รายงานการประชุ มคณะกรรมการโรคไม่ ติดต่ อ
เครื อข่ ายบริการสาธารณสุ ขอาเภอรามัน
ครั้งที 5 / 2558 วันที่ 21 มกราคม 2558
เวลา 9.00 – 15.00 น.
ณ ห้ องประชุ มศูนย์ คุณภาพ โรงพยาบาลรามัน
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นางอาอีเสาะ
นางระฉิดา
นางพวงประภา

กะรี ยอ
มือนิงจือแร
วาแมดีซา
เพ็ชรมี

นางมารี ยา
นางเกศรา
นายนิอสั มาน

ปัตยะบุตร
ศรี มหันโต
อับดุล

ระเบียบวาระที่ 1
เรื่ องทีป่ ระชุ มแจ้ งเพื่อทราบ
- ประธานในที่ประชุมประจาเดือนมกราคม กล่าวทักทายพูดคุยกับผูเ้ ข้าร่ วมประชุ ม เรื่ องการทางานเป็ น
ที ม ท างานอย่ า งมี ร ะบบการวางแผนการท างาน ชี้ แจงเกี่ ย วกับ การท างานอย่ า งมี ข บวนการ การ
วางเป้ าหมายในการทางาน แนะนาแนวทางการนานโยบายยุทธศาสตร์ สู่การปฎิบตั ิ เพื่อให้เกิดคุณภาพ
ในการทางานให้มากที่สุด อธิ บายกระบวนการเกี่ยวกับ QOF ที่มีส่วนสาคัญกับการทางานทันต่อเวลา
เพื่อให้ทุก รพ.สต. วางแผนการทางานเกี่ยวกับการคัดกรองHT DM ตามที่ได้กาหนดไว้ภายใน มีนาคม
2558 นี้ รวมทั้งงานอื่นๆ ที่ตนได้รับมอบหมาย พร้อมให้ส่งแผนการทางานให้กบั ผูร้ ับผิดชอบงานระดับ
อาเภอด้วย และได้กล่าวขอบคุณคณะทางานซึ่ งยอมรับว่า ทุกคนทางานหนักมาก พร้อมให้กาลังใจใน
การทางานต่อไป
- ผลการดาเนินงานคัดกรอง HT / DM ประชาชนอายุ 35 ปี ขึน้ ไป (ไม่ รวมผู้ป่วย)
เครื อข่ ายบริการสุ ขภาพอ.รามัน เป้ าหมาย มากกว่าและเท่ากับร้ อยละ 90
ระหว่าง 1 ตุลาคม - 31 มกราคม 2558
กราฟแสดงผลงานคัดกรองความดันโลหิ ตสู ง

กราฟแสดงผลงานคัดกรองเบาหวาน

ผลการดาเนินงานพบว่า รพสต. ท่าธง เป็ นเพียงรพ.สตเดียวที่ผลงานผ่านทั้งสอง ตัว (ทางที่ประชุม
ได้มอบของที่ระลึกเพื่อเป็ นขวัญและกาลังใจในการดาเนิ นงาน) ส่ วนรพ.สต.ที่เหลือ ยังมีเวลาอีกแค่เดียวเท่านั้น
จึงได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้วธิ ี การดาเนินงานร่ วมกัน
มติทปี่ ระชุ ม รับทราบและดาเนินการ
เกณฑ์
ต.ค.-57 พ.ย.-57 ธ.ค.-57 ม.ค.-58
ตัวชี้วดั
อัตราผูป้ ่ วยความดันโลหิ ตสู งที่ได้รับการตรวจ
ร้อยละ 60
4.55
6.94
7.22
7.19
ภาวะแทรกซ้อนทางไตประจาปี
อัตราผูป้ ่ วยความดันโลหิ ตสู งที่ได้รับการตรวจ
ร้อยละ 60
12.25
12.55
16.29
16.42
จอประสาทตาประจาปี
อัตราผูป้ ่ วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจจอ
ร้อยละ 60
9.46
26.9
57.58
56.71
ประสาทตาประจาปี
การประเมินค่าการทางานของไต (eGFR) ใน
ร้อยละ 60
21.31
26.59
23.87
23.68
ผูป้ ่ วยเบาหวาน
อัตราผูป้ ่ วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจเท้า
ร้อยละ 60
47.6
47.03
53.92
59.08
ประจาปี
มติทปี่ ระชุ ม รับทราบ
- คัดกรองมะเร็ งเต้านม........................................................................................
นายอาหมัด เจ๊ะหมิ ได้นาเสนอข้อมูลการคัดกรองมะเร็ งเต้านมในแต่ละพื้นที่ เพื่อความถูกต้อง

