รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖
วันศุกร์ ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖
ณ ห้องประชุม ๑ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
ผู้เข้าประชุม
๑.นายสมศักดิ์
๒.นายพิษณุ
๓.นส.เยาวลักษณ์
๔.นายสมจิตต์
๕.นายชรินทร์
๖.น.ส.นันทนา
๗.นางอรุณี
๘.น.ส.เฉลิมขวัญ
๙.นางกานดา
๑๐.นางพรพิมล
๑๑.นางเยาวพันธ์
๑๒.นายพัฒนา
๑๓.นายอานันต์
๑๔.นายถนัด
๑๕.นายสุพลกรณ์
๑๖.นางปวีณา
๑๗.นางวีรดา
๑๘.นายสุทิน
๑๙.นายธัญญา
๒๐.นายสมชาย
๒๑นายอุดม
๒๒.นายนิยม
๒๓.นายกมล
๒๔.นายบุญรวม
๒๕.นายศิลป์
๒๖.นายสงกรานต์
๒๗.นายจงจิต
๒๘.นายชัยวุฒิ
๒๙.นายชุมพล
๓๐.นายชูชีพ
๓๑.นายอัชฌาวัฒน์
๓๒.นางศรัจจันทร์
๓๓.น.ส.จุฬาลักษณ์
๓๔.นายชุติพงศ์
๓๕.นายเทพวรวิทย์
๓๖.นายเฉลิมพล
๓๗.นายอภิชิต

นุกูลอุดมพานิชย์
ขันติพงษ์
อนุรักษ์
ใจวิถี
ดีปินตา
ปรีดาสุวรรณ
ตั้งจิตนุสรณ์
ขัดขจร
ยุบล
หล้าปิงเมือง
สีชมภู
ศรชัย
ศิริ
ใยบา
นาถุงคํา
ยะใหม่วงศ์
มีชัย
เขื่อนเป๊ก
วิเศษสุข
ศิริมาตร์
พานิช
ศิริ
ไชยอามิตร
ยอดศรี
อายุยืน
เสนนันตา
ปิ่นศิริ
วันควร
สุทธิ
ปัญญานะ
สมบัติ
อุดมแก้วกาญจน์
ยะวิญชาญ
ก้อนสมบัติ
ใจจะดี
พงษ์พิชิต
สถาวรวิวัฒน์

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลน่าน
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านบริการทางวิชาการ)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านส่งเสริมพัฒนา)
รก.นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
แทนหัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข
แทนหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
แทนหัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชศาสตร์และอาชีวอนามัยสิ่งแวดล้อม
แทนหัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพ.น่าน
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบลฝายแก้ว
สาธารณสุขอําเภอปัว
สาธารณสุขอําเภอท่าวังผา
สาธารณสุขอําเภอเวียงสา
สาธารณสุขอําเภอเมือง
สาธารณสุขอําเภอสันติสุข
สาธารณสุขอําเภอทุ่งช้าง
สาธารณสุขอําเภอแม่จริม
สาธารณสุขอําเภอบ้านหลวง
แทนสาธารณสุขอําเภอภูเพียง
สาธารณสุขอําเภอนาน้อย
สาธารณสุขอําเภอบ่อเกลือ
สาธารณสุขอําเภอนาหมื่น
สาธารณสุขอําเภอเชียงกลาง
สาธารณสุขอําเภอเฉลิมพระเกียรติ
สาธารณสุขอําเภอสองแคว
แทนผู้อํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสองแคว
รก.ผู้อํานวยการโรงพยาบาลแม่จริม
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลบ่อเกลือ
รก.ผู้อํานวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ
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๓๘.น.ส.กัลยาณี
อัครชิโนเรศ
๓๙.นายไกวัล
ศรีเรือนทอง
๔๐.น.ส.จงรักษ์
งึ้มนันใจ
๔๑.นายดิลก
คูกิติรัตน์
๔๒.นายเสถียร
เพชรแสนอนันต์
๔๓.นายสมัคร
โอ้ทา
๔๔.นายพยุงศักดิ์ ตนะทิพย์
๔๕.นายชํานาญ
มูลศรี
๔๖.นายช่อฉัตร
เส็งพานิชย์
๔๗.นายจรินทร์
สารทอง
๔๘.นางเวณิกา
โนทา
๔๙.นางประทุม
ทาประเสริฐ
๕๐.นางผกาพรรณ์ จอมเมือง
๕๑.นายอนุวัฒน์
ธนะวงศ์
๕๒.นายมนตรี
ฉัตรมงคล
๕๓.นายสาคร
ทีฆาวงศ์
๕๔.นายนันทมิตร นันทะเสน
๕๕.นายเมฆอาคม ทองตีฆา
๕๖.นายสวิง
ปันรัตน์
๕๗.นายศักดิพงษ์ ไชยชนะ
๕๘.น.ส.คนึง
คํารังษี
๕๙.นางพิกุล
แซ่ปัง
ผู้ไม่เข้าประชุม (ติดราชการ)
๑.นายศุภชัย
ใหม่นิถะ
๒.น.ส.สุนีย์พร
ถีจันทร์
๓.นายดิเรก
สุดแดน

รก.ผู้อํานวยการโรงพยาบาลบ้านหลวง
รก.ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสันติสุข
แทนผู้อํานวยการโรงพยาบาลนาหมื่น
แทนผู้อํานวยการโรงพยาบาลเชียงกลาง
ผช.หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลงที่ ๑๐.๕ จ.แพร่
หัวหน้าหน่วยควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลงที่ ๑๐.๕.๒ จ.น่าน
หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ห้วยโก๋น จ.น่าน
ผู้ปกครองนิคมโรคเรื้อนฝายแก้ว
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญรพ.น่าน
นักวิชาการสาธารณสุข อบต.ฝายแก้ว
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ.เวียงสา
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ.บ้านหลวง
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ.ทุ่งช้าง
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.ท่าวังผา
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.แม่จริม
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ.สันติสุข
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านนาเหลือง อ.เวียงสา
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านเมืองจัง อ.ภูเพียง
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลปัว อ.ปัว
เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชํานาญงาน สสจ.น่าน
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสจ.น่าน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ สสจ.น่าน
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลท่าวังผา

