัยกับหน่วยงานในพื้นที่ ตามมาตรการหลัก และมาตรการเน้นหนักที่กาหนด
๓. สนับสนุน/ผลักดันให้ในพื้นที่มีการตั้งด่านชุมชน/จุดสกัดกั้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เฝ้าระวังกลุ่มคนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง
อย่างใกล้ชิด และ เข้าร่วมตั้งจุดตรวจ/จุดบริการประชาชนในพื้นที่ตามนโยบายของแต่ละพื้นที่
๔. ให้ สสจ.ทุกจังหวัดสนับสนุนการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้นของ อปท. ด้านการช่วยเหลือผู้ป่วยอุบัติเหตุ
ทางถนนและผู้ป่วยฉุกเฉิน และให้บริการผู้ป่วย ณ จุดเกิดเหตุ
๕. ดาเนินการเข้มข้นในการตรวจเตือน/ประชาสัมพันธ์ และการบังคับใช้กฎหมายตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
พ.ศ. ๒๕๕๑ ทั้งใน ช่วงก่อนเทศกาลและในช่วงเทศกาลสงกรานต์ (๑๑-๑๗ เมษายน ๒๕๖๑)
๖. ให้โรงพยาบาลเตรียมความพร้อมของหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) ของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเรื่องหน่วย
บริการทุกระดับ (ALS, ILS, BLS และ FR)
๗. เตรียมความพร้อมของศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ (1669)
๗. เตรียมคามพร้อมทีมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ และอุปกรณ์ต่างๆ ให้สามารถพร้อมรับผู้บาดเจ็บ หากเกิดอุบัติเหตุหมู่
อุบัติเหตุที่มีความรุนแรง ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
๘. ให้รายงานข้อมูลผู้บาดเจ็บ ผู้เสียชีวิตผ่านทางอินเตอร์เน็ตตามช่องทางที่กาหนด
มติที่ประชุม:รับทราบ
4.2 การเฝ้าระวังสถานการณ์การไฟป่าและหมอกควัน
คุณปรียานุช เชิดชูเหล่า:การเฝ้าระวังสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดพะเยา ปี 2561 มีกิจกรรมที่สาคัญ
-วันที่ 4 ธันวาคม 2560พิธปี ระกาศวาระจังหวัดพะเยา ประจาปี 2561 กาหนดให้เป็นปีแห่งการรณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยหนาว ภัยแล้ง ไฟป่าหมอกควัน อุบัติเหตุทางถนน การกวาดล้างอาชญากรรมยาเสพติด ประชารัฐรวมใจไร้
ขยะมูลฝอยและวันโลกราลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนประจาปี 2560

-วันที่ 22 มีนาคม 2561 กิจกรรมรวมพลัง อปพร.และเครือข่ายในการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า เนื่องในวัน อป
พร.
-จังหวัดพะเยาประกาศวันห้ามเผาเด็ดขาด 16 ก.พ - 16 เม.ย.61 พบเห็นการเผาป่า โทรแจ้ง 191
-รายงานสถานการณ์และการดาเนินงานแก้ไขปัญหาหมอกควันด้านการแพทย์และสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดพะเยา
อยู่หน้าเวปไซต์ สสจ. ในรายงานสถานการณ์เฝ้าระวังหมอกควัน แนวโน้มสถานการณ์การเจ็บป่วย 4 กลุ่มโรค จ.พะเยา ปี
60,61 เทียบกับ ค่าMedian ย้อนหลัง 5 ปี แนวโน้มลดลงทั้ง 4 กลุ่มโรค แต่จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ได้แก่กลุ่มโรคผิวหนัง
