รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖
วันจันทร์ ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๖
ณ ห้องประชุม ๑ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
ผู้เข้าประชุม
๑.นายสมศักดิ์
๒.นายช่อฉัตร
๓.นส.เยาวลักษณ์
๔.นายชรินทร์
๕.นายสมจิตต์
๖.นายศุภชัย
๗.น.ส.นันทนา
๘.นางอรุณี
๙.นางกานดา
๑๐.นายกมล
๑๑.นางพรพิมล
๑๒.นางพัชรา
๑๓.น.ส.ศุภวรรณ
๑๔.นายอานันต์
๑๕.นายวิชัย
๑๖.น.ส.สุนีย์พร
๑๗.นายมณูศลิ ป์
๑๘.นายพงศ์เทพ
๑๙.นายเกษตร
๒๐.นายธัญญา
๒๑.นายบรรจง
๒๒นายอุดม
๒๓.นายนิยม
๒๔.นายกมล
๒๕.นายบุญรวม
๒๖.นายศิลป์
๒๗.นายธวัช
๒๘.นายจงจิต
๒๙.นายพิษณุ
๓๐.นายชุมพล
๓๑.นายชูชีพ
๓๒.นายอัชฌาวัฒน์
๓๓.นางศรัจจันทร์
๓๔.นายกิตติศักดิ์
๓๕.นายดิเรก
๓๖.นายเทพวรวิทย์
๓๗.นายเฉลิมพล

นุกูลอุดมพานิชย์
เส็งพานิชย์
อนุรักษ์
ดีปินตา
ใจวิถี
ใหม่นิถะ
ปรีดาสุวรรณ
ตั้งจิตนุสรณ์
ยุบล
เศรษฐชัยยันต์
หล้าปิงเมือง
ถาวระ
นันทวาส
ศิริ
นิลคง
ถีจันทร์
ศิริมาตย์
วงศ์วัชรไพบูลย์
ปะทิ
วิเศษสุข
จันทร์อินทร์
พานิช
ศิริ
ไชยอามิตร
ยอดศรี
อายุยืน
สิทธิยศ
ปิ่นศิริ
อินปา
สุทธิ
ปัญญานะ
สมบัติ
อุดมแก้วกาญจน์
เกษตรสินสมบัติ
สุดแดน
ใจจะดี
พงษ์พิชิต

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน
แทนผู้อํานวยการโรงพยาบาลน่าน
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านบริการทางวิชาการ)
รก.นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)
รก.นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านส่งเสริมพัฒนา)
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ
หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
แทนหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค
หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
แทนหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ
หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชศาสตร์และอาชีวอนามัยสิ่งแวดล้อม
หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพ.น่าน
แทนสาธารณสุขอําเภอปัว
สาธารณสุขอําเภอท่าวังผา
แทนสาธารณสุขอําเภอเวียงสา
สาธารณสุขอําเภอเมือง
สาธารณสุขอําเภอสันติสุข
สาธารณสุขอําเภอทุ่งช้าง
สาธารณสุขอําเภอแม่จริม
สาธารณสุขอําเภอบ้านหลวง
สาธารณสุขอําเภอภูเพียง
สาธารณสุขอําเภอนาน้อย
แทนสาธารณสุขอําเภอบ่อเกลือ
สาธารณสุขอําเภอนาหมื่น
สาธารณสุขอําเภอเชียงกลาง
สาธารณสุขอําเภอเฉลิมพระเกียรติ
สาธารณสุขอําเภอสองแคว
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลท่าวังผา
รก.ผู้อํานวยการโรงพยาบาลแม่จริม
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลบ่อเกลือ

-๒-

๓๘.นายนริศ
บุญธนภัทร
๓๙.น.ส.กัลยาณี
อัครชิโนเรศ
๔๐.นายดิลก
คูกิติรัตน์
๔๑.นายเสถียร
เพชรแสนอนันต์
๔๒.นายสมัคร
โอ้ทา
๔๓.นายพยุงศักดิ์ ตนะทิพย์
๔๔.นายชํานาญ
มูลศรี
๔๕.นางเวณิกา
โนทา
๔๖.นางชุตินันท์
ขันทะยศ
๔๗.นายมนตรี
ฉัตรมงคล
๔๘.นายนิคม
สุนทร
๔๙.นายปิยบุตร
จารุเหติ
๕๐.นายสัมพันธ์
ซอเสียง
๕๑.นายพัฒนา
ศรชัย
๕๒.นายศักดิพงษ์ ไชยชนะ
๕๓.นายผล
ใจคํา
๕๔.น.ส.อารุณรัตศ์ อรุณนุมาศ
๕๕.นายแชน
อะทะไชย
๕๖.น.ส.คนึง
คํารังษี
๕๗.นางพิกุล
แซ่ปัง
ผู้ไม่เข้าประชุม (ติดราชการ)
๑.นายวุฒิไกร
ดวงพิกุล
๒.น.ส.ผาณิต
ฉายศิริ
๓.นายอภิชิต
สถาวรวิวัฒน์
๔.นายไกวัล
ศรีเรือนทอง
๕.นายเอื้ออังกูรย์ สิทธิมงคล

รก.ผู้อํานวยการโรงพยาบาลทุ่งช้าง
รก.ผู้อํานวยการโรงพยาบาลบ้านหลวง
แทนผู้อํานวยการโรงพยาบาลเชียงกลาง
ผช.หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลงที่ ๑๐.๕ จ.แพร่
หัวหน้าหน่วยควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลงที่ ๑๐.๕.๒ จ.น่าน
หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ห้วยโก๋น จ.น่าน
ผู้ปกครองนิคมโรคเรื้อนฝายแก้ว
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ.เวียงสา
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ.นาน้อย
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.แม่จริม
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.ท่าวังผา
ทันตแพทย์ปฏิบัติการ สสจ.น่าน
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
เภสัชกรชํานาญการ สสจ.น่าน
เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชํานาญงาน สสจ.น่าน
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ สสจ.น่าน
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสจ.น่าน
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสจ.น่าน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ สสจ.น่าน
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลฝายแก้ว
รก.ผู้อํานวยการโรงพยาบาลนาหมื่น
รก.ผู้อํานวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ
รก.ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสันติสุข
รก.ผู้อํานวยการโรงพยาบาลเชียงกลาง

