รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
ครั้งที่ 2 / ๒๕๕7
วันศุกร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557
ณ ห้องประชุม ๑ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
ผู้เข้าประชุม
1 นายปิยะ
ศิริลักษณ์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน
2 นส.เยาวลักษณ์
อนุรักษ์
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านบริการทางวิชาการ)
3 นายปิยพงษ์
จงรักษ์
แทนผู้อํานวยการโรงพยาบาลน่าน
4 นายช่อฉัตร
เส็งพานิชย์
รองผู้อํานวยการโรงพยาบาลน่าน
5 นายสมจิตต์
ใจวิถี
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านส่งเสริมพัฒนา)
6 นายชรินทร์
ดีปินตา
รก.นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)
7 นายศุภชัย
ใหม่นิถะ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
8 น.ส.นันทนา
ปรีดาสุวรรณ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
9 นายกมล
เศรษฐชัยยันต์
หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข
ตั้งจิตนุสรณ์
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
10 นางอรุณี
11 น.ส.เฉลิมขวัญ
ขัดขจร
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค
หล้าปิงเมือง
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
12 นางพรพิมล
13 นางกานดา
ยุบล
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ
ถาวระ
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
14 นางพัชรา
15 น.ส.สุนีย์พร
ถีจันทร์
หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ
ศิริมาตย์
หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชศาสตร์และอาชีวอนามัยสิ่งแวดล้อม
16 นายมณูศิลป์
17 นายอานันต์
ศิริ
หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ใบยา
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
18 นายถนัด
19 นายสุทิน
เขื่อนเป๊ก
สาธารณสุขอําเภอปัว
วิเศษสุข
สาธารณสุขอําเภอท่าวังผา
20 นายธัญญา
21 นายจงจิต
ปินศิริ
สาธารณสุขอําเภอนาน้อย
ศิริมาตร์
สาธารณสุขอําเภอเวียงสา
22 นายสมชาย
23 นายอุดม
พานิช
สาธารณสุขอําเภอเมือง
วันควร
สาธารณสุขอําเภอบ่อเกลือ
24 นายชัยวุฒิ
25 นายนิยม
ศิริ
สาธารณสุขอําเภอสันติสุข
อายุยืน
สาธารณสุขอําเภอบ้านหลวง
26 นายศิลป์
27 นายสมเกียรติ
สิทธิยศ
แทนสาธารณสุขอําเภอทุ่งช้าง
ปัญญานะ
สาธารณสุขอําเภอเชียงกลาง
28 นายชูชีพ
29 นส.พิชามญธ์
กาธิ
แทนสาธารณสุขอําเภอสองแคว
สุทธิ
สาธารณสุขอําเภอนาหมื่น
30 นายชุมพล
31 นายอัชฌาวัฒน์
สมบัติ
สาธารณสุขอําเภอเฉลิมพระเกียรติ
เกษตรสินสมบัติ
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว
32 นายกิตติศักดิ์
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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

นายวศิน
นายดิเรก
นายเกียรติศักดิ์
นายเทพวรวิทย์
นายเฉลิมพล
นายนริศ
นายอภิชิต
นายนิธิวัชร์
นายกฤษ์
น.ส.กัลยาณี
นายเทอดศักดิ์
นายสมัคร
ว่าที่ร.ต.สุรชาติ
นายชํานาญ
นายอาทิตย์
นางเวณิกา
นางประทุม
นายมนตรี
น.ส.คนึง
นส.สุมาลี
นางพิกุล
นายแชน
นางเพชรัตน์
น.ส.ศุภวรรณ
นายเกียรติ
นายนันทมิตร
นางนฤมล
น.ส. เพ็ญพักตร์

แมตสี
สุดแดน
พรหมวังขวา
ใจจะดี
พงษ์พิชิต
บุญธนภัทร
สถาวรวิวัฒน์
แสงเรือง
ใจวงศ์
อัครชิโนเรศ
วุตศรี
โอ้ทา
ดีพรมกุล
มูลศรี
มะลิดวง
โนทา
ทาประเสริฐ
ฉัตรมงคล
คํารังษี
ซุยหาญ
แซ่ปัง
อะทะไชย
วัฒนศิริ
นันทวาส
จันพฤกษ์
นันทเสน
สวัสดิผล
ภิรัญคํา

