สรุปการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑
วันอังคาร ที่ ๓ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุม ๑ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
รายชื่อคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม
๑. นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูระณิน
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา
๒. แพทย์หญิงจิรพร ภัทรนุธาพร
ผู้อานวยการโรงพยาบาลพะเยา
๓. นายแพทย์ดนัย ภัทรเธียรสกุล
ผู้อานวยการโรงพยาบาลเชียงคา
๔. นายบัญญัติ สุริยะไชย
นว.สาธารณสุขชานาญการพิเศษ(ด้านส่งเสริมพัฒนา)
๕. ทพ.ชาญ เชิดชูเหล่า
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญด้านทันตสาธารณสุข
๖. นายแพทย์สมภพ เมืองชื่น
ผู้อานวยการโรงพยาบาลเชียงม่วน
๗. นายแพทย์สุกิจ ทิพทิพากร
ผู้อานวยการโรงพยาบาลจุน
๘. นายแพทย์สุชาญ ปริญญา
ผู้อานวยการโรงพยาบาลปง
๙. นายแพทย์สัมฤทธิ์ ตันติวัฒนากุล
ผู้อานวยการโรงพยาบาลแม่ใจ
๑๐. น.ส.อิ่มเอิบ สุทธิวรรณ
แทน ผู้อานวยการโรงพยาบาลดอกคาใต้
๑๑. นายสุประวัติ เผ่าอินทร์
แทน หัวหน้ากลุ่มงาน พรส. รพ.พะเยา
๑๒. นางฉลวย หาลือ
แทน หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพ.เชียงคา
๑๓. นายแดนชัย ชอบจิตร
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา
๑๔. นายอนุโรจน์ ศุภการกาจร
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
๑๕. นางสุรีย์ภรณ์ เลิศวัชรสกุล
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพฯ
๑๖. นางพิมพ์ชนก หยีวิยม
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
๑๗. นางพรรณเพ็ญ ใจการ
แทน หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
๑๘. นายเฉลิม ใจอุ่น
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
๑๙. น.ส.ญาณิน สายโกสุม
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ
๒๐. นายจรัส ไชยแสงคา
หัวหน้ากลุ่มงานตรวจสอบภายใน
๒๑. น.ส.มติมนต์ กาวิละ
แทน หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค
๒๒. นางจารุวรรณ บัวบึง
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
๒๓. นส.จิดาภัทร เนตรสุวรรณกุล
แทน หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
๒๔. นางปรียานุช เชิดชูเหล่า
หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
๒๕. น.ส.ขวัญเนตร เบิกบาน
หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทย
๒๖. ทพ.ประสิทธิ์ วงศ์สุภา
แทน หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข

๒๗. นายไพรัช วงศ์จุมปู
สาธารณสุขอาเภอเมืองพะเยา
๒๘. นายสุภักดิ์ วงศ์ประสิทธิ์
สาธารณสุขอาเภอดอกใต้
๒๙. นายไชยยนต์ วงศ์ใหญ่
สาธารณสุขอาเภอเชียงคา
๓๐. นายประสงค์ หาลือ
สาธารณสุขอาเภอปง
๓๑. นายภูวนารถ ลิ้มประเสริฐ
แทน สาธารณสุขอาเภอแม่ใจ
๓๒. นายวรศิลป์ ผัดมาลา
สาธารณสุขอาเภอเชียงม่วน
๓๓. นายชัยย์นัน พัฒนไพจิตร
สาธารณสุขอาเภอภูซาง
๓๔. นายมนตรี วิลาชัย
สาธารณสุขอาเภอภูกามยาว
๓๕. นางนงคราญ เผ่าก๋า
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
๓๖. นางพรพิรุณ มูลเครือคา
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน
๓๗. นายชนะชล บุญปั๋น
นักวิชาการสาธารณสุข
คณะกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม เนื่องจากติดราชการ
1. นายแพทย์สุคนธ์ คาวิชัย
ผู้อานวยโรงพยาบาลพะเยาราม
2. พ.ท.นพ.ธนรัฐ ลาจวน
ผู้อานวยการค่ายขุนเจืองธรรมิกราช
3. นายแพทย์ประพัฒน์ ธรรมศร
หัวหน้ากลุ่มงาน พรส. รพ.เชียงคา
4. นายทวีศักดิ์ ศรีวงค์พันธ์
หน.ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที่ 1.3 เชียงราย
5. ว่าที่รต.จิตเกษม ประสิทธิ์อยู่ศีล
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯเทศบาลเมืองพะเยา
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางศุภลักษณ์ ตันติวัฒนากุล
ทันตแพทย์ชานาญการพิเศษ
๒. น.ส.วัชรินทร์ นามวงศ์
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
๓. นางแสงเทียน นันทะวงศ์
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
๔. นายสิทธิชัย ใสสม
นักวิชาการสาธารณสุข
๕. นายจักรวาล อินเทศ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. ประธานกล่าวเปิดประชุม และดาเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
เรื่องก่อนวาระการประชุม
- มอบเกียรติบัตร รพ.สต.ดีเด่น,ผู้บริหารดีเด่น ,เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ดีเด่น ระดับจังหวัดพะเยา ปี ๒๕๖๑
สสอ.เมือง/นายกสมาคมฯ:ตามที่สมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย จังหวัดพะเยาร่วมกับสานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
ได้ออกประเมินคัดเลือกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลดีเด่น จังหวัดพะเยา ประจาปี ๒๕๖๑ เพื่อเป็นเกียรติให้กับบุคลากร
และ รพ.สต.ที่ได้รับการคัดเลือกระดับจังหวัด เรียนเชิญท่านประธาน มอบเกียรติบัตร ดังนี้
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลดีเด่น จังหวัดพะเยา
๑. สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ อนาลโย ตาบลสันป่าม่วง อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