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๔๕ น.
นายสมศักดิ์ นุกลู อุดมพานิชย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน ประธานที่ประชุม ได้ดําเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระประชุมดังนี้
ระเบียบวาระก่อนการประชุม
๑. พิธีมอบเกียรติบัตรการนําเสนอผลงานเด่นทางทันตสาธารณสุข
นายกมล เศรษฐชัยยันต์ ตามที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน โดยกลุ่มงานทันตสาธารณสุข ร่วมกับชมรม
ชวนกันฟันดี ที่เมืองน่าน ได้จัดสัมมนาวิชาการ และนําเสนอผลงานเด่นทางทันตสุขภาพ ประจําปี ๒๕๕๕
ระหว่างวันที่ ๗ – ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้
เป็นเวทีนําเสนอผลงานทางวิชาการทันตสุขภาพระดับจังหวัด และเครือข่ายบริการสุขภาพ ได้นําเสนอผลงาน
เด่นของตนเอง ตลอดจนรับทราบความก้าวหน้าในการดําเนินงานของเครือข่ายบริการอื่น ในการแก้ไขปัญหา
ทันตสุขภาพในพื้นที่ โดยคาดหวังว่าแต่ละเครือข่ายบริการสุขภาพ จะนําความรู้ที่ได้กลับไปประยุกต์ใช้พัฒนา
ปรับปรุงการดําเนินงานหน่วยงานของตนเองให้ดียิ่งขั้น นอกจากนี้ยังเป็นการพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์การ
ทํางานระหว่างทันตบุคลากรจังหวัดน่าน ซึ่งประกอบด้วยทันตแพทย์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ผู้ช่วยทันตแพทย์ และผู้ชว่ ยทันตกรรม โดยในปีนี้มีการนําเสนอผลงานทั้งสิ้น ๑๔ ผลงาน และคณะกรรมการตัดสินผลงาน
ได้ทําการพิจารณาผลงานที่สมควรได้รับรางวัลแล้ว จึงขอเชิญประธานได้มอบเกียรติบัตรแก่เครือข่ายบริการดังนี้
- รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โครงการนวัตกรรมหมอฟันชุมชน ของเครือข่ายสุขภาพอําเภอปัว

-๓-

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ โครงการพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี ของเครือข่าย
สุขภาพอําเภอท่าวังผา
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ โครงการลดจํานวนครั้งของการทําให้ปราศจากเชื้อซ้ํา ในเครื่องมือ
ทันตกรรม ในโรงพยาบาล ของเครือข่ายสุขภาพอําเภอสองแคว
ประธาน มอบเกียรติบัตรและกล่าวแสดงความยินดีกับเครือข่ายบริการที่ได้รับรางวัล และขอให้มกี ารพัฒนา
เรียนรู้ต่อเนื่องไป โดยเฉพาะการพัฒนางานประจํามาเป็นงานวิจัย
๒. แสดงความยินดีกับนักกีฬาสาธารณสุขจังหวัดน่าน ในการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสามัคคี ครั้งที่ ๓๔
นางอรุณี ตั้งจิตนุสรณ์ ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสามัคคี ครั้งที่ ๓๔
ประจําปี ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ บริเวณสนามกีฬากระทรวงสาธารณสุข ซึ่ง
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน ๔๐ คน ซึ่งผลการแข่งขันดังกล่าว มีนักกีฬา ที่
ได้รับเหรียญรางวัลดังนี้
ลําดับ
ประเภทกีฬา
เหรียญรางวัล
รายชื่อนักกีฬา
๑ วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร ช่วงอายุ ๕๐ – ๕๔ ปี
เหรียญทอง
นายสามารถ พรมมิ
๒ ว่ายน้ําฟรีสไตล์ ๕๐ เมตร ช่วงอายุ ๔๐ – ๔๔ ปี เหรียญเงิน
นายแชน อะทะไชย
๓ วิ่งผลัด ๔X๔๐๐ เมตร ช่วงอายุทั่วไป
เหรียญเงิน
นส.กฤษณา ลัมมาวิไชย
๔ วิ่ง ๘๐๐ เมตรชาย ช่วงอายุ ๕๐ – ๕๕ ปี
เหรียญทองแดง
นายสามารถ พรมมิ
๕ วิ่ง ๑๐๐ เมตรชาย ช่วงอายุ ๔๐ – ๔๕ ปี
เหรียญทองแดง
นายแชน อะทะไชย
๖ แบดมินตัน ชายเดี่ยวทั่วไป
เหรียญทองแดง
ทพ.ปิยบุตร จารุเหตุ
๗ บาสเกตบอลหญิง
เหรียญทองแดง
พญ.วิลาสินี อุดคําเที่ยง
ซึ่งใช้จ่ายงบประมาณ จากโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ ปี ๒๕๕๖
จํานวน ๑๗๓,๐๐๐ บาท (โรงพยาบาลสองแคว)
ประธาน กล่าวชมเชยและแสดงความยินดีกับทีมนักกีฬาที่ได้รับรางวัล และได้มอบของรางวัล (เสื้อวอร์ม)ให้กบั
นักกีฬาและผูป้ ระสานงานกีฬาสาธารณสุขจังหวัดน่าน รวม ๘ คน ซึง่ ในช่วงเดือนเมษายน จะมีบคุ ลากรที่มา
บรรจุใหม่ คาดว่าจะได้จัดงานเลี้ยงต้อนรับ รวมกับงานเลี้ยงขอบคุณนักกีฬาและผู้ประสานงานกีฬาจังหวัดน่าน
ทีป่ ระชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
๑. ผลการตรวจราชการและนิเทศงาน ประจําปี ๒๕๕๖ รอบ ๑ จังหวัดน่าน พบมีประเด็นสําคัญหลายเรื่องที่ให้
ปรับปรุงแก้ไข โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับวิกฤตทางการเงินของหน่วยบริการ ที่พบว่าบางแห่งมีเงินบํารุงมาก บาง
แห่งมีเงินบํารุงน้อย แต่ไม่สามารถสะท้อนความเป็นจริงของจังหวัดน่านได้ ซึ่งในการประชุมเดือนที่แล้ว ได้แจ้ง
ให้หน่วยบริการทุกแห่ง ถ่ายสําเนา Book Bank ไว้ที่ สสอ. โดยเก็บรวบรวมข้อมูลในรูปแบบExcels แล้วส่งให้
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ เพื่อจะได้ทราบถึงสถานะทางการเงินที่แท้จริงของหน่วยบริการ
๒. การประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนในช่วงเดือนเมษายนนี้ ขอให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลทุกแห่ง จัดทํา
รายละเอียดข้อมูลเจ้าหน้าทีท่ ี่ปฏิบัติงานจริงในหน่วยงาน ส่งให้กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร เพื่อตรวจสอบข้อมูลที่
เป็นปัจจุบัน รวมทั้งจํานวนข้อมูลประชากร หมู่บ้าน ในพืน้ ที่ที่รับผิดชอบของแต่ละรพ.สต.
๓. การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาสที่ ๒ (เป้าหมายเบิกจ่าย สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ ร้อยละ ๔๐)
โดยเฉพาะงบลงทุน ต้องลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จ ขอให้ผู้บริหารทุกแห่งตรวจสอบการเบิกจ่าย,
การลงข้อมูลใบPO หากหน่วยงานใดไม่แล้วเสร็จ จะพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน (หักแต้ม)
๔. โครงการ“รวมพลังชุมชนจัดการระบบสุขภาพเข้มแข็ง เมืองไทยแข็งแรง” โดย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
สาธารณสุข (นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว) จะเริ่มจัดงานครั้งแรก ในวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ณ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร อําเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย อสม.ในพื้นที่อําเภอเวียงสา,
นาน้อย,นาหมื่น,สันติสุข,แม่จริม,บ้านหลวง จํานวน ๓.๕๐๐ คน,ประธานกองทุนสุขภาพตําบลในพื้นที่๖ อําเภอ,

