สรุปประเด็นประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
ครั้งที่ 7 ปีงบประมาณ 2560
วันจันทร์ ที่ 1 เดือนพฤษภาคม 2560
ณ ห้องประชุม 1 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
เรื่อง

มติ/ ข้อสั่งการ

เรื่องก่อนวาระการประชุม
 มอบเกียรติบัตรผ่านการประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลคุณภาพ
การดูแลรักษาวัณโรค ปีงบประมาณ 2559-2560
1) รพท.เชียงคา
2) รพท.พะเยา
3) รพช.จุน
4) รพช.ดอกคาใต้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
2.1 เร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ: จังหวัดได้จดั สรรงบประมาณแก่หน่วยเบิกแล้ว
ทราบ
ให้แต่ละหน่วยเร่งรัดการเบิก โดยเฉพาะงบ Internet
2.2 มาตรการในการป้องกันและรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าทีโ่ รงพยาบาลส่งเสริม ทราบ มอบ สสอ. ดาเนินการจัดระบบฯ
สุขภาพตาบล (รพ.สต.) ดังนี้
1) จัดให้มีระบบป้องกัน ระบบเตือนภัย เช่นกล้องวงจรปิด กริ่งสัญญาณ เป็นต้น
ตามความเหมาะสม ความจาเป็นของแต่ละ รพ.สต.
2) คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพระดับอาเภอ(District
Health Board)/เครือข่ายสุขภาพระดับอาเภอ(District Health System)
วิเคราะห์พื้นที่ เพื่อกาหนดการจัดเวรนอกเวลาราชการของ รพ.สต.
และเกิดประโยชน์แก่ประชาชนตามบริบทของพื้นที่
3) ส่งเสริมการใช้ช่องทางสายด่วน 1669 ป้ายประชาสัมพันธ์ขั้นตอน
การเข้ารับบริการ รวมทั้งกรณีการมาติดต่อนอกเวลาราชการ
4) จัดระบบการขึ้นเวรคู่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ จิตอาสา อสม. ญาติ เพื่อนบ้านใกล้เคียง
5) จัดให้มีระบบเวรยามรักษาความปลอดภัย(รปภ.) ของ รพ.สต.
ทั้งนี้อาจดาเนินการร่วมกับภาคีเครือข่ายองค์การบริหารส่วนตาบล(อบต.)
เทศบาล ผู้นา กู้ชีพ กู้ภัย จิตอาสา ตารวจ เป็นต้น
6) จัดหาป้อมยามชุมชนให้อยู่ใกล้ หรือมีระบบการติดต่อสื่อสารที่เชื่อมโยงได้
7) สร้างรั้วชุมชน สัมพันธภาพเพื่อนบ้าน
อย่างไรก็ตาม มาตรการทั้ง 7 ข้อ สามารถปรับได้ตามความเหมาะสมแต่ละพื้นที่
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผน ประเมินผล จ.พะเยา
ครั้งที่ 6 / 2560

