สรุปการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
วัน พุธ ที่ 1 เดือน สิงหาคม ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุม ๑ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
รายชื่อคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม
๑. นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูระณิน
๒. แพทย์หญิงจิรพร ภัทรนุธาพร
๓. นายแพทย์ดนัย ภัทรเธียรสกุล
๔. นายแพทย์เทพนฤมิตร เมธนาวิน
๕. ทพ.ชาญ เชิดชูเหล่า
๖. นายสุรศักดิ์ ชัยชนะ
๗. ดร.ธานี กล่อมใจ
๘. นายแพทย์สมภพ เมืองชื่น
๙. นายแพทย์สุกิจ ทิพทิพากร
๑๐. นายแพทย์สุชาญ ปริญญา
๑๑. นายแพทย์สัมฤทธิ์ ตันติวัฒนากุล
๑๒. นางสุภลักษณ์ ตันติวัฒนากุล
๑๓. น.ส.อิ่มเอิบ สุทธิวรรณ
๑๔. นางฉลวย หาลือ
๑๕. นายอดิศักดิ์ กุลโกศ
๑๖. นายอนุโรจน์ ศุภการกาจร
๑๗. นางสุรีย์ภรณ์ เลิศวัชรสกุล
๑๘. นางพิมพ์ชนก หยีวิยม
๑๙. นางปิยพร ผดุงวงศ์
๒๐. นายเฉลิม ใจอุ่น
๒๑. น.ส.ญาณิน สายโกสุม
๒๒. นายจรัส ไชยแสงคา
๒๓. นางฉัตรศิริ พิสิษฐ์กุล
๒๔. นางจารุวรรณ บัวบึง
๒๕. นส.จิดาภัทร เนตรสุวรรณกุล

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา
ผู้อานวยการโรงพยาบาลพะเยา
ผู้อานวยการโรงพยาบาลเชียงคา
หัวหน้าศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญด้านทันตสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารสุขเชี่ยวชาญ ด้านบริการทางวิชาการ
ผู้อานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา
ผู้อานวยการโรงพยาบาลเชียงม่วน
ผู้อานวยการโรงพยาบาลจุน
ผู้อานวยการโรงพยาบาลปง
ผู้อานวยการโรงพยาบาลแม่ใจ
โรงพยาบาลแม่ใจ
แทน ผู้อานวยการโรงพยาบาลดอกคาใต้
แทน หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพ.เชียงคา
แทน หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์บริการและสารสนเทศทางการแพทย์
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพฯ
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ
หัวหน้ากลุ่มงานตรวจสอบภายใน
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
แทน หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

๒๖. นางปรียานุช เชิดชูเหล่า
หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
๒๗. น.ส.ขวัญเนตร เบิกบาน
หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทย
๒๘. นายจเร บัวสัมฤทธิ์
หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ
๒๙. ทพ.ประสิทธิ์ วงศ์สุภา
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
๓๐. นายไพรัช วงศ์จุมปู
สาธารณสุขอาเภอเมืองพะเยา
๓๑. นายสุภักดิ์ วงศ์ประสิทธิ์
สาธารณสุขอาเภอดอกใต้
๓๒. นายไชยยนต์ วงศ์ใหญ่
สาธารณสุขอาเภอเชียงคา
๓๓. นายประสงค์ หาลือ
สาธารณสุขอาเภอจุน
๓๔. นายประพันธ์ เดชะบุญ
สาธารณสุขอาเภอปง
๓๕. นายสว่าง กิตติศักดิ์กาจร
สาธารณสุขอาเภอแม่ใจ
๓๖. นายวรศิลป์ ผัดมาลา
สาธารณสุขอาเภอเชียงม่วน
๓๗. นายชัยย์นัน พัฒนไพจิตร
สาธารณสุขอาเภอภูซาง
๓๘. นายมนตรี วิลาชัย
สาธารณสุขอาเภอภูกามยาว
๓๙. นายวรายุทธ รักษ์ป่า
หน.ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที่ 1.3 เชียงราย
๔๐. นางนงคราญ เผ่าก๋า
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
๔๑. นางพรพิรุณ มูลเครือคา
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน
๔๒. นายชนะชล บุญปั๋น
นักวิชาการสาธารณสุข
๔๓. นางสาวจิตทิวา นันทิโค
นักวิชาการสาธารณสุข
คณะกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม เนื่องจากติดราชการ
1. นพ.อนันต์ มาลัยรุ่งสกุล
รองผู้อานวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลพะเยา
2. นพ.นเรศฤทธิ์ ขัดธะสีมา
นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน
3. นายบัญญัติ สุริยะไชย
นว.สาธารณสุขชานาญการพิเศษ(ด้านส่งเสริมพัฒนา)
4. นายแพทย์สุคนธ์ คาวิชัย
ผู้อานวยโรงพยาบาลพะเยาราม
5. พ.ท.นพ.ธนรัฐ ลาจวน
ผู้อานวยการค่ายขุนเจืองธรรมิกราช
6. นายพรชัย เตชะคุณากร
หัวหน้ากลุ่มงาน พ.ร.ส. รพ.พะเยา
7. นายแพทย์ปรัศนี อารีรัตน์
หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพ.เชียงคา
8. ว่าที่รต.จิตเกษม ประสิทธิ์อยู่ศีล
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯเทศบาลเมืองพะเยา
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางชญาดา ศรีเครือมา
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
๒. นางปัจนา วงศ์รักษา
ผอ. รพ.สต. ป่าฝาง
๓. นางสาวขวัญฤทัย วงศ์วา
นักวิชาการสาธารณสุข

๔. นางสาวมติมนต์ กาวิละ
๕. นายแพทย์สาธิต กิมศิริ
๖. นางจินตนา ยายอด
๗. นายจักรวาล อินเทศ
๘. นางสาวกันยารัตน์ คาฟู
๙. นางสมพร ตาจมปู
๑๐. นางคาเอ้ย อุ่นอินทร์
๑๑. นางธัญกมล สุนทร
๑๒. นางศรีประภา มีสุข
๑๓. นางอนัญญา มีสุข
๑๔. นางสาวจิตตานันท์ เกษนพ
๑๕. นางแสงเพียร นันทกาศ
๑๖. นางนารี เวียงคา
๑๗. นางณัญญาพร ดิชัย
๑๘. นางนงลักษณ์ งานดี
๑๙. นางสาวพัทธรส บัวงาม
๒๐. นายสิทธิชัย ใสสม
๒๑. นายสุประวัติ เผ่าอินทร์
๒๒. นายสาคร นาต๊ะ
๒๓. นางสาวอัจฉราวรรณ ปัญญาชื่น
๒๔. นางสาวจันทร์ทิพย์ ยะแสง
๒๕. นางสาวกุสุมา พรหมยวง
๒๖. นางสาวอัจฉรา อินต๊ะภรณ์
๒๗. นายวุฒิพงษ์ ยอดคา
๒๘. นายพฤทธิ์ ชัยดรุณ
๒๙. นายธนันท์รัฐ อินทร์ถนอม
๓๐. นายไกรสร พิสิษฐ์กุล
๓๑. นางโสภิญญา ภูมิพันธ์
๓๒. นายสุเวียต ดวงแก้ว
๓๓. นางจิราภรณ์ ณ ลาปาง