อักเสบ สาหรับสถานการณ์ทีมีค่า PM10 แนวโน้มสูงขึ้น ให้ลดการเกิดภาวะหมอกควัน เช่นการเผาขยะ สื่อสารเตือนภัยถึง
ประชาชนและกลุ่มเสี่ยง เตรียมความพร้อมของสถานบริการสาธารณสุข ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง ติดบ้าน ติดเตียง
คณะกรรมการจังหวัดจะมีการประชุมทุกวันอังคาร
-การสนับสนุนหน้ากากอนามัย จัดสรรให้ หน่วยบริการ และรณรงค์ จานวน 39,500 ชิน้
รพ.สต./สสช. จานวน 27,500 ชิ้น แห่งละ 250 ชิ้น
รพ. 9,000 ชิ้น (รพท.แห่งละ 2,000 ชิ้น รพช.แห่งละ 1,000 ชิ้น
รณรงค์วันที่ 22 มี.ค.61 จานวน 3,000 ชิ้น
คงเหลือ ที่ สสจ.พะเยา 20,500 ชิ้น
มติที่ประชุม:รับทราบ
4.3 ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาส 2 /2561
คุณนวพรรษ ปุญญมัย:ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมจังหวัดพะเยาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2561 รายจ่ายประจา เป้าหมาย ร้อยละ 55 เบิกจ่ายได้ร้อยละ 74 ,รายจ่ายงบลงทุน เป้าหมาย
ร้อยละ 43.11 เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 66.45 ภาพรวม เป้าหมายร้อยละ 52.29 เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 43.92 ผลการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณงบดาเนินงาน ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ สธ 0206.02/ว 53 ลว.2 กพ.61 สป. กาหนดเป้าหมายภายใน
สิ้นเดือน ก.พ.61 ผลเบิกจ่ายไม่รวมPO=80% และผลเบิกจ่ายรวมPO=90% ผลการเบิกจ่ายไม่ร่วม PO ร้อยละ 71.39
รวม PO ร้อยละ 72.74
การติดตามงบลงทุน
ปี 2559 (งบผูกพัน ปี 59-62) อาคารผู้ป่วยนอก 6 ชั้น รพ.พะเยา ทั้งหมด 22 งวด เบิกจ่ายเสร็จแล้วงวดที่ 12
ปี 2560 อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง สสจ.พะเยา ทั้งหมด 8 งวด ส่งงานงวดสุดท้าย
อาคารพักพยาบาล 100 ห้อง รพ.พะเยา ทั้งหมด 8 งวด ตรวจรับเสร็จแล้ว
ปี 2561 ครุภัณฑ์ 21 รายการ ระหว่างดาเนินการ 5 รายการ,ก่อหนี้ผูกพันแล้ว 6 รายการ เบิกจ่ายแล้ว 10 รายการ
สิ่งก่อสร้าง 1 รายการ อยู่ระหว่างดาเนินการ
งบปกติ
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 3 รายการ รอส่งมอบ 1 รายการ อยู่ระหว่างทาสัญญา 1 รายการ อยู่ระหว่างการ
เบิกจ่าย 1 รายการ
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า 1 รายการ อยู่ระหว่างทาสัญญา
ครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ รอส่งมอบ
ครุภัณฑ์ทันตกรรม 1 รายการ เบิกจ่ายแล้ว
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 1 รายการ เบิกจ่ายแล้ว

ครุภัณฑ์การแพทย์ 13 รายการ(โครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตภาคเหนือ)เบิกจ่ายแล้ว 9 รายการ อยู่
ระหว่างตรวจรับ 2 รายการ รอส่งมอบ 2 รายการ
สิ่งก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ รพ.เชียงคา รอลงนามในสัญญา