รับรอง

เรื่อง

มติ/ ข้อสั่งการ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง
4.1 การดาเนินงาน Intermediate Care จังหวัดพะเยา: ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ทราบ
พัฒนาระบบบริการ Intermediate Care จังหวัดพะเยา เพื่อจัดทาแผนปฏิบัติการ
พัฒนาระบบ Intermediate Care ระดับจังหวัด (One Province One Hospital)
และขับเคลื่อนการดาเนินงานให้มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผลในกลุ่มโรคเป้าหมาย
4 โรค ดังนี้ 1) Stroke 2) Head injury 3) ผู้ป่วยหลังผ่าตัด 4) Chronic Wound
care ให้มีบทบาทหน้าที่ กาหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการจัดทาแผนพัฒนาระบบ
บริการเชื่อมโยงตั้งแต่ระดับ ตติยภูมิ ทุติยภูมิ ลงไปถึงปฐมภูมิ เพื่อลดความแออัด
ของผู้ป่วยในโรงพยาบาลทั่วไป และลดการส่งต่อผู้ป่วยออกนอกเขตและโรงพยาบาล
เอกชน สนับสนุนและกาหนดแนวทางการบริหารจัดการเตียงที่มีอยู่ในสถานบริการ
ให้เกิดประสิทธิภาพในทุกระดับ รวมทั้งการเพิ่มศักยภาพให้โรงพยาบาลชุมชน
มีศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยให้สูงขึ้นเพื่อรองรับการส่งกลับจากผู้ป่วย โรงพยาบาล
ทั่วไป ทาให้มีจานวนเตียงรองรับผูป้ ่วยภาวะวิกฤติได้เพียงพอ
ติดตามความก้าวหน้าและผลการดาเนินงาน พร้อมให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไข
ปัญหาอุปสรรค
4.2 การบันทึกข้อมูลโรคพิษสุนัขบ้า (ร.36) ในส่วนของผู้สัมผัสโรค ให้มคี วามครบถ้วน
ทราบ ประสานผูร้ ับผิดชอบ
ในการบันทึก ของแต่ละ รพ.
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องติดตามการดาเนินงานตามนโยบาย
5.1 เตรียมการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติระดับกระทรวง เขตสุขภาพที่ 1
รอบที่ 2/2560:
1) กาหนดการตรวจฯ จ.พะเยา 12-14 มิ.ย.60 เป็นการตรวจเพื่อดูความก้าวหน้า
ทราบ
ของงาน และขบวนการแก้ปัญหาโดยจะดูผลการดาเนินงานตามตัวชีว้ ัดด้วย
โดยจะต้องวิเคราะห์ข้อมูลความเป็นไปได้ ความถูกต้องของข้อมูลทีไ่ ด้รับ
ก่อนการตรวจราชการ การเปรียบเทียบข้อมูลกับหน่วยบริการระดับเดียวกัน
การแก้ไขปัญหาตามข้อเสนอแนะที่ให้ไว้จากการตรวจราชการฯรอบที่ 1 และ
ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะที่พบจากการตรวจราชการรอบที่ 2
2) จังหวัดได้เตรียมความพร้อมโดยจัดตรวจราชการระดับจังหวัด
ทราบ
5 พ.ค.60 รพ.สต.น้าแวน อ.เชียงคา
11 พ.ค.60 ภาคเช้า รพท.เชียงคา ภาคบ่าย รพ.สต.ฮวก อ.ภูซาง
5.2 การติดตามความก้าวหน้าผลการดาเนินงานตาม QOF ซึ่งมีการบันทึกข้อมูลในระบบ ทราบ
http://203.209.96.245/sapa/frontend/web/index.php ระดับเขตจะดึงข้อมูล
15 พ.ค.60 เร่งรัดให้สอบทานข้อมูลแล้วบันทึกให้ครบถ้วน
5.3 โครงการหนอนพยาธินักเรียนและสามเณร ตามพระราชดาริฯ ให้ประสานพื้นที่และ ทราบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แล้วดาเนินกิจกรรม ตามมาตรการกาหนด(ตรวจคัดกรองค้นหา มอบ สสอ. แจ้งหน่วยบริการกลุ่มเป้าหมาย
หนอนพยาธิด้วยวิธีการตรวจอุจจาระ ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายนักเรียนทุกคน ในทุก ดาเนินการตามแนวทาง
ปี จะมีการสุ่มตรวจคัดกรองนักเรียน ให้ยาแบบ Mass Treatment ให้สุขศึกษา
ประเมินพฤติกรรมสุขภาพ ภายดาเนินการแล้วเสร็จให้รายงานกิจกรรมและผลการ
ดาเนินงาน
5.4 แผนการประเมินการขับเคลื่อน DHS DC การดาเนินงานอาเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง ทราบ
แบบยั่งยืน จ.พะเยา ปี 2560 ให้แต่ละอาเภอประเมินตนเองรอบ 2 และพัฒนาตาม มอบ สสอ. ดาเนินการ
ส่วนขาด ในเดือน พ.ค.60 และทาง สคร. เขต 1 จะเข้ามาประเมิน SRRT ระดับ
อาเภอในเดือน พ.ค.60