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
ผู้อานวยการโรงพยาบาลดอกคาใต้
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
อสม.
ครู
รองนายก อบต.แม่ลาว
ครู
ผดด.
นักวิชาการสาธารณสุข
อสม
หัวหน้าสถานศึกษา ศพด.
อสม.
อสม.
นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
ผอ. รพ.สต.บ้านต๋อม
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
จพ.โสตทัศนศึกษา
ผอ. รพ.สต. ดงเจน
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
จพ.สาธารณสุขชานาญงาน
นักวิชาการสาธารณสุข
เจ้าพนักงานเวชสถิติชานาญงาน
เจ้าพนักงานสถิติชานาญงาน

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. ประธานกล่าวเปิดประชุม และดาเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
เรื่องก่อนวาระการประชุม
1. แสดงความยินดีกับผู้อานวยการโรงพยาบาลดอกคาใต้ นายแพทย์สาธิต กิมศิริ
นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีให้กับ นายแพทย์
สาธิต กิมศิริ ที่ได้เข้ารับตาแหน่งผู้อานวยการโรงพยาบาลดอกคาใต้
2. มอบรางวัลการประกวดศูนย์เด็กเล็กคุณภาพยอดเยี่ยม จังหวัดพะเยา ปี 2561
ทันตแพทย์ประสิทธิ์ วงศ์สุภา : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข ร่วมกับ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่ม
งานอนามัยสิ่งแวดล้อม และกลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรค ได้ดาเนินงานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพจังหวัดพะเยา ปี 2561 โดยได้
ดาเนินกิจกรรมการประกวดศูนย์เด็กเล็กคุณภาพยอดเยี่ยมขึ้น ระหว่างวันที่ 4 - 12 กรกฎาคม 2561 สรุปผลการประกวด
ศูนย์พัฒ นาเด็กเล็กยอดเยี่ยมจังหวัดพะเยา โดยมีศูนย์พัฒ นาเด็กเล็กเข้าร่วมทั้งหมด จานวน 11 ศูนย์ การประกวดแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทศูนย์เด็กเล็กในเขตเทศบาลตาบล จานวน 7 แห่ง และประเภทศูนย์เด็กเล็กในเขตองค์การ
บริหารส่วนตาบล จานวน 4 แห่ง ดังนี้
ผลการประกวด
ประเภทศูนย์เด็กเล็กในเขตเทศบาลตาบล
ชนะเลิศ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลจุน
อ.จุน
รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลบ้านเหล่า
อ.แม่ใจ
รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องห้า
อ.เมืองพะเยา
ชมเชย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลสบบง
อ.ภูซาง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฝายกวาง
อ.เชียงคา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลบ้านสาง อ.เมือง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 1
อ.เชียงม่วน
ประเภทศูนย์เด็กเล็กในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล
ชนะเลิศ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลแม่ลาว
รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลทุ่งกล้วย
รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลแม่สุก
ชมเชย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลพระธาตุขิงแกง
ผ่านระดับ ดีเยี่ยม
ผ่านการประเมินร้อยละ 90 ขึ้นไป
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลจุน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลบ้านเหล่า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องห้า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลแม่ลาว

อ.จุน
อ.แม่ใจ
อ.เมือง
อ.เชียงคา

อ.เชียงคา
อ.ภูซาง
อ.แม่ใจ
อ.จุน

3. มอบรางวัลผู้สูงอายุฟันดี และสุขภาพดี วัย 80/90 ปี จังหวัดพะเยา ปี 2561
ทันตแพทย์ประสิทธิ์ วงศ์สุภา : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข ได้ดาเนินการอบรมผู้สูงอายุฟันดี และสุขภาพดี วัย 80/90 ปี
จังหวัดพะเยา ปี 2561 สรุปผลการประกวด ดังนี้
ผลการประกวด
รางวัลชนะเลิศ นายจันทร์ อินต๊ะสาร
รองชนะเลิศ นางคามา แปงคาเรือง
4. มอบเกียรติบัตรโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ Re-accredit ยาเสพติด สถานพยาบาล สถานฟื้นฟู ผู้ติดยาเสพติดทุกระบบ
ได้รับการพัฒนา และรับรองคุณภาพ (HA ยาเสพติด) ร้อยละ 80
นางปิยพร ผดุงวงศ์ : จากงานประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติ ครั้งที่ 19 วันที่ ๔ กรกฎาคม - ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สถาบัน
บาบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี ได้มอบเกียรติบัตรสาหรับโรงพยาบาล และสถานพยาบาล ดังนี้
หน่วยบริการ
รพ.พะเยา
รพ.เชียงคา

วันที่รับรอง
6 มิถุนายน 2561
4 มิถุนายน 2561

วันที่สิ้นสุดการรับรอง
5 มิถุนายน 2564
3 มิถุนายน 2564

หมายเหตุ
Re Accreditation
Re Accreditation

รพ.ดอกคาใต้

15 มิถุนายน 2561

14 มิถุนายน 2564

Re Accreditation

รพ.ปง
รพ.แม่ใจ

23 พฤษภาคม 2561
มิถุนายน 2553

22 พฤษภาคม 2564
มิถุนายน 2557

รพ.จุน

มิถุนายน 2553

มิถุนายน 2557

รพ.เชียงม่วน

-

-

Re Accreditation
อยู่ระหว่างการ
Re Accreditation
อยู่ระหว่างการ
Re Accreditation
ประเมินปี 2562

5. ผลการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.)ดีเด่นระดับจังหวัด จังหวัดพะเยา ประจาปี 2561
นางสุรีย์ภรณ์ เลิศวัชรสกุล:จากการที่สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาได้ดาเนินการคัดเลือก อาสาสมัครสาธารณสุขประจา
หมู่บ้าน (อสม.)ดีเด่นระดับจังหวัด เพื่อเป็นตัวแทนเข้ารับการคัดเลือกในระดับเขตต่อไป โดยผลการคัดเลือกดังนี้
สาขา
ชื่อ – สกุล
หน่วยงาน
1. การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ
2. การส่งเสริมสุขภาพ
3. สุขภาพจิตชุมชน

นายพิศ ดูการดี
นางศรีทอน อินต๊ะสาร
นางวันทิตย์ ชอบจิตต์

รพ.สต.ป่าฝาง อ.ภูกามยาว
รพ.สต.ถ้าเจริญราษฎร์ อ.ดอกคาใต้
รพ.สต.ดงเจน อ.ภูกามยาว

4. การป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด ในชุมชน

นางคาเอ้ย อุ่นรินทร์

ต.ขุนควร อ.ปง

สาขา

ชื่อ – สกุล

หน่วยงาน

5. การบริการในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน
(ศสมช.)
6. การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ

นางวนิดา พุทธสอน

รพ.สต.ถ้าเจริญราษฎร์ อ.ดอกคาใต้

นางขวัญกมล อัมพุธ

รพ.สต.หนองหล่ม อ.ดอกคาใต้

7. ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพและแพทย์แผนไทย

นางชุติกาญจน์ ดวงพันธ์

รพ.สต.บ้านต๋อม อ.เมือง

8. การป้องกัน และแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน

นางนงลักษณ์ งานดี

รพ.สต.บ้านต๋อม อ.เมือง

9. การจัดการสุขภาพ

นางนารี เวียงคา

รพ.สต.ออย อ.ปง

10. นมแม่/ อนามัยแม่และเด็ก

นางมัทธุรส บัวงาม

รพ.สต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว

11. ทันตสุขภาพ

นางยุพิน ชานาญ

รพ.สต.ถ้าเจริญราษฎร์ อ.ดอกคาใต้

ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับรางวัลและผลงานดีเด่น
วาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 การมอบประชุมมอบนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา
วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด โดยท่านได้กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วน หน่วยกู้ชีพ ที่เข้า
ไปช่วยเหลือทีมหมูป่าอะคาดิมี ที่ติดถ้าหลวงขุนน้านางนอน อ.แม่สายจังหวัดเชียงราย จนได้รับความปลอดภัยทุกคน
-ขอให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด ในการบริการประชาชน ทางานแบบบูรณาการ
-ตามมติคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้จุดผ่อนปรนบ้านฮวก เป็นด่านชายแดนถาวร ให้ทุกภาคส่วนเตรียมความพร้อมใน
ทุกๆด้าน
-การบริหารจัดการแหล่งน้า และการพัฒนาแหล่งน้าให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยเฉพาะกว๊านพะเยา
-การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์เพื่อเพิ่มมูลค่า เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรและความปลอดภัยต่อสุขภาพทั้งผู้ผลิตและ
ผู้บริโภค
-การพัฒนาเมืองพะเยาเป็นเมืองผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ
-การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในจังหวัดพะเยา โดยเฉพาะสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ ม.พะเยา วพบ.พะเยา
-การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่ทาให้เกิดความยั่งยืน แต่ละอาเภอเป็นโมเดลที่เป็นจุดเด่นและจุดขาย สามารถเข้าสู่
ปฏิทินการท่องเที่ยวของประเทศได้
-ยาเสพติดการจัดระเบียบสังคม
-แผนงานจะลงพื้นที่มากขึ้น งบ Function จะได้น้อยลง ให้พื้นที่ได้เขียนแผนเพื่อตอบสนองปัญหาของชุมชนอย่าง
แท้จริง
-ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันจัดกิจกรรมในวันสาคัญในเดือนสิงหาคม
-ครม.ได้อนุมัติโครงการเปิดเส้นทางรถไฟ ซึ่งจะมีเส้นทางผ่านอาเภอเมืองและอาเภอภูกามยาวจังหวัดพะเยา ต่อไปที่
จังหวัดเชียงราย
มติที่ประชุม:รับทราบ

1.2 แผนปฏิบัติการตรวจสอบภายใน
เป็นนโยบายที่สาคัญของกระทรวงและจังหวัด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องเกิดขึ้น โดย สสจ.มีแผนที่จะออกตรวจสอบ
ภายในและควบคุมภายใน ในเดือนสิงหาคม 2561 โดยมี 10 ประเด็นในการติดตาม 1)การประเมินระบบควบคุมภายใน 2)
การเงิน 3)หลักฐานการเบิกจ่าย 4) การจัดการระบบการเงิน UC 5) การจัดเก็บรายได้ 6)การจ่ายค่าตอบแทน 7) ระบบบัญชี
8) การดาเนินงานตามระเบียบพัสดุ 9) การบริหารยาเวชภัณฑ์ 10)การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
1.3 การเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ตึกอุบัติเหตุโรงพยาบาลพะเยา ขอให้ทุกหน่วยงานได้ดูแลระมัดระวัง โดยเฉพาะหน่วยงานที่ไม่มี
เวรยามในการรักษาความปลอดภัย การตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างสม่าเสมอ
1.4 การเตรียมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทั้งกิจกรรม
ถวายพระพร กิจกรรทางศาสนาและกิจกรรมจิตอาสา ซึ่งทางส่วนกลางจะมีหนังสือสั่งการมาอีกครั้งหนึ่ง
มติที่ประชุม:รับทราบ
1.5 สรุปสาระสาคัญการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยา ประจาเดือนกรกฎาคม
ทพ.ชาญ เชิดชูเหล่า:จากการที่ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยา ในวันที่ 26 กรกฎาคม
2561 ที่ผ่านมา
-จากมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ด่านบ้านฮวกเป็นด่านถาวร ผวจ.ไม่อยากให้จังหวัดพะเยาเป็นแค่ทางผ่าน ได้เน้นใน
เรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยการมีเรื่องราวที่เป็น Story ถ่ายทอดออกสู่ผ่านจุดท่องเที่ยว
-การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ขอให้ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการเบิกจ่ายงบบาบัดยาเสพติดยังมีการ
เบิกจ่ายได้ค่อนข้างต่า
-กาชาดจังหวัดพะเยา เชิญชวนบริจาคโลหิตในวันที่ 2 สิงหาคม 2561 ณ ศาลาประชาคม เวลา 09.00 น.
มติที่ประชุม:รับทราบ
1.6 เรื่องแจ้งให้ทราบจากมหาวิทยาลัยพะเยา
นพ.เทพนฤมิตร เมธนาวิน:เรื่องแจ้งให้ทราบจากมหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้
-การเปลี่ยนผู้บริหารคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็น ศาสตราจารย์วีระพงศ์ ตันดียิ่ง สาหรับการสรรหาอธิการบดี
มหาวิทยาลัย คาดว่าจะทราบผลภายในเดือนตุลาคม 2561 นี้
-การชาระหนี้ค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลช้า เนื่องจากได้รับการแจ้งหนี้จาก รพ.ล่าช้า ทาให้การชาระหนี้ไม่เป็นไป
ตามเวลาที่กาหนด
มติที่ประชุม:รับทราบ
วาระที่ 2
เรื่องการรับรองรายงานการประชุม เดือนมิถุนายน 2561
มติที่ประชุม:รับรองรายงานการประชุม