๒. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลป่าตึง อาเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
๓. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลฝายกวาง อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา
๔. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเชียงแรง อาเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
๕. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลน้าปุก อาเภอปง จังหวัดพะเยา
๖. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านท่าฟ้าใต้ อาเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา
๗. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านถ้า อาเภอดอกคาใต้ จังหวัดพะเยา
๘. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลป่าฝาง อาเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
๙. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหงส์หิน อาเภอจุน จังหวัดพะเยา
ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลดีเด่น จังหวัดพะเยา
1. นายอานนท์ วัฒนกรกูล สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ อนาลโย ตาบลสันป่าม่วง อาเภอเมืองพะเยา จังหวัด
พะเยา
2. นางอาภาพร ชาวเมือง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลป่าตึง อาเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
3. นางมณัสสิการญ์ ทวีเดช โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลฝายกวาง อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา
4. นายสมชาย อยู่ดี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเชียงแรง อาเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
5. นายภาณุสิทธิ์ จางศิริกูล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลน้าปุก อาเภอปง จังหวัดพะเยา
6. นายวิรัต ชัยวัง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านท่าฟ้าใต้ อาเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา
7. นายประจักร กองตัน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านถ้า อาเภอดอกคาใต้ จังหวัดพะเยา
8. นางบัวนา วงศ์ษาคา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลป่าฝาง อาเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
9. นางจาปี กาศสนุก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหงส์หิน อาเภอจุน จังหวัดพะเยา
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลดีเด่น จังหวัดพะเยา
1. นางวรรณวิภา ยะนา ตาแหน่ง เจ้าพนักงานทันสาธารณสุขปฏิบัติงาน
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ อนาลโย ตาบลสันป่าม่วง อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
2. นางอังสนา อินทร์เทศ ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลป่าตึง อาเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
3. นางสาวแจ่มใส ขาวสะอาด ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลฝายกวาง อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา
4. นางวัชราภรณ์ พึ่งพวก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเชียงแรง อาเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
5. นางชนนพร คนงาน ตาแหน่ง นักวิชาการสาสธารณสุขชานาญการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลน้าปุก อาเภอปง จังหวัดพะเยา
6. นางนฤชยา ยามเย็น ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านท่าฟ้าใต้ อาเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา
7. นางสาวรัชนก โยธาดี ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านถ้า อาเภอดอกคาใต้ จังหวัดพะเยา
8. นายเวชยันต์ วรรณแก้ว ตาแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลป่าฝาง อาเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
9. นางวันเพ็ญ จักรเงิน ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหงส์หิน อาเภอจุน จังหวัดพะเยา
ประธาน:ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านและขอให้รักษาความดีนี้ไว้ตลอดไป
วาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 สรุปการประชุมผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข จ.อุดรธานีวันที่ 14-15 มิถุนายน 2561
- smart hospital ให้หน่วยบริการมีการจัดคิวให้บริการแก่ผู้รับบริการเพื่อลดการแออัด ลดระยะเวลารอคอย
- กรณีการเรียกร้องของลูกจ้างกระทรวงสาธารณสุข ทีจ่ ้างต่ากว่าวุฒิ ซึ่งเกี่ยวข้องกับกฎหมายแรงงานในเรื่องของการจ้างงาน พบว่าของพะเยาไม่มีเหตุการณ์ ในกรณีดังกล่าว
-ระเบียบของเงินบริจาค การเปิดบัญชี ขอให้ผู้บริหารได้ศึกษาระเบียบ และดาเนินการให้ถูกต้อง
-TB ยังคงเป็นปัญหา เนื่องจากพบว่าอัตราการเข้าถึงบริการในกลุ่มเสี่ยงยังต่า อัตราการตายสูง อัตราการรักษาสาเร็จ
ต่า มีอัตราการดื้อยาอยู่
-ไข้เลือดออก พบว่ามีผู้เสียชีวิตในหลายจังหวัดและเริ่มมีอัตราป่วยแนวโน้มสูงขึ้น ทุกพื้นทีต่ ้องมีมาตรการควบคุม
อย่างเข้มข้นมิให้เกิดการระบาด
-การถ่ายโอน รพ.สต.สู่ อปท. ขอให้ผู้บริหารทาความเข้าใจ ชี้แจง ผลได้ผลเสีย ให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หาข้อมูลทั้ง
สองด้าน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมทั้งสองฝ่าย ที่สาคัญประชาชนได้ประโยชน์สูงสุด มอบ นพ.สสจ. เป็นตัวกลางรับในเรื่องการ
ทาประชาพิจารณ์ ให้เจ้าหน้าที่ได้แสดงความคิดเห็น ประมวลเป็นภาพรวมต่อไป
-โครงการ 1 วัด 1 โรงพยาบาล ขอให้มีกิจกรรม ส่งเสริม ป้องกันโรค สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในช่วงเดือนกรกฎาคม มี
การขยาย 1 วัด 1 รพ.สต.
-โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย โดย รมต.กระทรวงสาธารณสุข ได้ลงนามร่วมกับ รมต.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ใน
เรื่องของการผลิตอาหารที่ปลอดภัยให้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาล และการคุ้มครองผู้บริโภคและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร
สอดคล้องกับนโยบายเกษตรอินทรีย์ของรัฐบาล ใน ปี 61 เป้าหมาย รพท.ทุกแห่ง และในเดือน ก.ย.61 ขยายไปสู่ รพช.ทุก
แห่ง
มติที่ประชุม:รับทราบ
1.2 การเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขในการเปิดด่านชายแดนบ้านฮวก
สภาความมั่นคงได้ศึกษาถึงความเป็นไปได้และขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการเสนอในคณะรัฐมนตรี คาดการณ์ว่าน่าจะเปิด
ได้ในเดือนสิงหาคม 2561 ในส่วนของสาธารณสุขได้รับมอบตัวอาคารทั้งฝั่งขาเข้าและขาออก รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ซึง่
เราจะต้องเตรียมพร้อมทั้งระบบการเฝ้าระวังโรคติดต่อ การคุ้มครองผู้บริโภค ขยะและสิ่งแวดล้อม การรักษาพยาบาลหน่วย
บริการที่อยู่ใกล้ด่าน โดยรพ.เชียงคารองรับระบบส่งต่อ ระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนา การบริหารจัดการ
ในช่วงแรกเป็น การจัดคนอยู่เวร การจัดโอที ค่าตอบแทนบุคลากรนอกสังกัด ซึ่งต้องคุยกันในรายละเอียดต่อไป
มติที่ประชุม:รับทราบ