-๔-

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลในพื้นที่ ๖ อําเภอ, กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ๕ กลุ่ม,เครือข่าย DHS อําเภอปัว,
ประธานชมรม อสม. อําเภอทุกอําเภอ ,สาธารณสุขอําเภอ/ผู้อํานวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง,สือ่ มวลชน ,
หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดที่เกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชน โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ และเขตพื้นทีเ่ ครือข่ายบริการที่ ๑ รายละเอียดกําหนดการตามเอกสารแจกที่ประชุม ซึ่งในช่วง
การจัดกิจกรรมจะมีการบันทึกเทปรายการโทรทัศน์ช่อง 11 และจะมีการจัดกิจกรรมดังกล่าวในจังหวัดน่าน อีก
๒ รอบ โดยรอบที่ ๒ มีกรมควบคุมโรค เป็นเจ้าภาพ,รอบที่ ๓ มีกรมสุขภาพจิต เป็นเจ้าภาพ
๒. เรื่องจากรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน
นายชรินทร์ ดีปนิ ตา แจ้งเรื่องสําคัญจากการเข้าร่วมประชุมผู้บริหารเครือข่ายบริการที่ ๑ ดังนี้
๑) การบรรจุลูกจ้างชั่วคราวเป็นข้าราชการ ซึ่งจังหวัดได้ดําเนินการเรียบร้อยแล้วตามเงื่อนไขที่กําหนด
โดยได้มีคําสั่งบรรจุแต่งตั้งตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๖ และผู้ตรวจราชการ เขตฯ ๑ ได้มีนโยบายให้ดําเนินการ
ต่อในช่วงเวลา ๓ เดือนจากนี้ไป หากจังหวัดใดมีปัญหาการพิจาณาแต่งตั้ง ให้เร่งรัดดําเนินการให้แล้วเสร็จ และ
ให้แต่ละจังหวัดเตรียมข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานข้าราชการ เช่นเดียวกับรอบแรก สําหรับกลุ่มนักเรียน
ทุนที่จบปี ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔ ซึ่งคาดว่าจะมีการนําเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม
เพื่อบรรจุแต่งตั้งภายในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ และกลุม่ นักเรียนทุนทีจ่ ะจบในปี ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕ คาดว่าจะ
กําหนดให้บรรจุแต่งตั้งแล้วเสร็จภายในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๗
๒) การจ้างลูกจ้างชั่วคราวของสถานริการสาธารณสุข ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้มกี ารประกาศให้
ยกเลิกไม่ให้มีการจ้างลูกจ้างชั่วคราวในสถานบริการสาธารณสุข ซึ่งผู้ตรวจราชการฯ ขอให้ทุกจังหวัดได้วางแผน
ด้านกําลังคน โดยมอบให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ดูแลจังหวัดในพื้นที่เขต ๑๕ เดิม,ให้นายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ดูแลจังหวัดในพื้นที่เขต ๑๖ เดิม ,มอบให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลําปาง ดูแล
ในเรื่องของการเงินการคลัง ของเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ ๑
๓) การตรวจสอบStockยาและเวชภัณฑ์ กรณีที่โรงพยาบาลแห่งใด มีความประสงค์ที่จะให้องค์การ
เภสัชกรรม ได้ช่วยเหลือในการบริหารยาและเวชภัณฑ์ หรือการแลกเปลี่ยนยาที่เหลือจ่ายหรือใช้ไม่ทัน สามารถ
ประสานขอความช่วยเหลือผ่านทางเวปไซต์องค์การเภสัชกรรม และผูต้ รวจราชการฯ ได้เน้นย้ําให้โรงพยาบาล
ทุกแห่ง สํารองยาและเวชภัณฑ์ ไม่เกิน ๒ เดือนเท่านั้น ให้ลดการใช้ยาลง ร้อยละ ๑๐ และเน้นการควบคุมการ
ใช้ยาทั้งระบบของสถานบริการทุกระดับ สําหรับโรงพยาบาลที่มีหนี้สินค้างชําระองค์การเภสัชกรรม ปี ๒๕๕๔
ให้ดําเนินการชําระหนี้ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ และหนี้ค้างชําระ ปี ๒๕๕๕ ให้ดาํ เนินการชําระหนี้ภายใน
เดือนกันยายน ๒๕๕๖
๔) โครงการตําบลจัดการสุขภาพเข้มแข็ง เมืองไทยแข็งแรง ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําปาง ได้
เชิญผู้บริหารระดับจังหวัดในเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ ๑ (สสจ./รพศ./รพท.) , ผู้รบั ผิดชอบงานสุขภาพภาค
ประชาชน , ผู้อํานวยการโรงพยาบาลชุมชน/สาธารณสุขอําเภอ ใน ๓ อําเภอนําร่อง เข้าร่วมประชุมที่จังหวัด
ลําปาง เพื่อเน้นย้ําความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กําหนดการ ๒ วัน
โดยวันแรกเป็นการประชุมชี้แจงนโยบาย ที่จังหวัดลําปาง วันที่ ๒ เข้าไปศึกษาดูงานที่บ้านผาปัง อําเภอแม่พริก
จังหวัดลําปาง ซึ่งรายละเอียดวัน เวลา และกําหนดการ จะได้มีหนังสือราชการแจ้งให้ทราบต่อไป
ทีป่ ระชุมรับทราบ
นายสมจิตต์ ใจวิถี นําเสนอความก้าวหน้าการดําเนินการเพื่อลดต้นทุนค่ายาและวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
จังหวัดน่าน ประชุมคณะทํางานจัดระบบบริหารวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
และประชุมคณะทํางานจัดระบบบริหารเวชภัณฑ์ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุม 2 สสจ.น่าน
โดยข้อตกลงร่วมกันของคณะทํางานจัดระบบบริหารวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ดังนี้
๑) โรงพยาบาลทุกแห่ง จัดทํารายงานบริหารวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ทุกเดือน ส่งให้ฝ่ายบริหาร
และฝ่ายเภสัชกรรม ส่งให้จังหวัดทุกวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป เพื่อส่งรายงานไปยังศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กระทรวง
สาธารณสุข และรวบรวมเป็นรายงานจังหวัด