วาระที่ 3
เรื่องสืบเนื่อง
3.1 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณเดือนกรกฎาคม 2561
นายอนุโรจน์ ศุภการกาจร:สรุปผลการาเบิกจ่ายงบประมาณในเดือนกรกฎาคม 2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม
2561)มีดังนี้
3.1.1 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมจังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ พ.ศ.
1. รายจ่ายประจา (งบดาเนินงาน+งบ อุดหนุน+งบรายจ่ายอื่น) เบิกจ่ายร้อยละ 81.96
2. รายจ่ายลงทุน เบิกจ่ายร้อยละ 63.22
*** ภาพรวม เบิกจ่ายร้อยละ 69.62
3.1.2 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบรายจ่ายประจาสะสมแยกตามหน่วยงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม
2561)
1. สสจ.พะเยา ร้อยละเบิกจ่าย 76.88
2. รพ.พะเยา ร้อยละเบิกจ่าย 83.92
3. รพ.เชียงคา ร้อยละเบิกจ่าย 84.43
4. วพบ.พะเยา ร้อยละเบิกจ่าย 97.58
*** รวมรายจ่ายประจา ร้อยละเบิกจ่าย 81.96
ประธาน:เร่งรัดการดาเนินการให้แล้วเสร็จทั้งการการส่งหลักฐานและการตั้ง 350 ภายในเดือนสิงหาคม 2561
มติ
ที่ประชุม:รับทราบ
วาระที่ 4
เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
4.1 สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานระดับกระทรวง รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2561
คุณนงคราญ เผ่าก๋า:จากการรับการตรวจราชการและนิเทศงานระดับกระทรวง วันที่ 24-26 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ซึ่ง
ท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 ได้มีข้อสั่งการและข้อเสนอแนะให้จังหวัดเร่งรัดดาเนินการดังนี้
คณะที่ 1 PP&P
ประเด็น
ข้อสั่งการ/ ข้อแนะนา ผู้ตรวจ
แม่ตาย
PPH ยังมีความเสี่ยงในระบบอยู่ ให้ทบทวนเพื่อจะลดความเสี่ยง ก่อนที่จะมี CASE เกิดขึ้น ชื่น
ชมการดูแล Preterm
พัฒนาการเด็ก
ประสิทธิภาพการคัดกรองดี หลังคลอดขอให้พ่อแม่ได้ใช้คู่มือ DSPM การประเมินลูก ตั้งแต่ 2
เดือนแรก ฝากโครงการมหัศจรรย์ 1000 แรก
วัยรุ่น
การตั้งครรภ์ซ้า ประเด็นไม่ใช่เรื่องยาฝัง แต่ให้เน้นมีการคุมกาเนิดในวัยรุ่นทุกรายที่มาคลอดใน
โรงพยาบาล
G&C Hospital
ฝากเรื่องขยะติดเชื้อในชุมชน ผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง ผู้ป่วยทาแผลที่บ้าน จะมีวิธีการจัดการ
อย่างไร
TB
- การคัดกรองในกลุ่มเสี่ยง บางกลุ่มเช่น HIV นอกจาก CXR ปีละครั้ง ควรทา Verbal Screening
ทุก 3 เดือน
- ลดตายกระบวนการรักษาต้องดี เช่นในผู้ป่วยที่มีโรคร่วม เช่น TB+ติดสุรา+BMI ต่า

- การทา Dead Case Conference ทาแล้วให้นาเอามาใช้
คณะที่ 2 Service Plan
ประเด็น
ข้อสั่งการ/ ข้อแนะนา ผู้ตรวจ
ระบบบริการ
- การดู SP ขอให้ดูในภาพเชิงระบบ ชัดเจนในเชิงกระบวนการให้เห็นเป็นรูปธรรม ไม่ทาแยกส่วน
รายสาขาบางเรื่องเชื่อมโยงกันได้
- รพ.ภูกามยาว F3) เบื้องต้นให้เปิด OPD ก่อนและพิจารณาความเป็นไปได้ในการเปิด ER 24
hr ส่วน Back office ให้อยู่ที่ รพ.พะเยา รพ.ภูซางเช่นกัน
การเพิ่มค่า K2
- ฝาก CFO จังหวัดดูตัวเลขของ รพ.ดอกคาใต้ Admit เยอะ ต้องไปดูค่า RW
- เน้นเรื่องการ Refer Back แต่จะสาเร็จได้ รพท.ทั้ง 2 แห่ง กับ รพช.จะต้องร่วมมือกันทาความ
เข้าใจ ตั้งแต่ ผู้บริหาร จนถึง Staff วิชาชีพต่างๆ จังหวัดกาหนดแนวทางให้ชัดเจน นพ.สสจ.
Monitor
COPD
- พบข้อมูล Over Diag เบื้องต้นขอให้ไป Verify ข้อมูล
- Respirator ต้องได้มาตรฐานไม่จาเป็นต้องมีครบทุก รพ.
- การได้รับยาและวัคซีนต้องครบถ้วน
- การป้องกันและดูแลปัจจัยที่ทาให้เกิดโรค เช่น Smoking หมอกควัน
โรคหัวใจ
- อัตราตายจากโรคหัวใจ มีปัจจัยความสัมพันธ์กับ NCD อื่นหรือไม่ ให้จังหวัดลงลึกในหาสาเหตุ
- บุคลากรจะต้องสามารถ CPR with AED ได้จริง
CKD
- การลด CKD ปัจจัยที่จะทาให้สาเร็จคือการควบคุม DM HT
ฆ่าตัวตาย
- ให้ดูปัจจัยเสี่ยงและหาทางแก้ หากภาวะซึมเศร้าเป็นสาเหตุ ต้องให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการให้
มากกว่านี้ ทบทวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าถึงยาก อาจจะใช้กระบวน พชอ.
สมุนไพร
- การตั้ง Shop/ outlet ไม่จาเป็นต้องอยู่ใน รพ. ให้ดูโอกาสที่คนจะเข้าถึงมากกว่า
คณะที่ 3 บริหารจัดการ
ประเด็น
ข้อสั่งการ/ ข้อแนะนา ผู้ตรวจ
การจัดซื้อร่วม
ฝากเรื่องวัสดุวิทยาศาสตร์ ซึ่งพบว่ามีโอกาสที่จะดาเนินการซื้อร่วมได้อีก
การเงินการคลัง
ภาพรวมดาเนินการค่อนข้างดี ฝากประเด็นของ รพ.ภูกามยาว ,รพ.ภูซาง ไม่ควรแยกบริหาร
จัดการ ทาอย่างอย่างไรจะเพิ่มคุณค่างาน
ตรวจเยี่ยม รพ.ดอกคาใต้
- ชื่นชมผลงานของดอกคาใต้ ทาให้ค่อนข้างดีภายใต้ทรัพยากรค่อนข้างจากัด
-บุคลากรส่วนใหญ่มีอายุมากขึ้น ให้วางแผนด้านบุคลากรให้ดี วิเคราะห์ข้อมูลอะไรที่เป็นปัญหาสุขภาพของประชาชน
ทีจ่ ะลด OPD visit ได้ โดยที่คุณภาพการบริการไม่เปลี่ยนแปลง
- เชื่อมั่น CUP ดอกคาใต้จะสามารถบริหารจัดการได้ ภายใต้ประชากร 80,000 กว่าคน แม้จะมีวิกฤตทางการเงิน
- ชื่นชม การดาเนินงาน G&C เป็นต้นแบบที่ดี และเป็นตัวอย่างแก่ชุมชน
ประธาน:จังหวัดพะเยามีผลการดาเนินที่ภาพรวมค่อนข้างดี ขอขอบคุณทุกภาคส่วน ทุกหน่วยงานที่ร่วมมือกันดาเนินงาน
มติที่ประชุม:รับทราบ