1.3 โครงการสามล้าน สามปี เลิกบุหรี่ทั่วไป
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือดาเนินการในโครงการปั่นจักรยาน สามล้านสามปี เลิกบุหรี่ทั่วไปเพื่อเทิดไท้องค์
ราชัน รวมถึงการจาหน่วยเสื้อเพื่อสมทบทุน ซึ่งจุดเริ่มต้นที่จังหวัดเชียงรายและผ่านจังหวัดพะเยาและสิ้นสุดที่กระทรวง
สาธารณสุข ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561
มติที่ประชุม:รับทราบ
1.4 การรณรงค์ใส่เสื้อเหลืองตลอดเดือนกรกฎาคม 2561 เพื่อเทิดพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยเฉพาะในวัน
28 กรกฎาคม 2561 จะมีกิจกรรมพิเศษ ของจิตอาสาและแม่บ้านสาธารณสุข ซึ่งรายละเอียดของกิจกรรมจะแจ้งให้ทราบอีก
ครั้งหนึ่ง
มติที่ประชุม:รับทราบ
1.5 การเตรียมการงบจังหวัด กลุ่มจังหวัด ปี 2563 รวมทั้งเตรียมเสนอโครงการเพิ่มเติมสาหรับงบเหลือจ่าย โดยเฉพาะใน
เรื่องของโครงการที่เกี่ยวกับการดาเนินการด่านชายแดนบ้านฮวก เช่น การจัดค่าตอบแทน ค่าทางานล่วงเวลาของบุคคลอื่นที่
ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ในสังกัดสามารถของบของจังหวัดได้ โครงการเกี่ยวกับผู้สูงอายุสอดคล้องกับการพัฒนาของจังหวัด และ
โครงการเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบูรณาการกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
มติที่ประชุม:รับทราบ
1.6 สรุปการประชุมจากคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 1 ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 1๒ มิถุนายน 2561
สรุปการประชุมจากคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 1 ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 11 มิถุนายน 2561
๑. โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงทางการเงิน ฝากผู้บริหารกากับติดตามอย่างใกล้ชิด ให้มีความร่วมมือระหว่าง รพท. รพช.ที่มี
ศักยภาพการดูแลผู้ป่วย Intermediate care
๒.โครงการ 1 วัด 1 โรงพยาบาลสามารถดาเนินการมากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ ให้รายงานผลการดาเนินงาน
๓. พชอ.ถือว่าเป็น High light ที่สาคัญของอาเภอ เน้นการมีส่วนร่วม การคัดเลือกประเด็นและการใช้งบแบบบูรณาการ
๔.TB เป็นปัญหาของเขต ๑ ทุกจังหวัดต้องให้ความสาคัญ
๕.COPD ขอให้แต่ละจังหวัดสารวจเครื่อง Spirometer ที่ได้มาตรฐาน ไม่จาเป็นต้องมีครบทุกโรงพยาบาล สามารถเวียนกัน
ใช้ได้
๖.โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เป้าหมายระดับประเทศยังต่ามาก คงต้องช่วยกันในการเร่งรัดดาเนินการ
๗.การประชุมวิชาการเขต ๑ กาหนดวันที่ 23-25 กันยายน 2561 สถานที่จังหวัดเชียงราย
๘. สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติรอบที่ 2 กาหนดวันที่ 15-16 สิงหาคม 2561 ณ จังหวัดแพร่
9.การติดตามงบประมาณภาพรวมเขตยังต่ากว่าเป้าหมาย (ทั้ง สสจ.,รพ.) เร่งรัดดาเนินการปรับกระบวนการให้เร็วขึ้น เป็น
มิถุนายน-กรกฎาคม
10.การเตรียมงบลงทุน ปี 62 สิ่งที่ต้องเตรียม การก่อสร้าง ความพร้อมกรรมสิทธิ์ที่ดิน ใบเสนอราคา ครุภัณฑ์เตรียม ใบเสนอ
ราคา spec ให้เรียบร้อย ให้เวลา 1 เดือนสาหรับเตรียมการ สาหรับปี 63 ให้ทบทวนแผน SP
11.ประเด็นการส่งต่อผู้ป่วยระหว่าง รพช.ไปยัง รพท./รพศ. ด้านความปลอดภัยของบุคลากรและทีมส่งผู้ป่วย มติที่ประชุมสรุป
ดังนี้

- กรณีใช้เวลาการ refer เกิน 3 ชั่วโมง ควรจัดที่พักให้บุคลากรและทีมงาน
- ในการ refer จาก รพช. ไป รพท. ให้ทีมส่งต่อทีมแรกสิ้นสุดภารกิจ และให้เป็นหน้าที่ของ รพท.หากจะมีการส่ง
ต่อไปยัง รพ.ที่ 3 ต่อไป ยกเว้นผู้ป่วยได้รับการส่งกลับที่เดิม
- ให้แต่ละจังหวัดนา GAP และทบทวนระบบและแก้ปัญหาเนื่องจากแต่ละพื้นที่แตกต่างกัน
มติที่ประชุม:รับทราบ
1.7 เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ(งบยาเสพติด)
สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการสนับสนุนการบาบัด รักษาฟื้นฟูสภาพผู้ติดยาเสพติดฯ ปี 2561 ณ วันที่ 30 มิ.ย.61
ลา
ดับ

หน่วยงาน

ได้รับจัดสรร(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

%

คงเหลือ
(บาท)

%

1.

รพ.พะเยา

447,000

26,600

5.95

420,400

94.05

2.

รพ.เชียงคา

226,300

153,000

67.61

73,300

32.39

3.

รพ.ดอกคาใต้

196,200

0

0

196,200

100

4.

รพ.แม่ใจ

102,300

83,100

81.23

19,200

18.77

5.

รพ.จุน

103,900

5,000

4.81

98,900

95.19

6.

รพ.ปง

199,900

118,857.20

59.46

81,042.80

40.54

7.

รพ.เชียงม่วน

34,800

0

0

34,800

100

8.

สสอ.เมือง

62,200

31,200

50.16

31,000

49.84

9.

สสอ.เชียงคา

37,100

0

0

37,100

100

10.

สสอ.ดอกคาใต้

25,800

0

0

25,800

100

11.

สสอ.แม่ใจ

30,100

0

0

30,100

100

12.

สสอ.จุน

20,500

6,200

30.24

14,300

69.76

13.

สสอ.ปง

55,800

0

0

55,800

100

14.

สสอ.เชียงม่วน

11,600

8,000

68.97

3,600

31.03

15.

สสอ.ภูซาง

14,100

11,100

78.72

3,000

21.28

16.

สสอ.ภูกามยาว

12,600

0

0

12,600

100

17.

สสจ.พะเยา

444,300

341,470

76.86

102,830

23.14

2,024,500

784,527.20

38.75

1,239,972.80

61.25

(จัดสรรงวดที1่ )
จัดสรรงวดที่ 2
1,357,000

3,461,500

784,527.20

22.66

2,676,972.28

77.34

เนื่องจากยังคงเหลือเวลาการดาเนินงานอีก 3 เดือน ฝากผู้บริหารเร่งรัดดาเนินการ
มติที่ประชุม:รับทราบ
1.8 สรุปการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดวันที่ 29 มิถุนายน 2561
- มีการแนะนาข้าราชการที่ย้ายมารับตาแหน่งในจังหวัดพะเยา
1) นางสุวรา พงษ์ปัญญาเนตร ตาแหน่งใหม่แรงงานจังหวัดพะเยา
2) นายวิชัย เลิศพงศ์ไพศาล ตาแหน่งใหม่ อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
3) นายจีรศักดิ์ แสงหอย ตาแหน่งใหม่ นายอาเภอภูกามยาว
4) นายสุทธิรัตน์ กรรณล้วน ตาแหน่งใหม่ สถิติจังหวัดพะเยา
- การเบิกจ่ายงบดาเนินงาน ดาเนินงานค่อนข้างเป็นไปตามเป้าหมาย
- วันสาคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตร ให้ทุกหน่วยราชการร่วมกิจกรรมที่จังหวัดจัดทุกครั้ง
- กิจกรรมสาคัญในเดือนกรกฎราคม 2561
1) วันที่ 11 กรกฎาคม พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ ศาลาประชาคม
2) วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพย
วรางกูร วันเฉลิมพระชนมพรรษา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ณ วัดศรีโคมคา การแต่งกาย
ชุดปกติขาว
3) วันที่ 18 กรกฎาคม กาแฟยามเช้า ณ สโมสรเทศบาลเมืองพะเยา
4) วันที่ 26 กรกฎาคม ประชุมกรมการบริหารส่วนราชการจังหวัดพะเยาประจาเดือนกรกฎาคม 2561
มติที่ประชุม:รับทราบ
1.9 เสื้อทูบีนัมเบอร์วัน
นโยบายผู้ว่าราชการจังหวัด โดย สสจ.เป็นเลขาฯ ซึ่งเป็นโครงการพระราชดาริ วัตถุประสงค์เยาวชนห่างไกลยาเสพติด
และขยายเครือข่ายทูบีนัมเบอร์วันในหน่วยงานต่างๆ การหารายได้เข้ากองทุนโดยการจาหน่ายเสื้อให้กับข้าราชการใส่ทุกวันพุธ
เป็นสีบานเย็นซึ่งเป็นสีประจาจังหวัดพะเยา มีอยู่ 2 ประเภท เสื้อโปโล ทูบีนัมเบอร์วันจังหวัดพะเยา จาหน่วยในราคา 299
บาท เสื้อยืด ราคา 199 บาท และในวันประชุมประจาเดือนหัวหน้าส่วนราชการจะนาเข้าในวาระการประชุมด้วย
มติที่ประชุม:รับทราบ
วาระที่ 2
เรื่องการรับรองรายงานการประชุมเดือนพฤษภาคม 2561
มติที่ประชุม:รับรองรายงานการประชุม