งบกลุ่มจังหวัด ปี 2560 ครุภัณฑ์ตามโครงการ 17 รายการ ระหว่างดาเนินการ 17 รายการ
• เรียกทาสัญญา 10 รายการ
• รอส่งมอบ 4 รายการ
• จัดซื้อใหม่ วิธีเฉพาะเจาะจง 3 รายการ
สิ่งก่อสร้าง 1 รายการ อยู่ระหว่างก่อสร้าง งวดที่ 1
งบภาค ปี 2561 ครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ รอส่งมอบครุภัณฑ์ 1 รายการ มีอุทธรณ์ก่อนทาสัญญา 1 รายการ
คุณบัญญัติ สุริยะไชย:ทุกรายการขอให้เร่งรัดดาเนินการ เนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดจะติดตามอย่างใกล้ชิด
มติที่ประชุม:รับทราบ
4.4 สรุปการประชุมจากที่ประชุม CFO
คุณญาณิน สายโกสุม:สรุปการประชุมคณะทางานพัฒนาระบบการเงินการคลัง ระดับจังหวัด ครั้งที่ 6/2561 วันที่29
มีนาคม 2561 มีดังนี้
1) ค่าใช้จ่าย OP Refer ตั้งแต่ ต.ค.60-ม.ค 61 ของพะเยาประมาณห้าล้านบาท ซึ่งค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับจังหวัดที่
มีขนาดใกล้เคียงกัน สูงสุด รพ.พะเยา มะเร็งเป็นโรคที่ส่งต่อมากที่สุด หากสามารถเพิ่มศักยภาพ รพศ.ในเขตได้ค่าใช้จ่ายอาจจะ
ลดลง สาหรับการตามจายภายในจังหวัด ในปี 60 ขอให้ทุกโรงพยาบาลตามจ่ายให้ครบ รวมทั้งศูนย์แพทย์ ม.พะเยาด้วย
2) ผลการส่งข้อมูล IP ปีงบฯ 2561 (ต.ค.60-ก.พ.61) 2 แห่งที่ส่งช้า รพ.จุน,รพ.เชียงม่วน เร่งให้ทันเวลา ผลงาน
เทียบกับประมาณการทั้งปี ก่อนหักเงินเดือน และหลังหักเงินเดือน รพ.เชียงคา ผลงานลดลง อาจเนื่องมากจากแพทย์เฉพาะ
ลาออก 1 ท่าน ส่วนของ รพ.แม่ใจ อาจเนื่องจากสิทธิเบิกได้ในพื้นที่ไม่ไปใช้บริการ ซึ่งจะต้องไปกระตุ้นให้ Admit เพิ่มมากขึ้น
3) ผลการดาเนินงานตาม Planfin เดือนกุมภาพันธ์ 2561 ส่วนใหญ่เป็นไปตามเกณฑ์ ค่าใช้จ่ายเป็นไปตามแผน
รายได้สูงกว่าแผน เงินบารุงที่ติดลบ รพ.ดอกคาใต้ ,รพ.แม่ใจ ที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด Timeline การปรับแผนทางการเงิน
กลางปี ให้หน่วยบริการปรับแผนของตนเอง มาช่วยกันดูที่จังหวัดอีกรอบก่อนจะส่งส่วนกลาง ภายในวันใน 29 เมษายน
2561
4) รายงานความก้าวหน้าตามแผน LOI มี รพ.พะเยา รายได้ไม่เป็นไปตามแผน ส่วน รพ.เชียงม่วนกับ รพ.ดอกคาใต้
รายจ่ายสูงกว่าแผน
5) ผลการประชุม คณะกรรมการบริหารงานบริการผู้ประกันตนจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 2 มีนาคม
2561 ขอความร่วมมือแม่ข่าย จัดสรรล่วงหน้ารายเดือน งวด 1/61 ยังไม่มีการโอน จะมีผลต่อ 7 plus การจัดสรร OP
ให้กับ รพ.สต. ขั้นต่า 46 บาท/visit เกินจัดสรรตามสัดส่วน OP ยกเว้น CUP พะเยา เชียงคา จัดสรร 46 บาท เนื่องจาก
สนับสนุนยาให้ สาหรับการจัดสรร IP จะขอหารืออีกครั้งหนึ่ง
6) สถานการณ์และตัวชี้วัดด้านการเงินการคลัง เนื่องจากช่วงนี้มีเงินเข้ามาทาให้อยู่ สูงสุดระดับ ระดับ 3 ได้แก่ รพ.
พะเยากับ รพ.แม่ใจ แต่หลังจากเดือนมีนาคม ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์การเงินอย่างใกล้ชิด จะมีเงินเฉพาะ IP ที่เข้ามา ข้อมูล