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๒) จัดทํา Top 10 มูลค่าการใช้วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดซือ้ ร่วม
๓) ส่งแผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ปี 2555 และ 2556 ให้จังหวัด เพื่อเป็นข้อมูลในการ
ดําเนินการควบคุมกํากับ
๔) วิเคราะห์ผลการดําเนินงานที่ผ่านมา จากผลการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ของโรงพยาบาล
ชุมชนในจังหวัดน่าน ซึ่งผลการวิเคราะห์ต้นทุนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ของโรงพยาบาลชุมชนใน
จังหวัดน่าน ณ ไตรมาส 1 ปี 2555 และ ปี 2556 ลดลง 3.73 %
สําหรับคณะทํางานจัดระบบบริหารเวชภัณฑ์ ได้มีการการประชุมเพื่อค้นหาปัญหา/ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน
เพิ่มเติม โดยทบทวนความเสี่ยงเดิม และหาแนวทางปรับ ปรุงเพิ่มเติม ดังนี้
ประเด็น
ปัญหา
แนวทางแก้ไข
- การบริหารจัดการเวลาในการดําเนินการ - ไม่สามารถปฏิบัติให้ทัน - ให้วิเคราะห์ work load ตาม Job
ตามระเบียบพัสดุฯ ในการสั่งซื้อสั่งจ้าง เช่น ตามเวลาที่กําหนดได้อย่าง description กรณีที่ไม่ทันให้ขอ
ต่อเนื่อง
การกําหนด ให้ส่งบันทึกจัดซื้อจัดจ้าง
อนุมัติการปฏิบัติงานนอกเวลาหรือ
ภายในระยะเวลาที่กําหนดตามระเบียบฯ
ขอจ้างคนเพิ่ม แล้วแต่กรณี
5 วัน ตามหนังสือ ว 5855 (ตั้งแต่ขั้นตอน
รับพัสดุ ถึงส่งเอกสารบันทึกจัดซื้อ)
- ปัจจัยภายนอกที่เปลี่ยนแปลง เช่น
- สร้างภาระงาน
- ให้กลุ่มงานเภสัชกรรมหมุนเวียน
พฤติกรรมการใช้บริการของผู้ป่วยที่มาใน
บุคลากรให้เหมาะสมกับปริมาณงาน
เวรบ่ายมากขึ้น เช่น รพ.น่าน
ในแต่ละช่วงเวลา
- ให้ทุกรพ.ไปทําแผนวิเคราะห์ให้
- การวิเคราะห์จัดกลุ่มยาแบบ ABC , VEN - ไม่ได้นําหลักการนี้มา
วิเคราะห์ใช้ในงานบริหาร แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน โดยให้
analysis เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการ
รพ.น่านเป็นผู้นําเสนอแนวทางการ
เวชภัณฑ์
สํารองยา
วิเคราะห์ครั้งต่อไป
- ขอเลขจากศาลากลางให้สถาน
- การจัดซื้อด้วยระบบ e-GP
- ต้องใช้เลขคําสั่งของ
ศาลากลางจังหวัด กรณีที่ บริการต่างๆ โดยจัดให้มีการควบคุม
การใช้เลขคําสัง่ ให้ถูกต้อง
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่า
- ให้รพ.ส่งประมาณการจํานวนคําสั่ง
ราชการจังหวัด
ที่ต้องการเพื่อจะได้ประสานงาน
ต่อไป
และจากที่ประชุม คปสข.เขต 1 เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๖ พบมีโรงพยาบาล 4 แห่ง ในจังหวัดน่าน มีอัตรา
สํารองยาและเวชภัณฑ์เกิน 2 เดือน ซึ่งพบว่าปัญหาที่ทําให้การสํารองยาเกิน 2 เดือน และได้มีแนวทางแก้ไข
ดังนี้
ปัญหา
แนวทางแก้ไข
1. การไม่จ่ายหนี้ ทําให้เกิดการซื้อในบาง
- ให้ขอยอดหนี้สินค้างจ่ายจากผู้ซื้อ และส่งมาให้จังหวัดเพื่อ
ช่วงเวลา
รายงานที่ประชุมประจําเดือน (ขอปี ๒๕54 ก่อน)
- ทําแผนจ่ายหนี้ที่เกิน 6 เดือน – 1 ปี
2. นําข้อมูลคงคลังของยาจากระบบ VMI
- ให้แยกข้อมูลยาระบบ VMI ออกจากข้อมูลยาที่สั่งซื้อปกติ
มาลงข้อมูลด้วย
3. ไม่ได้นําการวิเคราะห์แบบ ABC , VEN
- ให้ทุกรพ.ไปทําแผนวิเคราะห์ให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน โดย
analysis มาใช้ในการบริหารจัดการ
ให้รพ.น่านเป็นผู้นําเสนอแนวทางการวิเคราะห์ครั้งต่อไป
4. บริษัทกําหนดมูลค่าขั้นต่ําที่จะส่งของ จึง - ใช้ระบบ พบส. โดยผนวกแผนของรพ.ขนาดเล็กรวมกับรพ.
ต้องซื้อในปริมาณมาก
ข้างเคียง(ที่ขนาดใหญ่) โดยให้ตัดงบประมาณตามจํานวนที่จะซื้อ
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ประธาน เพื่อให้แผนการบริหารยาและเวชภัณฑ์ เป็นรูปธรรม จะต้องมีระบบข้อมูลที่ชัดเจนและถูกต้อง และได้
มอบให้คณะทํางานบริหารเวชภัณฑ์ของโรงพยาบาล ดําเนินการ คือ ข้อ ๑) สรุปข้อมูลการใช้ยา ๑๐ อันดับแรก
และมีมลู ค่าเท่าไร ของแต่ละโรงพยาบาล เป็นร้อยละเท่าไรของมูลค่ายาและเวชภัณฑ์ทั้งหมด ข้อ ๒) มียาตัวใดที่
จะแลกได้ และส่งผลให้Over Stock แล้วนําเสนอที่ประชุมในเดือนต่อไป
ทีป่ ระชุมรับทราบ
นายศุภชัย ใหม่นิถะ ประกาศรายชื่อผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจําปี ๒๕๕๕ ซึ่งมีข้าราชการ
ในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ได้รับการพิจารณาเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น จํานวน ๒ ท่าน ดังนี้
๑) นางมยุเรศ เกษตรสินสมบัติ ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว
๒) นางวันเพ็ญ วิสุทธิจินดา เจ้าพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองน่าน
โดยข้าราชการทั้ง ๒ ท่าน จะได้เข้ารับมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ ในจันทร์ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖ ณ
ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล กทม.
ทีป่ ระชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ ๓ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/255๖
ทีป่ ระชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/255๖
ระเบียบวาระที่ ๔ ติดตามรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/255๖
๑.นส.นันทนา ปรีดาสุวรรณ แจ้งข้อสรุปการประชุมและผลการดําเนินงาน ตามมติการประชุมครั้งที่ ๑/255๖