ของข้อมูลโดยนาเสนอข้อมูลกราฟแท่งราย รพ.สต.

และได้ช้ ี แจงขั้นตอนการจัดกิ จกรรมคัดกรองมะเร็ งเต้านมด้วย mammogram ตามโครงการของ สสจ.
26 มค. 58 ณ อาคารศรี นิบ ง ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา เพื่อวางแผนในการเข้า ร่ วมจัดกิ จกรรม จัด
นิทรรศการ
โดยในที่ประชุม มีมติกาหนด จนท.รพ.สต.ให้เข้าร่ วม ดังนี้รพ.สต.บือมัง รพ.สต.จะกว๊ะ รพ.สต.บาลอ
รพ.สต.วังพญา รพ.สต.เนินงาม รพ.สต.เกะรอ รพ.สต.กอตอตือร๊ ะ รพ.สต.โกตาบารู โดย จนท. 1 คน อสม.2
คน และกลุ่มเป้าหมายเข้าร่ วมคัดกรอง 3 คน รพ.สต.บาโงย อสม.2 คน และกลุ่มเป้ าหมายเข้าร่ วมคัดกรอง 3 คน
ฝ่ ายเวชฯ รพ.รามัน จนท 2 คน อสม.2 คน และกลุ่มเป้ าหมายเข้าร่ วมคัดกรอง 3 คน
การจัดเตรี ยมอุปกรณ์ ให้จดั เตรี ยม สายวัด ตาชัง่ เครื่ องวัดความดันโลหิ ต โดยให้เตรี ยมทั้งหมด 5 ชุ ด
โดยการอาสา จาก รพ.สต.จะกว๊ะ 1ชุด บาลอ 1 ชุด ฝ่ ายเวชฯ รพ.รามัน 3 ชุด
- การคัดกรองต้อกระจก
นายอาหมัด เจ๊ะหมิ นาเสนอข้อมูลคัดกรองตาต้อกระจก ข้อมูลกราฟแท่ง ราย รพ.สต.
- การคัดกรองเบาหวานขึ้นตา
นางนู รีซัน กะรี ยอ ได้แจกเอกสารสรุ ปการตรวจคัดกรองเบาหวานขึ้นตา แต่ รพ.สต. โดยให้แต่ละ
รพ.สต นาเสนอปั ญหาและอุปสรรคในการตรวจคัดกรองรอบนี้ ตัวแทน จนท. รพ.สต. ได้ให้ขอ้ มูล
ปั ญหาที่ผบู ้ ริ การไม่ที่ขาดการเข้ารับการตรวจในครั้งนี้ โดยแจ้งว่า ดังนี้
- Case DM บางcase ได้ทางานการตรวจที่ รพ.ยะลาอยูแ่ ล้ว
- case บอกว่าไม่สะดวกในการตรวจเนื่ องจากเมื่อมาตรวจแล้วมี อาการแสบตาหลายวัน
หลังจากที่ยอดตา
- case บอกว่า สายตายังดีอยู่ ไม่มีปัญหาในการมองเห็ นสามารถทากิจวัตรประจาวันได้อย่าง
ปกติ
- ผูป้ ่ วยทางานตามถิ่น จะกลับรับยาที่ รพ.นานๆ กลับมาที
- บางคนมี ชื่ อ แต่ พ อไปเยี่ ย มบ้า น บอกว่า ไม่ ไ ด้เ ป็ นเบาหวาน ไม่ เ คยกิ น ยาเบาหวาน