ผู้อํานวยการโรงพยาบาลนาน้อย
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลท่าวังผา
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสองแคว
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลแม่จริม
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลบ่อเกลือ
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลทุ่งช้าง
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสันติสุข
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลเชียงกลาง
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลบ้านหลวง
แทนผู้อํานวยการโรงพยาบาลนาหมื่น
ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลงที่ ๑๐.๕ จ.แพร่
หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลงที่ ๑๐.๕.๒ จ.น่าน
ผู้ปกครองนิคมโรคเรื่อนฝายแก้ว
หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ห้วยโก๋น จ.น่าน
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ.เวียงสา
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ.บ้านหลวง
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.แม่จริม
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสจ.น่าน
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสจ.น่าน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ สสจ.น่าน
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสจ.น่าน
เจ้าพนักงานพัสดุชํานาญงาน สสจ.น่าน
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ สสจ.น่าน
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสจ.น่าน
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สสจ.น่าน

ผู้ไม่เข้าประชุม (ติดราชการ)
1 พ.ต.ท.ประสิทธิ์

กลาสี

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลฝายแก้ว

วาระก่อนการประชุม
1. แสดงความยินดีกับโรงพยาบาลนาหมื่นที่ได้รับรางวัล "การดําเนินงานเก็บข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพยอดเยี่ยม"
ตามโครงการการประเมินผลการดูแลผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 และโรคความดันโลหิตสูงใน รพ.สังกัดกระทรวง
สาธารณสุขและรพ.สังกัด กทม. ปี2556
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2. แสดงความยินดีกับทีม EMS โรงพยาบาลน่าน ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 การแข่งขัน EMS RALLY
เครือข่ายบริการสุขภาพที่ 1 ประจําปี 2557
3. แสดงความยินดีกับคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็กจังหวัดน่าน ที่ได้รับโล่ห์ประทานเกียรติคุณ คณะกรรมการ
อนามัยแม่และเด็กจังหวัดดีเด่น ระดับเขต 1 และโรงพยาบาลบ้านหลวง ได้รับรางวัลโรงพยาบาลสายใยรักแห่ง
ครอบครัว ระดับทอง ปี 2556
4. แสดงความยินดีกับ คปสอ. เชียงกลาง ที่ได้รับรางวัล OP/PP AWARD ประจําปี 2556 การพัฒนาฐานข้อมูล
21 แฟ้มดีเด่นระดับเขต
เริ่มประชุม เวลา ๐๙.3๐ น.
นายปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระ
ประชุมดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
นายปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน แจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้
1. ขอความร่วมมือให้ทุกแห่งที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เร่งรัดการใช้งบประมาณ ทั้งงบประมาณ
ปกติและงบประมาณลงทุน ว่าได้ดําเนินการถึงขั้นตอนไหน เนื่องจากจะมีการติดตามเรื่องการใช้งบประมาณในที่
