รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
ครั้งที่ 11 / ๒๕๕๖
วันพุธ ที่ 4 ธันวาคม 2556
ณ ห้องประชุม ๑ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
ผู้เข้าประชุม
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

นายปิยะ
นส.เยาวลักษณ์
นายช่อฉัตร
นายสมจิตต์
นายชรินทร์
นางพวงแก้ว
น.ส.นันทนา
นายกมล
นางอรุณี
น.ส.เฉลิมขวัญ
นางพรพิมล
นางกานดา
นางพัชรา
น.ส.สุนีย์พร
นายมณูศิลป์
นายอานันต์
นายถนัด
นายสุทิน
นายธัญญา
นายจงจิต
นายสมชาย
นายอุดม
นายธวัช
นายบุญรวม
นายชัยวุฒิ
นายนิยม
นายศิลป์
นายกมล
นายชูชีพ
นางศรัจจันทร์
นายชุมพล
นายอัชฌาวัฒน์

ศิริลักษณ์
อนุรักษ์
เส็งพาณิชย์
ใจวิถี
ดีปินตา
พรมมิ
ปรีดาสุวรรณ
เศรษฐชัยยันต์
ตั้งจิตนุสรณ์
ขัดขจร
หล้าปิงเมือง
ยุบล
ถาวระ
ถีจันทร์
ศิริมาตย์
ศิริ
ใบยา
เขื่อนเป๊ก
วิเศษสุข
ปินศิริ
ศิริมาตร์
พานิช
สิทธิยศ
ยอดศรี
วันควร
ศิริ
อายุยืน
ไชยอามิตร
ปัญญานะ
อุดมแก้วกาญจน์
สุทธิ
สมบัติ

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านบริการทางวิชาการ)
แทนผู้อํานวยการโรงพยาบาลน่าน
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านส่งเสริมพัฒนา)
รก.นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบลฝายแก้ว
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ
หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชศาสตร์และอาชีวอนามัยสิ่งแวดล้อม
หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
สาธารณสุขอําเภอปัว
สาธารณสุขอําเภอท่าวังผา
สาธารณสุขอําเภอนาน้อย
สาธารณสุขอําเภอเวียงสา
สาธารณสุขอําเภอเมือง
สาธารณสุขอําเภอภูเพียง
สาธารณสุขอําเภอแม่จริม
สาธารณสุขอําเภอบ่อเกลือ
สาธารณสุขอําเภอสันติสุข
สาธารณสุขอําเภอบ้านหลวง
สาธารณสุขอําเภอทุ่งช้าง
สาธารณสุขอําเภอเชียงกลาง
สาธารณสุขอําเภอสองแคว
สาธารณสุขอําเภอนาหมื่น
สาธารณสุขอําเภอเฉลิมพระเกียรติ
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33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

นายกิตตติศักดิ์
นายภรณพงษ์
นายดิเรก
นายเกียรติศักดิ์
นายเทพวรวิทย์
นายเฉลิมพล
นายนริศ
นายอภิชิต
นายนิธิวัชร์
นายกฤษ์
น.ส.กัลยาณี
นายเฉลิมพล
นายสมัคร
นายอาทิตย์
นางเวณิกา
นางผกาพรรณ์
นางประทุม
นายมนตรี
นายนิคม
นายมนตรี
นายนันทมิตร
นายเกษตร
นายเกียรติศักดิ์
นางสาวอารุณรัตศ์
นางสุธี
น.ส.คนึง
นางนฤมล
นายแชน
นางเพชรัตน์
น.ส.ศุภวรรณ
นางสาวเพ็ญพักตร์

เกษตรสินสมบัติ
บัญญัติ
สุดแดน
พรหมวังขวา
ใจจะดี
พงษ์พิชิต
บุญธนภัทร
สถาวรวิวัฒน์
แสงเรือง
ใจวงศ์
อัครชิโนเรศ
ผลดีเจริญ
โอ้ทา
มะลิดวง
โนทา
จอมเมือง
ทาประเสริฐ
ฉัตรมงคล
สุนทร
ฉัตรมงคล
นันทเสน
ปะทิ
จันพฤกษ์
อรุณนุมาศ
ธินันท์
คํารังษี
สวัสดิผล
อะทะไชย
วัฒนศิริ
นันทวาส
ภิรัญคํา

ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลนาน้อย
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลท่าวังผา
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสองแคว
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลแม่จริม
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลบ่อเกลือ
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลทุ่งช้าง
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสันติสุข
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลเชียงกลาง
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลบ้านหลวง
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลนาหมื่น
ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลงที่ ๑๐.๕ จ.แพร่
หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ห้วยโก๋น จ.น่าน
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ.เวียงสา
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ.ทุ่งช้าง
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ.บ้านหลวง
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.แม่จริม
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.ท่าวังผา
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.ปัว
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.เมือง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ สสจ.น่าน
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสจ.น่าน
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสจ.น่าน
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสจ.น่าน
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสจ.น่าน
เจ้าพนักงานพัสดุชํานาญงาน สสจ.น่าน
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ สสจ.น่าน
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สสจ.น่าน