4.2 การยกเลิกการใช้ถุงพลาสติกใส่ยาให้ผู้ป่วย เพื่อลดการใช้พลาสติกลดภาวะโลกร้อน
นางปรียานุช เชิดชูเหล่า:ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายให้โรงพยาบาลในสังกัดทุก
แห่งทั่วประเทศ ยกเลิกการใช้ถุงหิ้วพลาสติกใส่ยาให้ผู้ป่วย เพื่อลดการใช้พลาสติก ลดถาวะโลกร้อน โดยแต่ละโรงพยาบาลก็
ขอให้ไปออกแบบระบบการเตือนการใช้ถุงผ้าแทนถุงหิ้วพลาสติก
มติที่ประชุม:รับทราบ
4.3 มาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ปี 2561
คุณปรียานุช เชิดชูเหล่า: สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ ประกาศผลการรับรองมาตรฐานการจัดบริการอาชีว
อนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ปี 2561 โรงพยาบาลเชียงคา ผ่านระดับ ดีมาก เกณฑ์การพัฒนาองค์ประกอบที่ 4 การ
จัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมเชิงรับ การประเมิน การวินิจฉัย การดูแลรักษาผู้ป่วยโรค/อุบัติเหตุจากการ
ทางาน การส่งต่อ และการฟื้นฟูสมรรถภาพ เพิ่มเติมเพื่อจะได้ระดับดีเด่นในปีต่อไป
มติที่ประชุม:รับทราบ
4.4 ผลการติดตามระบบการให้บริการผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ต้องการเข้าสู่การคัดกรองและดูแลรักษา ไวรัสตับอักเสบซี
ปี 2561
นางสาวมติมนต์ กาวิละ:สิทธิประโยชน์ การตรวจคัดกรอง การตรวจวินิจฉัยและการรักษาไวรัสตับอักเสบซี ปีงบประมาณ
2561โดยชุดสิทธิประโยชน์การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ ปี 2561 ซึง่ การบริการตรวจคัดกรองไวรัสตับ
อักเสบ เป็น 1ใน6 สิทธิประโยชน์ โดยผู้มีสิทธิ UC ดังต่อไปนี้
- ผู้ติดเชื้อที่ลงทะเบียนในโปรแกรม NAP
- ผู้ใช้สารเสพติดชนิดฉีดที่มารับบริการ VCCT ทุกราย
สิทธิประโยชน์ เรื่องการตรวจคัดกรอง การตรวจยืนยัน HCV
1. การตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบซี (Anti HCV)
2. การตรวจยืนยันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี (VL: HCV RNA)
3. การตรวจประเมินการรักษา ได้แก่การตรวจความยืดหยุ่นในตับ ด้วยวิธีอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ ตรวจ Fibroscan
หรือ ตรวจ Fibro marker การตรวจสายพันธุ์ไวรัสตับอักเสบซี (HCV genotype)
สาหรับตรวจคัดกรอง ได้รับชดเชยค่าบริการจาก สป.สช. เครื่องอัติโนมัติ 300 บาท / Test Rapid Test 70 บาท / Test
ตรวจยืนยันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี (HCV Viral Load : HCV RNA - Quantative) ราคาชดเชย 1,500 บาท / Test
ปรับราคาใหม่เป็น 2,300 บาท / Test
ตรวจประเมินก่อนการรักษา Fibro Scan หรือ Fibro Marker Panel ราคาชดเชย 2000บาท / ครั้ง การตรวจหาสายพันธ์
ไวรัสตับอักเสบซี (HCV Genotype) ราคาชดเชย 2,800 บาท/ครั้ง
ในส่วนของจังหวัดพะเยาที่สามารถตรวจได้ ขณะนี้คือ Rapid test ที่รพ.ดอกคาใต้,รพ.แม่ใจ เครื่องอัตโนมัติ ที่ รพ.
พะเยา,รพ.เชียงคา ในส่วนรายการอื่นส่งตรวจนอกจังหวัด ปัญหาอุปสรรคในภาพรวม รูปแบบการทางานของแต่ละหน่วย
บริการยังไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ผู้นาทางด้านให้บริการยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องการรักษาและการส่งต่อไปรักษาใน

