รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสาธารณสุขจังหวัดลาปาง(one page)
ครั้งที่ 10/2561 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
ณ ห้องประชุมอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน
หัวข้อ
สรุป
ข้อสั่งการ
ค่าตอบแทน
- แนวทางการจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษสาหรับ
-มอบหมายนิติกรไปหารือกับบริหารเรื่องรายละเอียดการเบิกจ่าย
แพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ มีหลักเกณฑ์ วิธีการ และ ที่ชัดเจน มานาเสนอในการประชุมครั้งต่อไป
เงื่อนไข การจ่ายค่าตอบแทนในบางสาขาแตกต่าง
จากสาขาอืน่ ๆ เช่น สาขาวิชาเวชปฏิบัตทิ ั่วไป และ
สาขาวิชาเวชปฏิบัติครอบครัว กาหนดชั่วโมงการ
ปฏิบัติงานไม่ต่ากว่าเดือนละ 56 ชั่วโมง
การตรวจเยี่ยม -รพสต.แม่แจ๋ม จะเป็น Eco tourism healthy
-มอบหมายทีมคปสอ.เมืองปาน รวบรวมสิ่งที่ต้องดาเนินการเสนอ
รพสต.
เป็น รพสต.เขตท่องเที่ยว จะปรับปรุงให้แตกต่าง สสจ.ในการปรับปรุงรพสต.และการปรับกระบวนการทางานไม่
รพสต.เดิม -การจัดระบบบริการพิจารณาให้
เน้นการตั้งรับในสถานบริการ
เหมาะสมกับพื้นที่และบุคลากรที่มีอยู่
นโยบายผูต้ รวจ 1.ท่านผู้ตรวจจะติดตามงาน TB ด้วยตนเองทุก
1.ผู้รับผิดชอบงานควรให้ความสนใจในกลุ่มผูป้ ่วยวัณโรคที่มีความ
เดือน
เสี่ยงสูงที่เช่น ผูส้ ูงอายุ มีโรคร่วม อย่างใกล้ชิด
2.ความปลอดภัยของการrefer ในเขต 1 มีมติว่า 2.มอบหมายประธานชมรมผู้อานวยการ หารือในทีมในการ
ถ้าrefer หลังเที่ยงคืนไม่ให้เดินทางกลับ หรือขับรถ กาหนดมาตรการ และมอบหมายหัวหน้าบริหารฯดูเรื่องการ
นานเกิน 4 ชม.ให้พัก ,จังหวัดลาปางให้ทบทวน
ติดกันชนฯ
แนวทางตามบริบท รวมทั้งการพิจารณาติดกันชน
เหล็กหน้าหลังของรถrefer
3. การจัดอบรมพนักงานขับรถพยาบาล และรถ
3. ในส่วนพนักงานขับรถยนต์ของราชการ ประสานขอให้รพ.
อปพร.
ลาปางเป็นเจ้าภาพในการของบประมาณเพื่อจัดการอบรม เพื่อ