ผู้ไม่เข้าประชุม (ติดราชการ)
1 นายศุภชัย

ใหม่นิถะ

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
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เริ่มประชุม เวลา ๐๙.0๐ น.
นายปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระ
ประชุมดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
นายปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน แจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้
1. กล่ าวขอบคุ ณ ที มงานทุกคนทั้งระดับจังหวัด อําเภอ ตําบล และกลุ่ มงานส่งเสริม สุขภาพ ในการ
เตรียมการรับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE
NUMBER ONE เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร พร้อมทั้งให้แง่คิดเกี่ยวกับการ
ทํางานครั้งนี้ที่ประสบความสําเร็จมาจาก (1) ความตั้งใจทุ่มเทของทีมงานทุกท่าน (2) สามารถประสานงานขอ
ความร่วมมือกับทุกหน่วยงานได้ดี (3) ทรัพยากรเพียงพอต่อการทํางาน และฝากให้ทบทวนงานที่ทําว่าจุดเด่นที่ทํา
ให้งานสําเร็จ และข้อควรปรับปรุง มีอะไรบ้าง เพื่อจะได้นําไปใช้ประโยชน์ในงานต่อไป
2. เรื่องจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่าน ดังนี้
เรื่องที่ 1 ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านแจ้งว่า การทํางานของจังหวัดน่านเน้นให้คนน่านจัดการตนเอง ซึ่งแสดง
ถึงศักยภาพของท้องถิ่น ชุมชน ที่สามารถจัดการตนเองได้ ซึ่งสอดคล้องกับการทํางานด้านสาธารณสุข ได้แก่ ต้อง
ให้ชุมชนสามารถจัดการตนเองได้ กระบวนการช่วยให้สําเร็จได้ต้องเน้นการมีส่วนร่วมเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการจัดการสุขภาพตนเอง
เรื่องที่ 2 การให้ความสําคัญกับหนังสือราชการ และสื่อที่จะสื่อสารกับประชาชน ทั้งสองอย่างจะต้องเน้น
ความถูกต้องของข้อความ และถูกต้องตามระเบียบของสารบรรณ
เรื่องที่ 3 เรื่องของตัวชี้วัดระดับจังหวัดที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้สั่งการขอให้ส่วน
ราชการที่เป็นเจ้าภาพหลักของตัวชี้วัดนั้น จัดตั้งคณะทํางาน เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุที่ทําให้ตัวชี้วัดดังกล่าวไม่ผ่าน
เกณฑ์ และหาแนวทางร่วมกันในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และให้มีการรายงานผลการวิเคราะห์ไปยังจังหวัดน่าน
ภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2556
เรื่อง ที่ 4 การวางตัวเป็นกลางและเหมาะสมมีความสําคัญอย่างสูง ในสถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน ขอให้
เจ้าหน้าที่ทุกท่านปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติและทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด
เรื่องที่ 5 เรื่องปัญหาไฟป่า และหมอกควัน ฝากให้ทางพื้นที่ช่วยดูแลด้วย
3. เรื่องจากที่ประชุมกระทรวงสาธารณสุข
เรื่องที่ 1 Service plan จุดมุ่งหมายของกระทรวงสาธารณสุขที่ต้องการให้การบริการทางด้าน
สาธารณสุขมีศักยภาพที่เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ที่สถานบริการนั้นตั้งอยู่ โดยแบ่งเป็นระดับของสถานบริการ
ซึ่งในแต่ละระดับจะมีตัวกํากับศักยภาพที่ควรมีของสถานบริการในระดับนั้น การพัฒนาจะต้องพัฒนาไปในสิ่งที่ควร
จะเป็นประโยชน์สูงสุดกับประชาชน ต้องพัฒนาอย่างมีทิศทาง เหมาะสมกับบริบทและต้องมีการเชื่อมโยงประสาน
กับเครือข่าย หัวใจของการทํางานด้านสาธารณสุข ได้แก่ (1) ศักยภาพของสถานบริการ ต้องมีการวิเคราะห์ จุดเด่น
จุดด้อย บริบทของพื้นที่ ข้อมูลพื้นฐาน เพื่อนําไปสู่การวางแผนงานในระดับต่างๆ (2) การทํางานร่วมกันเป็น
เครือข่าย ต้องตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ว่า “การบริการประชาชนคงไม่สามารถทําได้โดยสถานบริการใดบริการหนึ่ง
เท่านั้น จะต้องมีการทํางานกันอย่างเป็นเครือข่าย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการ”
เรื่องที่ 2 เนื่องจากปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายมากมายในกระทรวงสาธารณสุข จึงขอฝากให้ท่าน
ผู้บริหารทุกท่าน เรื่องไหนที่เป็นเรื่องใหม่หรือยังไม่ชัดเจน ต้องอธิบายเพิ่มเติมสร้างความเข้าใจให้ตรงกันระหว่างผู้
สื่อสารและผู้รับสารเพื่อลดการแปรความหมายที่ผิดไป หากมีกรณีที่ไม่เข้าใจตรงกันขอให้มีการตรวจสอบข้อมูล
ดังกล่าวก่อนและสร้างความเข้าใจให้ตรงกัน หากท่านผู้บริหารท่านใดมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้กับทางจังหวัด
4. ฝากเรื่องการใช้ประโยชน์จากเครื่องมือติดต่อสื่อสารให้มากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น เว็บไซต์ของสํานักงาน
โปรแกรม Line Facebook เป็นต้น ซึ่งหน่วยงานของเรามีทรัพยากรด้านนี้อยู่แล้วควรนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด ส่วนเว็บไซต์ของสํานักงานสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านจะมีการประสานกับผู้รับผิดชอบดูแลเว็บไซต์ให้มี
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การปรั บปรุงหน้ าเว็ บ ไซต์อีก ครั้ ง ส่วนรายละเอียดที่จะสื่อ สารในสื่ อต่า งๆจะแบ่ งได้ดังนี้ (1) การสื่อสารกั บ
ประชาชนทั่วไป ให้ยึดหลัก คือ ต้องการสื่อสารอะไร ใครเป็นผู้รับสาร ควรเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การดูแลสุขภาพ ข่าวสารความเคลื่อนไหวทางด้านสุขภาพที่กําลังเกิดขึ้นให้ประชาชนได้รับรู้อย่างรวดเร็วและ
ถู ก ต้ อ ง ในขณะเดี ย วกั น ต้ อ งบอกถึ ง สิ่ ง ที่ ห น่ ว ยงานจะทํ า ที่ ส่ ง ผลต่ อ ประชาชน กิ จ กรรมต่ า งๆ เพื่ อ เป็ น การ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ (2) การสื่อสารภายในหน่วยงาน ขอให้ช่วยกันพัฒนาช่องทางสื่อสารทาง
เว็บไซต์นี้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ (3) การสื่อสารทาง โปรแกรม Line ให้เน้นเป็นช่องทางการสื่อสารการทํางาน
เป็นหลัก
5. เรื่องตัวชี้วัดของอําเภอที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ในปีงบประมาณ 2556 ฝากให้ทางผู้บริหารระดับอําเภอ
ร่วมกับทีมงานเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุที่ทําให้ไม่ผ่านเกณฑ์ และหาแนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อเตรียมข้อมูล
สําหรับจัดทําแผนในการดําเนินงานปีงบประมาณ 2557
ที่ประชุมรับทราบ
เรื่องจากรองนพ.สสจ.น่าน
นายชรินทร์ ดีปินตา แจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้
1. ผลการดําเนินงานการจัดบริการและด้านการเงินการคลัง จังหวัดน่าน
1.1 ผลการดําเนินงานด้านการจัดบริการผู้ป่วยนอกของ โรงพยาบาลในจังหวัดน่าน เฉลี่ยต่อคนสูงสุด
ได้แก่ รพ.บ้านหลวง รองลงมา รพ.ท่าวังผา ฝากให้ผู้บริหารช่วยดูเรื่องของคุณภาพการให้บริการผู้ป่วยนอก
1.2 ผลการดําเนินงานด้านการจัดบริการผู้ป่วยในของ โรงพยาบาลในจังหวัดน่าน จํานวนผู้ป่วยในสูงสุด
ได้แก่ รพ.น่าน รพร.ปัว และรพ.เวียงสา ตามลําดับ รพ.บ้านหลวงและรพ.แม่จริม มีจํานวนผู้ป่วยในใกล้เคียงกันแต่
ค่า RW แตกต่างกันมาก (รพ.แม่จริม จํานวนผู้ป่วยใน 1,404 คน ค่า RW 794.27 และ รพ.บ้านหลวง จํานวน
ผู้ป่วยใน 1,466 คน ค่า RW 943.53) ฝากให้ผู้บริหารของทั้งสองแห่งช่วยดูเรื่องประสิทธิภาพการให้บริการ
ผู้ป่วยในและความสมบูรณ์ของเวชระเบียนซึ่งมีผลต่องบประมาณที่จะได้รับการจัดสรรเพราะจะแจกตามปริมาณ
งาน ส่วนรพ.นาหมื่น จํานวนผู้ป่วยใน 1,402 คน ค่า RW 723.70 และ รพ.สันติสุข จํานวนผู้ป่วยใน 1,351
ค่า RW 944.30 ข้อสังเกตคือ จํานวนผู้ป่วยในของทั้ง 2 รพ.ไม่แตกต่างกันมากแต่ค่า RW ของ รพ.สันติสุขสูง
กว่า รพ.นาหมื่น ค่อนข้างมาก อาจจะเป็นเพราะ รพ.สันติสุขรักษาโรคที่ยากกว่า หรือความครบถ้วนสมบูรณ์เวช
ระเบียนสันติสุขดีกว่า ส่วน รพ.บ่อเกลือ จํานวนผู้ป่วยใน 2,028 คน ค่า RW 887.99 บันทึกข้อมูลไม่ครบถ้วน
สมบูรณ์ หรือรักษาโรคง่าย admit ง่ายเกินไปหรือไม่ ฝากให้ผู้บริหารระดับอําเภอช่วยติดตามดูข้อมูลดังกล่าวด้วย
โรงพยาบาลที่ ผ่ า นเกณฑ์ ขั้ น พื้ น ฐานการวั ด ประสิ ท ธิ ภ าพการจั ด บริ ก ารผู้ ป่ ว ยใน ปี 2556 ได้ แ ก่ รพ.น่ า น
รพ.บ้านหลวง รพ.สันติสุข และ รพร.ปัว อัตราครองเตียงเกินร้อยละ 70 ได้แก่ รพ.น่าน รพร.ปัว รพ.ท่าวังผาและ
รพ.เวียงสา วันนอนเฉลี่ยที่น้อยได้แก่ รพ.บ้านหลวง รพ.ทุ่งช้าง รพ.เชียงกลาง รพ.บ่อเกลือ รพ.สองแคว ข้อมูลวัน
นอนเฉลี่ยดังกล่าวอาจหมายถึงการ admit โรคง่ายจึงส่งผลให้มีวันนอนเฉลี่ยน้อย ค่ารักษาเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่
รพ.บ่อเกลือ ซึ่งลงทุนสูงและยังส่งผลให้ทาง รพ. ขาดทุนมากขึ้น Active bed (การใช้เตียงมากกว่ากรอบที่กําหนด)
ได้แก รพ.ท่าวังผา รพร.ปัว และ รพ.บ่อเกลือ
1.3 สรุปสถานการณ์ทางการเงินการคลัง ปีงบประมาณ 2556 โรงพยาบาลที่อยู่ในวิกฤต ระดับ 7 ได้แก่