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ระดับจังหวัด ในเดือนถัดไป
2. เรื่องของดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index :AQI) ของจังหวัดน่าน ปัจจุบันพบมีค่าเกิน 100
ซึ่งมีข้อแนะแนวทางป้องกันผลกระทบผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมภายนอกอาคาร บุคคลทั่วไป
โดยเฉพาะเด็กควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมภายนอกอาคาร ฝากให้ทุกอําเภอและหัวหน้างานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
ติดตามค่า AQI ด้วย เพื่อแจ้งเตือนให้ประชาชนรับทราบในข้อควรปฏิบัติ
3. เรื่องกรณีการได้รับการบริจาคแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ ประเภทที่ 1 บริจาคในรูปแบบเงิน ใน
กรณีที่มีการระบุวัตถุประสงค์ของการบริจาคเงินควรใช้ให้ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ผู้บริจาคตั้งไว้ ประเภทที่ 2
บริจาคในรูปสิ่งของ มีทั้งกรณีของการจัดซื้อมาบริจาคและกรณีที่มอบเงินให้จัดซื้อ ขอความร่วมมือทุกสถาน
บริการปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ ประเภทที่ 3 สิ่งก่อสร้าง กระทรวงสาธารณสุขมีมาตรการให้มีการตรวจสอบว่า
สิ่งก่อสร้างนั้นสร้างภาระในอนาคตมากน้อยเพียงใด พร้อมกับตรวจสอบว่าสามารถสร้างจนเสร็จสิ้นได้หรือไม่ และ
ต้องมีการขออนุญาตก่อสร้างให้ถูกต้องตามแปลน และวงเงินที่ใช้
ที่ประชุมรับทราบ
เรื่องจากรองนพ.สสจ.น่าน
นายชรินทร์ ดีปินตา นําเสนอความความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการ ประเด็นการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
และการบริการ ดังนี้ 1) มีการจัดประชุมชี้แจงการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนคุณภาพการจัดบริการโรงพยาบาล
และเครือข่ายจังหวัดน่าน ปี ๒๕๕7 ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 (ผลการประชุม สามารถดาวโหลดไฟล์ ได้ที่
เว็บไซต์ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน : เอกสารประกอบการประชุมประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2557) 2) มีการ
จัดประชุมคณะทํางานพัฒนานโยบายและแนวทางการดําเนินงานทรัพยากรบุคคล เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557
ผลสรุ ป การประชุ ม ได้ กํ า หนดแนวทางการจั ด ทํ า กรอบและการพั ฒ นาบุ ค ลากรสาธารณสุ ข จั ง หวั ด น่ า น
ปีงบประมาณ 2557 ดังนี้ ในระดับพื้นที่ให้มีการการจัดทําแผนบริหารงานบุคคลระดับอําเภอ แผนบริหารกรอบ
อัตรากําลังคน แผนพัฒนาบุคลากร จัดทําต้นทุนค่าแรงด้านบุคลากร ส่วนในระดับจังหวัดเป้าหมายการดําเนินงาน
เน้นให้มีแผนในการดําเนินงานและบริหารงานให้เป็นไปตามแผน 3) การดําเนินงานของคณะทํางานลดต้นทุน ทั้ง
3 ด้าน มีการจัดทําผังควบคุมการปฏิบัติงาน ดังนี้ ในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ 2557 มีการแต่งตั้งคณะทํางานพัฒนา
ระบบบริหารยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา วัสดุทันตกรรม และวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จังหวัดน่าน เดือน มีนาคม ถึง
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เมษายน 2557 ประชุมหารือแกนนําคณะทํางานทุก คณะครั้งที่ 1 เพื่อกําหนดแผนปฏิบัติการ ประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจระบบการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ และนิเทศติดตามครั้งที่ 1