พัฒนาคุณภาพพขร. ในส่วนของอปพร.มอบ NCD ศึกษา
หลักสูตร และอาเภออาจประสานอปท.เป็นผู้จัดการอบรม
4.ปลัดกระทรวงให้ความสาคัญกับบ้านพักบุคลากร 4.มอบหมายคปสอ.แต่ละอาเภอตรวจสอบบ้านพัก รพสต.ที่
เสื่อมโทรม และอาจปรับปรุงโดยใช้เงินบารุง
การจัดกิจกรรม -การจัดกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก”9 ธ.ค.2561
-มอบหมายผู้รับผิดชอบงานไปสังเกตการณ์ในวันที่ 2 ธ.ค. 61
“Bike อุ่นไอรัก โดย วันที่2ธ.ค.2561 จังหวัดลาปางมีการซ้อม
เพื่อประเมินจานวนผู้เข้าร่วมงานและนามาวางแผนสาหรับ วันที่
เสมือนจริง
9ธ.ค.61 ในการจัดเตรียมทีมจักรยานช่วยเหลือฉุกเฉินให้พร้อม
และอาจต้องใช้มอเตอร์ไซด์ร่วมในทีมด้วย มอบกลุ่มงานส่งเสริมฯ
ประสานตารวจจราจร และวางรูปแบบขบวนทีมให้เหมาะสม
โรคเฝ้าระวัง
-การวินิจฉัย PUO ภาพรวมลดลงเนื่องจากรพช.มี -มอบหมายทางรพ.ลาปางหารือรองแพทย์เกี่ยวกับการทบทวน
ระดับจังหวัด
การทบทวนและเปลี่ยนแปลงการวินิจฉัยแล้วยกเว้น การวินิจฉัยPUO ใน รพ.ลาปาง เนื่องจากมีอายุรแพทย์ กุมาร
ทางระบาดวิทยา รพ.ลาปาง, อาเภอเกาะคา แม่ทะ มีการวินิจฉัย
แพทย์
PUO อยู่หลังจากทบทวน
-จากการนิเทศติดตามพบว่าเนื่องจากมีแพทย์
-มอบหมายให้ คปสอ.แต่ละอาเภอวางระบบติดตาม
หมุนเวียนจึงมีการวินจิ ฉัย PUO ใน รพสต.
-อัตราป่วยไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่เป็นเด็ก0-5 -เน้นมาตรการการป้องกัน แจก mask การล้างมือ
ปีที่มีไข้สงู ที่ได้รบั ยา Tamiflu จึงถูกวินิจฉัย
-ไข้เลือดออก ค่าดัชนีลูกน้ายุงลาย(HI)ในจังหวัด
-โครงการหมออนามัย100ปี ให้ดาเนินการจัดการเรื่อง HI ให้เป็น
ลาปางยังไม่เท่ากับ 0 หากในฤดูหนาวต้นปีพบ
0 ด้วย
ไข้เลือดออก ฤดูฝนมีโอกาสเกิดการระบาด
Service plan
-บทบาทคณะกรรมการ service plan ในลาปาง
-ทีม service plan จะทาหน้าทีเ่ ป็น think tank เมื่อได้ข้อสรุป
ในการดาเนินงาน ชีป้ ระเด็น/เป้าหมายในการพัฒนาแล้ว ขอให้
แจ้งผ่าน สสจ. ทุกครั้งเพื่อพิจารณากาหนดนโยบายและแจ้ง