รพ.แม่จริม รพ.บ้านหลวง รพ.นาน้อย รพ.เวียงสา รพ.เชียงกลาง และ รพร.ปัว วิกฤตระดับ 6 ได้แก่ รพ.ท่าวังผา
ข้อมูลดังกล่าวฝากให้ผู้บริหารระดับอําเภอกลับไปทบทวนและวางแผนการบริหารงานเพื่อลดวิกฤติทางด้านการเงิน
การคลัง
2. ตัวชี้วัดทางการเงินการคลัง กระทรวงสาธารณสุข ปี 2557 มีทั้งหมด 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 1
ด้านการเงิน เน้นการจัดทําแผนและมีการดําเนินการตามแผนของเขตสุขภาพ/จังหวัด ตัวชี้วัดที่ 2 ประสิทธิภาพ
การบริหารการเงิน สามารถควบคุมให้หน่วยบริการในพื้นที่ที่มีปัญหาการเงินระดับ 7 ไม่เกินร้อยละ 10 ตัวชี้วัดที่
3 หน่วยบริการในพื้นที่มีต้นทุนต่อหน่วยไม่เกินเกณฑ์เฉลี่ยกลุ่มระดับบริการเดียวกันร้อยละ 20 รายละเอียดตาม
เอกสารสารหมายเลข 1
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บทสรุปที่ฝากให้ผู้บริหารระดับอําเภอกลับไปทบทวน ด้านการจัดบริการ ได้แก่ ทบทวนการใช้ทรัพยากร :
อัตรากําลัง งบประมาณ ประเมินประสิทธิภาพการจัดบริการ ของโรงพยาบาล ทั้ง 4 มิติ , การจัดบริการผู้ป่วย
นอก/ ใน , การใช้เตียง ,การปฏิบัติงานบุคลากรที่สอดคล้องกับภาระงาน และ Decentralized OPD , Improved
IPD ด้านการบริหารการเงินการคลัง ได้แก่ ทบทวนการใช้ทรัพยากร : บุคลากร , วัสดุ ครุภัณฑ์ อื่นๆ ต้นทุน
บริการ แผนประมาณการรายรับ –จ่าย แผนเงินบํารุ ง การควบคุมภายใน การบริหารยา เวชภัณฑ์ วัส ดุ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ Resource allocation : One Province Same Hospital , DHS และ แผนเพิ่ม
ประสิทธิภาพ รพ. : เพิ่มรายรับ ลดรายจ่าย อุดรูรั่ว
3. เรื่องจากการประชุมรับนโยบายจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน ดังนี้
3.1 การพัฒนาระบบบริการ เป้าหมายการดําเนินงาน (Goal) ปี 2557 ได้แก่ Seamless health care
สถานบริการมีศักยภาพเหมาะสม สถานบริการมีคุณภาพ ระบบบริการที่สามารถรองรับภาวะฉุกเฉินได้ (สาธารณ
ภัย,โรคระบาด) และระบบบริการ ที่สามารถจัดการเฉพาะเรื่องได้ ได้แก่NCDและกลุ่มเฉพาะ : ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
โรคติดต่อเรื้อรัง( TB) แนวทางการดําเนินงาน ได้แก่ Service Plan การพัฒนาสถานบริการตามมาตรฐาน : HA
, PCA, รพ.ส่งเสริมสุขภาพ , รพ.สายใยรักแห่งครอบครัว กลยุทธการดําเนินงาน ได้แก่ การพัฒนาเชิงระบบ
Sharing of resources ระหว่างสถานบริการ และ หนึ่งจังหวัด หนึ่งสถานบริการ
3.2 การบริ ห ารจั ด การ ปี 2557 เป้ า หมายการดํ า เนิ น งาน(Goal) ได้ แ ก่ ด้ า นคน ต้ อ งมี จํ า นวน
เหมาะสมกับภารกิจ เพียงพอ มีศักยภาพ สอดคล้องกับภารกิจ มีขวัญกําลังใจ ความสุข คุณธรรม จริยธรรม
ด้านการเงินการคลัง สถานะการเงินการคลัง อยู่ในเกณฑ์ดี ด้านทรัพยากร อุปกรณ์ เครื่องมือ เหมาะสมกับภารกิจ
วัสดุ เวชภัณฑ์ เหมาะสม เพียงพอกับภารกิจ และระบบข้อมูลข่าวสารสามารถใช้ประโยชน์ ในการปฏิบัติภารกิจ
สามารถใช้สื่อสาร สร้างความเข้าใจ ต่อสาธารณะ แนวทางการดําเนินงาน แผนกําลังคน : ต้องเกิดจากการ
วิเคราะห์ข้อมูลตามความจริง แผนอัตรากําลัง แผนพัฒนาศักยภาพ และเสริมสร้าง ขวัญกําลังใจ แผนการลงทุน
แผนการเงินการคลัง และการพัฒนาระบบข้อมูล ข่าวสาร การสื่อสาร กลยุทธ์ ได้แก่ การจัดทําแผน ระยะสั้น
ระยะกลาง ระยะยาว สอดคล้องกับแผน service plan และแผนพัฒนาสุขภาพ ยึดเป้าหมายในการสนับสนุนการ
ดําเนินภารกิจหลัก คํานึงถึงประสิทธิภาพ คํานึงถึง ระเบียบ กฎหมาย การควบคุม กํากับ อย่างใกล้ชิด
3.3 New agenda ปี 2557 ที่จะร่วมกันขับเคลื่อน ได้แก่ การบริหารจัดการ: คน เงิน พัสดุ และ
คุณภาพบริการ : HA,PCA, PMQA
4. คําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานเฝ้าระวังสถานการณ์การเงินการคลังหน่วยบริการและเครือข่ายจังหวัดน่าน
จัดตั้งเพื่อให้มีการเฝ้าระวัง สถานการณ์การเงินการคลัง โรงพยาบาลและเครือข่ายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
เกิดการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานด้านการเงิน การคลัง ให้บรรลุเป้าหมาย รวมทั้งติดตามกํากับและประเมินผล
สถานการณ์การเงินการคลัง รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1
5. คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดบริการสุขภาพ (service provider board) จังหวัดน่าน จัดตั้งเพื่อให้การ
จัดบริการสุขภาพภายในจังหวัดน่านเป็นไปอย่างมีคุณภาพมาตรฐาน ประชาชนสามารถเข้าถึงการจัดบริการได้
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 2
นายปิยะ ศิริลักษณ์ เน้นเรื่อง การเงินการคลัง ให้เป็นหัวใจสําคัญ และกล่าว ชื่นชมการบริหารจัดการด้านการเงิน
การคลังของเครือข่ายบริการสุขภาพจังหวัดน่าน และฝากให้ทางผู้บริหารระดับพื้นที่ช่วยกันคิดและวางแผนเพื่อให้
การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังมีทิศทางที่ดีขึ้นกว่าเดิม
นายสมจิตต์ ใจวิถี สอบถามเรื่องคณะกรรมการจัดบริการสุขภาพ (service provider board) จังหวัดน่าน
ครอบคลุมการบริการด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค หรือไม่
นายชรินทร์ ดีปินตา คณะกรรมการจัดบริการสุขภาพ (service provider board) จังหวัดน่าน เริ่มขับเคลื่อนใน
มิติการจัดบริการรักษาพยาบาลเป็นเบื้องต้นก่อน
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นายปิยะ ศิริลักษณ์ กล่าวว่าคณะกรรมการจัดบริการสุขภาพ (service provider board) จังหวัดน่าน มีบทบาท
หน้าที่ที่กําหนดเรื่องการจัดระบบงานบริการสุขภาพให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันของสถานบริการต่างๆ และต้องมี
การเชื่อมโยงประสานช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เน้นงานบริการสุขภาพเป็นหลัก
นายสมจิ ต ต์ ใจวิ ถี กล่ า วขอบคุ ณ ทุ ก ท่ า นที่ ใ ห้ ค วามร่ ว มมื อ จั ด นิ ท รรศการเพื่ อ การรั บ เตรี ย มการรั บ เสด็ จ
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE เมื่อ
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
- ไม่มี –
ระเบียบวาระที่ 3 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 10/2556
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 10/2556
ระเบียบวาระที่ 4 ติดตามรายงานการประชุมครั้งที่ 10/2556
น.ส.นันทนา ปรีดาสุวรรณ แจ้งข้อสรุปการประชุมและผลการดําเนินงาน การประชุมครั้งที่ 10/2556 ซึ่งมี
ประเด็นสําคัญจากการประชุมประจําเดือนที่ผ่านมา รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 3
ประเด็นที่ 1 เรื่องการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ในปี 2557 ใน
ภาพรวมของจังหวัดน่านได้ดําเนินการดําเนินการเปิดซองและสอบราคาได้ผู้รับจ้างแล้วเรียบร้อยตอนนี้อยู่ใน
ขั้นตอนเชิญผู้รับจ้างมาทําสัญญาส่วนครุภัณฑ์การแพทย์ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุน ( ยูนิตทําฟัน 9 ชุด ของรพ.
สต. ทั้ง 9 แห่ง และสิ่งก่อสร้างของ รพช.ภูเพียงตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการเคาะราคาจะดําเนินการในวันที่ 4 ธันวาคม
2556
ประเด็นที่ 2 ตัวชี้วัดของกระทรวงเรื่องการลดค่าใช้จ่ายเรื่องยา เวชภัณฑ์และ LAB อยู่ระหว่างการดําเนินการ
รวบรวมแผนการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์จากโรงพยาบาล
นางพัชรา ถาวระ กล่าวว่าทางกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ได้รวบรวมแผนการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์
ของโรงพยาบาลเรียบร้อยแต่เป็นฉบับร่าง จึงเร่งรัดให้ทุกโรงพยาบาลรีบนําร่างแผนดังกล่าวเข้าที่ประชุมในระดับ
CUP รับรอง และส่งแผนดังกล่าวมายังสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดโดยด่วน
ประเด็นที่ 3 แผนพัฒนายุทธศาสตร์จังหวัดน่าน 5 Agenda จะชี้แจงรายละเอียดในวาระแจ้งเสนอเพื่อทราบ
ประเด็นที่ 4 การจําหน่ายบัตรประกันสุขภาพต่างด้าว เป้าหมายการจําหน่ายบัตรของจังหวัดน่าน 122 บัตร
ปัจจุบันสามารถขายบัตรได้ทั้งหมด 159 บัตร ซึ่งเกินเป้าหมาย
ประเด็นที่ 5 การดําเนินงานเรื่องโรคไข้เลือดออก เน้นให้ควบคุมก่อนเกิดโรคข้อมูลต้อง บ่อย ถี่ แม่น ชี้เป้าได้เลย
ว่าปัญหาอยู่ที่ไหน ต้องเข้าควบคุมโดยเร็ว ถ้าข้อมูลดีแต่เครือข่ายไม่ร่วมมือก็ทําให้งานไม่สําเร็จได้
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 สถานการณ์ระบาดวิทยาประจําเดือนพฤศจิกายน 2556
น.ส.คนึง คํารังษี นําเสนอข้อมูลจํานวนบัตรรายงาน 506/507 และสถานการณ์ระบาดวิทยาประจําเดือน
พฤศจิกายน 2556 ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2556 จากบัตรรายงาน 506 จํานวน 1,617
บัตร จําแนกรายสถานบริการดังนี้
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สถานบริการ