วิเคราะห์วิกฤติทางการเงินระดับ 7 plus พะเยาผ่าน 22% รพ.หลักไม่ผ่านทั้งหมด รายละเอียดไม่ผ่าน ผลตอบแทน

ประสิทธิภาพการทากาไร อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ ประกันสังคม สามารถทาได้คือการตามจ่ายตามระยะเวลาและการ
Claim UC สิทธิข้าราชการ คลังยาเกิน(รพ.พะเยา) ยาสนับสนุน (รพ.ดอกคาใต้) ยาสมุนไพร(รพ.แม่ใจ) ให้กลับไปอยู่ตามจ่าย
ให้เขตและในจังหวัด
7) ผลการตรวจสอบคุณภาพบัญชีประจาเดือน ก.พ.61 ประเด็นที่เป็นปัญหา
• ไม่ส่งงบทดลองตามกาหนดเวลา (ณ วันที่ 11 มีค.6) ส่งงบฯ 6 แห่ง ไม่ได้ส่ง 3 แห่งได้แก่ รพ.เชียงคา รพ.ภูกามยาว
รพ.ภูซาง
• คะแนนการส่งงบทดลอง 6 แห่ง ได้คะแนน 100 คะแนน ยกเว้น รพ.ปง หัก 15 คะแนน(มีสุทธิผิดด้าน+ ปรับปรุง
ลูกหนี้ค่ารักษา UC- OP ใน CUP)
• ผลการตรวจสอบข้อมูลพบข้อคลาดเคลื่อนในการบันทึกบัญชี
8) ความก้าวหน้าการดาเนินงานงบลงทุน งบค่าเสื่อม ของปี 60 ขอความร่วมมือ เชียงคาเข้าบันทึกข้อมูลใน
โปรแกรมด้วย หากดาเนินการเรียบร้อยแล้วให้ดาเนินการทาเรื่องขอนาเงินเหลือจ่ายเข้าเงินบารุง แจ้งมายังจังหวัดเพื่อนาส่ง
สปสช. ของปี 61 พะเยาดาเนินการไปค่อนข้างดี เป็นไปตามแผนคาดว่าสิ้นปีงบประมาณน่าจะดาเนินการได้ครบ
9) การติดตามข้อมูล QOF, การให้บริการแพทย์แผนไทย ซึ่งเป็นเงินสอยที่ควรจะได้ ที่น่าเป็นห่วง เช่นผลงานหญิงมี
ครรภ์ พัฒนาการเด็ก ฝากผู้บริหารย้าเตือนผู้รับผิดชอบการบันทึกข้อมูล ซึ่งงานข้อมูลได้ทาโปรแกรมสาหรับตรวจสอบข้อมูลไว้
แล้วที่หน้าเวป ให้เข้าไปตรวจสอบได้ ภายใน 31 มีนาคม สาหรับรายงานแพทย์แผนไทยจะจัดสรรในเดือนมีนาคม แต้มที่สูง
คือการฟื้นฟูหลังคลอด ซึ่งจะทาให้เงินบริการที่ควรได้และสามารถดาเนินได้ หากไม่บันทึกข้อมูลก็จะทาให้ผลงานต่า
10) ผลการประเมิน FAI การประเมินจะใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ประเด็นไม่ผ่านคือการพัฒนาคุณภาพบัญชี การ
เสนอรายงานต่อผู้บริหาร ,การประชุม 3 ฝ่าย(การเงิน บัญชี ตรวจสอบภายใน)
11) การวิเคราะห์รายรับ รายจ่าย (แผนชาระหนี้) ปีงบฯ 2561 แนวคิดการวิเคราะห์ของ CFO จ.ลาปาง โดย
วิเคราะห์จากรายได้ Basic Payment กับ Fixed cost , IP+รายได้อื่นๆ กับVariable Cost และแผนชาระหนี้ หากวิเคราะห์
ได้โอกาสวิกฤติ 7 จะไม่เกิดขึ้น ผลการวิเคราะห์หน่วยบริการตามประเด็นดังกล่าวจะนาเสนอในที่ประชุมครั้งต่อไป
12) การตรวจสอบเงินกองทุน UC เนื่องจากมีระเบียบใหม่ กรณีตรวจสอบเจอ จะต้องส่งเรื่องให้ สตง.เท่านั้น ที่ผ่าน
มาพะเยาไม่เคยได้รับการตรวจจาก สตง.มาก่อน คาดว่าปีหน้าอาจจะลง ซึ่งประเด็นที่ต้องเตรียมคือปัญหาของพะเยาคือการทา
ทะเบียนคุมงบรายกองทุน การออกใบเสร็จในวันที่รับเงิน
13) ม.41 มีการจัดทาระเบียบการช่วยเหลือสิทธิ์ประกันสังคมอยู่ระหว่างการดาเนินการ ในช่วงนี้หากมีกรณีของ ม.