หัวข้อ

สาขา sepsis

สาขาCOPD

DM,HT
การพัฒนารพ.F

คุณภาพข้อมูล

TB
ทรัพยากรบุคคล

สรุป

ข้อสั่งการ
หน่วยงานในสังกัดต่อไป (ไม่อนุญาตให้สั่งการตรงหรือเชิญประชุม
ตรงไปยังรพ./รพสต.) และคณะกรรมการ service plan ลงไป
กากับติดตามประเมินผล รายงานสสจ. และก่อนสิ้นปีงบประมาณ
ก็จะมีการประชุมสรุปทบทวนนโยบายอีกครั้ง
รพสต. ประมาณ 30 แห่งจะจัดซื้อ EKG ที่สามารถเชื่อมต่อ
สัญญาณ internet เพื่อ online เชื่อมไปยัง HosXP ให้แพทย์ที่
รพช.สามารถดูข้อมูล และสั่งการรักษาได้
-อัตราตายปี61 ร้อยละ16.5 จะไม่นบั รวมกับ
-การสรุปchartใน case palliative ลง other Dx เป็นpalliative
palliative care
ด้วย
-Fast track to ICU ตัวชี้วัดไม่ผ่านหากมีICUใน
-พัฒนา ICU เถิน เกาะคา โดยรพ.เกาะคาจะขยายเป็น 20 เตียง
จังหวัดแห่งเดียว , ICU เกาะคาช่วยทาให้ตัวชี้วัด
ในปีนี้ และรพ.เถินจะสามารถเปิด ICU 4 เตียงได้ในมค.62 และ
ผ่านหากเถินเปิดเพิ่มจะทาให้ผา่ นตัวชี้วัดมากขึ้น
ครบ 8 เตียงภายในปีงบฯ62
- รพช ทุกแห่งให้มี Fortum ไว้ประจา รพ. ถ้าสงสัย
Melioidosis M ให้ได้เลย ถ้า F ให้ consult M หรือ A ก่อน
-อัตราการเกิด COPD c AE สูงเนื่องจากมีการใช้ยา -มอบหมาย นพ.สิทธิกร วางระบบติดตามการใช้ยาLABA
LABAน้อย และreferสูงในแม่เมาะและเถิน
-มอบหมายให้ รพช. ที่มี COPD exacerbation สูง (เถิน,เกาะคา
-จังหวัดลาปางมีเจ้าหน้าทีผ่ ่านการอบรมspiro ไม่ ,แม่เมาะ) จัดหาBIPAPใช้ในผู้ปว่ ยเพื่อ ลดการใส่ tube
ครบ 100 %
- ท่าน สสจ. ให้ รพ เถิน เกาะคา แม่เมาะ ซื้อเครื่อง BiPAP ใช้กับ
คนไข้ COPD เพื่อลดการใส่ ET และลดส่งต่อโดยใช้เงินบารุง
รพช.
- รพช ทุกแห่งต้องจ่าย ICS/LABA ให้ COPD ทุกคนที่มี Hx
Exacerbation สม่าเสมอ
-รพช 7 แห่งที่ยังไม่มีคนผ่านการอบรม spiro สมาคม ต้องได้
เรียนในปี 62 ครบ 100% โดยใช้เงินบริจาคเอกชน 3 แหล่ง
-ตั้ง คณะกรรมการ IT ระดับจังหวัด ทาข้อมูลคนไข้ทุก รพ แบบ
real time เป็น cockpit
-อัตราการคัดกรองDM,HT ต่า พบว่ามีการคัดกรอง -ภายในวันที่ 15 ธ.ค.61ให้แต่ละอาเภอบันทึกข้อมูลการคัดกรอง
แล้วแต่ไม่ได้ลงบันทึกกิจกรรม
ให้ได้มากกว่า80% จะติดตามอีกครั้งในวันประชุมกลางเดือน
19 ธ.ค.61
การประสานการทางานร่วมกับรพ.สังกัดกรมการ
รพ.ห้างฉัตร พัฒนาเป็น Intermediate Care Hospital
แพทย์ในพื้นที่ เพื่อพัฒนาคุณภาพบริการ
รพช.ทุกแห่ง ยกเว้นเกาะคา พัฒนามาตรฐานกายภาพบาบัด โดย
มีรพ.เวชชารักษ์เป็นเจ้าภาพในการประสานและออกแบบการ
พัฒนาร่วมกัน มอบกง.พัฒนาคุณภาพฯ เป็นเจ้าภาพ
-ปัญหาคุณภาพข้อมูลที่เกิดจากการบันทึกข้อมูล
- ปี 2562 สสจ.จะจัดประชุมผูร้ ับผิดชอบข้อมูล(IM) อาเภอทั้ง
และการตรวจสอบ ของผู้รับผิดชอบงานทุกระดับ
จากรพ.และสสอ.ทุกเดือน เพื่อกากับติดตามและทาความเข้าใจใน
กระบวนการตรวจสอบและคุณภาพข้อมูล โดยจะดาเนินการตั้งแต่
ธค.61-มีค.62 และประเมินผลเพื่อพิจารณาแนวทางดาเนินการ
ระยะต่อไป
-ผลการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงต่า
-ให้เร่งดาเนินการในกลุ่มผู้ปว่ ยที่มารับบริการที่คลินิกก่อน เช่น
HIV,COPD,DM เป็นอันดับแรกภายในธันวาคม61
-กระทรวงให้สารวจความประสงค์ลูกจ้างชั่วคราว
-ให้แต่ละอาเภอสารวจความประสงค์ลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)
(รายเดือน)เงินบารุงเพื่อประเมินเข้าสู่ตาแหน่งพกส. เงินบารุงหรือเงินนอกงบประมาณ (ไม่รวมจ้างเหมา)เพื่อประเมิน
เข้าสู่ตาแหน่งพกส. แต่ยังไม่สามารถรับรองได้ว่าจะได้รับการ
ประเมินเมื่อใด หรือไม่