หน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนกับ สปสช. อีกทั้งหน่วยบริการทุกแห่งในจังหวัดพะเยายังไม่มี แพทย์ GI หารือในที่ประชุมควรจัด
เวทีให้ทีมแพทย์และผู้เกี่ยวข้องได้ประชุมร่วมกันหาแนวทางและรูปแบบการดาเนินงานของจังหวัด
ผอ.รพ.พะเยา:เนื่องจากตอนนี้ระบบยังไม่ชัดเจน ประเมินความคุ้มค่า คุ้มทุนสาหรับการลงทุนเครื่องมือที่มีราคาแพง การส่ง
ต่อควรจะเป็นอย่างไร ควรหารือกันอีกรอบ
มติที่ประชุม:เห็นชอบให้มีการประชุมหารือผู้เกี่ยวข้อง
4.5 การติดตามผู้ป่วยระหว่างรักษา ผู้ป่วยโอนออก ตาม PA วัณโรค
นางฉัตรศิริ พิสิษฐ์กุล:การติดตามผู้ป่วยวัณโรคที่อยู่ระหว่างการรักษา และโอนออก จังหวัดพะเยา ปี 2561 จากข้อสังเกต
ของสาธารณสุขนิเทศก์ ทาไมพะเยามีการเปลี่ยนแปลงการวินิจฉัยมาก ช่วยคุยกับโรงพยาบาลขั้นตอนการวินิจฉัยว่าดาเนินการ
ตามมาตรฐานหรือไม่ ฝากผู้บริหารช่วยดาเนินการด้วย นอกจากนี้พบว่าตายระหว่างรักษา ร้อยละ 15.59 ถ้าดูแลรักษาให้
ครบ อัตราการรักษาสาเร็จจะอยู่ที่ ร้อยละ 77 ซึ่งต่ากว่าเป้าหมาย ประเด็นที่จะติดตามต่อคือการคัดกรองในผู้ป่วย HIV พบ
ผลเสมหะบวก ให้ดูตามมาตรฐานในการรักษาผู้ป่วย HIV ซึ่งบูรณาการ TB เข้าไปอยู่แล้ว และเข้มข้นต่อการดูแลระหว่างการ
รักษาระยะเข้มข้น รวมถึงการคัดกรองการดื่มสุราให้ผู้ป่วยด้วย เชิญทีมแพทย์ และสหวิชาชีพ จาก รพ.,สสอ., รพ.สต. ที่
เกี่ยวข้องการดาเนินงานวัณโรค ประชุม Update แนวเวชปฏิบัติการคัดกรอง วินิจฉัยรักษาและฟื้นฟู วัณโรค และทิศทางการ
ดาเนินงานปี 2562 วันที่ 7 สิงหาคม 2561 ณ ห้องพุดตาน โรงแรมเกทเวย์ วิทยากร จากสานักวัณโรค กรมควบคุมโรค
มติที่ประชุม:รับทราบ
4.6 ความก้าวหน้าโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
คุณฉัตรศิริ พิสิษฐ์กุล:ความก้าวหน้าการดาเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดพะเยา ปี
2561 ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 1. ผู้ป่วยพิษสุนัขบ้า เท่ากับศูนย์ 2. ผู้สัมผัส ได้รับการฉีดวัคซีน 100 %
จังหวัดพะเยายังเป็นพื้นที่สีเหลือคือเป็นพื้นที่ตาบลเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ จ.พะเยา
- 10 ธ.ค. 59 ม.6 บ้านผาตั้ง ต.ขุนควร อ.ปง
- 16 ม.ค. 60 ม.12 บ้านฮวก ต.ภูซาง อ.ภูซาง
- 5 ก.ย.60 ม.6 บ้านดอนไชย ต.จุน อ.จุน
- 3 เม.ย.61 ม.7 บ้านสิบสองพัฒนา ต.ผาช้างน้อย อ.ปง
การติดตามผู้สัมผัสมาฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า จาก ระบบ ร.36 ยังพบว่าได้รับรายงานการฉีดวัคซีนเข็มไม่ครบ ขอให้
ติดตามหากพบว่าผู้ที่ไม่มาฉีด เนื่องจากแมวหรือสุนัขที่เฝ้าระวังไม่ได้เสียชีวิตภายใน 10 วัน หรือมีประวัติการรับวัคซีนมาก่อน
ขอให้บันทึกและดาเนินการปิด caseในระบบรายงาน ในส่วนของวัคซีนคงคลังทุกแห่งมีเพียงพอ
การดาเนินการจัดทาแผน DHS ด้านโรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดพะเยา มีพื้นที่เสี่ยงโรคพิษสุนัขบ้า 3 อาเภอ (4 ตาบล และ
มีเขตพื้นที่ติดชายแดน มีการดาเนินงานร่วมกับหน่วยงานปศุสัตว์จังหวัด อาเภอ, อปท. และภาคีเครือข่าย โดยกระบวนการ
อาเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง ในการจัดการสุขภาพระดับอาเภอ ทั้ง 9 อาเภอ ขอความร่วมมือ บรรจุ “โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี” ให้อยู่ในแผนปฏิบัติการขององค์กร ทุกระดับ ในปี 2562 ใช้กลไก พชอ. ในการขับเคลื่อนการดาเนินงานร่วมกับ
หน่วยงานอื่นๆ