เรื่อง
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องติดตามการดาเนินงานตามนโยบาย (ต่อ)
5.5 รายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินงานพัฒนาการเด็ก ได้มีการสุ่มสารวจพัฒนาการ
เด็กปฐมวัยไทยช่วงอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ดาเนินการในเดือน ม.ค–ก.พ.60
แล้วส่งข้อมูลให้กรมอนามัย เดือนมีนาคม 2560 และกาหนดรณรงค์คัดกรอง
พัฒนาการเด็กปฐมวัย ปี 2560 11-17 ก.ค.60
5.6 การดาเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรทางถนนจังหวัดพะเยาช่วงเทศกาล
สงกรานต์ และการดาเนินงานตลอดทั้งปี ในกรณีมีข้อสั่งการให้มีการตรวจวัดระดับ
แอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ขับขี่ตามเงื่อนไขและแนวทางการตรวจวัดระดับ
แอลกอฮอล์ในเลือด จะประสานผลการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือด
ซึ่งใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์ และประสานพื้นที่ในการติดตามเรื่องร้านค้า
ที่จาหน่ายแอลกอฮอล์ให้เด็กอายุต่ากว่า 20 ปี และให้มีการสอบสวนสาเหตุ
การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการจราจรทางถนน โดยขอความร่วมมือ
จากเครือข่ายบริการสุขภาพระดับอาเภอ
5.7 งานประกันสุขภาพ
1) การดาเนินการงบคงเหลือ PPA ปี 2559 รพ.พะเยาส่งโครงการขออนุมัติแล้ว
และงบค่าเสื่อม ปี 2559 รพท.เชียงคา ไม่มีงบเหลือจ่าย ส่วน รพ.ที่เหลือมีงบ
เหลือจ่าย และส่งแผนขออนุมัติครบทุกแห่งแล้ว
2) การจัดสรร QOF งวดที่ 2 ปี 60 เขต ดึงข้อมูล ณ วันที่ 15 พ.ค.60
3) การประเมินคะแนน FAI ไตรมาส 2/2560 ผล: รายหน่วยบริการทีผ่ ล
การประเมินต่ากว่าเกณฑ์ 2 แห่ง คือ รพ.ภูกามยาว, ภูซาง (<80%)
ประเด็น: ยังขาดคาสั่ง และการประเมินตนเอง/แผนพัฒนาด้านควบคุมภายใน
4) โครงสร้างและผลการดาเนินงาน คทง.พัฒนาคุณภาพบัญชี รพ.ทุกแห่ง
ผลสรุป: ทุกโรงพยาบาลจะมีการประชุมคณะทางานพัฒนาคุณภาพบัญชี
โดยบางแห่งประชุมร่วมกับคณะทางาน CFO ระดับโรงพยาบาล
ข้อเสนอแนะ: ขอให้รพ. ทุกแห่ง จัดทาโครงสร้างและมีรปู แบบการบริหารจัดการ
การประชุมทีมคุณภาพบัญชีที่ชัดเจน ตามแนวทางการประเมิน FAI
(ภายในปีงบประมาณ 2560) และให้มีการประเมินคุณภาพบัญชีทุกเดือน
ให้ทาวาระสืบเนื่องนาเสนอฯ Planfin&MOC แต่ละโรงพยาบาล
เพื่อให้ CFO มีการติดตามและเฝ้าระวังรายได้-ค่าใช้จ่าย
5) สรุปผลการประชุมคณะทางานพัฒนาคุณภาพบัญชี ผลการการส่งรายงาน
ทางการเงิน (งบทดลอง) ส่งครบทุกแห่ง ยกเว้น ลูกข่าย รพ.เชียงม่วน (ณ 16
เม.ย.60) รพ.สต.ป่าแฝก งบไม่สมั พันธ์กัน คะแนนการส่งงบทดลอง แม่ข่ายได้
คะแนนเต็มทุกแห่ง ยก เว้น เชียงคา ปง ภูซาง ไม่ได้ส่งข้อมูลบริการ ลูกข่ายได้
คะแนนเต็มทุกแห่ง ยก เว้น เชียงม่วน ปัญหา : ส่งงบทดลองแล้วไม่ได้โหลด
ข้อมูลจาก Web เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ประเด็นข้อผิดพลาดงบ
ทดลอง การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลคงเหลือระหว่าง
เดือนไม่ถูกต้อง การรับรู้การชาระหนี้ค่ารักษาฯ และการปรับปรุงค่าเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญ ไม่สอดคล้องกัน จัดทาทะเบียนคุมลูกหนีค้ ่ารักษารายตัวไม่ครบทุกสิทธิ์
6) การส่งข้อมูลผู้ป่วยใน รายเดือน ปี 2560 เปรียบเทียบสถานะของแต่ละ รพ.