41 เกิดขึ้นให้สอบถามไปยังประกันสังคมจังหวัด
มติที่ประชุม:รับทราบ
4.5 ข้อสั่งการ EOC Rabies กระทรวงสาธารณสุขและการเตรียมความพร้อม Activated EOC จังหวัดพะเยา
คุณฉัตรศิริ พิสิษฐ์กุล:สรุปข้อสั่งการจากการประชุมติดตามการดาเนินงานตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ครั้งที่
1/2561 ผ่านระบบ Teleconference เมื่อ 22 มีนาคม 2561เพื่อให้ทุกจังหวัดดาเนินการมาตรการเร่งรัด โดยมีเป้าหมาย
ไม่มีผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า และในกรณีจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตแล้วไม่พบผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น สาหรับการ Activated EOC
สสจ.พะเยา เปิดการปฏิบัติอยู่ 4 กล่องได้แก่ ทีม Operation ทีม SAT ทีม Losgistic และทีมสื่อสารประชาสัมพันธ์ จากการ
รายงานของทีม SAT พะเยา เป็นจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงโรคพิษสุนัขบ้า มีสัตว์ตรวจพบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าในปี 2560จานวน 3

จุด คือ ต.ขุนควร อ. ปง , ต.ภูซาง อ.ภูซาง และ ต.จุน อ.จุน ในปี 61 ผู้สัมผัสโรคทุกรายได้รับการฉีดวัคซีน สาหรับ
ความก้าวหน้าการดาเนินงาน Rabies free-zone จากการรายงานของปศุสัตว์จังหวัด พบว่า ทุกตาบล ใน 6 อาเภอ เป็น
พื้นที่ระดับ A รอการประเมินรับรองเป็นอาเภอปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ส่วน 3 อาเภอ ต้องเฝ้าระวังในสัตว์ต่อเนื่องไป อย่าง
น้อย 2 ปี รายงานจากทีม Logistic ขณะนี้วัคซีนที่อยู่ใน Stock ทั้งจังหวัด ประเภท Perified vero rabies
Vaccine(Verorab) 518 doses,Human Rabies IG 300 iu(HRIG) 204 doses ,Rabies Antiserum 1000 iu(horse)
ERIG 30 doses คาดว่าส่วนกลางจะจัดสรรวัคซีนให้ประมาณกลางเดือนกรกฎาคม รายงานจากทีม Risk Communication
กิจกรรม Kick off ในพื้นที่เสี่ยงและสื่อสารเพื่อการดูแลตนเองของประชาชน รายงายจากทีม Operation ดาเนินการตาม
SOP 1,2,3 ซึ่งหากมีเหตุการณ์เช่น มีผู้เสียชีวิต ก็จะขอเปิดการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด โดยผู้ว่าราชการ
จังหวัดเป็นประธาน แต่ขณะนี้จังหวัดพะเยาเป็นเพียงพื้นที่เสี่ยง
มติที่ประชุม:รับทราบ
4.6 รายงานผลการสุ่มสารวจลูกน้ายุงลายและการทบทวน ซักซ้อมการดาเนินงานไข้เลือดออก ปี 2561
คุณฉัตรศิริ พิสิษฐ์กุล:ผลการสุ่มสารวจลูกน้ายุงลาย การทบทวน ซักซ้อม การดาเนินงานไข้เลือดออก จังหวัดพะเยา ปี
2561 สารวจโดยทีม สตม. สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ ค่า CI พบในโรงพยาบาลมากที่สุด รองลงมาโรงเรียน
และโรงงานตามลาดับ ภาชนะที่พบมากที่สุดได้แก่ ถาดรองน้าดื่ม ถาดรองหลังตู้เย็น ภาชนะน้าใช้ในอาคาร ในจังหวัดพะเยา
พบที่เกินค่ามาตรฐาน ในโรงเรียน วัด ภาชนะที่พบมากที่สุด น้าใช้ในอาคาร ถังแช่ไม่ประดับ อ่างเลี้ยงบัว เป้าหมายการควบคุม
โรคไข้เลือดออก ปี 2561 อัตราป่วยลดลง และอัตราป่วยตายเป็น 0 โดยจังหวัดได้ออกมาตรการป้องกันควบคุมโรค
ไข้เลือดออก จังหวัดพะเยา ปี 2561 ซึง่ ทบทวนและปรับปรุง โดยคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัด เมื่อ 6 กันยายน 2561
บูรณาการประชารัฐ วาระจังหวัดสะอาด ทุกท่านสามารถเข้าไปบันทึกข้อมูลได้ที่ https://www.tanrabad.org/ เรื่อง
ไข้เลือดออกและโรคมาลาเรีย เพื่อใช้ในการติดตาม กากับ
มติที่ประชุม:รับทราบ
4.7 รายงานความก้าวหน้า PA วัณโรค