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๑๕ น.
นายสมศักดิ์ นุกลู อุดมพานิชย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน ประธานที่ประชุม ได้ดําเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระประชุมดังนี้
ระเบียบวาระก่อนการประชุม
๑. พิธีแสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรให้กับ อสม.จังหวัดน่าน ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น อสม.ดีเด่น ปี ๒๕๕๖
นายถนัด ใบยา ตามที่รัฐบาลได้กําหนดให้วันที่ ๒๐ มีนาคม ของทุกปีเป็นวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ เพื่อ
เชิดชูเกียรติให้กับ อสม. ที่เสียสละและทํางานด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่อง และกระทรวงสาธารณสุข ได้กําหนดให้มี
การคัดเลือก อสม.ดีเด่นเป็นประจําทุกปี โดยได้มอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้กับ อสม.ดีเด่น ในวันที่ ๒๐ มีนาคม ที่
ผ่านมา ณ ทําเนียบรัฐบาล เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่ อสม.จังหวัดน่าน ที่มผี ลงานดีเด่น จึงขอเชิญประธาน ได้
มอบดอกไม้และเกียรติบัตรให้กับ อสม.จังหวัดน่าน ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น อสม.ดีเด่นในปี ๒๕๕๖ ดังนี้
๑) นางวันเพ็ญ มังคละ อสม.เขตเทศบาลเมืองน่าน เป็น อสม.ดีเด่นระดับชาติสาขาการส่งเสริมสุขภาพ ปี 2550
ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ชั้นเหรียญเงิน เมื่อปี พ.ศ.2551 และ
ได้ปฏิบัติงานมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 5 ปี จึงได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิง่
ดิเรกคุณาภรณ์ชั้นเหรียญทอง
และมอบเกียรติบัตรให้แก่ อสม.ดีเด่น ปี ๒๕๕๖ จํานวน ๑๐ สาขา ดังนี้
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๑. อสม.ดีเด่นระดับภาคเหนือ สาขาการบริการในศูนย์ ศสมช. และการสร้างหลักประกันสุขภาพ
นางอ้อยใจ ผลรินทร์
ที่อยู่ 10/6 บ้านภูมินทร์-ท่าลี่ ต.ในเวียง อ.เมือง
๒. อสม.ดีเด่นระดับเขต สาขา การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
นายกุศล ศรสีดา
ที่อยู่ 4 ม. 1 ต.น้ําเกี๋ยน อ.ภูเพียง จ.น่าน
๓. อสม.ดีเด่นระดับเขต สาขาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ
นางรติกร สะท้านบัว
ที่อยู่ 86 ม.3 ต.พระพุทธบาท อ.เชียงกลาง
๔. อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด สาขาเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
นางยุพิน มะโน
ที่อยู่ 42/3 ถ.อริยะวงศ์ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน
๕. อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด สาขา การส่งเสริมสุขภาพ
นางกุหลาบ โรจน์นวกร
ที่อยู่ 127 ม.1 ต.บัวใหญ่ อ.นาน้อย จ.น่าน
๖. อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด สาขาสุขภาพจิตชุมชน
นางลําดวน วังวลสินธุ์
ที่อยู่ 155 ม.2 ต.ทุ่งช้าง อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน
๗. อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
นางอรวรรณ สุดใจ
ที่อยู่ 8 ม.2 ต.เมืองจัง อ.ภูเพียง จ.น่าน
๘. อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด สาขา การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน
นางจินตนา สุปินะ
ที่อยู่ 196 ม.11 ต.ศรีภูมิ อ.ท่าวังผา จ.น่าน
๙. อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด สาขา การจัดการสุขภาพชุมชน
นายสุเมศ เปาป่า
ที่อยู่ 51 ม.6 ต.ทุ่งช้าง อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน
๑๐.อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด สาขา นมแม่สายใยรักแห่งครอบครัว
นางจําปี โนราช
ที่อยู่ 41 ม.8 ต.เปือ อ.เชียงกลาง จ.น่าน
ประธาน กล่าวแสดงความยินดีและชื่นชมอาสาสมัครสาธารณสุขทุกคนที่ได้รับรางวัล รวมทั้งมีความตั้งใจในการ
ทํางานและพัฒนางานด้านสาธารณสุขมาด้วยดีและขอให้ได้รับรางวัลระดับประเทศต่อไป
ทีป่ ระชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
๑. เรื่องสําคัญจากที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่าน
๑) การจัดงานกิจกรรมสําคัญของจังหวัดน่าน ในช่วงเดือนเมษายน ๒๕๕๖
- งานเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ บริเวณข่วงเมืองน่าน
- งานวันพระเจ้าน่าน ในวันศุกร์ ที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
- งานวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช วันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระมหาเจษฎาราชเจ้า วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ และวันข้าราชการพลเรือน จังหวัดน่าน ประจําปี ๒๕๕๖
ในวันเสาร์ ที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๖
ขอให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายไปร่วมกิจกรรมตามวันเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียง
๒) แนะนําหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดํารงตําแหน่งใหม่
- นายพิชัยลักษณ์ เพชรบุรกี ุล ตําแหน่ง ปลัดจังหวัดน่าน
- นายทัศนัย สุขเจริญ
ตําแหน่ง นายอําเภอเวียงสา
- นายสมยศ พุ่มน้อย
ตําแหน่ง นายอําเภอปัว
- นายวิบูลย์ จิรภากรณ์
ตําแหน่ง นายอําเภอบ้านหลวง
- นายวิรัช วรรณมาลิกพันธ์
ตําแหน่ง นายอําเภอบ่อเกลือ
- นางวรรณา ขอบอรัญ
ตําแหน่ง สถิติจังหวัดน่าน
- นางรติพร บุญคง
ตําแน่งผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน

-๔-

- นายจรูญ จันทร์อินทร์
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดน่าน
- นายสุพัฒน์ สังเกตการณ์
ตําแหน่ง ผู้จัดการสาขาอาวุโส ธนาคารกรุงไทย สาขาน่าน
๓) เรื่องเร่งด่วนที่ต้องแก้ไขปัญหาจากไฟป่าและหมอกควันที่พบมีปริมาณฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน ส่งผลกระทบ
ต่อปัญหาด้านสุขภาพของประชาชน ขอให้สถานบริการทุกแห่งเตรียมความพร้อมรับผู้ป่วย โดยเฉพาะออกซิเจน
สําหรับผู้ป่วย หน้ากากอนามัย แจกจ่ายสําหรับผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจและหอบหืดที่อาจจะเพิ่มมากขึ้น
การให้สุขศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเอง รวมทั้งการสอดส่องดูแลป้องกันไฟป่าในสถานที่ราชการ
๔) มาตรการการประหยัดพลังงาน โดยให้ทุกหน่วยงานกําหนดเวลาการเปิดและปิด เครื่องปรับอากาศ การถอด
ปลั๊กอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เลิกใช้งาน
๒. การจัดงานมหกรรมการรณรงค์สัญจร “การกําจัดโรคพยาธิใบไม้ตับ ลดมะเร็งท่อน้ําดี ปี ๒๕๕๖
น.ส.เฉลิมขวัญ ขัดขจร ด้วยกรมควบคุมโรคได้จัดทําโครงการมหกรรมรณรงค์สญ
ั จร การกําจัดโรคพยาธิใบไม้ตับ
ลดมะเร็งท่อน้ําดี “สุขถ้วนหน้า กินปลาสุก” ปี 2556 โดยกําหนดจัดกิจกรรมรณรงค์ในพื้นที่ ๓ จังหวัด ได้แก่
จังหวัดน่าน จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นจังหวัดที่อัตราการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับสูง แต่จังหวัดน่าน
ถือเป็นจังหวัดในพื้นที่ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้กําหนดจัดรณรงค์ที่จังหวัดน่าน ในวันจันทร์
ที่ 22 เมษายน 2556 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 14.30 น. ณ อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา น่าน วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปเกิดความรู้ ความเข้าใจในการป้องกัน ควบคุม และกําจัด
โรคพยาธิใบไม้ตับ ลดมะเร็งท่อน้ําดี และมีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ กิจกรรม ประกอบด้วย
(1) บูธนิทรรศการการเรียนรู้,เกมส์ตอบปัญหาแจกรางวัล โครงการมะเร็งตับและท่อน้ําดี ของ คปสอ.บ้านหลวง/
รพ.จุฬาภรณ์/นิทรรศการโครงการหนอนพยาธิโรงเรียนปริยัติธรรมและโครงการหนอนพยาธิใพระราชดําริฯ(กพด.)/
สุขาภิบาลอาหารปลอดภัยของบ้านม่วงตึ๊ด อ.ภูเพียง/นิทรรศการโรคพยาธิใบไม้ตับ ของกรมควบคุมโรค/สาธิตการ
ตรวจหาไข่พยาธิ/โมเดลพยาธิ ของ สคร. ที่ 10 (2) เวทีเสวนา “สุขถ้วนหน้า กินปลาสุก” (3) การแสดงคอนเสริต
ของไมค์ ภิรมย์พร และจอมขวัญ กัลยา/โชว์ส้มตําลีลา ของไมค์ ภิรมย์พร (4) การประกวดส้มตําลีลา (5)การ
ประกวดลาบปลาปรุงสุก (6)สาธิตการปรุงลาบปลา ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กลุ่มเป้าหมาย อสม. 15 อําเภอ รวม จํานวน 1,500 คน ดังนี้
- อสม.อําเภอเมืองน่าน 250 คน
- อสม.เขตเทศบาลเมืองน่าน 180 คน
- อสม.อําเภอภูเพียง 250 คน
- อสม.อําเภอบ้านหลวง 100 คน
- อสม.อําเภอเวียงสา 100 คน
- อสม.อําเภอนาน้อย 100 คน
- อสม.อําเภอท่าวังผา 100 คน
- อสม.อําเภอปัว 100 คน
- อสม.อําเภอเชียงกลาง 50 คน
- อสม.อําเภอทุ่งช้าง 50 คน
- อสม.อําเภอแม่จริม 50 คน
- อสม.อําเภอสันติสุข 50 คน
- อสม.อําเภอนาหมื่น 50 คน
- อสม.อําเภอสองแคว 30 คน
-อสม.อําเภอบ่อเกลือ 20 คน
- อสม.อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 20 คน
รายละเอียดกําหนดการจัดมหกรรมดังกล่าวตามเอกสารแจกที่ประชุม และขอเรียนเชิญผู้บริหารทุกท่าน เพื่อเข้า
ร่วมกิจกรรมดังกล่าวและร่วมรับรัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
น.ส.เยาวลักษณ์ อนุรกั ษ์ การจัดงานมหกรรมรวมพลคนสาธารณสุข จะมีการแถลงข่าว ในวันจันทร์ ที่ ๘ เมษายน
๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมโรงแรมเทวราช โดยประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน เป็นเจ้าภาพการจัดเวทีแถลงข่าว และ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในการแถลงข่าว มีสื่อมวลชนทุกสาขารวมทั้งหัวหน้าส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้อง มาร่วมรับฟังการแถลงข่าว เพื่อช่วยร่วมกันรณรงค์การรับประทานลาบปลาสุก ซึ่งในวันที่ ๘
เมษายน ๒๕๕๖ จะมีการจัดกิจกรรมงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติจังหวัดน่าน ที่โรงแรมเทวราช โดย
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงานเช่นกัน ซึ่งทุกคนที่มาร่วมงานจะได้รับเสื้อยืดทีเชิ้ต