บางคนให้ ข ้ อ มู ล ว่ า หมอบอกว่ า หายแล้ ว เป็ นเฉพาะช่ ว งที่ ท ้ อ งและหมอบอกว่ า หายแล้ ว
ในที่ประชุมได้หารื อเพื่อให้เกิดความเข้าใจกับ case DM โดยให้ จนท รพ.รามัน ช่วยกาชับและ
ให้คาแนะนาเกี่ยวกับการตรวจ กับ case DM เพื่อให้เกิดความเข้าใจถูกต้องเกี่ยวกับการตรวจคัดกรอง
เบาหวานขึ้นตา เพื่อให้เกิดความตระหนักมากขึ้น และให้จดั ทะเบียนคนไข้ DM ให้มีความชัดเจนมาก
ขึ้น
ได้ช้ ีแจ้งการประเมิน NCD คุณภาพ
และให้ทุกคนทาการประเมินตนเอง และมีมติในที่ประชุ ม
โดยการสร้างกลุ่มหรื อชมรม โดยชมรมกลุ่มเสี่ ยง (รักสุ ขภาพ รพ.สต บาโงย นาร่ อง) ชมรมกลุ่มป่ ว ย (ฝ่ าย
เวชฯ รพ.รามัน)
การใช้แผ่นคัดกรอง CVD นายอาหมัด เจ๊ะหมิ รับอาสา ดาเนินการจัดการและแจกให้ทุก รพ.สต.

- พร้อมชี้แจงการคียข์ อ้ มูลเข้าสู่ ฐานข้อมูล ตามเว็บไซต์ vision2020thailand.org เพื่อให้
complete ข้อมูล
- แจ้งเรื่ องแผนการนิเทศครั้งที่ 1 & 2 ปี 2558
มติทปี่ ระชุ ม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2
รับรองรายงานการประชุ ม
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4 /2558
มติทปี่ ระชุ ม เห็นชอบ
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่ องชี้แจงจากหน่ วยงานต่ างๆ
- ชั นสู ตร
นางอาอีเสาะ เทคนิกการแพทย์ ได้แจกชุดตรวจสอบคุณภาพเครื่ อง DTX ให้กบั ทุก รพ.สต. เพื่อ
ทาการตรวจสอบการทางานของเครื่ อง
ให้บริ หารจัดการคลังอุปกรณ์ให้เป็ นระบบ (FIFO) เพื่อป้ องกันการ ใช้ของที่หมดอายุ และสะดวกใน
การตรวจสอบการใช้ จานวนที่เหลือ เพื่อการบริ หารจัดการ
มติทปี่ ระชุ ม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4
ปัญหาในการดาเนินงาน
จากการทบทวน Case ในเดือนที่ผา่ นมา มีการทบทวน case 2 ราย ผลการพัฒนาระบบที่เกิดขึ้นมี
ดังต่อไปนี้
- พัฒนาเครื่ องมือการสื่ อสารข้อมูลการเจ็บป่ วยและสภาวะสุ ขภาพของผูป้ ่ วยแก่ผปู ้ ่ วย ญาติ และ
บุคลากรสหวิชาชีพ โดยการจัดทาสมุดประจาตัวผูป้ ่ วยโรคเรื้ อรัง และการประชาสัมพันธ์อาการฉุกเฉิ นที่ตอ้ ง
รี บมาโรงพยาบาล พร้อมช่องทางการเข้าถึงบริ การ เช่น เบอร์ โทรศัพท์ FR เป็ นต้น
- พัฒนาระบบคัดกรองและแยกประเภทผูป้ ่ วยที่ห้องอุบตั ิเหตูฉุกเฉินและแผนกผูป้ ่ วยนอก
- พัฒนาระบบติดตามผูป้ ่ วยโรคเรื้ อรังขาดนัด
- ทบทวนแนวทางการดูแลผูป้ ่ วย MI STROKE รวมถึงแนวทางการปฎิบตั ิเมื่อให้ SK
มติทปี่ ระชุ ม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4

ระเบียบวาระอื่นๆ
ปิ ดประชุ มเวลา 15.00 น.

………………………………….
(นางพวงประภา เพ็ชรมี)
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
ผู้บันทึกรายงานการประชุ ม