วาระที่ 3
เรื่องสืบเนื่อง
3.1 การติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณเดือนมิถุนายน 2๕๖๑
คุณอนุโรจน์ ศุภการกาจร:ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมจังหวัดพะเยาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561
รายจ่าย

รับจัดสรร

PO

รายจ่ายประจา(งบดาเนินงาน+งบ
อุดหนุน+งบรายจ่ายอื่น)

98.36

0.43

รายจ่ายลงทุน

189.47

ภาพรวม

287.83

เบิกจ่าย
66.54

ร้อยละ

เป้าหมายตามมติ ครม.

67.65

77.00

69.23 119.43

99.57

65.11

69.65 185.97

88.81

74.29

มติที่ประชุม:รับทราบ
วาระที่ 4
เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
4.1 แจ้งการจัดสรรงบลงทุน ปี 62
คุณนงคราญ เผ่าก๋า:การจัดสรรงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จังหวัดพะเยา ให้ทุกหน่วยเตรียมความพร้อม ครุภัณฑ์
สิ่งก่อสร้าง ให้พร้อมดาเนินการ โดยเฉพาะในรายการที่ปรากฏใน ขาวคาดแดงมาแล้ว ดังนี้
ประเภทสิ่งก่อสร้างบริการ จานวน 2 รายการ ได้แก่ อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)ของโรงพยาบาลภูกามยาวและภูซาง งบ 9,627,000
บาท
ประเภทครุภัณฑ์บริการ
จานวน
ชื่อครุภัณฑ์
ตั้งงบปี62
(หน่วย)
เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 mA. แบบแขวนเพดานดิจิตอล1จอรับภาพ
โรงพยาบาลพะเยา ตาบลบ้านต๋อม อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 เครื่อง
1
6,420,000
เครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่าด้วยแก๊สเอทธิลีนออกไซด์ 100 %แบบเจาะแก๊ซ
อัตโนมัติขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 ลิตร โรงพยาบาลเชียงคา ตาบลหย่วน อาเภอเชียงคา 1
2,270,000
จังหวัดพะเยา 1 เครื่อง
เตียงผู้ป่วยชนิดสามไกปรับด้วยไฟฟ้าราวปีกนกพร้อมเบาะและเสาน้าเกลือ โรงพยาบาลปง
ตาบลนาปรัง อาเภอปง จังหวัดพะเยา 5 เตียง
5
275,000

ชื่อครุภัณฑ์

จานวน
(หน่วย)

เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้าระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 560 ลิตร(Pre-Post Vac)
ห้องนึ่งทรงสี่เหลี่ยม ชนิด 1 ประตู โรงพยาบาลจุน ตาบลห้วยข้าวก่า อาเภอจุน จังหวัดพะเยา 1
1 เครื่อง
รถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพ โรงพยาบาลดอกคาใต้ ตาบลดอนศรีชุม อาเภอดอกคาใต้
จังหวัดพะเยา 1คัน

1

รถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพ โรงพยาบาลเชียงม่วน ตาบลบ้านมาง อาเภอเชียงม่วน
จังหวัดพะเยา 1คัน

1

ตั้งงบปี62
1,930,000

2,100,000

รถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพ โรงพยาบาลแม่ใจ ตาบลศรีถ้อย อาเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 1
1คัน

2,100,000
2,100,000

ยูนิตทาฟัน (Dental Master Unit) โรงพยาบาลปง ตาบลนาปรัง อาเภอปง จังหวัดพะเยา 1 1
ชุด
428,000
ประเภทบาบัดน้าเสีย
-ปรับปรุงระบบบาบัดน้าเสีย โรงพยาบาลจุน ตาบลห้วยข้าวก่า อาเภอจุน จังหวัดพะเยา 1 รายการ งบ 1,418,500
บาท
-ระบบบาบัดน้าเสีย ขนาด 200 ลูกบาศก์เมตร/วัน โรงพยาบาลดอกคาใต้ ตาบลดอนศรีชุม อาเภอดอกคาใต้ จังหวัด
พะเยา 1 ระบบงบ 8,000,000 บาท
ให้เตรียมความพร้อม รวมถึงในรายการที่ต้องซื้อรวมด้วย ที่มักจะล่าช้า ให้ยึด spec กลางของกรมบัญชีกลางที่มีอยู่
แล้วเป็นหลัก สิ่งก่อสร้าง ให้ตรวจสอบให้พร้อม ตั้งแต่ กรรมสิทธิ์ที่ดิน แบบแปลน สถานที่ ราคากลางท้องถิ่น ให้ทาให้เสร็จ
ภายในเดือนกันยายน
คุณบัญญัติ สุริยะไชย:ในการมอบอานาจของผู้ว่าราชการจังหวัดในส่วนของงบลงทุน หากเป็นของโรงพยาบาลทั่วไปให้ รพ.
ดาเนินการ สาหรับ รพช. หากเกินวงเงินเกิน 2,000,000 สสจ.ดาเนินการ
มติที่ประชุม:รับทราบ
4.2 สรุปการประเมินผลท้องถิ่นที่มีการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม(EHA)
คุณปรียานุช เชิดชูเหล่า:การประเมินการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) ปี 2561ตาม
ตัวชี้วัด ที่ 24 จังหวัดมีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่างบูรณาการมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน ทั้งนี้
กรมอนามัย กรมควบคุมมลพิษและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ลงนามบันทึกความร่วมมือเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม

2555 ตั้งแต่ ปี2558-2561 ผลการสมัครประเมิน EHA 1) ปี 2558 – 2561 มีเทศบาลสมัครเข้าร่วมทั้งสิ้น 21
แห่ง (ร้อยละ 60) 2) ไม่สมัครเลย 14 แห่ง 3)ผลการประเมินหมดอายุ 6 แห่ง (ไม่ต่ออายุ)
ผลการประเมิน EHA จังหวัดพะเยา ปี 2561
รวม
ลาดับ

อาเภอ

เทศบาล
ผ่านพื้นฐาน (ประเด็น)

1
2

3

4
5

เมือง
ดอกคาใต้

จุน

เชียงคา
ภูซาง

ผ่านเกียรติบัตร
(ประเด็น) 80% ขึ้น
ไป
5000
1003

ไม่ผา่ น

ทต. สันป่าม่วง
ทต.ดอกคาใต้

4001 6000
4001

ทต.หนองหล่ม

6000

2001 4001

ทต.เวียงลอ
ทต.หงส์หิน
ทต.จุน

1001
4001
1001 9001 9003

9002

ทต.เวียง
ทต.สบบง

4002
1001 4001

EHA ระดับเกียรติบัตรประจาปี 2561 เข้ารับเกียรติบัตรวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2561
1) เทศบาลเมืองดอกคาใต้ ประเด็น EHA 1003 การจัดการสุขาภิบาลอาหารในการจาหน่ายสินค้าในที่ทางสาธารณะ
2) เทศบาลตาบลสันป่าม่วง ประเด็น EHA 5000 การรองรับภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ
สิ่งที่ อปท. ต้องการสนับสนุนจากหน่วยงานสาธารณสุขซึ่งจะนาเข้าในการทาแผนปีต่อไป
• ความรู้เรื่องการจัดการขยะให้ถูกหลักสุขาภิบาล
• การดาเนินงานสุขาภิบาลอาหาร
• การอบรมผู้ดูแลระบบประปา
• ช่องทางในการขายขยะรีไซเคิลประเภทถุงพลาสติก
• ช่องทางในการจัดการขยะอันตราย
• การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมใน อปท.
มติที่ประชุม:รับทราบ

๔.๓ การดาเนินงานพัฒนาชุมชนเข้มแข็งด้านสิ่งแวดล้อม(Actives Communities)
คุณปรียานุช เชิดชูเหล่า:เขตสุขภาพที่ 1 กาหนดเป้าหมายการดาเนินงานตาบลที่มีชุมชนเข้มแข็งด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
(Active Communities) ปี 2561 ร้อยละ 50 ของตาบล ปี 2560 มีการดาเนินงานจานวน 20 แห่ง คิดเป็นร้อยละ
29.41 โดยอาเภอที่มีการดาเนินงาน 100% คือ อาเภอเชียงม่วน ดังนั้น ในปี 2561 จึงตั้งเป้าหมายให้อาเภอที่ยังไม่ผ่าน
เกณฑ์ ดาเนินการให้แล้วเสร็จ
ผลการดาเนินงานตาบลที่มีชุมชนเข้มแข็งด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (Active Communities) ปี 60-61
อาเภอ
จานวนตาบล ผลงาน
ร้อยละ
เป้าหมาย
ผลงาน รวม สะสม
ร้อยละ
ปี 60
ปี 61
ปี 61
ปี 60 - 61
(ร้อยละ 50)
จุน

7

2

28.57

2

2

4

57.14

เชียงคา

10

1

10.00

4

9

10

100

เชียงม่วน

3

3

100.00

-

-

3

100

ดอกคาใต้

12

2

16.67

4

2

4

33.33

ปง
ภูกามยาว
ภูซาง

7
3
5

3
0
2

42.86
0.00
40.00

1
2
1

NA
3
1

3
3
3

42.86
100
60

เมืองพะเยา

15

6

40.00

2

2

8

53.33

1
20

16.67
29.41

2
18

5
24

6
44

100
64.71

แม่ใจ
6
รวม
68
มติที่ประชุม:รับทราบ

๔.๔ ติดตามรายงานขยะเปียกทุกสถานบริการ
คุณปรียานุช เชิดชูเหล่า:ตามที่จังหวัดพะเยาได้จัดทาโครงการประชารัฐร่วมใจพะเยาไร้ขยะเปียก โดยมุ่งหวังให้ทุก หมู่บ้าน/
ชุมชน และทุกภาคส่วนร่วมกันคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยในภาพรวมของจังหวัด ประกาศเป็นจังหวัด
ปลอดขยะเปียก ให้ได้ภายใน 30 กันยายน 2561 สสจ.พะเยา จัดทาหนังสือขอความร่วมมือทุกหน่วยงาน
ตามหนังสือที่ พย 0032.008.1/ว.697 ลงวันที่ 3 เมษายน 2561 แนวทางการดาเนินงาน

จัดตั้งถังขนะอินทรีย์หรือขยะเปียก ในสถานบริการสาธารณสุขและแจ้งให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดทุกคน ช่วย
ดาเนินการจัดทา “ถังขยะเปียกครัวเรือน” ในครัวเรือนของตน ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ทุกครัวเรือนได้ดาเนินการโดยสถาน
บริการสาธารณสุขเป็นศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะเปียกของชุมชน หน่วยงานที่ยังไม่ได้ดาเนินการขอให้เร่งดาเนินการและ
รายงานผลการดาเนินการพร้อมภาพถ่าย ให้ สสจ.พะเยา ทาง Mail (WUTTIPONG.YODKHAM @ GMAIL.COM)
ภายในวันที่ 10 เมษายน 2561 ในวันนี้ทุก สสอ.รับกล่องทิ้งเข็มและถุงแดงให้กับหน่วยบริการในสังกัดได้ที่กลุ่มงานบริหาร
ซึ่ง สสจ.สนับสนุน
ประธาน:ในกระบวนการเกี่ยวกับขยะ ในเบื้องต้นขอให้มีการคัดแยก ฝากผู้บริหารทุกท่านแจ้งบุคลากรในหน่วยงานให้ความ
ร่วมมือ
มติที่ประชุม:รับทราบ
4.4 ผลการดาเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย
คุณพิมพ์ชนก หยีวิยม: ผลการดาเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย (เดือน มกราคม – พฤษภาคม 2561)ได้ มีการแต่งตั้ง
คณะทางานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยทุกแห่ง สื่อสารนโยบายแก่เจ้าหน้าที่และประชาชน ทางเสียงตามสาย ติดป้าย
ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและญาติ ผ่านช่องทางป้ายประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย และแผ่นพับ ยังไม่พบรายงานการ
ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการ และ เครือข่ายเกษตรกร วัตถุดิบการประกอบอาหารในโรงพยาบาลมีความปลอดภัย
เพียงร้อยละ 37 โดยเฉพาะในผัก ผลไม้ มีการปรับพื้นที่ในโรงพยาบาลให้มีจุดจาหน่ายวัตถุดิบปลอดภัย ในส่วนของ
สุขาภิบาลพบว่าผ่านทุกแห่ง
ปัญหาและอุปสรรค ที่ผ่านมา
1.ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการรายงานผลการดาเนินงาน
2.บางแห่งยังไม่มีการบันทึกข้อมูลการซื้อวัตถุดิบปลอดภัย
3.ไม่มีการส่งเสริมให้มีแหล่งผลิตในพื้นที่ ทาให้ไม่มีวัตถุดิบเพียงพอตามที่ต้องการ
4.การรายงานผลล่าช้า
มติที่ประชุม:รับทราบ
4.๖ ผลการติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงาน ITA
กลุ่มงานนิติการ:ความก้าวหน้าและผลการดาเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส จังหวัดพะเยา ซึ่งได้รับ
งบประมาณในการดาเนินงาน จานวน 66,000 บาท ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 77.49 ยังคงค้างในส่วนของงบที่จัดสรรให้กับ
สสอ.ดอกคาใต้ และสสอ.ภูกามยาว ขอให้เร่งรัดดาเนินการและเบิกจ่ายตามแผนที่กาหนด
มติที่ประชุม:รับทราบ