สีม่วง ด้านหน้ามีโลโก้ของกรมควบคุมโรค ด้านหลังสกรีน คําว่า สุก ก็ ลํา กําจัดพยาธิใบไม้ตับ ลดมะเร็งท่อน้ําดี
พร้อมโลโก้องค์กรสาธารณสุขน่าน คนละ ๑ ตัว

-๕-

ประธาน ขอให้สาธารณสุขอําเภอทุกแห่ง ได้แจ้งและนําทีม อสม.มาร่วมงานตามจํานวนที่กําหนด
๓. พิธีเปิดโรงพยาบาลภูเพียงและทําบุญถวายองค์ผ้าป่า
น.พ.ชรินทร์ ดีปนิ ตา ตามทีไ่ ด้กําหนดให้มีพิธีเปิดอาคารบริการผู้ป่วยนอก ขนาด ๓๐ เตียงของโรงพยาบาลภูเพียง
และพิธีทําบุญถวายองค์ผ้าป่า ในวันศุกร์ ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖ มี ๓ กิจกรรม คือ
๑) กิจกรรมการทําบุญถวายองค์ผ้าป่า เพื่อสมทบทุนการจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์
๒) กิจกรรมพิธีเปิดป้ายอาคารโรงพยาบาลภูเพียง
๓) กิจกรรมพิธีรดน้ําขอพร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รายละเอียดตามเอกสารแจกที่ประชุม และขอเชิญผู้บริหารทุกท่าน ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโรงพยาบาลภูเพียง ทั้งนี้
จะได้แจกซองผ้าป่าร่วมทําบุญถวายองค์ผ้าป่าให้กับทุกท่าน
ประธาน มอบให้กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ ทําหนังสือแจ้งเชิญผู้วา่ ราชการจังหวัดน่าน,หัวหน้าส่วนราชการทั้ง
ภาครัฐและท้องถิ่น ในจังหวัดน่าน, ผู้ตรวจราชการกระทรวง, สาธารณสุขนิเทศก์ และผู้บริหารเขตพื้นที่เครือข่าย
บริการที่ ๑ ทุกท่าน
๔. เรื่องเกี่ยวกับ กบข. ตามมติที่ประชุมของคณะรัฐมนตรี ได้เห็นชอบแก้กฎหมาย กบข.ให้สทิ ธิข้าราชการเลือก
รูปแบบการรับเงินบํานาญ โดยจะให้สิทธิแก่ข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข. ซึ่งเข้ารับราชการก่อนวันที่ 27 มีนาคม
๒๕๔๐ และสมัครเป็นสมาชิก กบข. สามารถแจ้งความประสงค์ จะกลับไปใช้สิทธิในบําเหน็จบํานาญตาม พ.ร.บ.
บําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ.2494 ให้แสดงความประสงค์ได้ตั้งแต่วันที่กฎหมายมีผลใช้บังคับ จนถึงวันที่ 30
กันยายน ๒๕57 และให้ถือว่าสมาชิกภาพของสมาชิกผู้นั้นสิ้นสุดลง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ๒๕57
๕. กําหนดพิธีรดน้ําดําหัว ผู้บริหารสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ให้มีการประชุมพบปะผู้บริหารทุกระดับ ในวัน
ดังกล่าวด้วย มอบให้กลุ่มงานบริหารทั่วไป รับผิดชอบดําเนินการ
๖. การเตรียมรับนักเรียนทุนที่บรรจุใหม่ ในปี ๒๕๕๖ จังหวัดน่าน ซึ่งเริ่มปฐมนิเทศตั้งแต่วันที่ ๗ – ๒๓ เมษายน
๒๕๕๖ ครบ ๑๒๐ ชั่วโมงตามที่ กพ. กําหนด
๗. เรื่องอุบัติเหตุจากรถบรรทุกคว่ําในพื้นทีอ่ ําเภอเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งมีผู้เสียชีวิต รวม ๓ ราย บาดเจ็บ ๑ ราย และ
พบว่ามีการแจ้งรายงานที่ไม่ตรงกับที่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านแถลงข่าว ขอให้พื้นที่ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนที่
จะรายงานให้จังหวัดทราบ และที่สําคัญขอให้ชุดหน่วยปฏิบัติการ EMS ของพื้นที่ได้ฝึกซ้อมใช้เครื่องมือต่างๆ
โดยเฉพาะเครื่องตัดถ่าง เนื่องจากผู้ที่เสียชีวิตติดค้างอยู่ในรถบรรทุกนานเกินกว่าจะช่วยชีวิตได้
๘. เรื่องสารพิษที่หกและแพร่กระจายส่งกลิ่นเหม็น ไปทัว่ ส่งผลกระทบต่อชาวบ้าน ขอให้เร่งรัดให้ความดูแลและ
ช่วยเหลือก่อนที่ชาวบ้านไปร้องขอความช่วยเหลือจากผู้บริหารระดับสูง
๙. เรื่องจากรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน
๙.๑ นายสมจิตต์ ใจวิถี ด้วยคณะทํางานพัฒนาระบบบริหารเวชภัณฑ์และวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จังหวัดน่าน
จะออกนิเทศติดตามงาน ในช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ โดยจะเน้นการจัดทําแผนการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์และวัสดุ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ส่งให้จังหวัด ว่าสามารถปฏิบัติได้ตามแผนหรือไม่ รวมทั้งการบริหารจัดการหนี้ ซึ่งหนี้สิน
ที่ค้างชําระองค์การเภสัชกรรม ของโรงพยาบาลชุมชน ปี ๒๕๕๔ จะต้องชําระภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ และหนี้
ค้างที่ชําระ ปี ๒๕๕๖ จะต้องชําระภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๖ รวมทัง้ จะติดตามการรายงานผลการจัดซื้อยาและ
เวชภัณฑ์ ทุกวันที่ ๑๐ ของแต่ละเดือน (รายงานบริหารเวชภัณฑ์, รายงาน ยส. 6, บจ. 9 ) สําหรับข้อมูลรายการ
ยาที่มีมูลค่าการจัดซื้อมากที่สดุ ๑๐ รายการแรกของโรงพยาบาลน่านและโรงพยาบาลชุมชน ดังนี้
ลําดับ
๑
๒
๓
๔
๕