ซึ่งมีประเด็นสําคัญจากการประชุมประจําเดือนที่ผ่านมา รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑ ดังนี้
ประเด็นที่ ๑ การพัฒนาระบบบริหารยาและเวชภัณฑ์ จังหวัดน่าน ซึ่งได้แจ้งที่ประชุมทราบแล้ว
ประเด็นที่ ๒ การควบคุมภายใน โดยให้ถ่ายเอกสารBook Bank หน้าสุดท้ายของสถานบริการทุกแห่ง เพือ่
ติดตามการนําเงินเข้าบัญชี ซึ่งกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯได้ส่งหนังสือแจ้งให้ดําเนินการแล้ว
ประเด็นที่ ๓ การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา รายละเอียดผลการดําเนินงานตามเอกสารหมายเลข ๒
ประเด็นที่ ๔ สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศระดับกระทรวง ครั้งที่๑/๒๕๕๖ จังหวัดน่าน ซึ่งมีรายละเอียด
ตามเอกสารหมายเลข ๔ ทั้งนี้กลุ่มงานที่เกี่ยวข้องสามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้
ประเด็นที่ ๕ แนวทางการดําเนินงาน “ยาเสพติด”เกี่ยวกับการตรวจปัสสาวะ เนื่องจากพบปัญหาปัสสาวะที่ส่ง
ตรวจ มีชื่อไม่ตรงกับผู้ต้องสงสัย ทั้งนี้ สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน ได้กําหนดจัดประชุมหารือแนวทางการ
ดําเนินงานร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๖ โดยมีอัยการจังหวัด เป็นประธานการ
ประชุม
ทีป่ ระชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๕.๑ สถานการณ์ระบาดวิทยาประจําเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
น.ส.คนึง คํารังษี นําเสนอการเฝ้าระวังสถานการณ์ระบาดวิทยาประจําเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ โดยได้สรุป
ข้อมูลจํานวนบัตรรายงาน 506/507 จําแนกตามระดับสถานบริการ ประจําเดือน กุมภาพันธ์ 2556 ดังนี้
โรงพยาบาลทั่วไป ๑ แห่ง ส่งบัตร 305 บัตร คิดเป็นร้อยละ 18.72 ,ทันเวลา 243 บัตร คิดเป็นร้อยละ
79.67 , โรงพยาบาลชุมชน 13 แห่ง ส่งบัตร 916 บัตร คิดเป็นร้อยละ 56.23 ,ทันเวลา 657 บัตร คิดเป็น
ร้อยละ 71.72 ,รพ.สต./สสช. 1๕๒ แห่ง ส่งบัตร 406 บัตร คิดเป็นร้อยละ 24.92 , ทันเวลา 210 บัตร คิด
เป็นร้อยละ 49.50 โดยมีศูนย์ระบาดอําเภอที่มีผลงานส่งบัตร < ร้อยละ ๕๐ คือศูนย์ระบาดอําเภอนาน้อยและ
อําเภอท่าวังผา
สถานการณ์โรคติดต่อที่มีความสําคัญสูงในประเทศ พบมี ๓ โรค คือ โรคปอดบวม,โรคเลปโตสไปโรซีส
และโรคไข้เลือดออก
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โรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ๑๐ อันดับโรค ประจําเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ได้แก่ ๑) โรคอุจจาระ
ร่วง อัตราป่วย ๑๑๔.๓๒ ต่อแสนประชากร ๒)โรคไข้ไม่ทราบสาเหตุ อัตราป่วย ๗๒.๙๒ ต่อแสนประชากร ๓)
โรคปอดบวม อัตราป่วย ๒๒.๒๘ ต่อแสนประชากร และโรคไข้เลือดออก พบเป็นอันดับที่ ๑๐ ของโรค อัตราป่วย
๓.๙๙ ต่อแสนประชากร รายละเอียดตามเอกสารแจกที่ประชุม สําหรับสถานการณ์โรคติดต่อตามนโยบายสําคัญ
ของจังหวัดน่าน ได้แก่ ๑) โรคไข้เลือดออก พบอัตราป่วยสูงสุด ๓๓.๗๒ ต่อแสนประชากร ที่อําเภอนาน้อย
รองลงมา อําเภอท่าวังผา อัตราป่วย ๑๗.๕๖ ต่อแสนประชากร ๒) โรคเลปโตสไปโรซีส อัตราป่วยสูงสุด๑๒.๖๔
ต่อแสนประชากร พบที่อําเภอสันติสุข ๓) โรคไข้หวัดใหญ่ อัตราป่วยสูงสุด ๙๕.๕๘ ต่อแสนประชากร พบที่
อําเภอภูเพียง และได้สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบการเฝ้าระวัง และการแจ้งข่าวทางระบาด
วิทยา เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 ดังนี้
๑) การแจ้งข่าวการระบาด : การตรวจสอบข่าว ยืนยัน รายงาน
2) ช่องทางในการแจ้งข่าวการระบาดระหว่างเครือข่าย : sms โทรศัพท์/วิทยุ E-mail website หนังสือราชการ,
การกําหนดผู้ให้ข่าวแก่สื่อมวลชน
3) การพัฒนาระบบการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา : ระดับอําเภอมีการวิเคราะห์ข้อมูลระดับตําบล
4) ความทันเวลาของการส่งรายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา
5) มาตรฐาน SRRT กําหนดในพื้นที่ อําเภอท่าวังผา, ทุ่งช้าง, เมืองน่าน, สันติสุข
6) เรื่องเสนอจากที่ประชุม : การจัดอบรมหลักสูตรระบาดเชิงวิเคราะห์ ภายในจังหวัดน่าน โดยอาจจะให้มีการ
ลงทะเบียน และให้มีการจัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนระหว่างเครือข่ายระบาดระดับจังหวัดและอําเภอ ทุกไตรมาส
จากรายละเอียดตามเอกสารแจกที่ประชุมหมายเลข ๓
ประธาน ขอให้มีการประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคระบาดอุจจาระร่วงในช่วงฤดูร้อนหรือช่วงเทศกาลสงกรานต์
โดยเฉพาะการรับประทานอาหาร สําหรับโรคไข้เลือดออก ซึ่งคาดการณ์ว่าปีนี้จะมีการระบาดในพื้นที่ จึงขอให้
ทุกอําเภอเร่งรัดการป้องกันและควบคุมโรคย่างเข้มข้นในพื้นที่ด้วย
ทีป่ ระชุมรับทราบ
๕.๒ เรื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นายเสถียร เพชรแสนอนันต์ แจ้งเรื่องแรก สืบเนื่องจากที่ สคร. ๑๐ ได้จัดทําโครงการพัฒนาอําเภอเข้มแข็ง
ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในเขตภาคเหนือตอนบน ซึ่งมีกิจกรรม คือ ๑) กิจกรรมการจัดการพาหะนําโรค
แบบผสมผสาน ๒) กิจกรรมผลักดันให้ทอ้ งถิ่นใช้พ.ร.บ.การสาธารณสุข ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ มาใช้ในการลดแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลายพาหะนําโรคไข้เลือดออก พื้นที่เป้าหมายที่อําเภอนาน้อย (อบต.สถาน อ.นาน้อย) จังหวัดน่าน