คุณฉัตรศิริ พิสิษฐ์กุล:การขึ้นทะเบียนผู้ป่วยวัณโรค ขึ้นทะเบียนได้ ร้อยละ 34.44 สูงสุดที่อาเภอดอกคาใต้ ปง และภูกาม
ยาวตามลาดับ (เป้าหมายร้อยละ 90) ความครอบคลุมของการคัดกรองด้วย CXR ได้ร้อยละ 24.29 สูงสุดที่อาเภอแม่ใจ ,
เมืองและเชียงม่วน ตามลาดับ โดยส่วนใหญ่เป็นผู้ต้องขัง ผู้สัมผัสร่วมบ้าน ผู้ติดเชื้อ HIV และผู้ป่วยเบาหวาน ผลสาเร็จของการ
รักษาใน Cohort ที่ 1 กาลังอยู่ระหว่างรักษา ร้อยละ 72.12 รักษาหาย ร้อยละ 16.35 การกากับการกินยา (DOT) ยังพบ
15 ราย ที่ไม่พบข้อมูล DOT การวิเคราะห์สาเหตุการตายระหว่างรักษาพบว่า โรค 9 ราย เสียชีวิตในระยะเข้มข้น และเป็น
วัณโรคปอด ประเด็นที่จะต้องดาเนินงานอย่างเข้มข้น คุณภาพการรักษา การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การทบทวนความรู้
เจ้าหน้าที่ การบันทึกข้อมูลใน TBCM ให้เป็นปัจจุบันมากที่สุด และการกากับ ติดตามอย่างต่อเนื่อง ในปีนี้ได้รับ PPA ให้จัดทา
โครงการฯตามงบที่ได้รับจัดสรร ดาเนินการและรายงานตามแบบรายงานที่กาหนด ขณะนี้รอหนังสือจัดสรรงบจาก สปสช.เขต
โดยผลงานกิจกรรมต้องไม่ซ้ากับงบประมาณอื่น
ประธาน:เป็นวาระแห่งชาติเนื่องจากมีการเสียชีวิตหลายพื้นที่ ฝากท่านผู้บริหารเรื่องสื่อสารความเสี่ยงให้ประชาชนเข้าใจและ
เฝ้าระวัง การปฏิบัติตัวหากโดนสุนัขหรือแมวกัด

มติที่ประชุม:รับทราบ
4.8 นาเสนอความก้าวหน้าผลการดาเนินงาน พชอ./PCC อาเภอเมืองพะเยา
สสอ.เมือง:การขับเคลื่อนคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอาเภอเมืองพะเยา โดยมีนายอาเภอเมืองพะเยาเป็นประธาน 9
วาระ การพัฒนาอาเภอเมืองพะเยา ได้แก่ 1.ปลอดภัยในชีวิต 2.เศรษฐกิจพอเพียง 3.อยู่เคียงธรรมชาติ 4.บ้านเมืองสะอาด
5.ปราศจากโรคภัย 6.อบายมุขลดละ 7.วัฒนธรรมสืบสาน 8.การศึกษาก้าวไกล 9.ประชาธิปไตยงดงาม มีหมู่บ้านต้นแบบ
อาเภอเมืองพะเยา ขยายหมู่บ้านต้นแบบโดยกระบวนการ DHML ในส่วนของ PCC เป้าหมายจัดตั้งทั้งหมด 4 ทีม ดาเนินการ
เปิดไปแล้ว 1 ทีม(ทีมบ้านต๋อม) และมีแผนเปิดในปี 61 อีก 1 ทีม(ทีมแม่ปืม) ปัญหาอุปสรรคคือขาดบุคลากร สหสาขา และ
FM เน้นการดูแลแบบหมอครอบครัว ทางานเชิงรุก ออกแบบดูและแบบจาเพาะและดูแลต่อเนื่องที่บ้าน
คุณสุทธิพร ชมภูศรี:การ Retreat PCC ตามนโยบายของกระทรวง แผนจัดตั้ง PCC จ.พะเยา ปี 61 เป้าหมาย 11 ทีม ปรับ
ลง 2 ทีม ได้แก่ ทีมรพ.สต.ห้วยแก้ว รพ.สต.บ้านเจน และ ทีม รพ.สต.บ้านปิน รพ.สต.บ้านปาง รพ.สต.หนองหล่ม รพ.สต.คือ
เวียง สิ่งที่จะดาเนินงานต่อไปคือการทบทวนระบบ 3S จัดทาข้อมูลตามแบบฟอร์มขึ้นทะเบียน กาหนดเปิดชัดเจน สื่อสารให้
ประชาชนทุกกลุ่ม ติดป้ายสัญลักษณ์ รพ.สต.ทุกแห่งต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน รพ.สต.ติดดาว และทุกเครือข่ายไปทบทวนแผน
ระยะ 10 ปี ส่งให้จังหวัด กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาหรับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพื่อใช้สนับสนุนให้เกิดการ
เข้าถึงคุณภาพบริการ สาหรับการดาเนินงาน พชอ.จะมีงบจาก สปสช.จัดสรรให้แห่งละ 40,000 บาท
ประธาน: PCC กระทรวงให้ปรับตามบริบท ไม่เร่งรีบให้มีคุณภาพมากกว่า พชอ.ให้นามาบูรณาการกับโครงการไทยนิยม
มติที่ประชุม:รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อทราบ
5.1 SAT Report เดือนมีนาคม 2561
คุณสุทิตย์ เสมอเชื้อ:สรุปเหตุการณ์ โรคและภัยสุขภาพที่สาคัญเดือนมีนาคม 2561
สัปดาห์ที่ 9 (4 – 10 มี.ค. 61) Streptococcus suis อ.เชียงคา