รายการยา
Insulin 100u\ml mixtard penfill 3 ml.
Sodium valproate 500 mg chrono
Budesonide MDI 200 mcg
Phenytoin sodium 100 mg sustain R
Nifedipine 20mg SR tablet

ราคาอ้างอิง
136.96
379.85
235.40
449.00
89.00

ราคาจัดซื้อร่วม
96.00
379.85
134.82
349.89
65.00

มูลค่าจัดซื้อ
4,830,921.60
4,037,805.50
2,742,238.80
2,254,429.00
2,140,721.00
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ลําดับ
๖
๗
๘
๙
๑๐

รายการยา
Seretide accuhaler 250+50
Aspirin 81mg
Gemfibrozil 300 mg
Ceftriaxone sodium inj 1g
Ipratropium bromide+fenoterol res 20ml

ราคาอ้างอิง
492.20
215.07
250.38
12.90
214.00

ราคาจัดซื้อร่วม
492.20
179.00
249.50
12.80
115.00

มูลค่าจัดซื้อ
1,882,901.26
1,489,059.00
1,334,095.00
1,292,080.00
1,102,800.00

ซึ่งจะได้ติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลการจัดซื้อยา ๑๐ อันดับแรกของโรงพยาบาลแต่ละแห่ง นําเสนอที่ประชุมต่อไป
ประธาน สิ่งสําคัญจะต้องวิเคราะห์ให้ได้ว่ารายการยาเวชภัณฑ์และและวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ใด ที่สามารถ
จัดซื้อร่วมได้และประหยัดเงินเป็นจํานวนเท่าไร
ทีป่ ระชุมรับทราบ
๙.๒ น.ส.เยาวลักษณ์ อนุรกั ษ์ รายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานเครือข่ายสุขภาพอําเภอ (District Health
System: DHS) โดยได้ดําเนินการแล้ว ๖ อําเภอ คือ อําเภอปัว, บ้านหลวง, เชียงกลาง, บ่อเกลือ, เฉลิมพระเกียรติ,
ท่าวังผา ซึ่งทั้ง ๖ อําเภอ จะได้รับประมาณสนับสนุนจากแผนงานปฐมภูมิ สปสช.เขต 1 แห่งละ 1 แสนบาท โดย
ให้ดําเนินการแบบเข้มข้น ในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการแบบเครือข่ายสุขภาพ แต่ทุกอําเภอ สามารถใช้งบจาก
สป. ส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการสู่การพัฒนาแบบเครือข่ายสุขภาพอําเภอ(DHS) ในปี 2556 โดยแต่ละอําเภอ
จะต้องพัฒนาและประเมินตนเองตามแนวทาง DHS (KPI ข้อที่ 1 และ Road Map บันได 5 ขั้นตอน) พบว่า
อําเภอที่ยังไม่มีการประเมินตนเองตามแนวทาง มี 4 อําเภอ คือ อําเภอเวียงสา, ท่าวังผา, ทุ่งช้าง, เมืองน่าน
สําหรับอําเภอที่ยังไม่มีประเด็นขับเคลื่อนร่วมกันของเครือข่ายสุขภาพ คือ อําเภอเมืองน่าน ซึ่งทั้ง ๖ อําเภอ
เป้าหมาย จะต้องจัดทําโครงการOne District One Project ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ตามเกณฑ์ของ DHS พร้อมทั้ง
รายงานผลความก้าวหน้าทุกระยะ
ประธาน ให้นาํ ทุกๆเรื่องมาบูรณาการร่วมกันให้ทําเรื่องเดียวแล้วสามารถตอบโจทย์ได้ทุกเรื่อง
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ ๓ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/255๖
ทีป่ ระชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/255๖
ระเบียบวาระที่ ๔ ติดตามรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/255๖
๑.นส.นันทนา ปรีดาสุวรรณ แจ้งข้อสรุปการประชุมและผลการดําเนินงาน ตามมติการประชุมครั้งที่ ๓/255๖
ซึ่งมีประเด็นสําคัญจากการประชุมประจําเดือนที่ผ่านมา รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑ ดังนี้
ประเด็นที่ ๑ การประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ได้ติดตามและสํารวจข้อมูลแล้ว
ประเด็นที่ ๒ การเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาส ๒ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖ ภาพรวมเบิกจ่ายได้เพียง
๑๖.๙๖ (เป้าหมายกําหนด ๔๐%) พบว่าในส่วนของงบที่เบิกจ่ายไม่ถึง ๑๐ % คืองบที่จัดสรรให้อําเภอ เบิกจ่าย
เพียง ๔.๙๔ % และงบเบิกแทนกันที่จัดสรรให้ระดับจังหวัด เบิกเพียง ๒.๖๑ % รายละเอียดตามเอกสารแนบ ก
ประเด็นที่ ๓ การบรรจุลูกจ้างชั่วคราวเป็นข้าราชการพลเรือน ดําเนินการแล้วเสร็จ
ประเด็นที่ ๔ การบริหารยาและเวชภัณฑ์ ซึ่งรองฯสมจิตต์ ใจวิถี ได้นําเสนอที่ประชุมทราบ
ประเด็นที่ ๕ สถานการณ์ระบาดวิทยา โรคไข้เลือดออก ที่คาดการณ์ว่าจะมีการระบาดหนักทั้งประเทศ ได้แจ้งให้มี
การเตรียมพร้อมและเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังดรคทุกอําเภอ
ประเด็นที่ ๖ การเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โดยใช้รูปแบบ ปิงปองจราจรชีวิต ๗ สี
ตามที่เขตตรวจราชการ ที่ ๑ กําหนดให้จงั หวัดน่าน เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ แต่
เนื่องจากนายแพทย์วิชัย เทียนถาวร ซึ่งเป็นวิทยากรและเป็นเจ้าของโมเดล ติดภารกิจสําคัญ จึงขอเลือ่ นการประชุม
ออกไปไม่มีกําหนด
ประเด็นที่ ๗ การเสนอโครงการเพื่อลงนามอนุมัติของ รพ.สต. และสสอ. ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๕๖
(งบสป.) และกําหนดให้ส่งโครงการ ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖ ซึ่งมีคปสอ. ที่เสนอโครงการมาเพียง ๗ แห่ง
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คือ คปสอ.ภูเพียง,แม่จริม,สันติสุข,นาน้อย,นาหมื่น,สองแคว และเวียงสา จึงขอให้ คปสอ. ๘ แห่ง ได้เร่งรัดเสนอ
โครงการ เพื่อรองรับการเบิกจ่ายงบประมาณ สําหรับกิจกรรมต่างๆที่ดําเนินการโดยใช้งบ PP หรือ เงินบํารุง ของ
หน่วยบริการ ขอให้สลับงบประมาณโดยเบิกจ่ายจากงบ สป. ก่อน เพื่อให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณตามเป้าหมาย
ที่กําหนด สําหรับการรวบรวมข้อมูล Book Bank ของรพ.สต. ครบทุกแห่ง แต่พบว่ามีรพ.สต.บางแห่งกรอกข้อมูล
ไม่ครบและไม่ตรงกับบัญชี จึงขอให้ สสอ.ทุกท่าน ได้ตรวจสอบข้อมูลและกรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบทุกช่อง
ตามที่กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ ได้วางที่ WinSCP3: Folder Book Bank ของรพ.สต.
ทีป่ ระชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๕.๑ สถานการณ์ระบาดวิทยาประจําเดือนมีนาคม ๒๕๕๖
น.ส.คนึง คํารังษี นําเสนอการเฝ้าระวังสถานการณ์ระบาดวิทยาประจําเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ โดยได้สรุปข้อมูล
จํานวนบัตรรายงาน 506/507 ตั้งแต่วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ – วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๖ จําแนกตามระดับสถาน
บริการ ได้ดังนี้
จํานวนบัตรที่ส่งเดือนนี้
จํานวน
สถานบริการ
จํานวนบัตร ร้อยละของบัตรที่ จํานวนบัตร
ร้อยละของ
(แห่ง)
ที่ส่งทั้งหมด
ส่งทั้งหมด
ที่ส่งทันเวลา ความทันเวลา
โรงพยาบาลทั่วไป
๑
๓๐๗
๑๖.๒๖
๒๘๘
๙๓.๘๑
โรงพยาบาลชุมชน
๑๓
๙๘๙
๕๒.๔๑
๖๓๒
๖๓.๙๐
รพ.สต./สสช.
๑๕๒
๕๙๑
๓๑.๓๑
๓๖๔
๖๑.๕๙
รวม
๑๖๗
๑,๘๘๗
๑๐๐.๐๐
๑,๒๘๔
๖๘.๐๔
ศูนย์ระบาดอําเภอที่ส่งรายงานทันเวลา > ร้อยละ ๙๐ คือศูนย์ระบาดอําเภอเวียงสา สําหรับความทันเวลาสะสม >
ร้อยละ ๙๐ คือศูนย์ระบาดอําเภอสองแคว และศูนย์ระบาดอําเภอที่ส่งรายงานทันเวลา < ร้อยละ ๕๐ คือ