ซึ่งขณะนี้ได้ผ่านการพิจารณาของสภาท้องถิ่นและมีความเห็นชอบในการใช้พ.ร.บ.การสาธารณสุขปี พ.ศ. ๒๕๓๕
เพื่อบังคับใช้ในการลดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายพาหะนําโรคไข้เลือดออกแล้ว อยู่ระหว่างการลงนามของนายอําเภอ
นาน้อย และจากได้เข้าช่วยเหลือพ่นหมอกควันฝอยละอองในพื้นที่ตําบลสถาน ๒ ครั้งแล้ว แต่ยังตรวจพบมีค่า
ดัชนีลูกน้ํายุงลายในหมู่บ้าน จากการเข้าไปตรวจและทําลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ํายุงลาย พบว่าในบ้านบางหลังที่
ยังไม่ได้รับการทําลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ํายุงลาย เนื่องจากบ้านปิดไม่มีคนอยู่ จึงยังเป็นปัญหาโรคไข้เลือดออก
ในพื้นที่อําเภอนาน้อย
ทีป่ ระชุมรับทราบ
ประธาน มอบให้ผู้รับผิดชอบงานระบาดวิทยา จัดทําข้อมูลรายงานผู้ป่วยในรูปแบบตารางExcel ส่งให้ผู้บริหาร
ระดับจังหวัดรับทราบสถานการณ์โรคที่เป็นปัจจุบัน
นายชํานาญ มูลศรี แจ้งเกี่ยวกับการสลายนิคมโรคเรื้อนฝายแก้ว ให้เป็นชุมชนปกติ ซึ่งระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๔
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ สคร.ที่ ๑๐ จังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้ามาประชุมชี้แจงให้กับผู้นําในหมู่บ้าน,ผู้ป่วยโรคเรื้อนนิคม
และตัวแทนบุตรหลาน ในนิคมฝายแก้ว โดยจัดแบ่งกลุ่มประชุมย่อยออกเป็น ๓ กลุม่ คือกลุ่มที่มองอดีตที่ผ่านมา
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เป็นอย่างไร,กลุ่มที่มองเห็นในปัจจุบันเป็นอย่างไรและ กลุ่มที่มองว่าอนาคต ควรเป็นอย่างไร แล้วจะได้สรุป
ข้อมูลนําเสนอให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับรับทราบ และจัดทําประชาคมในหมูบ่ ้านต่อไป
แจ้งเรื่องที่ ๒ จากการเข้าร่วมประชุมการพิจารณารับผู้ป่วยโรคเรื้อน เข้ารับการสงเคราะห์เป็นผู้ป่วยในพระราชา
นุเคราะห์ ขณะนี้ผู้ป่วยโรคเรื้อนในพระราชานุเคราะห์ สามารถอาศัยอยู่ในหมู่บ้านได้ หรือเข้าไปอาศัยในนิคม
ฝายแก้วก็ได้ ซึ่งนิคมฝายแก้ว ได้ส่งรายชื่อผู้ป่วยโรคเรื้อนเข้ารับการสงเคราะห์ จํานวน ๔ คน และได้รับการ
อนุมัติจํานวน ๑ คน เป็นผู้ปว่ ยจากพื้นที่อําเภอปัว ซึ่งจะได้มีหนังสือราชการแจ้งให้ทราบต่อไป
นายพยุงศักดิ์ ตนะทิพย์ แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับประชาชนที่เดินทางทางเข้า – ออก ผ่านด่านชายแดนห้วยโก๋น ใน
เดือนที่ผ่านมา จํานวน ๑๖,๑๙๒ คน ,รถยนต์ ๔,๕๔๓ คัน เป็นชาวลาว ๒,๗๒๒ คน และมีชาวลาวเข้ามารับ
บริการด้านสาธารณสุขในประเทศไทย จํานวน ๑๔๑ คน และมีการขยายเวลาการปิดด่านชายแดนห้วยโก๋นที่ฝั่ง
ลาว คือ เวลา ๒๐.๐๐ น. ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๖
ทีป่ ระชุมรับทราบ
๕.๓ ยุทธศาสตร์สุขภาพช่องปาก จังหวัดน่าน ปี ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐
นายกมล เศรษฐชัยยันต์ ได้นําเสนอยุทธศาสตร์สุขภาพช่องปาก จังหวัดน่าน ปี ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ ทีม่ ีวิสัยทัศน์
(VISION) “คนน่านฟันดี ภาคีร่วมใจ ก้าวไกลระบบทันตสุขภาพ” พันธกิจ (Mission) ประกอบด้วย (1)
จัดระบบบริการทันตสุขภาพที่มีคุณภาพ ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง (2) สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และ
สร้างนวัตกรรมทางทันตสุขภาพ (3) พัฒนาระบบบริหารจัดการ ระบบข้อมูล ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื่อสารสาธารณะ ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา ใน ๕ ประเด็น มี 36 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย 1.บุคลากร
(6 ตัวชี้วัด) 2.ระบบฐานข้อมูล (9 ตัวชี้วัด) 3.ระบบบริการ (14 ตัวชี้วัด) 4.การมีสว่ นร่วมของเครือข่าย ( 3
ตัวชี้วัด) 5.การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (4 ตัวชี้วัด) ซึ่งมีตัวชี้วัดที่เป็นผลสัมฤทธิ์งานทันตสุขภาพ 10 ตัวชี้วัด
ดังนี้
ตัวชี้วัด
ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐
1. ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี
๔๘.๙๓
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
ปราศจากฟันผุ
2.เด็กอายุ 5 ปีปราศจากโรค ๓๒.๓๔
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
ฟันผุทั้งในฟันแท้และน้ํานม
๓.๕๙
๓.๕
๓.๕
๓.๕
๓.๕
๓.๕
3.เด็กอายุ 5 ปีมีค่าเฉลี่ยฟัน
ผุถอน อุด ในฟันน้ํานมไม่เกิน
(ซี่ต่อคน)
4. ร้อยละของเด็กอายุ 12 ปี ๕๒.๔๕
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
ปราศจากฟันผุ
5. ค่าเฉลี่ยฟันผุ ถอน อุดใน
๑.๑๗
๑.๑๑
๑
๑
๑
๑
ฟันแท้ ของเด็กอายุ 12 ปี
6. ร้อยละของเด็กอายุ 12 ปี ๙๘.๑๕
๙๘
๙๘
๙๘
๙๘
๙๘
มีฟันกรามแท้ซี่ที่ 1 ครบ 4 ซี่
7. ร้อยละของเด็กอายุ 12 ปี ๖๙.๙๑
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
ที่ไม่มีฟันถาวรผุ (No Decay)
8.ร้อยละเด็กอายุ 12 ปีมี
๓๗.๒๕
๓๙
๔๑
๔๓
๔๕
๔๗
เหงือกปกติทั้งปาก
9. ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีฟัน ๔๙.๘๗
๕๑
๕๓
๕๕
๕๗
๕๙
ถาวรใช้งานได้ 20 ซี่ ขึ้นไป
10.ร้อยละของผู้สูงอายุที่มี
๕๖.๒๙
๕๘
๖๐
๖๒
๖๔
๖๖
ฟันคู่สบ 4 คู่ขนึ้ ไป