หัวข้อ
การเงินการคลัง

สรุป
ข้อสั่งการ
-ปัจจุบนั สัดส่วนการreferเพิ่มมากขึ้นในรพ.เถินและ -ให้ทุกรพช.โอนเงินค้างจ่ายค่าreferรพ.ลาปางให้ครบถ้วน
เกาะคา รพช.ต้องมีวินัยในการตามจ่ายหนี้รพ.
-จัดทาบัญชีเงินบารุงโดยมีค่าใช้จ่าย2ส่วนคือ แผนroutineและ
ลาปาง
แผนพัฒนา
- ให้ทุกรพ.โอนเงินงวด 4 ปี 61 ที่ค้างจ่ายไว้ให้ทุกรพสต. ภายใต้
ความเข้าใจตรงกันว่าเงินรอบใหม่ปี 62 ได้รับโอนมา 5% อีก
25% คาดว่าจะได้รับโอนในเดือนธันวาคม
-มาตรการปี 62 สสจ.กันเงิน 10% จากทุกรพ.เพื่อ
1) สสจ.จะเป็น clearing House ให้กับค่าส่งต่อ ค่ายา refer
lab refer
2) การส่งผป.ออกนอกเขต ต้องจากรพ.ลาปางเท่านั้น
3) OP Refer ทั้งรพ.มะเร็ง เวชชารักษ์ รพช. รพศ.และรพ.M2
จะใช้เงินกองกลางสนับสนุน 30-40% เพื่อป้องกัน over refer
4) เน้นการพัฒนา M F และรพสต.

เงินบารุงสสอ.

ให้สสจ.และสสอ.มีบัญชีเงินบารุง เป็นค่าใช้จ่ายใน
การดาเนินงานของหน่วยงาน

-จัดสรรจากเงินกัน 10% โดยนพ.สสจ.เป็นผู้อนุมัติ
- ไม่อนุญาตให้สสอ.เรียกเงินบารุงจากรพสต.
- เริ่มต้นจากการเปิดบัญชี
- ต้องมีการทาบัญชีเงินสดควบคู่ไปด้วย (รายละเอียดงานบริหาร
จะแจ้ง)

รพสต.ติดดาว

-จากการประเมินในปี 2561 พบว่าไม่ผา่ นเกณฑ์
ข้อ5เป็นส่วนใหญ่ คือ เรื่องผลงานและนวตกรรม

-ปี 62 จว.ให้ทบทวนทีมพี่เลี้ยงรพสต.ติดดาวระดับอาเภอที่
ประกอบด้วยสหวิชาชีพ(เพิ่ม IT เป็นคณะทางานด้วย) โดยทีมพี่
เลี้ยงควรวิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมินปีทผี่ ่านมาเพื่อเป็นแนว
ทางการพัฒนาในปีนี้
- ระดับจังหวัด จะมีทีมประเมิน( Certify body) โดยใช้
โครงสร้างทีม 4 โซน ทาหน้าทีป่ ระเมิน
- วันที่ 18 ธันวา ประชุมทีมพีเ่ ลี้ยงรพสต.ระดับอาเภอเพื่อทา
ความเข้าใจแนวทาง และ วันที่ 25ธ.ค.61 ประชุมสสอ.ทุก
อาเภอและผอ.รพสต.ทุกแห่งเพื่อนาเสนอ OTOP ของตนเอง
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