ศูนย์ระบาดอําเภอแม่จริม, นาน้อย, ท่าวังผา, ทุ่งช้าง, นาหมื่น แต่ความครอบคลุมของการรายงาน ๕๐๖ ซึ่งจะต้อง
ส่งรายงานจากสถานบริการทุกแห่ง พบว่าอําเภอเชียงกลาง มีครอบคลุมการส่งรายงาน ๑๐๐ %
สถานการณ์โรคติดต่อที่มีความสําคัญสูงในประเทศไทย ๑๓ โรค ในจังหวัดน่าน พบผู้ป่วยPneumonia
๓๖๓ ราย, เลปโตสไปโรซีส ๑๓ ราย, ไข้เลือดออก ๔๕ ราย
สถานการณ์โรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ในจังหวัดน่าน ๑๐ อันดับ โรคที่พบมากเป็นอันดับ ๑ คือ โรค
อุจจาระร่วง พบผู้ป่วย ๕๕๑ ราย อัตราป่วย ๑๑๕.๗๙ ต่อแสนประชากร ลดลง จากช่วงเวลาเดียวของปีที่แล้ว, โรค
ที่พบมากเป็นอันดับ ๒ คือ โรคไข้ไม่ทราบสาเหตุ พบผู้ป่วย ๓๔๖ ราย อัตราป่วย ๗๒.๗ ต่อแสนประชากร เพิ่มขั้น
จากช่วงเวลาเดียวของปีที่แล้ว ,โรคที่พบมากเป็นอันดับ ๓ คือปอดบวม พบผู้ป่วย ๑๒๔ ราย อัตราป่วย ๒๖.๕๕
ต่อแสนประชากร ลดลง จากช่วงเวลาเดียวของปีที่แล้ว
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดน่าน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๖ พบผู้ป่วย ๔๖ ราย
อัตราป่วย ๙.๖๘ ต่อแสนประชากร อําเภอนาน้อยมีอัตราป่วยสูงสุด = ๔๒.๙๘ ต่อแสนประชากร (๑๔ ราย)
รองลงมาอําเภอท่าวังผา อัตราป่วย ๑๙.๔๑ ต่อแสนประชากร (๑๐ ราย) และอําเภอเมืองน่าน อัตราป่วย ๑๒.๓๐
ต่อแสนประชากร (๑๐ ราย) และจากการวิเคราะห์ข้อมูล พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกทุกกลุ่มอาการในจังหวัดน่าน ที่
ยังมีการระบาด โดยเฉพาะเดือนมีนาคม พบผู้ป่วยในพื้นที่อําเภอเมืองน่านสูงสุด จึงต้องมีมาตรการควบคุมป้องกัน
และเฝ้าระวังทางระบาดอย่างต่อเนื่อง สําหรับอําเภอนาน้อย เดือนมีนาคม ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่
สถานการณ์โรคเลปโตสไปโรซีส ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๖ พบผู้ปว่ ย ๑๓ ราย อัตรา
ป่วย ๒.๗๓ ต่อแสนประชากร อําเภอสันติสุขมีอัตราป่วยสูงสุด = ๑๒.๗๔ ต่อแสนประชากร (๒ ราย) รองลงมาคือ
อําเภอนาน้อย อัตราป่วย ๑๒.๒๖ ต่อแสนประชากร (๔ ราย) และอําเภอท่าวังผา อัตราป่วย ๗.๗๗ ต่อแสน
ประชากร (๔ ราย)
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สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๖ พบผู้ป่วย ๑๖๙ ราย อัตราป่วย
๓๕.๕๒ ต่อแสนประชากร อําเภอเมืองน่านมีอัตราป่วยสูงสุด = ๕๔.๐๒ ต่อแสนประชากร (๕๔ ราย) รองลงมาคือ
อําเภอภูเพียง อัตราป่วย ๔๒.๑๗ ต่อแสนประชากร (๓๔ ราย) และอําเภอเวียงสา อัตราป่วย ๙.๙๖ ต่อแสน
ประชากร (๑๖ ราย) และได้จัดทําเอกสารวิชาการข้อเตือนภัยและป้องกันโรคที่พบบ่อยในฤดูร้อน ทัง้ ๖ โรค ได้แก่
1) โรคอุจจาระร่วง ๒) โรคอาหารเป็นพิษ บิด ไทฟอยด์ 3) โรคไข้หวัดหน้าร้อน 4) โรคผิวหนัง กลาก เกลื้อน ผด
ร้อน 5) โรคจากสัตว์เลี้ยง โรคพิษสุนัขบ้า 6) เป็นลมจากอากาศร้อน (Heat stroke) รายละเอียดตามเอกสารแจก
ที่ประชุม
นายสมชาย ศิริมาตร์ เสนอข้อเตือนภัยและป้องกันโรค อีก ๑ เรื่อง คือการเสียชีวิตจากการจมน้ํา เนื่องจากเป็น
ช่วงปิดเทอมของเด็กนักเรียน กอร์ปกับอากาศร้อนมาก เด็กมักไปลงเล่นน้ําโดยไม่มีเข้าผู้ใหญ่ที่ดูแล
นายจงจิต ปินศิริ กรณีโรคไข้เลือดออกในพื้นที่อําเภอนาน้อย คงจะถือเป็นบทเรียนให้อําเภออื่นๆได้ เนื่องจากไม่
คาดคิดว่าโรคไข้เลือดออก จะระบาดในช่วงฤดูหนาว ส่วนใหญ่พบผู้ป่วยที่เป็นผู้ใหญ่ และแพร่ระบาดในหมู่บา้ นที่ไม่
เคยเกิดโรคมาแล้ว ๕ ปี จึงไม่มีการเฝ้าระวังโรคอย่างเข้มข้น ส่งผลให้มผี ู้ป่วยเพิ่มขึ้น แต่สามารถควบคุมโรคได้ โดย
ในเดือนมีนาคม ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่
ประธาน มอบให้สาธารณสุขอําเภอในพื้นที่ที่พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ได้นําเสนอความก้าวหน้าการดําเนินงาน
ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ รวมทั้งอําเภอนาน้อย ที่ส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีการบังคับใช้กฎหมายในการ
ควบคุมโรค และน่าจะนําสรุปบทเรียนไปนําเสนอผลงานวิชาการที่ระดับกระทรวง
น.ส.เฉลิมขวัญ ขัดขจร กลุ่มงานควบคุมป้องกันโรค ได้มีหนังสือแจ้งสั่งการตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรค
ซึ่งลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ส่งให้ทุกอําเภอแล้ว ทั้งนี้ในส่วนของวัสดุเคมีภัณฑ์ ในการควบคุมป้องกันโรค
พื้นที่ที่ระบาดโรค สามารถขอรับการสนับสนุนทรายอะเบท สารเคมีกาํ จัดยุง คลอรีน น้ํายากําจัดเชื้อไข้หวัดนก
และเจลล้างมือ จากสมาคมหมออนามัยซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก อบจ.น่าน และไปรับวัสดุเคมีภัณฑ์ได้ที่
รพ.สต.สะเนียน
นายนันทมิตร นันทะเสน แจ้งเกี่ยวกับการควบคุมและป้องกันโรค ซึ่งสมาคมหมออนามัย ได้จัดทําโครงการเสนอ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในปี ๒๕๕๕ จํานวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เพื่อซื้อ
เครื่องพ่นหมอกควัน ๒ ระบบ จํานวน ๔ เครื่อง และเคมีภัณฑ์ และได้จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องพ่น
หมอกควัน ให้กับเจ้าหน้าที่แต่ละอําเภอ โดยประสานกับหน่วยควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลง และน.พ.พงษ์เทพ
วงศ์วัชรไพบูลย์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ เนือ่ งจากสมาคมหมออนามัยเป็นส่วนหนึ่งที่ต้องดูแลและควบคุมโรค ดังนั้น
แต่ละพื้นที่ที่มกี ารระบาดโรค สามารถโทรศัพท์แจ้งประสานขอรับการสนับสนุนก่อนได้
ทีป่ ระชุมรับทราบ
๕.๒ เรื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นายพยุงศักดิ์ ตนะทิพย์ แจ้งที่ประชุมเรื่องแรกเกี่ยวกับการซ้อมแผนตอบโต้วัตถุภาวะฉุกเฉิน เมื่อวันที่ ๑๕ – ๑๖
มีนาคม ๒๕๕๖ ที่บริเวณหน้าด่านฯ โดยมีการซ้อมแผนบนโต๊ะและซ้อมแผนโดยการจําลองเหตุการณ์ ซึ่งได้รับการ
ร่วมมือจากเครือข่ายเป็นอย่างดี เรื่องที่ ๒ แจ้งข้อมูลการเดินทางผ่านด่านฯ โดยรถยนต์ จํานวน ๒,๒๘๖ คัน,
ประชาชนที่เดินทางผ่านด่านฯ จํานวน ๗,๑๑๖ คน และเป็นชาวลาว จํานวน ๔๘๙ คน เรื่องที่ ๓ แจ้งกําหนดการ
ขยายเวลาของการปิดด่าน เป็นเวลา ๒๐.๐๐ น. ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖
น.พ.พิษณุ ขันติพงษ์ จากข้อสังเกตขยายเวลาปิดด่าน เป็นเวลา ๒๐.๐๐ น. น่าจะเอื้อประโยชน์ต่อการขนส่งวัสดุ
อุปกรณ์ของบริษัทไฟฟ้าหงสา คงจะมีรถบรรทุกผ่านด่านฯมากขั้น และส่งผลต่อการเกิดอุบัติเหตุเพิ่มขั้น ดังนั้นการ
ส่งข่าวให้ชัดเจน มีการตรวจเช็คระบบสื่อสารให้พร้อม จะได้ประเมินสถานการณ์ได้ถูกต้อง สําหรับเครื่องมือตัดถ่าง
ที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเทพฯ จะต้องนํามาฝึกใช้ในช่วงที่ซอ้ มแผนอุบัติเหตุด้วย
ทีป่ ระชุมรับทราบ