จํานวน
(แห่ง)

บัตรที่ส่งเดือนนี้
จํานวนบัตร ร้อยละของบัตร จํานวนบัตร
ที่ส่งทั้งหมด

ที่ส่งทั้งหมด

โรงพยาบาลทั่วไป
1
152
9.40
โรงพยาบาลค่ายฯ
1
9
0.56
โรงพยาบาลชุมชน
13
1,017
62.29
รพ.สต./สสช.
152
438
27.09
รวม
167
1,617
100
รายละเอียดแยกสถานบริการและหน่วยงาน ตามเอกสารหมายเลข 4

ที่ส่งทันเวลา
96
1
893
275
1,265

ร้อยละของ หมายเหตุ
ความ
ทันเวลา
63.16
11.11
87.81
62.79
78.23

สถานการณ์ระบาดวิทยาประจําเดือนพฤศจิกายน 2556
1) โรคติดต่อที่มีความสําคัญสูงในประเทศไทย 13 โรค และพบผู้ป่วยในจังหวัดน่าน จํานวน 5 โรค
ได้แก่
- Measles พบผู้ป่วยจํานวน 8 ราย
- Encephalitis พบผู้ป่วยจํานวน 1 ราย
- Pneumonia พบผู้ป่วยจํานวน 1,152 ราย
- AEFI พบผู้ป่วย 3 ราย
- Leptospirosis พบผู้ป่วย 48 ราย พบผู้ป่วยเสียชีวิต 1 ราย
2) สถานการณ์ไข้เลือดออก ประจํ าปี 2556 ในประเทศไทย จํานวนผู้ป่วยทั้ งหมด 146,700 ราย
อัตราป่วย 230.93 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 131 ราย อัตราตาย 0.21 ต่อประชากรแสนคน
3) สถานการณ์ไข้เลือดออกจังหวัดน่าน พบผู้ป่วย 877 ราย อัตราป่วย 1217.78 ต่อแสนประชากร
ไม่พบผู้เสียชีวิต ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2556
4) สถานการณ์โรคเลปโตสไปโรซีส จังหวัดน่าน ตั้งแต่ 1 มกราคม – 30 พฤศจิกายน 2556 พบผู้ป่วย
48 ราย พบผู้ป่วยเสียชีวิต 1 ราย
5) สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ จังหวัดน่าน ตั้งแต่ 1 มกราคม – 30 พฤศจิกายน 2556 พบผู้ป่วย
345 ราย ไม่พบผู้ป่วยเสียชีวิต
6) สถานการณ์โรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา เดือนพฤศจิกายน 2556 10 อันดับโรค ของจังหวัด
น่ า น นั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่ 26 ตุ ล าคม 2556 ถึ ง วั น ที่ 30 พฤศจิ ก ายน 2556 โรคที่ พ บมากเป็ น อั น ดั บ ที่ 1 คื อ
อุจาระร่วง จํานวน 493 ราย อัตราป่วย 103.36 ต่อประชากรแสนคน อันดับที่ 2 คือ ไข้ไม่ทราบสาเหตุ พบ
ผู้ป่วยจํานวน 426 ราย อัตราป่วย 89.31 ต่อประชากรแสนคน อันดับที่ 3 คือ โรคปอดบวม พบผู้ป่วย จํานวน
114 ราย อัตราป่วย 25.26 ต่อประชากรแสนคน
7) ข้อสรุปจากเวทีการถอดบทเรียนการดําเนินงานระบาดวิทยาจังหวัดน่าน ปี 2556 พบว่า เจ้าหน้าที่ทีม
SRRT ยังขาดความรู้เรื่องการเก็บสิ่งส่งตรวจ ขาดเทคนิคการสอบสวนโรค ขาดการประเมินผลการควบคุมโรค.
เครือข่ายได้รับข้อมูลล่าช้า การแก้ไขปัญหาดังกล่าวที่ประชุมเสนอให้การจัดอบรมเรื่องการเก็บสิ่งส่งตรวจและ
เทคนิคต่างๆที่ใช้ในการสอบสวนโรคให้กับทีม SRRT ระดับต่างๆ พร้อมทั้งจะมีการประสานให้ข้อมูลเครือข่ายให้
รวดเร็วขึ้น
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นายปิยะ ศิริลักษณ์ กําชับผู้บริหารระดับอําเภอเรื่องการดําเนินการเรื่องการป้องกันโรคไข้เลือดออก และฝากให้
ท่านรอง นพ.สสจ. ที่ดูแลพื้นที่ ช่วยกํากับติดตามอีกครั้ง เสนอเรื่องการแก้ไขปัญหาที่พบจากการถอดบทเรียน
ดังกล่าว ให้วิเคราะห์ว่าเจ้าหน้าที่กลุ่มใดที่ขาดความรู้ อบรมเฉพาะกลุ่ม หากเจ้าหน้าที่ที่ขาดเป็นระดับตําบล
สามารถให้ระดับอําเภอช่วยให้ความรู้ได้ และเสนอแนะเรื่องทางเลือกในการให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่เช่น การจัดทํา
วิดีโอให้ความรู้ อาจไม่จําเป็นต้องจัดประชุม เป็นต้น
ที่ประชุมรับทราบ
5.2 เรื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นายสมัคร โอ้ทา แจ้งผลการสํารวจ ค่า HI CI ในบ้านพักของโรงพยาบาลในจังหวัดน่าน พบว่าทุกโรงพยาบาลมี
ค่า HI CI เท่ากับศูนย์ และจาการประชุม สคร 10 ได้สั่งการให้ นคม. มีการ สํารวจ ค่า HI CI ใน วัด โรงเรียน ใน
ระดับอําเภอ โดยกําหนดเป้าหมายให้อําเภอละ 1 วัด มีหน่วยควบคุมโรค 2 แห่ง สัปดาห์ละ 2 อําเภอ ผลการสุ่ม
สํารวจ จะทําให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม หากแล้วเสร็จจะนําผลการสํารวจแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
ที่ประชุมรับทราบ
นายอาทิตย์ มะลิดวง ทางด่านรับผู้ป่วยนอกเวลาทําการจํานวน 8 คน ปัญหาอุปสรรคที่พบในการดําเนินงานที่
ผ่านมา คือ (1) เรื่องการติดต่อระหว่างด่านกับ รพ.ใน สปป.ลาว (2)กรณีรับผู้ป่วยนอกเวลา ไม่มีกฎหมายรองรับ
แต่มี mou ของน่านร่วมกับลาว (3) กรณีผู้ป่วยโรคติดต่อที่เป็นโรคต้องห้ามเข้าประเทศ แต่ผู้ป่วยมีบัตรนัดและ HN
ของโรงพยาบาลทางด่านไม่สามารถปฏิเสธได้ (4) ปัญหาเรื่องการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล ด่านเป็นหน่วยงาน
บริการไม่สามารถจัดเก็บให้ได้ หากผู้ป่วยมารับการรักษาแล้ว ไม่สามารถจ่ายเงินได้ และเสนอแนวทางการแก้ไข
ปัญหา อยากให้ สสจ. เป็นเจ้าภาพในเรื่องการงดรับผู้ป่วยนอกเวลา
นายปิยะ ศิริลักษณ์ ให้ผู้รับผิดชอบงานสาธารณสุขชายแดน สรุป ปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการดําเนินงานดังกล่าว
พร้อมกับเพิ่มเติมข้อเสนอแนะจากทางด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศห้วยโก๋นด้วย และได้รับแจ้งว่าท่าน
ผู้ตรวจราชการจะเข้ามาติดตามเรื่องนี้ด้วยตนเอง เพื่อจะได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาเรื่องนี้
ที่ประชุมรับทราบ
5.3 การจัดทําแผนและงบประมาณ ปี 2557
นายปิยะ ศิริลักษณ์ กล่าวถึงนโยบายในการทํางาน ดังนี้
(1) การดําเนินงานด้านสาธารณสุขต้องเน้น 3 ระบบ ที่จะผลักดันให้สุขภาพประชาชนดีขึ้น ได้แก่ 1.
ระบบการสร้างสุขภาพและป้องกันโรค 2. ระบบบริการ 3.ระบบบริหารจัดการ ตัวชี้วัด จากระทรวงสาธารณสุข
ทั้งหมด 44 ตัว และจากเขต 6 ตัว การดําเนินงานขององค์กรเราต้องยึดตัวชี้วัดระดับกระทรวงเป็นแนวทางใน
การดําเนินงานหลัก
(2) การทํางานที่จะผลักดันให้ 3 ระบบดังกล่าวสําเร็จได้ ต้องใช้ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน นโยบายที่
ชัดเจนที่ถ่ายทอดมาจากกระทรวง คือ 1 จังหวัด 1 สถานบริการ และนโยบาย DHS ต่อจากนี้ไประหว่าง
โรงพยาบาลและสาธารณสุขอําเภอต้องมีการทํางานร่วมกันสร้างความเข้มแข็งในระดับ คปสอ. หลังจากนั้นให้มีการ
ประสานงานร่วมกับเครือข่าย และขยายไปยังประชาชน ต้องมีความสามัคคีและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เป็น
ครอบครัวเดียวกัน เพื่อสร้างให้เกิด unity
(3) การสร้ า งเครื อ ข่ า ยการร่ ว มมื อ เชื่ อ มโยงกั บ ภาคส่ ว นอื่ น ต้ อ งมี เ ป้ า หมายเดี ย วกั น มี ก ารแบ่ ง ปั น
ทรัพยากร ซึ่งกันและกัน อาจจะต้องมีการปรับแผนหรือกระบวนการให้สอดคล้องกันโดยเฉพาะเรื่องที่ใกล้เคียงกัน
เช่นเรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และสร้างความรู้สึกการเป็นเจ้าของร่วมกัน
(4) นโยบายเน้นระบบข้อมูลข่าวสาร เน้นเรื่องการมีระบบข้อมูลข่าวสารที่ตอบภารกิจได้ เน้นการสื่อสาร
สื่อสารถึงกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้เกิดการรับรู้ ปรับพฤติกรรมสุขภาพ และสื่อสารสาธารณะเพื่อให้เข้าใจการทํางาน
ของหน่วยงาน สื่อสารเพื่อเชิดชูต้นแบบในการทํางาน ต้นแบบที่ดีในการรักษาสุขภาพ