-๙-

และได้นําเสนอรายละเอียดข้อมูลจากผลสํารวจสภาวะทันตสุขภาพจังหวัดน่าน แยกรายอําเภอ ย้อนหลัง ๘ ปี
โดยโปรแกรมPower Point สืบค้นข้อมูลได้ที่เวปไซต์ สสจ.น่าน
ประธาน ให้ทกุ อําเภอนําข้อมูลผลการสํารวจไปประกอบการพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาด้านทันตสุภาพ โดย
เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน โรงเรียนและท้องถิน่
ทีป่ ระชุมรับทราบ
๕.๔ สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานระดับกระทรวง จ.น่าน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖
น.ส.นันทนา ปรีดาสุวรรณ นําเสนอสรุปผลการตรวจราชการเป็นเอกสารแจกที่ประชุม
ทีป่ ระชุมรับทราบ
๕.๕ ระบบเฝ้าระวังควบคุม ป้องกันโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
น.ส.ศุภวรรณ นันทวาส ตามที่ได้รับการแจ้งประสานจากแจ้งเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ ๑ ให้จังหวัดน่านเป็น
เจ้าภาพ ในการจัดประชุมชี้แจงเรื่องระบบการเฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โดยมีกลุ่ม
เป้าหมายเข้าประชุม คือ ผูอ้ ํานวยการโรงพยาบาลชุมชน/สาธารณสุขอําเภอและผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบลทุกแห่ง ในพื้นที่จังหวัดน่านและ จังหวัดแพร่ ซึ่งเรื่องของระบบเฝ้าระวังควบคุม ป้องกันโรคเบาหวาน
ความดันโลหิตสูง โดยใช้แนวคิดของสีมาเป็นเครื่องมือในการเฝ้าระวัง เรียกว่า “ปิงปองจราจรชีวิต 7 สี”หรือ
Seven corlers Vichai Model เนื่องจากนพ.วิชัย เทียนถาวร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้
ผลักดันเกี่ยวกับเรื่องนี้และจะได้มาร่วมเป็นวิทยากร บรรยาย ทั้งนี้ได้มีตัวแทนจากจังหวัดน่าน เข้าร่วมรับฟังการ
บรรยายที่ส่วนกลางช่วงปลายปีงบประมาณ ๒๕๕๕ และได้เชิญนพ.นริศ บุญธนภัทร ผอ.โรงพยาบาลทุ่งช้าง ได้
ชี้แจงเกี่ยวกับข้อมูลเบื้องต้นในการดําเนินงาน ให้ที่ประชุมทราบ
นายนริศ บุญธนภัทร ตามที่ได้เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ตามระบบการเฝ้าระวัง
ควบคุม ป้องกันโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงในประเทศไทย ซึ่งได้มกี ารคํานวณค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาผู้ป่วย
เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และไตวาย แต่ละปีจํานวนประมาณ ๓ แสนล้านบาท
จึงมีแนวคิดว่าจะทําอย่างไรให้มีค่าใช้จ่ายทีล่ ดลง ซึ่งคงจะใช้ยารักษาเพียงอย่างเดียวคงไม่ได้ผล โดยเห็นควรใช้หลัก
การรณรงค์ ๓ อ. ๒ ส. ทีค่ าดว่าจะสามารถลดค่าใช้จ่ายได้ ๑๐ – ๓๐ % นําเสนอรายละเอียดแนวทางการเฝ้าระวัง
ควบคุม ป้องกันโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง “ปิงปองจราจรชีวิต 7 สี” รวมทั้งกรณีตัวอย่างการดําเนินงานที่
จังหวัดสิงห์บุรี โดยโปรแกรมPower Point สืบค้นข้อมูลได้ที่เวปไซต์ สสจ.น่าน
น.ส.ศุภวรรณ นันทวาส สํานักตรวจราชการ เขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ ๑ ได้กําหนดให้จัดประชุมชี้แจงในวัน
ศุกร์ ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมเทวราช อําเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
ทีป่ ระชุมรับทราบ
๕.๖ ผลการสอบบรรจุและแต่งตั้งลูกจ้างชั่วคราวเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
นายอานันต์ ศิริ รายงานผลการบรรจุและแต่งตั้งลูกจ้างชั่วคราวเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตามนโยบายของ
กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจังหวัดน่าน ได้รับจัดสรรตําแหน่งข้าราชการ จํานวน ๔๓ ตําแหน่ง อยู่ในสังกัด สสจ.