-๙-

นายชํานาญ มูลศรี แจ้งที่ประชุมเรื่องแรกเกี่ยวกับการสลายนิคมโรคเรือ้ นฝายแก้ว อยู่ระหว่างดําเนินการ
เรื่องที่ ๒ แจ้งเกี่ยวกับผู้ป่วยโรคเรื้อน ที่ได้รับการสงเคราะห์เป็นผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ โดยให้อยู่อาศัยใน
ชุมชนได้ ชื่อนายแสง สุทธารักษ์ ซึ่งจะได้มีเจ้าหน้าที่เข้าไปทําสัญญาที่อําเภอปัว ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖
ทีป่ ระชุมรับทราบ
นายเสถียร เพชรแสนอนันต์ แจ้งกล่าวอําลาที่ประชุม เนื่องจากได้รับการพิจาณาแต่งตั้งเป็นหัวหน้าศูนย์ควบคุม
โรคติดต่อนําโดยแมลง ที่ ๑๐.๒ จังหวัดลําปาง ตั้งแต่วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖ และขอขอบคุณผู้บริหารทุกท่าน ได้
ให้ความร่วมมือด้วยดี
ทีป่ ระชุมรับทราบ
๕.๓ งานบริการแพทย์ฉุกเฉินช่วงเทศกาลสงกรานต์ (วันที่๑๑ – ๑๗ เมษายน ๒๕๕๖)
น.ส.เฉลิมขวัญ ขัดขจร ตามแนวทางการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรทางถนน ช่วง ๗ วัน
อันตราย เทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๗ เมษายน ๒๕๕๖ เพื่อให้มกี ารดําเนินงานป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล ภายใต้สโลแกน “สงกรานต์เป็นสุข ทุกคนปลอดภัย ร่วมใจรักษา
วัฒนธรรม” ซึง่ ทุกจังหวัดจะต้องจัดตั้งศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนน ให้ครอบคลุมมาตรการทั้ง ๖ ด้าน
ได้แก่ ๑) มาตรการด้านบริหารจัดการ ๒) มาตรการด้านการบังคับใช้กฎหมาย ๓) มาตรการสังคม ๔) มาตรการ
ด้านวิศวกรรมจราจร ๕) มาตรการด้านการประชาสัมพันธ์ ๖) มาตรการด้านการบริการการแพทย์ฉกุ เฉิน กู้ชีพ –
กู้ภัย ซึ่งสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน และเครือข่ายโรงพยาบาลทุกแห่ง จะรับผิดชอบมาตรการข้อที่ ๖ และขอ
ความร่วมมือผูบ้ ริหารทุกอําเภอ ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ได้เตรียมความพร้อมในการให้บริการด้าน
การแพทย์ฉุกเฉินในช่วงเทศกาลสงกรานต์และรายงานผลการปฏิบัติงานให้ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุบัติเหตุทางถนนจังหวัดน่าน รายละเอียดตามเอกสารแจกที่ประชุม
ประธาน
๕.๔ สรุปผลการจัดกิจกรรม “ โครงการดูแลสุขภาพคนพิการผู้สูงอายุ ในพื้นที่จังหวัดน่าน
นางพรพิมล หล้าปิงเมือง ตามที่กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับจังหวัดน่าน ได้จัดบริการเชิงรุกด้วย
ระบบหน่วยแพทย์เคลื่อนทีด่ ้านการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ตามโครงการดูแลสุขภาพคนพิการและผู้สูงอายุ ใน
กลุ่มเป้าหมายพื้นที่จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ ศาลาปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ วัด
พระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง อําเภอภูเพียง ซึ่งได้กําหนดเป้าหมาย ๑,๕๐๐ คน แต่มีประชานมารับบริการ
จํานวน ๒,๗๖๔ คน รายละเอียดการให้บริการแต่ละด้านตามเอกสารแจกที่ประชุม และขอขอบคุณผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ได้สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมดังกล่าวสําเร็จลุล่วงด้วยดี
ทีป่ ระชุมรับทราบ
๕.๕ การPending ข้อมูล OP&PP Individal งวดที่ ๑ (ก.ค.๕๕ – ก.ย. ๕๕) จังหวัดน่าน
น.ส.นันทนา ปรีดาสุวรรณ ปี ๒๕๕๖ ในส่วนข้อมูลของจังหวัดน่าน ยังไม่เคยถูกระงับการจ่ายเงินชดเชยตามผลงาน
การให้บริการเป็นการชั่วคราว (Pending) ซึ่งข้อมูลที่ สปสปช. นํามาตรวจตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – กันยายน ๒๕๕๕
พบว่ามีข้อมูลผิด ๖ โรงพยาบาล คือ โรงพยาบาลน่าน/บ้านหลวง/นาน้อย/ท่าวังผา/เชียงกลางและนาหมื่น ส่วนใหญ่
แฟ้มข้อมูล Person ที่ถูก pending ยกเว้นโรงพยาบาลท่าวังผา ผิด ๒ แฟ้มคือแฟ้มข้อมูล Person และ Chronic ซึ่ง
แฟ้ม Person ที่ผดิ เนื่องจาก สปสช.ให้ส่งเพียงครั้งเดียว รายละเอียดผลการตรวจสอบตามเอกสารหมายเลข ๗ ดังนั้น
แฟ้มข้อมูล Person จึงสําคัญมากและส่งผลต่อการให้บริการของหน่วยบริการ จึงขอให้ผบู้ ริหารได้ติดตามและ
ตรวจสอบข้อมูล แยกรายสถานบริการที่ไม่ได้ส่งแฟ้มข้อมูล ๒๑ แฟ้ม มาให้จังหวัดตามกําหนด หรือไม่สามารถนําเข้า
ข้อมูล 43 แฟ้ม ลงในฐานข้อมูลของจังหวัด รายละเอียดตามเอกสารแจกที่ประชุม ซึ่งได้นําข้อมูลขึ้นที่เวปไซต์สสจ.
น่าน ทุกเดือน
ประธาน ขอให้ตรวจเช็คการส่งรายงานของสถานบริการทุกแห่งว่าเป็นอย่างไร ส่งได้แต่ข้อมูลไม่ขึ้นหรือไม่ได้ส่ง และ
ควรจัดทีมที่ออกติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลว่าอําเภอใดที่ยังแก้ไขปัญหาไม่ได้ ควรให้การช่วยเหลือ สําหรับรพ.น่าน
อาจจะเนื่องจากไม่ได้ใช้โปรแกรม HosXP คงจะต้องให้พัฒนาโปรแกรมเพิ่มการส่งออกข้อมูล ๔๓ แฟ้มได้