มติที่ประชุม:รับทราบ
4.7 รายงานสถานการณ์โรคที่สาคัญในเดือนกรกฎาคม 2561
คุณฉัตรศิริ พิสิษฐ์กุล:สรุปสถานการณ์โรคที่สาคัญ จ.พะเยา เดือน กรกฎาคม 2561 4 เหตุการณ์สาคัญ
1. โรคไข้เลือดออก สถานการณ์ข้อมูลผู้ป่วย 82 ราย แนวโน้มผู้ป่วยในเดือนกรกฎาคม น้อยลง ในช่วงเดือนสิงหาคม
ฝนตกชุกจะทาให้ผู้ป่วยเพิ่มขึ้นไป หากไม่ได้การเฝ้าระวังให้ดี จากข้อสั่งการ VDO conference ในระดับอาเภอให้เปิด EOC
หากมีการระบาด การควบคุมมาตรการยุงพาหะดาเนินการตามนโยบาย 1 วัด 1 โรงพยาบาล ขอให้รายงานค่าดัชนีลูกน้า
ยุงลายผ่าน แอปพลิเคชั่นแอนตี้ยุง โครงการจิตอาสาปราบยุงลายให้ดาเนินการตลอดช่วงเดือนสิงหาคม ทุกกิจกรรมขอให้ส่ง
รายงานและภาพกิจรรมมายังจังหวัดเพื่อรวบรวมส่งกระทรวงต่อไป
2. โรคติดเชื้อไวรัส Zika ในพื้นที่ตาบลฝายกวาง จานวนผู้ป่วย 68 ราย มีหญิงตั้งครรภ์ 1 ราย พื้นที่สามารถควบคุม
สถานการณ์ระบาดได้ ภายใน 1 เดือน
3. โรคติดเชื้อ Streptococcus suis ในพื้นที่อาเภอเชียงคา อาเภอปง สาเหตุเกิดจากพฤติกรรมรับประทานหมูดิบ
หรือสุกๆดิบๆ ฝากประเด็นการสื่อสารให้ประชาชน
4. ผู้ป่วยรับประทานเห็ดพิษ (Mushroom poisoning) พบผู้ป่วย 13 ราย ขอให้สื่อสารความเสี่ยงแก่ประชาชน
ประธาน:โรคไข้เลือดออกฝากผู้บริหารทุกท่านติดตามอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของเห็ดพิษ
มติที่ประชุม:รับทราบ
4.8 สรุปสาระสาคัญของการประชุม CFO
คุณสุรินทร์ ใจมั่น:สรุปผลการประชุมคณะทางานพัฒนาระบบการเงินการคลัง ระดับจังหวัด ครั้งที่ 10/2561
1. งบประมาณในรายการ PPB จ่ายแบบ Fee Schedule ปี 2562 ซึ่งเป็นการจ่ายโดยต้องมีการบันทึกในระบบ E- Claim
ก่อนถึงจะได้เงิน
2. แนวทาง เงื่อนไขและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่าย QOF
1. ตัวชี้วัดคุณภาพผลงานบริการ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
1) ตัวชี้วัดกลาง จานวน 6 ตัว เป็นตัวชีว้ ัดที่บูรณาการระหว่าง สปสช., กระทรวงสาธารณสุข, สสส.
2) ตัวชี้วัดระดับเขต ไม่เกิน 5 ตัว โดยใช้กลไกการมีส่วนร่วมกับผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ โดยผ่านความ
เห็นชอบ อปสข.ตามงบคุณภาพผลงานบริการ : QOF61
2. จัดให้มีคณะทางาน หรือ กลไกการมีส่วนร่วมเพื่อบริหารจัดการ กาหนดแนวทางการจัดสรรงบจ่ายตาม
เกณฑ์คุณภาพผลงานบริการให้หน่วยบริการที่มีผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดคุณภาพผลงานบริการ ที่ผ่านเกิน
เป้าหมายตามแนวทางที่ สปสช.กาหนด
3. การกาหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดคุณภาพผลงานบริการ ให้สปสช.เขตกาหนดค่าเป้าหมายจากผลงานบริการ
ในระดับพื้นที่ โดยอาศัยกลไกการมีส่วนร่วมกับผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ โดยผ่านความเห็นชอบจาก อปสข.
4. จัดสรรงบเพียงครั้งเดียว ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนสิงหาคม 2561 โดยใช้ข้อมูลบริการไตรมาส 3 และ 4
ปีงบประมาณ 2560 และไตรมาส 1 และ 2 ปีงบประมาณ 2561 ที่ สปสช. ได้รับจากหน่วยบริการภายใน 30
เมษายน 2561

5. กรณีที่งบเหลือจาก Global budget ระดับเขต กาหนดจ่ายให้หน่วยบริการประจาตามจานวนผู้
ลงทะเบียนสิทธิ โดยผ่านความเห็นชอบจาก อปสข.
สรุปการจัดสรรงบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการปี 2561 แก่หน่วยบริการต่างๆ แยกรายจังหวัด สปสช.เขต 1
เชียงใหม่ วงเงิน 92,986,622.00 บาท (22.81 บาท/ปชก.) จังหวัดพะเยาได้รับจัดสรรอยู่ที่ 19.4 ลบ.
3. การจัดสรรเงิน Op individual data 2556 (งบคงค้าง) มติที่ประชุม 7x7 ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 16 ส.ค.60 ในส่วน
ของจังหวัดพะเยา ดังนี้
รายงานเอกสารการโอนเงินแยกตามหน่วยงาน
(OP INDIVIDUAL6000381955/2013) โอน 9 ก.ค. 2561
ลาดับ
จานวนเงิน
รพ.พะเยา
135,835.56
ี งคา
รพ.เชย
108,528.82
รพ.จุน
50,483.15
ี งม่วน
รพ.เชย
16,189.83
รพ.ดอกคาใต ้
90,718.79
รพ.ปง
58,567.69
รพ.แม่ใจ
49,266.16
รวม
509,590.00

จากมติ CFO เห็นควรให้ทุก CUP ดาเนินการจัดสรรให้เรียบร้อย
มติที่ประชุม:เห็นชอบ
4. สรุปผลการประชุมอปสข. ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 20 ก.ค.61
-การปรับเกลี่ยโควตาผ่าตัดข้อเข่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2561 (รพ.พะเยา ไม่ได้รับการปรับเกลี่ยเพิ่ม)
- การปรับเกลี่ยโควตาผ่าตัดต้อกระจก หลังไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2561 จังหวัดพะเยาได้โควตาเพิ่มขึ้น 231
ราย
-อนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบค่าเสื่อมตามแผนที่ได้รับการอนุมัติแล้ว ระดับหน่วยบริการ (70 %) รพ.ดอกคาใต้
วงเงิน 30,000 บาท
-การปรับวงเงินค้นหาผู้ป่วยวัณโรค (AFC) และงบการกินยา (DOT) งบการกินยา (DOT) วงเงิน 5,605,250 บาท
(วงเงินเดิม 5,982,529 บาท) งบค้นหาผู้ป่วยวัณโรค (AFC) วงเงิน 1,401,312 บาท (วงเงินเดิม 1,493,214 บาท)
5. การกาหนดค่าถ่วงน้าหนัก (ค่าK2) งบเพิ่มเติม IP ประจาปี 2561 จังหวัดพะเยาได้รับการปรับอยู่ 2 แห่ง รพ.ดอกคาใต้
และ รพ.แม่ใจ ซึ่งจะได้รับเงินเพิ่มขึ้นตามค่า Sum Adj. ซึ่งจะมีผลให้ รพท.ไปรับเงินลดลง วัตถุประสงค์ของการปรับค่า K2
คือการชาระหนี้คงค้าง มติ CFO: ตามจ่าย Op refer ในจังหวัด ปีงบฯ2561 ดังนี้
- รพ.เชียงม่วน จ่าย 100% รพ.จุน/รพ.ปง จ่าย ไม่น้อยกว่า 7 เดือน
- รพ.แม่ใจ/รพ.ดอกคาใต้ จ่ายไม่น้อยกว่า 9 เดือน ซึ่งจะต้องตอบโจทก์ของผู้ตรวจตามผลการปรับค่า K