เดือนพฤษภาคม ถึง กรกฎาคม 2557 ประชุมคณะทํางานย่อย ประชุมหารือแกนนําคณะทํางานทุกคณะครั้งที่ 2
เพื่อติดตามผลการดําเนินงาน นิเทศติดตาม ครั้งที่ 2 และสรุปผลจากการนิเทศ เดือนสิงหาคม ถึงกันยายน
2557 ประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด
ที่ประชุมรับทราบ
น.ส.เยาวลักษณ์ อนุรักษ์ เชิญชวนรับฟังเรื่องจากเวทีสาธารณะ วันที่ 4 มีนาคม 2557 เวลา 9.00 – 11.00
น. คลื่นวิทยุ 94.75 MHz สวท.น่าน เรื่องการวิเคราะห์ปัญหาอุบัติเหตุจารจร เรื่องสัญจรอย่างไรให้ปลอดภัยที่
น่าน โดยเวทีดังกล่าวมีการร่วมเสวนา โดยมีผู้ร่วมเสวนา ได้แก่ นพ.สสจ.น่าน พร้อมทีม EMS ตํารวจ ท้องถิ่น
จังหวัด แขวงการทาง พร้อมกับฝากผู้บริหารระดับอําเภอแจ้งให้พื้นที่รับทราบและร่วมแสดงความคิดเห็นในเวทีได้
ที่ประชุมรับทราบ
นายสมจิตต์ ใจวิถี แจ้งเรื่องจากการร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ที่อําเภอปัว พบปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในพื้นที่คือต้องการให้มีเครื่องออกซิเจนดูแลผู้ป่วยที่บ้าน ได้เสนอทางออกให้กับทางพื้นที่ว่าหากเป็นการ
จัดซื้อเครื่องออกซิเจนที่มาจากเงินบริจาค สามารถนําเครื่องออกซิเจนดังกล่าวไว้ที่บ้านผู้ป่วยได้ ทางพื้นที่นําโดย
นายอําเภอปัว จะมีการจัดทําผ้าป่าเพื่อหาเงินจัดซื้อเครื่องออกซิเจนดังกล่าวเพื่อให้บริการประชาชนที่บ้าน อีก
ช่องทางในการแก้ปัญหาคือการจัดซื้อโดยผ่านงบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นแต่มีข้อจํากัดใน
การจัดซื้อต้องดูให้ระเอียด และ ฝากทางผู้บริหารระดับอําเภออื่นๆ หากพบปัญหาดังกล่าวในพื้นที่สามารถเสนอ
ทางออกดังกล่าวได้
นายปิยะ ศิริลักษณ์ กล่าวว่าการสร้างการมีส่วนร่วมในพื้นที่จะก่อให้เกิดความยั่งยืนและความเป็นเจ้าของร่วมกัน
รับผิดชอบดูแล ฝากทางผู้อํานวยการโรงพยาบาลปัว หากดําเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเสร็จสิ้นอาจนํามาเป็น
ตัวอย่างให้กับอําเภออื่นได้
ที่ประชุมรับทราบ
นายศุภชัย ใหม่นิถะ กล่าวว่า 1) จากการเข้าร่วมการประกวดกํานันยอดเยี่ยมจังหวัดน่าน พบว่า ยังมีการคืน
ข้อมูลให้กับประชาชนไม่เพียงพอ ฝากให้มีการคืนข้อมูลให้ทางภาคประชาชนรับทราบด้วย 2) เรื่องของงบลงทุน
ปี 2556 จั ง หวั ด ได้ ดํ า เนิ น การหาผู้ รั บ จ้ า ง ฝากเรื่ อ งการต่ อ เติ ม และการขยาย ให้ ดู แ บบให้ ชั ด เจน
3) ประชาสัมพันธ์เรื่องการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จะมีการเลือกตั้งล่วงหน้าในวันที่ 23 มีนาคม 2557 หากมีเจ้า
หน้าในหน่วยงานเป็นคณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง ฝากย้ําเรื่องระเบียบและข้อบังคับของการเลือกตั้ง เพื่อ
จะได้ปฏิบัติได้ถูกต้อง
นายปิยะ ศิริลักษณ์ กล่าวว่า เรื่องการทํางานด้านสุขภาพในพื้นที่ ควรมีการคืนข้อมูลให้ประชาชนรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
- ไม่มี –
ระเบียบวาระที่ 3 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2557
นายกิตติศักดิ์ เกษตรสินสมบัติ กล่าวว่า ขอให้แก้ไขรายชื่อ ในหน้าที่ 1 และหน้าที่ 5 เนื่องจากมีการพิมพ์ชื่อผิด
ฝ่ายเลขารับทราบข้อแก้ไขและได้ดําเนินการแก้ไขดังนี้ ในหน้าที่ 1 ข้อความเดิม “นายกิตตติศักดิ์ เกษตรสิน
สมบัติ” แก้ไขเป็น “นายกิตติศักดิ์ เกษตรสินสมบัติ” ในหน้าที่ 5 ข้อความเดิม “นายกิตตติศักดิ์ เกษตรสิน
สมบัติ” แก้ไขเป็น “นายกิตติศักดิ์ เกษตรสินสมบัติ” ส่วนประเด็นอื่นๆ ไม่มีการแก้ไข ที่ประชุมรับรองรายงาน
การประชุมครั้งที่ 1/2557