4.7 โปรแกรม Thai CoC
คุณเฉลิม ใจอุ่น: เขตสุขภาพที่ 1 ได้มีหนังสือแจ้งให้ใช้โปรแกรม Thai COC ในการบันทึกข้อมูลการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง
ยกเว้นจังหวัดเชียงรายที่ใช้ smart CoC มาก่อนหน้านั้นแล้ว ซึ่งจังหวัดพะเยาได้ทาหนังสือแจ้งให้ทุกหน่วยบริการ
ดาเนินการติดตั้งและบันทึกข้อมูลในโปรแกรม โดยได้มีการอบรม Admin ระดับอาเภอไปแล้ว ฝากผู้บริหารทุกท่านช่วยกากับ
ติดตามด้วย และจะมีการสรุปผลการดาเนินงานให้ที่ประชุมเขต
ผอ.รพ.พะเยา:ได้มีระเบียบออกมาในเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลทางอิเลคทรอนิคส์ ที่จะต้องได้รับการยินยอมจากผู้ป่วยก่อน
ทั้งโปรแกรม EMR และโปแกรม Thai COC มีผลกระทบต่อการทางานของเจ้าหน้าหรือไม่ โดยเฉพาะการป้องกันการถูก
ฟ้องร้อง เราจะมีระบบรองรับอย่างไร
คุณเฉลิม ใจอุ่น: ทางทีมงานได้มีระบบจัดการความปลอดภัยของข้อมูลโดยคือที่สามารถที่เปิดอ่านได้อย่างเดียว ไม่สามารถ
แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ มีลายน้าชัดเจน หากมีการ Capture ภาพ ซึ่งสามารถตรวจสอบข้อมูลการคัดลอกได้ และมี
ระบบความปลอดภัยของผู้เข้าถึงข้อมูลในแต่ละระดับ
มติที่ประชุม:รับทราบ
๔.๗ การรณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ๕ ช่วงวัย ปี ๒๕๖๑
คุณพรรณเพ็ญ ใจการ:แนวทางการดาเนินงานคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย 5 ช่วงวัย ( 9,18, 30, 42 และ 60 เดือน)
สัปดาห์รวมพลังรณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 9-13 กรกฎาคม 2561 โครงการ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5
รอบ 2 เมษายน 2558 การรณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย 5 ช่วงวัย( 9ด.,18ด.,30ด.,42ด.,และ60ด.) ระหว่าง
วันที่ 9 – 13 กรกฎาคม 2561 กลุ่มเป้าหมายคือ เด็กไทยทุกคนในจังหวัดพะเยาจากฐานข้อมูล 43 แฟ้ม หน่วยบริการทุก
แห่งในจังหวัดพะเยา คัดกรองพัฒนาการเด็ก โดยใช้คู่มือ DSPM/DAIM บันทึกข้อมูลส่งออก 43 แฟ้มเข้าระบบ HDC สสจ.
กากับติดตามการดาเนินงาน หน่วยบริการติดตามเด็กที่อาจไม่มาตามนัด หรือเด็กที่ขาด สรุปวิเคราะห์ผลการคัดกรอง รายงาน
เขตสุขภาพที่ 1
มติที่ประชุม:รับทราบ
๔.๙ สรุปการประชุม CFO
คุณญาณิน สายโกสุม:สรุปการประชุมคณะทางานพัฒนาระบบการเงินการคลัง ระดับจังหวัด ครั้งที่ 9/2561 ดังนี้
1) แนวทางการจัดสรรเงิน UC ปีงบประมาณ 2562
1.กระจายเงินให้เป็นธรรม และเหมาะสม
•ทบทวน Step ladder (งบ OP + PP) ช่วย รพ. ที่มีประชากร UC น้อย
•ค่า K(งบ IP) รายกลุ่มเพื่อกระจายเงินให้เขต+ เขต กาหนดค่าน้าหนักราย รพ.ได้
•ประกันขัน้ ต่า 90% ของรายรับปีงบประมาณ 2561ในหน่วยบริการทุกแห่ง

•เติมเงินให้ รพ. ที่มีประชากร UC < 30,000 คน(345แห่ง) = 100%MOE
•ปรับ Hardship กระจายเงินให้เหมาะสม โดยเห็นชอบปรับวงเงิน รพ. ยากลาบากฯ ระดับ ก (รพ.เชียงม่วน) เหลือ
ร้อยละ 50 เพื่อจัดสรรเงินส่วนต่างช่วยเหลือเพิ่มเติมให้แก่ พืน้ ที่เฉพาะ ระดับ 1 + พืน้ ที่เฉพาะ ระดับ 2 + พืน้ ที่ยากล้าบากฯ
ระดับ ข
2.กระจายอานาจให้เขตสุขภาพบริหารจัดการให้มากที่สุด
3.กันเงินเท่าที่จาเป็น เพื่อบริหารความเสี่ยงบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ระดับเขต, จังหวัด ,ระดับประเทศ
2) แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการเงินการคลังจากส่วนกลาง ภายใต้กรอบแนวคิด 5 ข้อได้แก่ 1) Camels Model มี
ประสิทธิภาพ มั่นคงทางการเงิน พึ่งตนเองได้ 2) ใช้แนวทางและเครื่องมือในการพัฒนาประสิทธิภาพด้านการเงินการคลัง 3)มี
ระบบกากับติดตามและประเมินผล 4)มีคณะกรรมการควบคุมกากับในแต่ละระดับ 5)มีการจัดการความเสี่ยงทางด้านการเงิน
3) การรับโอนเงิน UC ปีงบฯ 2561 (ข้อมูล ณ 19 มิ.ย. 61)
หน่วยบริการ
โรงพยาบาลพะเยา
โรงพยาบาลเชียงคา
โรงพยาบาลจุน
โรงพยาบาลเชียงม่วน
โรงพยาบาลดอกคาใต ้
โรงพยาบาลปง
โรงพยาบาลแม่ใจ
รวมทัง้ จังหวัด