-๙-

(5) เรื่องการเพิ่มพูนความรู้ที่เกี่ยวข้องอยู่บนพื้นฐานของการทํางานปกติสามารถนําความรู้ดังกล่าวไปใช้ใน
การปฏิบัติงานได้ เน้นกระบวนการการวิจัย เน้น R2R เป้าหมายเรื่องผลผลิตด้านวิชาการขององค์กร เป้าหมายด้าน
การเอาความรู้ไปพัฒนาองค์กรตามมาตรฐานต่างๆ เรียนรู้และพัฒนาโดยเคารพและยอมรับในภูมิปัญญาท้องถิ่น
และพยายามนํามาใช้ในการทํางานของเราให้ได้
(6) ให้ ค วามสํ า คั ญ กั บ การทํ า งานที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โปร่ ง ใส ต้ อ งมี ก ารปรั บ กระบวนการทํ า งานให้ มี
เป้าหมายชัดเจน เป็นระบบ ยึดกฎระเบียบ และมีการกํากับติดตามงานอย่างใกล้ชิด ต้องมีการบูรณาการทํางาน
ร่วมกัน แผนงานโครงการที่จะเขียน ต้องมีรายละเอียดการดําเนินงานที่กําหนดขึ้นบนพื้นฐานข้อมูลจริงต้องชัดเจน
และสอดคล้องกันเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ์ และการประเมินผล
โดยสรุป การดําเนินงานในปีงบประมาณ 2557 เน้นคุณภาพ และ Agenda ได้แก่ 1. NCD+ มะเร็ง
2. วัยรุ่นและเยาวชน 3. อุบัติเหตุและอุบัติภัย 4. ปัจจัยด้านอาหาร เน้นเชิง บริหารจัดการ 1 agenda และเน้น
เรื่องคุณภาพบริการ 1 Agenda รวมทั้งหมด 6 Agenda
น.ส.นันทนา ปรีดาสุวรรณ รายละเอียดของตัวชี้วัดของจังหวัดและกระทรวงอยู่ที่ เอกสารหมายเลข 5/1 KPI
ทั้งหมด 50 ตัวชี้วัด จากการเอาผลงานปี 2556 มาเปรียบเทียบตัวชี้วัด ปี 2557 ทั้งหมด ผ่าน 26 ตัว คิดเป็น
ร้อยละ 52 ตัวชี้วัดที่ตกเกณฑ์ เช่น อัตราส่วนมารดาตาย ความชุกของการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอร์ เป็นต้น
ส่วนเอกสารหมายเลข 5/2 ข้อมูลประกอบการอ่านกราฟภาพรวมตัวชี้วัดของจังหวัด จํานวน 26 ตัวชี้วัด ของ
หน่วยงานสาธารณสุข จํานวน 8 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่ตกเกณฑ์ มี 2 ตัว ได้แก่ HA และร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่
ควบคุมระดับน้ําตาลบในเลือดได้ดี ในการจัดทําแผน ปี 2557 ให้ยึดแนวทางจากตัวชี้วัดของกระทรวงและตัวชี้วัด
ที่ตกเกณฑ์ของจังหวัด ให้อําเภอกลับไปวิเคราะห์บริบทของอําเภอว่ามีตัวชี้วัดใดบ้างที่ไม่ผ่านเกณฑ์ และทํา
แผนงานรองรับต้องมีข้อมูลประกอบ ต้องเป็นโครงการที่มีคุณภาพสามารถวัดผลได้ เรื่องงบประมาณเขตจะแจ้ง
ข้อมูลจัดสรรไปให้กระทรวงทราบ และจัดสรรลงมายังจังหวัด งบประมาณสํานักงานปลัดกระทรวงปี 2557 ยังไม่
ชัดเจน จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง การใช้งบประมาณ PPA ต้องใช้ให้ตรงกับวัตถุประสงค์คือใช้กับผู้ป่วยโดยตรง การ
เขียนแผนงานโครงการและงบประมาณรองรับโครงการเบื้องต้นให้คิดอย่างต่ําคือร้อยละ 50 ของงบประมาณที่
ได้รับในปี 2556 ตัวชี้วัดทุกตัวไม่จําเป็นต้องเขียนแผนงานโครงการเพราะบางตัวชี้วัดเป็นงานประจําที่ทําอยู่แล้ว
ที่จะนํามาเขียนแผนงานโครงการต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลก่อน ในเบื้องต้นให้ทางอําเภอดําเนินการสรุปผลงาน วาง
แผนการดําเนินงาน และจัดอันดับความสําคัญของปัญหาไว้
นายปิยะ ศิริลักษณ์ การดําเนินงานปี 2557 ให้ดูวัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ให้มาพร้อมกับดูข้อต้องห้ามของ
งบประมาณนั้นว่ามีอะไรบ้าง เพื่อป้องกันการนําเงินงบประมาณไปใช้ผิดวัตถุประสงค์
ที่ประชุมรับทราบ
5.4 สรุป ผลการรั บ เสด็ จทู ล กระหม่ อมหญิ ง อุ บ ลรั ต นราชกั ญ ญา สิ ริ วัฒ นาพรรณวดี ทรงติ ด ตาม ผลการ
ดําเนินงานโครงการ TO BE NUMER ONE ของจังหวัดน่าน ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อําเภอเมือง จังหวัด
น่าน วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2556
นางพรพิมล หล้าปิงเมือง สรุปยอดบริจาคประเภทเข็มทอง+ เข็มธรรมดา จํานวน 330,000 บาท และ ยอด
นิตยสาร ประเภทนิตยสารพระหัตถ์ จํานวน 228,000 บาท ประเภทนิตยสารการันตรี จํานวน 29,700 บาท
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 6
ที่ประชุมรับทราบ
5.5 รายงานความก้าวหน้าการประเมินผลและปรับปรุงระบบควบคุมภายในประจําปี 2556 ประจําเดือน
พฤศจิกายน 2556
นางอรุณี ตั้งจิตตนุสรณ์ พบประเด็นปัญหาในการดําเนินงานเรื่องควบคุมภายใน จํานวน 9 เรื่อง รายละเอียด
ตามเอกสารหมายเลข 7 และฝากให้ผู้บริหารทุกท่านดูเรื่องการควบคุมภายในดังกล่าวด้วย ในปี 2557 จะมีการ
เชิญเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานมารับนโยบายเพื่อให้การทํางานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