น่าน ๓๗ ตําแหน่งและสังกัด รพ.น่าน ๖ แห่ง เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ และได้ดําเนินการตามขั้นตอนที่
กระทรวงสาธารณสุขกําหนด โดยมีผู้มาสมัครทําการคัดเลือก ๓๖ คน มีผู้ผ่านการคัดเลือก ๓๖ คน และได้
ดําเนินการแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ทั้งหมด ๓๖ คน จําแนกเป็น
ตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ๒๑ คน, นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ ๑ คน, นักวิชาการสาธารณสุข
ปฏิบัติการ ๑ คน, เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติการ ๙ คน, เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติการ ๓ คน และเจ้า
พนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติการ ๑ คน และได้แจ้งเพิม่ เติม เกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายที่ ๒ คือ กลุ่มพนักงาน
ข้าราชการ ที่จ้างมาตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๑ แยกเป็นพยาบาลวิชาชีพ ๑๒ คน อยูใ่ น สสจ.น่าน ๑๐ คน และ
รพ.น่าน ๒ คน ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข ได้แจ้งให้จังหวัดดําเนินการคัดเลือกและแต่งตั้งให้แล้วเสร็จภายในวันที่
๑ เมษายน ๒๕๕๖ โดยกลุม่ งานทรัพยากรบุคคล จะได้ดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว้ต่อไป
ทีป่ ระชุมรับทราบ

-๑๐-

๕.๗ รายงานความก้าวหน้าการประเมินและปรับปรุงระบบควบคุมภายใน ปี ๒๕๕๖
นางอรุณี ตัง้ จิตนุสรณ์ ด้วยงานตรวจสอบและควบคุมภายใน ได้สรุปรายงานความก้าวหน้าการประเมินและ
ปรับปรุงระบบควบคุมภายใน ปี ๒๕๕๖ ประจําเดือนกุมภาพันธ์ มีหน่วยงานที่ยังไม่ได้ส่งรายงาน แบบ ปย.๒/ปอ.๓
รอบ ๓ เดือนแรกปี ๒๕๕๖ คือ รพ.บ้านหลวง,รพ.นาหมื่น,สสอ.บ้านหลวง และสสอ.แม่จริม รายละเอียดตาม
เอกสารแจกที่ประชุม
ทีป่ ระชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
พรพิมล หล้าปิงเมือง แจ้งเปลี่ยนแปลงกําหนดวันพิธีเปิดโครงการดูแลสุขภาพคนพิการและผูส้ ูงอายุ ในพื้นที่
จังหวัดน่าน จากเดิมในวันศุกร์ ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖ เป็นวันพุธ ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ วัด
พระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง จังหวัดน่าน ซึ่งจะได้มีการประชุมหารือการจัดกิจกรรมในวันพุธ ที่ ๖ มีนาคม
๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดน่าน
นพ.เฉลิมพล พงษ์พชิ ติ ขอติดตามความก้าวหน้างบเยียวยาที่จะให้ความช่วยเหลือแก่ญาติของผู้เสียชีวิต กรณี
เหตุการณ์แม่ตายลูกตายขณะคลอด ที่รพ.บ่อเกลือ และขอขอบคุณ รพช.ทุกแห่ง ที่ให้ความช่วยเหลือสนับสนุน
เงินเยียวยาดังกล่าว ทั้งนี้จะได้มีการทําบุญอุทิศส่วนกุศลครบ ๑๐๐ วัน ในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๖ จึงขอเชิญ
ชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมทําบุญ
นายศิลป์ อายุยืน แจ้งเรื่องเกี่ยวกับการจัดทําแผนของ รพ.สต. ให้จังหวัดเพื่อขออนุมัติงบประมาณในการ
ดําเนินงาน ตามแหล่งงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งในส่วนของกองทุนสุขภาพ และจาก สปสช. ซึ่งคาดว่าจะแล้ว
เสร็จทั้งหมดภายในสัปดาห์หน้า
นส.นันทนา ปรีดาสุวรรณ แจ้งเร่งรัดการเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ ในส่วนของ งบ สป. รอบ ๒
และให้เสนอโครงการในภาพรวมของ คปสอ.
ทีป่ ระชุมรับทราบ
เลิกประชุม เวลา ๑๒.๐๕ น.
นางพิกุล แซ่ปัง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
จดรายงานประชุม

นางสาวนันทนา ปรีดาสุวรรณ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
ตรวจรายงานประชุม