OP

IP

กองทุนค่าบริการทางการแพทย์
CR
ค่าเสือ่ ม กองทุนฟื้ นฟู

PP

ม.41

แผนไทย

กองทุนอืน่ ๆ

งบ CF

รวม

32,224,707.76 24,688,418.24

9,834,261.87 11,835,161.00 13,548,614.38 1,278,900.00

0 309,158.61

4,687,935.36 51,349,879.72 179,345,915.36
0 26,955,550.86 120,674,772.72

22,662,841.48

7,145,057.65

6,460,290.60

862,073.23

3,540,026.77

334,000.00

0 412,211.48

1,800,000.00

8,006,235.71

2,341,382.98

2,610,850.77

695,545.65

1,802,960.41

261,200.00

0 103,052.87

700,000.00

23,904,076.15

9,415,304.73

7,449,079.45

1,780,978.54

6,685,001.68

389,100.00

10,000.00 412,211.48

2,800,000.00

25,828,047.02

6,977,283.10

7,332,022.31

867,407.25

4,464,644.59

344,400.00

0 103,052.87

0

29,977,230.00 36,756,828.12 10,549,586.51 21,009,018.87 23,147,927.69 1,136,139.00

10,000.00 721,370.09

2,785,832.51 46,002,333.72
6,843,021.38 23,364,249.77
5,052,521.28 57,898,273.31
4,448,975.37 50,365,832.51

9,770,476.46

1,144,105.04

3,448,173.24

533,803.31

2,406,442.93

293,650.00

0 103,052.87

2,700,000.00

2,384,578.60 22,784,282.45

152,373,614.58

88,468,379.86

47,684,264.75

37,583,987.85

55,595,618.45

4,037,389.00

20,000.00 2,164,110.27

12,687,935.36

99,820,359.72

30%

18%

10%

8%

11%

1%

3%

20%

0%

0%

500,435,659.84
100%

รายละเอียดการโอนเงินกองทุนอืน่ ๆ
หน่วยบริการ
โรงพยาบาลพะเยา
โรงพยาบาลเชียงคา
โรงพยาบาลจุน
โรงพยาบาลเชียงม่วน
โรงพยาบาลดอกคาใต ้
โรงพยาบาลปง
โรงพยาบาลแม่ใจ

กองทุนเอดส์

กองทุนไต
วายเรือ้ รัง

ควบคุม
DM,HT

ค่ารักษาสิทธิ งบกลาง
อปท.
(ชดเชย IP)

Hard ship

LTC

ผูพ้ กิ ารสิทธิ
ประกันตน

PCC

รวม

280,000.00 51,349,879.72
490,000.00 26,955,550.86

3,830,090.00 11,470,425.00

2,566,045.00

0 27,844,511.43 5,121,302.39 217,000.00

20,505.90

1,127,161.00

7,918,470.00

2,276,878.00

0 11,318,505.09 3,582,412.81 217,000.00

25,123.96

255,278.00

25,000.00

1,063,944.00

0

823,632.54

467,977.97 150,000.00

0

79,718.00

37,500.00

643,395.00

4,455,498.71

1,006,795.40

469,555.37 150,000.00

558.9

345,241.00

0

1,455,074.00

0

1,382,969.18 1,717,276.15 150,000.00

1,960.95

0 5,052,521.28

165,201.00

402,375.00

979,414.00

0

1,480,369.65 1,059,445.36 150,000.00

2,170.36

170,040.00

313,500.00

749,146.00

0

1,000,098.90

1,793.70

210,000.00 4,448,975.37
0 2,384,578.60

0.00 150,000.00

0 2,785,832.51
0 6,843,021.38

4) แนวทางการคานวณอัตราจ่ายงบIP เพิ่มเติม
การคานวณค่า K ใหม่ ของพะเยาได้ 2 แห่ง คือ รพ.ดอกคาใต้ และรพ.แม่ใจ ซึ่งจะเห็นได้ว่าหากทาผลงานได้ดี จะทา
ให้รายได้จากผู้ป่วยในเพิ่มขึ้นทั้ง 2 แห่ง ข้อสังเกต รพ.ดอกคาใต้การส่งเคลมยังไม่สม่าเสมอให้ไปดูระบบควบคุมภายใน จุดเน้น
คือการส่งต่อ
5) ข้อมูลการส่งต่อ เพื่อAdmit ผู้ป่วยใน (รพ.แม่ใจ/รพ.ดอกคาใต้)
การปรับประสิทธิภาพและเพิ่มผลผลิตที่มีผลต่อรายรับ IP-UC โรงพยาบาลพะเยา กับ รพ.แม่ใจ และ รพ.ดอกคาใต้
จากข้อมูลพบว่า ผู้ป่วยที่ Admit รพ.พะเยาที่ RW < 0.6 ค่อนข้างสูง ซึ่งศักยภาพ รพช.สามารถ Admit ได้ ซึ่งทางที่
ประชุมได้มีแนวทางในการดาเนินงาน ดังนี้