-๑๐-

นายปิยะ ศิริลักษณ์ ฝากให้ผู้บริหารทุกท่านติดตามดูเรื่องการควบคุมภายในเป็นเรื่องสําคัญ ต้องมีการติดตาม
ข้อผิดพลาดในประเด็นเดิมหรือไม่ ปัญหาที่เกิดขึ้นสามารถแก้ไขได้โดย 1. เชิงบริหาร 2. เชิงเทคนิค เช่น ตัวแผน
ไม่สอดคล้อง บัญชีไม่เป็นปัจจุบัน เป็นต้น
ที่ประชุมรับทราบ
5.6 ตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ (Quality and Outcome Framework : QOF)
นายถนัด ใบยา กล่าวว่า ตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ (Quality and Outcome
Framework : QOF) แต่เดิมเราเรียกว่า งบจ่ายตามเกณฑ์ปฐมภูมิ รูปแบบใหม่ที่ใช้ในปี 2557 – 2559 ใช้
เกณฑ์ คุ ณ ภาพและผลงานบริ ก ารปฐมภู มิ แนวคิ ด การพั ฒ นาดั ง นี้ 1)เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ ป ระชาชนได้ รั บ บริ ก าร
สาธารณสุขที่มีคุณภาพ โดยมีการวัดผลการจัดบริการสาธารณสุข ในการดูแลสุขภาพประชาชน/หรือประเด็น
คุณภาพบริการระดับปฐมภูมิที่เขตบริการสุขภาพกําหนด 2) เพื่อชี้ทิศทางสนับสนุนการพัฒนาบริการระดับปฐมภูมิ
อย่างต่อเนื่องของ สปสช. (ปี 2557- 2559) 3) เพื่อสร้างแรงจูงใจให้หน่วยบริการประจํา และหน่วยบริการปฐม
ภูมิจัดบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยใช้กลไกทางการเงินตามเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการ
เป็นเครื่องมือ 4) ใช้ประโยชน์ และต่อยอดจากฐานข้อมูลที่มีอยู่ ของ กระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด และสปสช. เช่น ฐานข้อมูล OP Individual ฐานข้อมูลการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ และข้อมูลอื่นตาม
ความจํ าเป็น 5) กระจายอํานาจแก่ เขตพื้นที่ ในการพัฒนาตัวชี้วัดฯ และหลักเกณฑ์ การจั ดสรรระดับพื้นที่ใ ห้
สอดคล้องปัญหาและบริบทของพื้นที่ รวมทั้ง Service Plan ของกระทรวงสาธารณสุข โดยผ่านความเห็นชอบจาก
อปสข. 6) มีการเปรียบเทียบผลงานระหว่างหน่วยบริการในเขตเดียวกัน และสะท้อนข้อมูลกลับคืนให้หน่วยบริการ
เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและผลงานการจัดบริการปฐมภูมิ 7) สนับสนุนให้เกิดกลไกการจัดการเพื่อ
พัฒนาความเข้มแข็งของระบบบริการปฐมภูมิ ตามแนวคิดPrimary Care System Strengthening ของ WHO
2008 และติ ดตามประเมินผลระดับจังหวัด รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 8 สิ่งที่พื้นที่ต้องเตรียม คื อ
ทําความเข้าใจ QOF และสื่อสารให้จนท.ทราบพัฒนาฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องวิเคราะห์ส่วนขาด/ปรับปรุงพัฒนา
เตรียมการรองรับการประเมินจากจังหวัด/เขต
น.ส.นันทนา ปรีดาสุวรรณ ฝากให้ทางระดับอําเภอดูคุณภาพคีย์ข้อมูล 12 แฟ้ม 21 แฟ้ม 43 แฟ้ม ควรทําและ
ส่งให้ทันเวลา ข้อมูลต้องถูกต้องและอยากให้ทีม Audit ระดับอําเภอลงไปดูคุณภาพข้อมูล ควรให้ความสําคัญเรื่อง
การบริหารจัดการข้อมูล
น.ส.เฉลิมขวัญ ขัดขจร ฝากผู้บริหารระดับอําเภอ แม่จริม นาน้อย สันติสุข บ่อเกลือ เฉลิมพระเกียรติ ดูเรื่องการ
คีย์ข้อมูลผู้ป่วยเบาหวานได้รับการตรวจจอประสาท ผลงานเดือนเมษายน –กันยายน 2556 ยังไม่มีข้อมูล
ที่ประชุมรับทราบ
5.7 รายงานผลการจับคุมคดียาเสพติด
น.ส.สุนีย์พร ถีจันทร์ กล่าวว่า ได้รับแจ้งจากศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดน่าน เรื่อง
รายงานผลการจับคุมคดียาเสพติด เนื่องจากผู้ต้องหาเป็นบุคคลในพื้นที่จังหวัดน่าน เพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องปราม
จึงขอให้ทุกส่วนราชการ กําชับ กวดขัน ไม่ให้ข้าราชการ ลูกจ้างในสังกัดไม่ให้เข้ายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด หากพบ
พฤติการณ์กระทําผิดให้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่อย่างเคร่งครัด
นายปิยะ ศิริลักษณ์ เน้นย้ําให้ผู้บริหารระดับอําเภอกําชับ กวดขัน ไม่ให้ข้าราชการ ลูกจ้างในสังกัดไม่ให้เข้ายุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติด
ที่ประชุมรับทราบ
5.8 แนวทางปฏิบัติในการติดต่อและเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ของจังหวัดน่าน เพื่อรองรับการเป็น
ประชาคมอาเซียน
น.ส.นันทนา ปรีดาสุวรรณ สืบเนื่องจากที่ประชุมศาลากลาง สํานักจังหวัดน่าน แจ้งแนวทางปฏิบัติในการติดต่อ
และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน ดังนี้