-๑๐-

น.พ.พิษณุ ขันติพงษ์ ได้ประสานกับผู้รับผิดชอบงาน เกี่ยวกับการส่งรายงาน ๒๑ แฟ้ม พบว่าไม่มีปัญหา แต่การส่ง
รายงาน ๔๓ แฟ้ม ที่ยังไม่สามารถดําเนินการได้ครบทุกแห่ง คงต้องพิจารณาตกลงร่วมกันว่าจะให้จัดทําข้อมูลถึง
ระดับไหน และบริหารจัดการร่วมกัน
น.ส.นันทนา ปรีดาสุวรรณ ในส่วนการส่งข้อมูล ๒๑ แฟ้ม และ ๔๓ แฟ้ม ส่วนกลางได้มีการจัดประชุมชี้แจงแนว
ทางการดําเนินงาน ซึ่งผู้รับผิดชอบงานของโรงพยาบาล ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าว พบว่ามีปัญหาในสถานบริการ
บางแห่งเท่านั้น
ทีป่ ระชุมรับทราบ
๕.๖ รายงานความก้าวหน้าการประเมินและปรับปรุงระบบควบคุมภายใน ประจําเดือนมีนาคม ๒๕๕๖
นางอรุณี ตัง้ จิตนุสรณ์ จากการตรวจสอบพัสดุประจําปี ๒๕๕๕ ในภาพรวมพบว่ามีการดําเนินการแล้ว แต่มี
ข้อสังเกตว่าบางแห่งไม่มีพัสดุชํารุด และบางแห่งไม่มีการขออนุมัติจําหน่ายพัสดุที่ชํารุด สําหรับการควบคุมภายใน
จากรายงานตามแบบประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.๒) รอบ ๓ เดือน พบว่ามีความเสี่ยงที่
หน่วยงานต้องปรับปรุงแก้ไข รวม ๑๙ เรือ่ ง ข้อสังเกต ความเสี่ยงที่ปรากฏตามแบบรายงาน ปย.๒ มีความคลาด
เคลื่อนไม่ตรงกับข้อเท็จจริง รายละเอียดตามเอกสารแจกที่ประชุม จึงขอให้โรงพยาบาลทุกแห่ง ได้ตรวจสอบข้อมูล
และแก้ไขตามที่แนวทางที่แจ้งและรายงานผลการปรับปรุงพัฒนาให้จังหวัดทราบ
ทีป่ ระชุมรับทราบ
๕.๗ สรุปผลการดําเนินงานมหกรรมรวมพลังชุมชน จัดการระบบสุขภาพเข้มแข็ง เมืองไทยแข็งแรง
นางเวณิการ โนทา สรุปผลการดําเนินงานเวทีมหกรรมรวมพลังชุมชน จัดการระบบสุขภาพเข้มแข็ง เมืองไทย
แข็งแรง เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ บริเวณสนามโรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ซึ่งได้มีการ
ประสานงานการเตรียมการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนภาครัฐและท้องถิ่น ภาคีเครือข่าย โดยมีกิจกรรม
การปั่นจักรยานของชมรมปั่นจักรยาน อ.เวียงสาทั้งหมด 7 ชมรม,กิจกรรมรวมพลังของ อสม., เวทีเสวนาชุมชน
จัดการสุขภาพเข้มแข็ง เมืองไทยแข็งแรง, กิจกรรมสร้างสุขภาพด้วยการกระโดดเชือก ของชมรมทูบีนัมเบอร์วัน
และ อสม. อ.เวียงสา และชมผลการดําเนินงานตําบลต้นแบบจัดการระบบสุขภาพเข้มแข็ง บ้านไผ่งาม ตําบลส้าน
อ.เวียงสา โดยมีข้อสรุปสิ่งที่ทาํ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ คือ 1) ได้รับการสนับสนุนที่ดีจาก สสจ.น่าน/เครือข่ายสุขภาพ
ในองค์กรสาธารณสุขน่าน 2) ได้รับความร่วมมือที่ดีจากผูน้ ําในพื้นที่/องค์กร/ภาคีเครือข่ายในพื้นที่ 3) ได้รับความ
ร่วมมือที่ดีจากเจ้าหน้าที่เครือข่ายสุขภาพอําเภอเวียงสา 4) การวางแผน / การเตรียมการ / การบริหารจัดการที่ดี
ปัญหาอุปสรรค เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงกําหนดการบ่อยครั้งตลอดเวลา สุดท้ายขอขอบคุณทุกภาคส่วนทั้งที่อยู่
เบื้องหน้าและเบื้องหลังการดําเนินงาน ทําให้บรรลุวัตถุประสงค์ รายละเอียดนําเสนอโดยโปรแกรมPower Point
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
๑. นายสุทนิ เขื่อนเป็ก หารือกรณีการเบิกจ่ายค่าตอบแทนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ที่กําหนดให้เบิกค่าตอบแทน
เป็น ๒ เท่า ขณะที่ปฏิบัติงาน แต่แนวทางการปฏิบัติไม่เหมือนกัน สร้างความลําบากใจกับผู้ควบคุม จึงขอให้
ผู้บริหารระดับจังหวัด ได้แจ้งแนวทางการปฏิบัติที่เหมือนกันทั้งจังหวัด
ประธาน ขอให้นําเข้าที่พิจารณาในประชุมของคณะกรรมการพิจาณาค่าตอบแทนระดับจังหวัด
๒. นายอานันต์ ศิริ แจ้งเกี่ยวกับตารางการเยี่ยมชมโรงพยาบาลในจังหวัดน่าน ของแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ที่
จบใหม่ ซึ่งการไปเยี่ยมชมโรงพยาบาลต่างๆ เป็นส่วนหนึง่ ของหลักสูตรการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ เดิม สบช.
ได้จัดการอบรมหลักสูตรที่วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข แต่แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ที่ได้รับการบรรจุใหม่เข้า
รับการอบรมไม่ครบหลักสูตร จึงเปลี่ยนการอบรมไปที่เขตการศึกษาของแต่ละจังหวัด ทั้งนี้กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ได้จัดทําตารางเยี่ยมชมโรงพยาบาล จึงใคร่ขอความร่วมมือผู้อํานวยการโรงพยาบาลชุมชนและสาธารณสุขอําเภอ
ทุกแห่ง ได้ให้การต้อนรับทีมแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ตามวันเวลาดังกล่าว
๓. นายนันทมิตร นันทเสน แจ้งเรื่องแรกกล่าวขอบคุณประธานและคณะกรรมการบริหารระดับจังหวัด ที่ได้
พิจารณาจ่ายเงินค่าตอบแทน ให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติราชการช่วงเทศกาลวันปีใหม่ ปี ๒๕๕๖ ให้เป็น ๒ เท่า และ

-๑๑-

การจ่ายเงินค่าตอบแทน ให้เจ้าที่ที่จะปฏิบัติราชการช่วงเทศกาลสงกรานต์ คงได้รับการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทน
เช่นเดิม เรื่องที่ ๒ จังหวัดควรจัดทําแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในหน่วยบริการปฐมภูมิ เพื่อให้มีมาตรฐานเดียวกันและ
ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด เรื่องที่ ๓ เกี่ยวกับนโยบายลดความแออัดในโรงพยาบาล ซึ่งจังหวัดน่าน มีรูปแบบ
การดําเนินงานที่ดี โดยเฉพาะกระบวนการ PCA ใน รพ.สต. ที่ดูแลผู้ปว่ ยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง สามารถลด
ค่าใช้จ่ายได้มาก โดยเฉพาะค่ายาและเวชภัณฑ์
น.พ.พิษณุ ขันติพงษ์ แจ้งเกี่ยวกับกรณีที่ อบต.นาน้อย ได้ยื่นหนังสือถวายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพื่อขอให้สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ได้พิจารณาศึกษาวิจัยเพิ่มพื้นที่อําเภอนาน้อยด้วย โดย
แจ้งว่ามีอัตราการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งสูง และขอเข้าร่วมโครงการวิจัยดังกล่าว จึงขอให้ผู้อํานวยการโรงพยาบาล
นาน้อยและสาธารณสุขอําเภอนาน้อย ได้เข้าไปพูดคุยชี้แจงกรณีดังกล่าว ซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลอัตราตายด้วย
โรคมะเร็งที่อําเภอนาน้อย เท่าๆกับอําเภออื่น เนื่องจากจะเป็นภาระในการตรวจUltrasound หาเซลล์มะเร็งตับ
และเพิ่มค่าใช้จ่ายขึ้นมาก ซึง่ Case ที่ต้องติดตามในอําเภอบ้านหลวง มีประมาณ ๖,๐๐๐ กว่าราย ทั้งนี้โรงพยาบาล
น่าน จะได้มีแพทย์รังสีเพิ่มอีก ๑ ท่าน คงจะให้บริการได้ครอบคลุมมากขึ้น สําหรับโครงการตรวจเยี่ยมโรงพยาบาล
ชุมชนในจังหวัดน่าน ซึ่งได้วางแผนที่จะติดตามในส่วนของการบริหารจัดการ คงต้องปรับให้เป็นการติดตามแผนการ
ตรวจดูแลรักษา
ทีป่ ระชุมรับทราบ
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