ผู้ป่วย 1 ราย เพศชาย อายุ 64 ปี พื้นที่หมู่ 7 ต.อ่างทอง อ.เชียงคา เริ่มป่วยวันที่ 28 ก.พ. 61 รักษาที่ รพ.เชียงคา อาการ
ไข้สูง เวียนศีรษะ อ่อนเพลีย หายใจเหนื่อยหอบ 1 วันก่อนป่วยลูกชายผู้ป่วยได้ซื้อเนื้อหมูจากพ่อค้าขายเร่นามาทาแหนม
รับประทานครอบครัว 3 คน ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ ความเสี่ยงการแพร่ระบาดอยู่ใน ระดับต่า
สัปดาห์ที่ 10 (11 – 17 มี.ค. 61) HFM disease จากฐานข้อมูล รายงาน 506
อัตราป่วยสะสมเป็น อันดับ 1 ของประเทศ ในสัปดาห์ที่ 10( 11-17 มี.ค.61) ผู้ป่วยทั้งหมด 255 ราย อัตราป่วยเท่ากับ
53.71 ต่อแสน ผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นในสัปดาห์ที่ 7-10 เฉลี่ย 39 รายต่อสัปดาห์ สัปดาห์ที่ 11(18-24 มี.ค.61) มีผู้ป่วยลดลง
อาเภอเชียงม่วนมีอัตราป่วยมากที่สุด รองลงมาคือ อาเภอภูกามยาว การประเมินสถานการณ์ของทีมตระหนักรู้สถานการณ์
SAT ประเมินสถานการณ์และ ความเสี่ยงการแพร่ระบาดในวงกว้างอยู่ในระดับปานกลาง
การป้องกัน มือ เท้า ปาก เครือข่ายต้องทางานร่วมกันกับเครือข่ายครูพี่เลี้ยง ศพด. อปท. , สพฐ., รร.อนุบาล มาตรการคลินิค
สุขภาพเด็กดี ทั้งนี้ได้ส่งแนวทางการควบคุมโรคในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลให้กับทุกแห่งดาเนินการแล้ว
มติที่ประชุม:รับทราบ

5.2 สรุปผลการดาเนินงานกิจกรรมวัน อสม.
คุณสุรีย์ภรณ์ เลิศวัชรสกุล:วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจาปี ๒๕๖๑ วันที่ 20 มีนาคม 2561
ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ได้มีการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ อสม.ดีเด่น ซึ่งจังหวัด
พะเยาได้ในรางวัลสาขาทันตสาธารณสุขชุมชน ระดับภาค และขอขอบคุณ พญ.ประนอม คาเที่ยง เป็นประธานในพิธีเปิด
กิจกรรม วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ จังหวัดพะเยา ประจาปี ๒๕๖๑ วันที่ 12 มีนาคม 2561 ณ ศาลาประชาคม
จังหวัดพะเยา โดยท่านได้มอบนโยบายให้ อสม.มีใจเป็นจิตอาสา คอยสอดส่องดูแลความผิดปกติในพื้นที่ รวมถึงขอบคุณ
บุคลากรสาธารณสุขทุกหน่วยงาน ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน
มติที่ประชุม:รับทราบ
5.3 รายงานสถานการณ์ทางระบาดวิทยาประจาเดือนมีนาคม 2561(นาเสนอเป็นไฟล์เอกสาร)
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเพื่อพิจารณา
6.1 การขับเคลื่อนนโยบายdigital transformation
คุณเฉลิม ใจอุ่น:จากนโยบายของผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 1 โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
1.Fully digital : Smart Hospital
- การให้บริการแบบ One stop service ใน OPD
- Auto Registration (การลงทะเบียนรับบัตรคิวผู้รับบริการ)
- ปรับเปลี่ยนสู่ระบบ Paperless 100 % ใน OPD และขยายผลสู่ IPD รวมถึงเอกสารการประชุมต่าง ๆ ให้
ใช้ QR Code
- ปรับการใช้ฐานข้อมูลร่วมกันเป็น One cup one data base / District Health Informatics Center :
DHIC
- One Region One Data
2. Comprehensive ขยายผลให้ครอบคลุมทั้งเขตสุขภาพ
3. Planning การใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศเพื่อวางแผนการทางานในอนาคต
เป้าหมายการพัฒนา
ปี 61 รพท., รพศ. ทุกแห่งเป็น Smart Hospital รพ.สต., สสอ., สสจ. Paperless 30%
ปี 62 รพช. ทุกแห่งเป็น Smart Hospital รพ.สต., สสอ., สสจ. Paperless 60%
ปี 63 รพ.สต., สสอ., สสจ. Paperless 100%
ประเด็นที่เสนอที่ประชุมพิจารณา 2 ประเด็น คือ 1. คณะกรรมการอานวยการ เห็นควรใช้ตาม กวป.