-๕-

ระเบียบวาระที่ 4 ติดตามรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2557
น.ส.นันทนา ปรีดาสุวรรณ แจ้งข้อสรุปการประชุมและผลการดําเนินงาน การประชุมครั้งที่ 1/2557 ซึ่งมี
ประเด็นสําคัญจากการประชุมประจําเดือนที่ผ่านมา รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1
ประเด็นที่ 1 การพิจารณาจัดสรรงบค่าเสื่อม ข้อสรุปที่ประชุมให้มีการพิจารณาการจัดสรรงบค่าเสื่อมจังหวัดน่าน
อีกครั้ง ผลการดําเนินงาน ได้มีการประชุมพิจารณาจัดสรรใหม่และได้จัดส่งข้อมูลให้กับทางเขตบริการสุขภาพที่ 1
เรียบร้อยแล้ว
ประเด็นที่ 2 การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือและบริการให้ยืมอุปกรณ์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพต่อเนื่องที่บ้านแบบบูรณาการมี
ส่วนร่วมของท้องถิ่น ทางโรงพยาบาลน่านได้นําเสนอวิธีการดําเนินงานการจัดตั้งศูนย์ดังกล่าวพร้อมกับตัวอย่าง
โครงการให้พื้นที่อื่นสามารถนําไปใช้เป็นแนวทางในการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือดังกล่าวได้ ทางงาน ICT กลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์ฯ ได้มีการนําข้อมูลการจัดตั้งศูนย์ดังกล่าวเผยแพร่ทางหน้าเว็บไซต์สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
เรียบร้อยแล้ว ส่วนเงื่อนไขในการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเรื่องการจัดซื้อครุภัณฑ์
ทางการแพทย์นั้น หลักเกณฑ์กล่าวว่า ค่าใช้จ่ายในครุภัณฑ์ที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่เสนอขอ คณะกรรมการ
บริการกองทุนสุขภาพตําบลอาจพิจารณาให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ แต่ทั้งนี้ต้องคํานึงถึงความเหมาะสม
และความจําเป็นและต้องมีราคาไม่เกินร้อยละ 20 ของงบประมาณที่สนับสนุนโครงการ
นายปิยะ ศิริลักษณ์ สอบถามเรื่องกรณีของโรงพยาบาลน่านที่จัดซื้ออุปกรณ์ดังกล่าวสามารถทําได้หรือไม่
นายมาโนชญ์ ชายครอง ถ้าการจัดซื้อดังกล่าวเป็นการจัดซื้อโดยใช้งบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิ่นต้องมีราคาไม่เกินร้อยละ 20 ของงบประมาณที่สนับสนุนโครงการ แต่ถ้าเป็นงบประมาณของท้องถิ่น
ก็สามารถจัดซื้อได้
ประเด็นที่ 3 การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่ํากว่า 5,000 บาท แนวทางในการปฏิบัติคือ อําเภอต้อง
จัดทําโรงการจัดซื้อตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ และส่งมายังสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพื่อให้ นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดเป็นผู้อนุมัติ และต้องทํารายงานไปยัง ICT กระทรวงหากเห็นชอบอนุมัติจึงทําการจัดซื้อได้
ประเด็นที่ 4 การเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างรายคาบ
นายอานันต์ ศิริ กล่าวว่า จากที่ประชุมเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2557 สรุปว่าให้ทุกหน่วยงานจัดส่งการเลื่อน
ค่าจ้างลูกจ้างในหน่วยงาน ให้ทางกลุ่มงานทรัพยากรบุคคลเพื่อทราบและเก็บเป็นข้อมูล ไม่ต้องรอให้จังหวัดเป็น
ผู้อนุมัติ อําเภอสามารถดําเนินการได้เลย ส่วนการจัดทําคําสั่งลูกจ้าง ให้จัดทําคําสั่งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556
ถึง 30 กันยายน 2557 โดยยึดหลักการการเพิ่มค่าจ้าง คือ 1) ตามการประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่าน
มาของลูกจ้าง 2) ต้องอยู่ในกรอบวงค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ รายเดือน พนักงานกระทรวงต้องไม่เกินร้อยละ
10 ของวงเงินค่าจ้างทั้งหมดของหน่วยงาน
นายปิยะ ศิริลักษณ์ แจ้งให้กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านเป็นผู้ให้คําปรึกษาหาก
หน่วยงานประสบปัญหาหรือข้อสงสัยเรื่องการดําเนินงานเกี่ยวกับบุคคลากร และให้เน้นการดําเนินงานให้ถูกต้อง
ตามระเบียบ
ประเด็นที่ 5 ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย จากที่ประชุม ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย ไตรมาสที่ 4 ประจําปี
งบประมาณ 2556 ที่ค้างจ่ายเนื่องจากโรงพยาบาลแม่ข่ายประสบวิกฤตทางการเงินการคลัง และจะมีการหารือกัน
ในที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
นางอรุณี ตั้งจิตนุสรณ์ กล่าวว่าในกรณีของโรงพยาบาลแม่ข่ายประสบวิกฤตทางการเงินการคลัง แล้วไม่สามารถ
จ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวได้ ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเนื่องจากคณะกรรมการ
ดังกล่าวมีหน้าที่พิจารณาค่าตอบแทนให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงฉบับต่างๆ
นายนันทมิตร นันทเสน สอบถามถึงความชัดเจนในการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย
นายชรินทร์ ดีปินตา กล่าวว่าในปีงบประมาณ 2556 ทางกระทรวงสาธารณสุขมีการจัดสรรงบประมาณในการ
จ่ายค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายมา 3 ไตรมาส ส่วนไตรมาสที่ 4/2556 ยังไม่มีงบประมาณสนับสนุนมาให้ ใน
บางสถานบริการยังมีการค้างจ่ายเนื่องจากโรงพยาบาลแม่ข่ายประสบวิกฤตทางการเงินการคลัง ส่วนสถานบริการที่
มีสภาพคล่องดีหากจะจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวก็ต้องขึ้นอยู่ในดุลพินิจและความเหมาะสม