6.การบริหารจัดการคลังร่วม 2562 มติ CFO ไม่มีการกันเงินปีงบประมาณ 2562 Op refer ในจังหวัด กรณี Op refer
นอกจังหวัดขอพิจารณาอีกครั้ง สาหรับคลังยาร่วม ให้ทาโครงการขอสนับสนุนเงินระหว่างหน่วยบริการเหมือนปี 61
7. การปรับราคา Lab รพ.พะเยา/รพ.เชียงคา ซึ่งเป็นต้นทุน Direct cost โดยรพ.สามารถ claim กรมบัญชีกลางได้สาหรับ
ผู้ป่วยเบิกได้ ที่ประชุมเสนอให้ เจ้าหน้าที่ LAB ของโรงพยาบาลทุกแห่งด้วยคุยกันก่อน
ลาดับที่

รายการทดสอบ

อัตราเดิม*

Cost รพ.พะเยา

อัตราทีข
่ อปรับ

1

TPHA

50

80.79

65

2

Amylase

25

32.93

30

3

Urine Electrolyte

25

36.92

30

4

Crypto Ag

140

98.88

90

5

PRC 1 unit

550

828.46

780

6

Whole Blood 1 unit

550

969.99

850

7

FFP 1 unit

250

388.58

380

8

Plt.Conc 1 unit

300

388.58

380

9

Donor Marker 1 unit

440

704.38

610

10

G-6-PD

25

54.94

50

11

PT

60

54.94

50

12

PTT

60

54.94

50

125.24

110

262.5

210

รายการเพิม
่ เติม
1

Hb A1C

2

Thyphoid (Salmonella IgG)

3

Scrup thyphus

230.89

190

4

CA1-99

254.21

210

5

Serum Iron

53.46

50

6

TIBC

73.46

70

7

Ferretin

176.6

150

8

PTH

170.66

140

มติที่ประชุม:ให้หารือกันระหว่างโรงพยาบาลและนามติเข้าที่ประชุม กวป.อีกครั้งหนึ่ง
4.9 ประชาสัมพันธ์การสมัครเป็นสมาชิกสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข
คุณปิยพร ผดุงวงศ์:สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาได้จัดทาคาสั่งแต่งคณะกรรมการ สมาคมแม่บ้านสาธารณสุข สาขา
จังหวัดพะเยา โดยมี เภสัชกรหญิงพยอม เพชระบูรณิน เป็นประธาน และกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพเป็นเลขานุการ วัตถุประสงค์
เพื่อดาเนินกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ และช่วยเหลือผู้ยากไร้ เผยแพร่กิจกรรมของสมาคมฯ ดังนั้นขอประชาสัมพันธ์ให้
บุคลากรสาธารณสุขทุกท่าน ร่วมสมัครเป็นสมาชิก โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
มติที่ประชุม:รับทราบ
วาระที่ 5
เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
5.1 โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ เฉลิมพระเกียรติฯ ระยะที่ 5

คุณจารุวรรณ บัวบึง: ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้มูลนิธิ
กาญจบารมี จัดหน่วยคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส
การคัดเลือกพื้นที่กิจกรรมที่ผ่านมา
ครั้งที่ 1 ศาลาประชาคม อาเภอเมืองพะเยา
ครั้งที่ 2 อาเภอดอกคาใต้, อาเภอปง
ครั้งที่ 3 เทศบาลเวียง อาเภอเชียงคา
ครั้งที่ 4 ที่ว่าการอาเภอจุน
สาหรับครั้งนี้เป็นครั้งที่ 5 กาหนดจัดกิจกรรมในพื้นที่ อาเภอแม่ใจ วันที่ 16-17 ส.ค.61 ณ หอประชุมที่ว่าการอาเภอแม่ใจ
การเตรียมการ
1. กาหนดและจัดเตรียมสถานที่ให้บริการ
2. เตรียมบุคลากร
- รังสีแพทย์ 1 คน เพื่ออ่าน Mammogram
- ศัลยแพทย์ สูตินารีแพทย์หรือแพทย์เวชศาสตร์ทั่วไป 2 คน เพื่อตรวจเต้านม
- พยาบาลหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จานวน 20-30 คน เพื่อสอนการตรวจเต้านมด้วยตนเองและ
ตรวจเต้านมให้กับสตรีกลุ่มเสี่ยง
3. คัดกรอง ค้นหาสตรีที่มีปัจจัยเสี่ยงและด้อยโอกาส ให้ได้จานวน 250-350 คน และนาสตรีเหล่านี้มา
ร่วมงานร่วมกิจกรรม
4. แพทย์คัดเลือกสตรีกลุ่มเสี่ยงให้เหลือ 30 ราย เพื่อเอ็กซเรย์เต้านมในวันนั้น
5. ประสานความร่วมมือกับประธาน อสม.และ อสม. เพื่อร่วมโครงการ
ในการนี้ สสจ.พะเยา มีหนังสือประสานขอเชิญร่วมปฏิบัติงานกิจกรรมคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านม
เคลื่อนที่ เฉลิมพระเกียรติฯ ไปยังโรงพยาบาลทุกแห่ง และสานักงานสาธารณสุขอาเภอ ทุกอาเภอแล้ว โดยขอความร่วมมือ
บุคลากรผู้เชี่ยวชาญได้แก่ รังสีแพทย์, ศัลยแพทย์, แพทย์เวชศาสตร์ทั่วไปพยาบาล, เจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง เข้าร่วมปฏิบัติงานในวันดังกล่าว
มติที่ประชุม:เห็นชอบ
วาระที่ 6
เรื่องอื่นๆ
6.1 ขอเชิญร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินคัดเลือก รพ.สต.ดีเด่นระดับภาคเหนือ ณ สอน.อนาลโย ในวันพฤหัสบดีที่ 9
สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น.
มติที่ประชุม:รับทราบ
6.2 โครงการปั่นปันรัก ภูกามยาวเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง
ขอขอบคุณคณะกรรมการวางแผนประเมินผลสาธารณสุขทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมพร้อมเพรียงกัน ขอปิดประชุม
มติที่ประชุม:รับทราบ
เลิกประชุม เวลา 16.30 น.

นายชนะชล บุญปั๋น
บันทึกการประชุม
นางนงคราญ เผ่าก๋า ผู้ตรวจรายงานการประชุม