-OPD และ ER รพ.พะเยา แนะนาผู้ป่วยที่มาตรวจเอง และต้อง admit ไป admit ที่รพช. เพื่อความสะดวกสบาย
ของผู้ป่วยและญาติ กาหนด CPG ในกลุ่มโรคที่สามารถดูแลได้เองที่ รพช. เพื่อลดโอกาส Refer ผู้ป่วยมารพ.พะเยาด้วยโรคไม่
ซับซ้อน (rw < 0.5) เช่น AGE , Dyspepsia , COPD
-กาหนดกลไก Refer Back ในภาพรวมจังหวัดตามเกณฑ์ Intermediate Care โรคที่ดูแลต่อเนื่องหลังจากพ้น
ระยะวิกฤต ได้แก่ stroke , โรคที่สามารถให้ Antibiotics ต่อที่ รพช.ได้ เช่น Pneumonia UTI
-กากับติดตามต่อเนื่อง (อัตรา Refer Back , อัตรา Claim ครบถ้วน)
6) ระบบจัดเก็บรายได้ตามสิทธิ
จากการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการจัดเก็บ รายสิทธิ์ ของหน่วยบริการ ในวันที่ 14 มิถุนายน 2561 มีข้อสังเกต ที่
หน่วยบริการต้องพัฒนาเพื่อให้เคลมรายได้ให้ครบถ้วน
-สิทธิ UCควรจัดระบบสอบทานการจัดเก็บกรณีงานอื่นๆ
-EMS กรณีผู้ป่วยไม่มี พรบ. ต้องชาระเอง
-ประกันสังคม ควรจัดระบบตรวจสอบข้อมูลบริการทันตกรรมใน Hosp_xp และวงเงินทุกครั้ง
-เบิกจ่ายตรง ตรวจสอบข้อมูลบริการกับ KTB Online ก่อนเที่ยงคืน(ปิดระบบ) เพื่อให้มีข้อมูลตรงกัน
7) สถานการณ์และตัวชี้วัดด้านการเงินการคลังจังหวัดพะเยา ไม่มี รพ.ที่ติดวิกฤตทางการเงินระดับ 7 มี รพ.พะเยา,รพ.แม่
ใจ,รพ.ดอกคาใต้ ,รพ.ภูกามยาว ระดับ 3 จุดเน้นประเด็นประสิทธิภาพการทากาไร การตามจ่าย และการเคลมสิทธิ
ประกันสังคมนอกเขต
8) ผลประกอบการและ Planfin เกณฑ์ประเมินคือไม่เกิน±5% ของค่าที่ควรจะเป็น มี รพ.พะเยา -13.21 ,รพ.ภูซาง
-9.123
9) สรุปผลการประเมินต้นทุนหน่วยบริการแบบ Quick Method ไตรมาส 2/2561 ทุกหน่วยบริการผ่านเกณฑ์ ยกเว้น
รพ.ภูกามยาวและรพ.ภูซาง เนื่องจากไม่ได้เปิดบริการผู้ป่วยใน
11) การบริหารกองทุนสถานะไร้สิทธิ ปีงบฯ 2561 ส่วนกลางได้โอนเงินมา 2 ไตรมาส (ค่าวัคซีน,จัดสรรให้หน่วยบริการ,
จัดสรรให้ สสจ.) ขอมติในที่ประชุม 1) จัดสรร PP ให้หน่วยบริการ ตามหัว ปชก. 2) กันงบ OP/AE/OP Refer ไว้ที่จังหวัด
เหลือจัดสรรคืนหน่วยบริการตาม ปชก.
14) การบริหารกองทุนแรงงานต่างด้าว เพื่อพิจารณาช่วยเหลือหน่วยบริการที่ กรณีที่ค่าส่งต่อของหน่วยบริการสูงเกินกว่า
งบที่ขายบัตรฯ ให้ขอค่าใช้จ่ายส่วนเกินมาที่จังหวัด โดยใช้งบฯค่าบริหารจัดการ ทั้งนี้กรณีที่ยอดสูงมาก ให้พิจารณาเป็นครั้งๆ
ไป
14) รพ.พะเยา ขอปรับราคา Labอัตราค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ กรณีส่งต่อภายในจังหวัด

ลา
ดับที่

ราคา
หมายเหตุ
เชียงราย
คิดราคาใหม่ ราคาตาม
1
PRC 1 unit
550
700
700+230
420
กรมบัญชีกลาง
คิดราคาใหม่เนื่องจากมีการส่ง NAT
2
Whole Blood 1 unit 550
900
1000+230
420
ทาให้ unit cost สูงขึ้น
คิดราคาใหม่ ราคาตาม
3
FFP 1 unit
250
380
380+230
370
กรมบัญชีกลาง
คิดราคาใหม่ ราคาตาม
4
Plt.Conc 1 unit
300
380
600
380
กรมบัญชีกลาง
คิดราคาใหม่เนื่องจากมีการส่ง NAT
5
Donor Marker 1 unit 440
650
ทาให้ unit cost สูงขึ้น
คิดราคาใหม่เนื่องจากเปลี่ยน
cross match(Gel
หลักการเป็น Gel Test คิดตาม
6
test)
50
150
150
90
กรมบัญชีกลาง
คิดราคาใหม่เนื่องจากเปลี่ยนวีธี
7
G-6-PD
25
50
70
50
ตรวจเป็น Fluorecence
คิดราคา 110 บาท เนื่องจากตกลง
8
Hb A1C
110
150
120
เบื้องต้นกับเชียงคาแล้ว
ผอ.รพ.ปง: ขอเพิ่มเติมรายละเอียดต้นทุนที่แท้จริง โดยอยู่บนพื้นฐานของ รพท.ไม่ขาดทุน
มติที่ประชุม:ให้หารือกันอีกรอบ ก่อนนาเข้าที่ประชุม กวป.ครั้งต่อไป
15) ความก้าวหน้าการดาเนินงานงบค่าเสื่อม ปีงบฯ 2561 (19 มิ.ย. 61)
หน่วยบริการ

รายการทดสอบ

งบตงต้
ั้ น

อัตราเดิม*

เงินเหลือจ่าย

เงินคงเหลือ

อัตราที่ขอ ราคากรมบัญชี
ปรับ
กลาง

เงินทีบ
่ ันทึกตามแผน
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ ร้อยละ

หมายเหตุ/ รายการทีอยู
่ ร
่ ะหว่างดาเนินการ

รพ.พะเยา

23,147,927.69

169,300.00

169,300.00

15,461,127.69

รพ.เชียงคา

13,548,614.38

145,700.00

145,700.00

3,840,300.00

รพ.จุน

3,540,026.77

168,537.77

168,537.77

-

รพ.เชียงม่วน

1,802,960.41

30,930.00

30,930.00

650,000.00

รพ.ดอกคาใต้

6,685,001.68

55,800.00

55,800.00

3,504,661.68

รพ.ปง

4,464,644.59

24,700.00

24,700.00

946,371.65

21.20 ระบบไฟฟ้ า

รพ.แม่ใจ

2,406,442.93

7,500.00

7,500.00

629,672.93

26.25 โอนใหรพสต.จั
้ จัดหา
้
ดซือ

55,595,618.45

602,467.77

602,467.77

25,531,403.95

รวมทงหมด
ั้

66.79 เครือ
่ ง C-arm 3.5 ล ้าน, เครือ
่ งนึง่ 2.5 ล ้าน
28.34 เตีย งผ่าตัดตา, เครือ
่ งสลายต ้อ, เครือ
่ งอัดอากาศทันตะ
- ขอนาเข ้าเงินบารุงแล ้ว
36.05 เครือ
่ งล ้างเครือ
่ งมือแพทย์ (ทาสัญญาในเดือนนี้)
52.43 ถนน 1.8 ล ้าน, แอร์ 3 แสน, คอม 4 แสน, Defif 3.6 แสน

45.92

ประธาน:ในส่วนของระบบไฟฟ้า รพ.ปง ขณะนี้อยู่ในช่วงของการอุทธรณ์ ฝากให้งานประกันนาเข้าในที่ประชุมของเขต ใน
ขั้นตอนการดาเนินงานของจังหวัด และคณะกรรมการกาหนด spec ขอให้มีผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญภายนอกเข้าร่วม
ด้วย
มติที่ประชุม:รับทราบ
วาระที่ 5

เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
ไม่มี
ขอขอบคุณคณะกรรมการวางแผนประเมินผลสาธารณสุขทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมพร้อมเพรียงกัน ขอปิดประชุม
เลิกประชุม เวลา 16.30 น.
นางนงคราญ เผ่าก๋า บันทึกการประชุม
นายเฉลิม ใจอุ่น ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ดาวน์ โหลดเอกสารการ
ประชุมได้ ท่ นี ่ ี
หรือ

www.pyomoph.go.th
ประชุม ตรงหัวข้ อ กวป.

หมายเหตุ: สามารถดาวน์โหลดได้ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560