-๖-

นายสมจิตต์ ใจวิถี กล่าวว่าจากการออกนิเทศงาน ในอําเภอห่างไกล เช่น อําเภอเฉลิมพระเกียรติ บ่อเกลือ มีการ
สอบถามเรื่องการจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายที่ไม่เท่าเทียมกันในโรงพยาบาล และ รพ.สต. และมีการขอย้าย
นายชรินทร์ ดีปินตา กล่าวว่า การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย และขวัญกําลังใจให้
ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ธุระกันดาร จึงได้ตั้งคณะทํางานพิจารณาสถานบริการที่ธุระกันดาร เพื่อพิจารณาว่ามี สถาน
บริการที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ธุระกันดาร พบว่ามี 49 สถานบริการ แต่ยังไม่ได้ขอสรุปเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
นายปิยะ ศิริลักษณ์ แนะนําให้มีการคุยอย่างจริงจังเรื่องค่าตอบแทน ให้มีการเอาตัวเลขมาพิจารณา มอบให้
รองฯ ชรินทร์ ดีปินตา เป็นประธานในการพิจารณา จะใช้คณะกรรมการชุดเดิมหรือตั้งใหม่แต่ให้เน้นเรื่องความ
ครอบคลุมมีส่วนร่วม เวลาคิดขอให้ตั้งอยู่บนพื้นฐานความจําเป็นที่สุด ดูบริบทของพื้นที่ และภาระงานจริง ขอความ
ร่วมมือให้ผู้บริหารทุกท่านช่วยควบคุม กํากับ บริหารด้านการเงินการคลัง ควบคุมรายจ่ายขอให้เป็นรายจ่ายที่
จําเป็นที่สุด ส่วนหน้าที่ของจังหวัด หากมีโอกาสหางบประมาณเพิ่มเติม ทางจังหวัดจะพยายามหางบประมาณ
เพิ่มเติม เมื่อได้ข้อสรุปอย่างไรจึงนําเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนต่อไป
ประเด็นที่ 6 เรื่องการเปลี่ยนบริษัทที่ให้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตในสถานบริการ ซึ่งสถานบริการได้รับความ
เดือดร้อนจากการใช้อินเตอร์เน็ต ทางกลุ่มงาน ICT สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ได้แจ้งพื้นที่ที่มีปัญหาให้
ทราบแล้วว่าสามารถเปลี่ยนแปลงบริษัทได้
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 สถานการณ์ระบาดวิทยาประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2557
น.ส.คนึง คํารังษี นําเสนอข้อมูลจํานวนบัตรรายงาน 506/507 และสถานการณ์ระบาดวิทยาประจําเดือน
กุมภาพันธ์ 2557 ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม – 25 กุมภาพันธ์ 2557 จากบัตรรายงาน 506 จํานวน 1,967
บัตร จําแนกรายสถานบริการดังนี้

สถานบริการ

จํานวน
(แห่ง)