-๑๑-

๑. ส่วนราชการทุกส่วน หากจะติดต่อสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านอย่างเป็นทางการ ให้
ดําเนินการผ่านศูนย์ประสานงานฯ ทุกครั้ง ,และเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ ให้รายงานผลต่อผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
ภายใน ๓๐ วัน
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทํางาน ตามคําสั่งจังหวัดน่าน ที่ ๙๐๒๙/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๕
พฤศจิกายน ๒๕๕๖ (สามารถดาวโหลดคําสั่ง ได้บนเวปไซด์ของ สสจ.น่าน) โดยมี
-นพ.สสจ.น่าน เป็นคณะกรรมการอํานวยการและประสานงาน
-ผอ.รพ.น่าน เป็นคณะทํางานเสริมสร้างความสัมพันธ์ฯ
๓. โครงสร้างศูนย์ประสานงานเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและขับเคลื่อนความร่วมมือใน
แนวคิดสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ ระดับจังหวัดน่าน ราชอาณาจักรไทย-แขวงหลวงพระบาง-แขวงอุดมไชย สาธารณรัฐ
ประชาธิ ปไตยประชาชนลาว-จังหวั ดเดี ยนเบี ยน สาธารณรัฐ สังคมนิยมเวียดนาม –มณฑลยูนาน สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน โดย นายกมลโลจฒน์ เชียงวงค์ หัวหน้าสํานักงานจังหวัดน่าน
เป็นหัวหน้าศูนย์ประสานงานฯ และนายนิพนธ์ นิยม หัวหน้ากลุ่มอํานวยการ เป็นเลขานุการฯ
ที่ประชุมรับทราบ
5.4 เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชน
นายชรินทร์ ดีปินตา แจ้งประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมเพื่อหารายได้สมทบทุนก่อสร้างตึกอุบัติเหตุและพัฒนา
สิ่งก่อสร้างโรงพยาบาลเวียงสาโดยคณะกรรมการที่ปรึกษาและพัฒนาโรงพยาบาลเวียงสาร่วมกับสโมสรโรตารี่
เวียงสา เชิญชมสุดยอดกายกรรมระดับโลก วันที่ 24 ธันวาคม 2556 ณ สนามโรงเรียนสา จังหวัดน่าน การแสดง
มี 2 รอบ สามารถสั่งซื้อบัตรเข้าชมงานได้ที่ โรงพยาบาลเวียงสา และบริเวณหน้างาน
ที่ประชุมรับทราบ
5.5 เรื่องจากสาธารณสุขอําเภอ
นายชูชีพ ปัญญานะ กล่าวว่าเนื่องจากในปีงบประมาณ 2556 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านได้คัดเลือกให้
คปสอ.เชียงกลาง มีผลการดําเนินงาน DHS ดีเยี่ยม ทาง คปสอ.เชียงกลาง กําหนดจัดมหกรรมสุขภาพดีวิถี
เชียงกลาง ในวันที่ 24 ธันวาคม 2556 จึงขอเรียนเชิญทุก คปสอ. เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
นายถนัด ใบยา กล่าวว่า ในวันที่ 23 ธันวาคม 2556 จะมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง DHS
ที่
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว และในวันที่ 25 ธันวาคม 2556 จะมีการจัดประชุมเรื่อง DHS ที่สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดน่านกลุ่มเป้าหมายได้แก่ 8 อําเภอ ที่เข้าร่วมดําเนินการในปี 2557
ที่ประชุมรับทราบ
6.วาระอื่นๆ
นายนันทมิตร นันทเสน กล่าวว่า เรื่องจาก รพ.สต.
1.ขอติดตามความก้าวหน้าเรื่องค่าตอบแทนเหมาจ่ายฉบับที่ 8 เดือน กรกฎาคม – กันยายน 2556 และ
กล่าวถึงการดําเนินงานของสมาคมหมออนามัย
2. เรื่องการได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ปี 2557 จํานวน 3 เรื่อง
ได้แก่ 1) เรื่องไข้เลือดออก ได้รับงบประมาณ 500,000 บาท และจะนําแนวคิดเรื่องการให้ความรู้เจ้าหน้าที่พ่น
หมอกควันในรูปแบบวีดีโอที่ นพ.สสจ.น่าน ได้กล่าวไว้มาพิจรณาดําเนินการ 2) เรื่องเทคนิคการดูแลสุขภาพบนวิถี
เศรษฐกิจพอเพียง เรื่องดังกล่าวศูนย์กลางอยู่ที่ รพ.สต.นาเหลือง 3) เรื่องการดูแลผู้ป่วยต่างด้าวและโรคติดต่อ
ชายแดน ได้รับงบประมาณเป็นค่าเดินทาง ประมาณ 300,000 บาท ซึ่งจะมีการไปศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ที่จังหวัดสมุทรสาคร
3. เรื่องการพัฒนาคุณภาพบริการปฐมภูมิ ซึ่งได้รับหนังสือจากสมาคมหมออนามัยเชิญไปประชุมเรื่องสภา
วิชาชีพสาธารณสุขเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน ซึ่งจะทําเรื่องขออนุมัติเข้าร่วมประชุมดังกล่าวมาภายหลัง
ที่ประชุมรับทราบ

-๑๒-

นายปิยะ ศิริลักษณ์ กล่าว ขอบคุณผู้บริหารทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมและนําเสนอข้อมูลได้สั้น กระชับ ได้ใจความ
พร้อมทั้งกล่าวชมเชยผู้จัดการประชุมที่ทําให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมกับฝากทางเลขานุการ
บันทึกรายงานการประชุมพร้อมกับนําไปเผยแพร่บนเว็บไซต์และฝากให้ผู้บริหารทุกท่านอ่านรายงานการประชุม
ดังกล่าวเพราะมีความสําคัญหากเนื้อหาใดไม่ตรงกับมติที่ประชุมสามารถท้วงติงให้แก้ไขได้
ที่ประชุมรับทราบ
เลิกประชุม เวลา ๑๒.15 น.

นางสาวเพ็ญพักตร์ ภิรัญคํา
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
จดรายงานประชุม

นางสาวนันทนา ปรีดาสุวรรณ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ตรวจรายงานประชุม

-๑๓-

ข้อสรุปการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
ครั้งที่ 11 / ๒๕๕๖
วันพุธ ที่ 4 ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม ๑ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
เรื่อง

ข้อสรุปทีป่ ระชุม

ผู้รบั ผิดชอบ

ผลการดําเนินงาน

1. เรื่องของ
ตัวชี้วัดระดับ
จังหวัดที่ยงั ไม่
ผ่านเกณฑ์

- ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้สั่งการขอให้ส่วนราชการที่เป็นเจ้าภาพ
หลักของตัวชี้วัดนั้น จัดตั้งคณะทํางาน เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุที่ทํา
ให้ตัวชี้วัดดัง กล่าวไม่ผ่านเกณฑ์ และหาแนวทางร่วมกันในการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าว และให้มีการรายงานผลการวิเคราะห์ไปยัง
ศาลากลางจังหวัดน่าน ภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2556
- ตัวชี้วัดของจังหวัดน่าน ที่สาธารณสุขเป็นเจ้าภาพมีทั้งหมด 8
ตัวชี้วัด ตกเกณฑ์จํานวน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ สถานบริการสุขภาพมี
คุณภาพมาตรฐานที่กําหนด (HA) และร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน
ที่ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได้ดี

- กลุ่มงาน
พัฒนาคุณภาพ
และรูปแบบ
บริการ
- กลุ่มงาน
ควบคุมโรค

-ดําเนินการจัดตั้ง
คณะทํางานดังกล่าวและมี
การรายงานผลไปยังศาลา
กลางจังหวัดน่านเป็นที่
เรียบร้อยแล้วในเวลาที่
กําหนด
- กําหนดจัดประชุมหารือ
เรื่องตัวชี้วดั ระดับจังหวัดที่
ยังไม่ผ่านเกณฑ์ ในวันที่
14 มกราคม 2556
เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุม 1
ศาลากลางจังหวัดน่าน

2. ผลการ
ดําเนินงานการ
จัดบริการและ
ด้านการเงินการ
คลัง จังหวัดน่าน

ให้ผู้บริหารระดับอําเภอกลับไปทบทวน ดังนี้
- ด้านการจัดบริการ ได้แก่ ทบทวนการใช้ทรัพยากร : อัตรากําลัง
งบประมาณ ประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพการจั ด บริ ก าร ของ
โรงพยาบาล ทั้ง 4 มิติ , การจัดบริการผู้ป่วยนอก/ ใน , การใช้
เตียง ,การปฏิบัติงานบุคลากรที่สอดคล้องกับภาระงาน และ
Decentralized OPD , Improved IPD
- ด้านการบริหารการเงินการคลัง ได้แก่ ทบทวนการใช้ทรัพยากร
: บุคลากร , วัสดุ ครุภัณฑ์ อื่นๆ ต้นทุนบริการ แผนประมาณการ
รายรับ –จ่าย แผนเงินบํารุง การควบคุมภายใน การบริหารยา
เวชภัณฑ์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ Resource allocation :
One Province Same Hospital , DHS และ แผนเพิ่ม
ประสิทธิภาพ รพ. : เพิ่มรายรับ ลดรายจ่าย อุดรูรั่ว

- นพ.ชรินทร์
ดีปิตา
- กลุ่มงาน
บริหารงาน
ทั่วไป
- กลุ่มงาน
ประกันสุขภาพ
- กลุ่มงาน
พัฒนารูปแบบ
บริการ
- กลุ่มงาน
คุ้มครอง
ผู้บริโภค

3.ข้อสรุปจากเวที
การถอดบทเรียน
การดําเนินงาน
ระบาดวิทยา
จังหวัดน่าน ปี
2556 และการ
ดําเนินงาน
ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก

ปัญหาที่พบจากเวทีถอดบทเรียน
- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานระบาดวิทยา ขาดความรู้ เรื่องการเก็บ
สิ่งส่งตรวจ เทคนิคการสอบสวนโรค การประเมินผลการควบคุม
โรคและ เครือข่ายได้รับข้อมูลล่าช้า
แนวทางการแก้ไขปัญหา
- ให้วิเคราะห์ว่าเจ้าหน้าที่กลุ่มใดที่ขาดความรู้ อบรมเฉพาะกลุ่ม
หากเจ้าหน้าที่ที่ขาดเป็นระดับตําบลสามารถให้ระดับอําเภอช่วยให้
ความรู้ได้ และทางเลือกในการให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ เช่น การ
จัดทําวิดีโอให้ความรู้ เป็นต้น
การดําเนินงานป้องกันโรคไข้เลือดออก
- กําชับให้ผู้บริหารระดับอําเภอติดตาม กํากับเรื่องการดําเนินการ
เรื่องการป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ และฝากให้รอง นพ.สสจ.
ที่ดูแลพื้นที่ ช่วยกํากับติดตามอีกครั้ง