2.คณะกรรมการขับเคลื่อนรอง นพ.สสจ (ด้านส่งเสริมพัฒนาฯ) เป็นประธาน
รอง ผอ. ด้านการแพทย์ เป็นกรรมการ
ผู้ช่วยสาธารณสุขอาเภอ เป็น กรรมการ
รองหัวหน้ากลุ่มงาน เป็นกรรมการ
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ เป็นเลขาฯ

หน้าที่
- กาหนดกรอบเวลาและแนวทางการขับเคลื่อน
- กาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จให้เป็นรูปธรรม
- ติดตามกากับการดาเนินงาน
- รายงานผลความก้าวหน้าต่อ กวป.ต่อเนื่อง
มติที่ประชุม:เห็นชอบตามที่เสนอ
6.2 การขับเคลื่อนการดาเนินงานพัฒนาระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลสถานบริการในจังหวัดด้วยโปรแกรม EMR
คุณเฉลิม ใจอุ่น:การพัฒนา EMR สู่นโยบาย Digital transformation
วัตถุประสงค์
-เชื่อมโยงฐาน HIS ของทุกสถานบริการในจังหวัดเพื่อการสืบค้นข้อมูล เพื่อการส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู
-บันทึกข้อมูลเพิ่มเติมนอกเหนือจาก HIS เพื่อการส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู
-ประมวลผลข้อมูล เพื่อติดตามและประมวลผล ส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู
ขอบเขตการพัฒนา เชื่อมโยงโปรแกรม HIS ของทุกสถานบริการให้สามารถนาข้อมูลมาใช้ประโยชน์ได้เป็นรูปแบบ Single
Data นาข้อมูลมาวิเคราะห์และนาเสนอตามความต้องการใช้ ซึ่งผลการพัฒนาตอนนี้ 1)โปรแกรม Windows App เพื่อดู
ข้อมูลประวัตของผู้ป่วยในส่วนที่สามารถเข้าถึงได้ พัฒนาสู่ระบบการดูแลต่อเนื่องและระบบส่งต่อ (นาร่อง รพ.พะเยา) และ
ระบบอื่นๆตามที่ผู้ใช้ร้องขอเพิ่มเติม 2) โปรแกรม EMR on web 3) โปรแกรม EMR on Mobile app โดยทั้ง 3 ระบบมี
ความปลอดภัยการในเข้าถึงข้อมูลผู้ป่วยในแต่ละระดับ มีระบบปกปิดโรคที่ไม่ควรเปิดเผยตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
ประเด็นเสนอที่ประชุมพิจารณา 1)จัดประชุมผู้เกี่ยวข้อง เช่นตัวแทนองค์กรแพทย์ พยาบาล นิติกร เพื่อพิจารณารายละเอียด
ความปลอดภัยของข้อมูล 2)จัดอบรมผ่านระบบ Web Conference ให้กับทุก รพ.และ 3)ขยายการใช้ EMR ทุกโรงพยาบาล
ในจังหวัด สาหรับระบบนี้จะไม่นาข้อมูลเก็บไว้ในฐานข้อมูล โดยค้นจาก 13 หลักและระบบจะคืนข้อมูลกลับไป โดยไม่ข้อมูล
จะไม่ถูกเก็บไว้ รพ.ปลายทาง
ผอ.รพ.พะเยา:ขอให้ดูในเรื่องของความปลอดภัยของข้อมูลผู้ป่วยเป็นอันดับแรก ระบบชั้นความลับของผู้ใช้แต่ละระดับ
มติที่ประชุม:เห็นชอบ
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่นๆ
ไม่มี
ขอขอบคุณคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ขอปิดประชุม

นางนงคราญ เผ่าก๋า ผู้บันทึกการประชุม
นายเฉลิม ใจอุ่น
ผูต้ รวจสอบรายงานการประชุม