บัตรที่ส่งเดือนนี้
จํานวนบัตร ร้อยละของบัตร จํานวนบัตร
ที่ส่งทั้งหมด

ที่ส่งทั้งหมด

ที่ส่งทันเวลา

ร้อยละของ หมายเหตุ
ความ
ทันเวลา
8.19
0.35
48.79
42.68
78.78

โรงพยาบาลทั่วไป
1
194
9.46
118
โรงพยาบาลค่ายฯ
1
18
0.92
5
โรงพยาบาลชุมชน
13
1,014
51.55
703
รพ.สต./สสช.
152
741
37.67
615
รวม
167
1,967
100
1,441
รายละเอียดแยกสถานบริการและหน่วยงาน ตามเอกสารหมายเลข 2
สถานการณ์ระบาดวิทยาประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2557
1) โรคติดต่อที่มีความสําคัญสูงในประเทศไทย 13 โรค และพบผู้ป่วยในจังหวัดน่าน จํานวน 5 โรค
ได้แก่
- Pneumonia พบผู้ป่วยจํานวน 2 ราย ไม่พบผู้เสียชีวิต
- Leptospirosis พบผู้ป่วยจํานวน 2 ราย ไม่พบผู้เสียชีวิต
2) สถานการณ์ ไ ข้ เ ลื อ ดออก ประจํ า ปี 2557 ในประเทศไทย ตั้ ง แต่ วั น ที่ 1 มกราคม ถึ ง วั น ที่ 25
กุมภาพันธ์ 2557 พบ อัตราป่วย 3.51 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 1 ราย
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3) สถานการณ์ไข้เลือดออกจังหวัดน่าน พบผู้ป่วย 1 ราย อัตราป่วย 0.21 ต่อแสนประชากรไม่พบ
ผู้เสียชีวิต 2 ราย อัตราป่วย 0.42 ต่อแสนประชากร พบในพื้นที่อําเภอเชียงกลาง จํานวน 1 ราย อัตราป่วย
3.54 ต่อแสนประชากร อําเภอท่าวังผา จํานวน 1 ราย อัตราป่วย 1.94 ต่อแสนประชากร
5) สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ จังหวัดน่าน ตั้งแต่ 1 มกราคม – 25 กุมภาพันธ์ 2557 พบผู้ป่วย 32
ราย อัตราป่วย 6.73 ต่อประชากรแสนคน ไม่พบผู้เสียชีวิต พบอัตราป่วยสูงสุดที่อําเภอสันติสุข อัตราป่วย 12.27
ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ อําเภอเมือง อัตราป่วย 11.06 ต่อประชากรแสนคน
6) สถานการณ์โ รคที่ เ ฝ้า ระวั งทางระบาดวิ ท ยา เดื อนกุ ม ภาพัน ธ์ 10 อัน ดับ โรค ของจั ง หวั ด น่า น
นับตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 โรคที่พบมากเป็นอันดับที่ 1 คือ อุจาระร่วง
จํานวน 622ราย อัตราป่วย 130.41 ต่อประชากรแสนคน อันดับที่ 2 คือ ไข้ไม่ทราบสาเหตุ พบผู้ป่วยจํานวน
384 ราย อัตราป่วย 50.51 ต่อประชากรแสนคน อันดับที่ 3 คือ สุกใส พบผู้ป่วย จํานวน 384 ราย อัตราป่วย
50.51 ต่อประชากรแสนคน
นายจงจิต ปินศิริ รายงานการสอบสวนการรับประทานเมล็ดโพธิ์ทะเล ของเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านนาไค้
ตําบลบัวใหญ่ อําเภอนาน้อย จังหวัดน่าน วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 พบผู้ป่วยทั้งหมด 16 ราย เป็นหญิง 15
ราย ชาย 1 รายอายุ 8-11 ปี เริ่มมาตรวจรักษาที่งานผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลนาน้อย ส่วนใหญ่มีอาการ ปวดท้อง
และอาเจียน ร่วมด้วย ร้อยละ 62.5 มีร้อยละ 43.75 ที่มีอาการถ่ายเหลว ร่วมด้วย อาการที่แสดง เริ่มตั้งแต่