มติ/ ข้อสั่งการ
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เรื่อง
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องติดตามการดาเนินงานตามนโยบาย (ต่อ)
5.7 งานประกันสุขภาพ (ต่อ)
7) แผนการเงินการคลัง ปรับ ครึ่งปีหลัง รพ.พะเยา ทาแผนขาดดุล
ทราบ
ส่วน รพ.ที่เหลือ ทาแผนเกินดุล โดยการเพิม่ รายได้จากประมาณกองทุน UC
กองทุนย่อย IPD ที่จัดสรรงบตาม K Factor และงบชดเชยที่ได้รับสนับสนุน
งบประมาณเพิ่มเติม
8) การขอขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการประจา รพ.ภูซาง และ รพ.ภูกามยาวตาม
ทราบ
แนวทางของ สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช) ภายใต้วัตถุประสงค์
ลดความแอดอัดของการให้บริการผู้ป่วยในโรงพยาบาลพะเยา และโรงพยาบาล
เชียงคา และง่ายต่อการบริหารจัดการในหน่วยบริการ อีกทั้งเพื่อให้เป็นสถาน
บริการใกล้บ้านใกล้ใจของประชาชนในพื้นที่ โดยมีขั้นตอน หน่วยบริการส่งแบบ
คาร้องขอขึ้นทะเบียน โดยการโอนย้ายประชากรโดยผ่านความเห็นชอบจาก
ชุมชน(ประชาพิจารณ์) หลังจากนัน้ สปสช. ตรวจสอบความถูกต้อง เสนอที่ประ
ชุม อปสข. พิจารณาเห็นชอบให้ผา่ น/ไม่ผ่าน กรณีเห็นชอบให้ผ่าน สปสช.เขต จะ
เข้าประเมินหน่วยบริการต่อไป
5.8 การประเมินคัดเลือก รพ.สต.ติดดาวและรพ.สต.ดีเด่นจังหวัดพะเยา ใช้เครื่องมือ
ประเมิน 5 ประเด็นหลัก การนาเสนอ(40 คะแนน) งานบริหาร(45 คะแนน)
งานวิชาการและพัฒนาคุณภาพ(20 คะแนน) งานบริการและเวชปฏิบัติ + งาน
ยุทธศาสตร์กระทรวง(127 คะแนน) ผลงานวิจัย(50 คะแนน) โดยระดับจังหวัด จะ
ประเมินระหว่าง 23-27 พ.ค.60
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเพื่อทราบ
6.1 รายงานการเฝ้าระวังเหตุการณ์ เดือนเมษายน 2560
6.2 ระบาดวิทยาเดือนเมษายน 2560
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องเพื่อพิจารณา
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ
8.1 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพะเยา ไดเขยายงวดและวงเงินกู้เพิ่มให้กับสมาชิก ซึ่ง
สมาชิกผู้ยื่นกูต้ ้องทาประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิต หรือ สมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์ต่างๆ ตามที่สหกรณ์กาหนด จึงขอความร่วมมือสมาชิกสหกรณ์ฯ ตอบ
แบบสอบถาม

มติ/ ข้อสั่งการ

ทราบ

ทราบ
ทราบ

ทราบ
ประสานผู้แทน ของแต่ละหน่วยบริการ
ให้ดาเนินการสอบถามสมาชิก