- กลุ่มงาน
พัฒนา
ยุทธศาสตร์ฯ
- กลุ่มงาน
ควบคุมโรค

-๑๔-

เรื่อง
4. การจัดทําแผน
และงบประมาณ ปี
2557

5. ปัญหาการ
ดําเนินงานด้าน
สาธารณสุขชายแดน
ไทย – ลาว

ข้อสรุปทีป่ ระชุม

ผู้รบั ผิดชอบ

ผลการดําเนินงาน

แนวทางการจัดทําแผน ปี 2557
- กลุ่มงานพัฒนา
6.1ให้ยึดตัวชี้วัดระดับกระทรวงสาธารณสุข ทั้งหมด 50 ตัว และ ยุทธศาสตร์ฯ
Agenda องค์กรสาธารณสุขน่าน จํานวน 6 Agenda ดังนี้
KPI ระดับกระทรวงสาธารณสุข จํานวน 44 ตัว
KPI ระดับเขต จํานวน 6 ตัว
Agenda ที่ 1 NCD+ มะเร็ง
Agenda ที่ 2 วัยรุ่นและเยาวชน
Agenda ที่ 3 อุบัติเหตุและอุบัติภัย
Agenda ที่ 4 ปัจจัยด้านอาหาร
Agenda ที่ 5 บริหารจัดการ
Agenda ที่ 6 คุณภาพบริการ
6.2 ให้ยึดตัวชี้วัดของจังหวัดที่ตกเกณฑ์ จํานวน 2 ตัวชี้วัดได้แก่
สถานบริการสุขภาพมีคุณภาพมาตรฐานที่กําหนด (HA) และร้อย
ละของผู้ป่วยเบาหวาน ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ที่ควบคุมระดับ
น้ําตาลในเลือดได้ดี
สิ่งที่พื้นที่ต้องดําเนินการ
- กลับไปวิเคราะห์บริบทของพื้นที่ว่ามีตัวชี้วัดใดบ้างที่ไม่ผ่านเกณฑ์
ในปีงบประมาณ 2556 หาสาเหตุว่าเหตุใดจึงไม่ผ่านเกณฑ์และ
หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวพร้อมกับทําแผนงานรองรับ
โครงการที่จะจัดทําต้องมีคุณภาพสามารถวัดผลได้
งบประมาณในการดําเนินงานปีงบประมาณ 2557
- จะแจ้ ง ให้ ท ราบอี ก ครั้ ง การเขี ย นแผนงานโครงการและ
งบประมาณรองรับโครงการเบื้องต้นให้คิดอย่างต่ําคือร้อยละ 50
ของงบประมาณที่ได้รับในปี 2556 ตัวชี้วัดทุกตัวไม่จําเป็นต้อง
เขียนแผนงานโครงการเพราะบางตัวชี้วัดเป็นงานประจําที่ทําอยู่
แล้ว
- การใช้งบประมาณในปีงบประมาณ 2557 ให้ดูวัตถุประสงค์ของ
งบประมาณที่ให้มาพร้อมกับดูข้อต้องห้ามของงบประมาณนั้นว่ามี
อะไรบ้าง เพื่อป้องกันการนําเงินงบประมาณไปใช้ผิดวัตถุประสงค์
- กลุ่มงานพัฒนา
- ปัญหาอุปสรรคที่พบ
ยุทธศาสตร์ฯ
(1) เรื่องการติดต่อระหว่างด่านกับโรงพยาบาลในประเทศลาว
(2) กรณีรับผู้ป่วยนอกเวลา ไม่มีกฎหมายรองรับ แต่มี mou ของ
น่านร่วมกับลาว
(3) กรณีผู้ป่วยโรคติดต่อที่เป็นโรคต้องห้ามเข้าประเทศ แต่ผู้ป่วยมี
บัตรนัดและ HN ของโรงพยาบาลทางด่านไม่สามารถปฏิเสธได้
(4) ปัญหาเรื่องการเรียกเก็บค่า
- ข้อเสนอแนะจากหัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ
ห๋วยโก๋น จ.น่าน ขอให้ สสจ.เป็นเจ้าภาพในเรื่องการแก้ไขปัญหา
ผู้ป่วยมารับบริการนอกเวลา (หลังด่านปิด)
- นพ.สสจ.น่าน สั่งการให้ผู้รับผิดชอบงานสาธารณสุขชายแดนสรุป
ประเด็นปัญหาที่พบในการดําเนินงานด้านสาธารณสุขชายแดน
ไทย – ลาว พร้ อ มกั บ เพิ่ ม เติ ม ข้ อ เสนอแนะแนวทางการแก้ ไ ข
ปัญหาจากทางด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ

- อยู่ระหว่างการ
รวบรวมประเด็น
ปัญหาและ
ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการ
ดําเนินงาน
สาธารณสุข
ชายแดนและจะ
นําเรียนข้อสรุปให้
ผู้บริหารทราบ
ต่อไป

-๑๕-

เรื่อง
5. นโยบายการ
ทํางานของ
นายปิยะ ศิริลักษณ์
นพ.สสจ.น่าน

ข้อสรุปทีป่ ระชุม

ผู้รบั ผิดชอบ

(1) การดําเนินงานด้านสาธารณสุขต้องเน้น 3 ระบบ ที่ กลุ่มงานพัฒนา
จะผลั ก ดั น ให้ สุ ข ภาพประชาชนดีขึ้ น ได้ แ ก่ 1. ระบบการสร้ า ง ยุทธศาสตร์ฯ
สุขภาพและป้องกันโรค 2. ระบบบริการ 3.ระบบบริหารจัดการ
การดําเนินงานขององค์กรเราต้องยึดตัวชี้วัดระดับกระทรวงเป็น
แนวทางในการดําเนินงานหลัก
(2) การทํางานที่จะสําเร็จได้ ต้องใช้ ความเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกัน มีการประสานงานเป็นเครือข่าย ยึดหลักความสามัคคี
เป็นครอบครัวเดียวกัน เพื่อสร้างให้เกิด UNITY
(3) การสร้างเครือข่ายการร่วมมือเชื่อมโยงกับภาคส่วน
อื่น ต้องมีเป้าหมายเดียวกัน มีการแบ่งบันทรัพยากร ซึ่งกันและกัน
อาจจะต้ อ งมี ก ารปรั บ แผนหรื อ กระบวนการให้ ส อดคล้ อ งกั น
โดยเฉพาะเรื่องที่ใกล้เคียงกัน เช่นเรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่น และสร้างความรู้สึกการเป็นเจ้าของร่วมกัน
(4) นโยบายเน้ น ระบบข้ อ มู ล ข่ า วสาร เน้ น เรื่ อ งการมี
ระบบข้อมูลข่าวสารที่ตอบภารกิ จได้ เน้นการสื่ อสารสื่อสารถึ ง
กลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้เกิดการรับรู้ ปรับพฤติกรรมสุขภาพ และ
สื่อสารสาธารณะเพื่อให้เข้าใจการทํางานของหน่วยงาน สื่อสาร
เพื่อเชิดชูต้นแบบในการทํางาสน ต้นแบบที่ดีในการรักษาสุขภาพ
(5) เรื่องการเพิ่มพูนความรู้ที่เกี่ยวข้องอยู่บนพื้นฐานของ
การทํางานปกติสามารถนําความรู้ดังกล่าวไปใช้ในการปฏิบัติงาน
ได้ เน้นกระบวนการการวิจัย เน้น R2R เป้าหมายเรื่องผลผลิตด้าน
วิชาการขององค์กร เป้าหมายด้านการเอาความรู้ไปพัฒนาองค์กร
ตามมาตรฐานต่างๆ เรียนรู้และพัฒนาโดยเคารพและยอมรับในภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและพยายามนํามาใช้ในการทํางานของเราให้ได้
(6) ให้ ค วามสํ า คั ญ กั บ การทํ า งานที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
โปร่งใส ต้องมีการปรับกระบวนการทํางานให้มีเป้าหมายชัดเจน
เป็นระบบ ยึดกฎระเบียบ และมีการกํากับติดตามงานอย่างใกล้ชิด
ต้องมีการบูรณาการทํางานร่วมกัน แผนงานโครงการที่จะเขียน
ต้องมีรายละเอียดการดําเนินงานที่กําหนดขึ้นบนพื้นฐานข้อมูลจริง
ต้องชัดเจนและสอดคล้องกัน เป้าหมาย วั ตถุประสงค์ กิ จ กรรม
ผลผลิต ผลลัพธ์ และการประเมินผล
โดยสรุป การดําเนินงานในปีงบประมาณ 2557 เน้น
เชิงคุณภาพและ Agenda ได้แก่ 1. NCD+ มะเร็ง
2. วัยรุ่น
และเยาวชน 3. อุบัติเหตุและอุบัติภัย 4. ปัจจัยด้านอาหาร เน้น
เชิง บริหารจัดการ 1 agenda และเน้นเรื่องคุณภาพบริการ 1
Agenda รวมทั้งหมด 6 Agenda

ผลการดําเนินงาน