ขณะเลิกเรียน คือเวลา 15.30 น. แต่เวลาที่มารับการรักษา ที่โรงพยาบาลนาน้อย คือ ตั้งแต่เวลา 17 น. – 18
น. 8 ราย (ร้อยละ 50) หลังเวลา 18.00 – 22.00 น. 8 ราย (ร้อยละ 50) จํานวนปริมาณการรับประทาน
เม็ดโพธิ์ทะเล ตั้งแต่ ครึ่งเม็ด ถึงรับประทานมากสุด 6 เม็ด มีอาการ และการมารับการรักษา ไม่แตกต่างกัน
การควบคุมโรคในพื้นที่ ประชาสัมพันธ์ ผ่านทางผู้นําหมู่บ้านผ่าน หอกระจายข่าว เพื่อติดตาม เด็กนักเรียนที่
รับประทานเมล็ดโพธิ์ทะเล ให้มารับการตรวจรักษา ทันทีหลังทราบสาเหตุ ของการรับประทานเมล็ดโพธิ์ทะเลให้
ความรู้สุขศึกษา แก่นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ให้ระมัดระวัง ไม่ให้รับประทาน พืชที่มีพิษ ได้แก่ เมล็ดโพธิ์ทะเล
เมล็ดสบู่ดํา ดอกลําโพง ดอกดาวดึงห์ หรือสัตว์มีพิษอื่น ๆ เช่น คางคก หรืออาหารเป็นพิษอื่น ๆ
นายดิเรก สุดแดน กล่าวว่าขอแลกปลี่ยนเรียนรู้ในกรณีเกิดการระบาดเช่นนี้ ควรมีมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดขึ้น
อีก เช่น อาจมีการติดป้ายไว้ที่ต้นไม้ถึงอันตราย เป็นต้น และหาต้นไม้ลักษณะแบบนี้ว่ามีอยู่ในพื้นที่อีกหรือไม่เพื่อ
หาทางป้องกัน ในพื้นที่ที่มีการเกิดกรณีระบาด ควรมีการวางระบบในการดูแลรักษาคนไข้ กรณีนี้
ที่ประชุมรับทราบ
5.2 เรื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นายสมัคร โอ้ท า แจ้งว่า 1) ทางงานกีฎวิทยา ศตม 10.5 จังหวัดแพร่ ได้ดําเนินการศึกษาโดยการเก็บทํา
ตัวอย่างลูกน้ํายุงลายเพื่อทดสอบความต้านทานสารเคมี ของพาหะนําโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่จังหวัดน่าน ระหว่าง
วันที่ 10 -13 กุมภาพันธ์ 2557 หลังจากการสุ่มเก็บแล้วจะนําไปเลี้ยงในห้องปฏิบัติการให้ได้ยุงตัวแก่ แล้วจําแนก
ชนิดว่าเป็นยุงลายชนิดใด การทดสอบจะใช้ยุงลายบ้านเพศเมียเท่านั้นในการทดสอบ ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษา
2) การสุ่ ม สํ า รวจหาค่า ดัช นีลูก น้ํา ยุงลายจัง หวัด น่า น ในพื้ นที่ อํา เภอที่เ คยเกิด โรคไข้ เลื อดออก ประจํ า เดือ น
กุมภาพันธ์ โดยการสุ่มสํารวจ ทําใน วัด และโรงเรียน ตามนโยบายกรมควบคุมโรค ผลพบว่ายังสุ่มเจอลูกน้ําในวัด
ตําบลแงง อําเภอปัว ฝากให้พื้นที่ช่วยดูแลด้วย
ที่ประชุมรับทราบ
นายอาทิ ต ย์ มะลิ ด วง รายงานผลการปฏิ บั ติ ง านป้ อ งกั น ควบคุ ม โรคติ ด ต่ อ ระหว่ า งประเทศ ประจํ า เดื อ น
กุมภาพันธ์ 2557 จํานวนยานพาหนะที่เข้ามาในราชอาณาจักร ทั้งหมด 2,013 คัน จํานวนผู้เดินทางเข้ามาใน
ราชอาณาจักร ทั้ งหมด 6,248 ราย การตรวจสุขาภิ บาลยานพาหนะ จํ านวน 2,013 คั น การบริการทาง
การแพทย์ ปฐมพยาบาลผู้เดินทาง จํานวน 14 ราย ผู้ป่วยลงทะเบียนรับการรักษาโรงพยาบาล จํานวน 311 ราย
ทางด่านขอความอนุเคราะห์ ให้โรงพยาบาลที่ตรวจคนไข้ ที่มาจาก สปป.ลาว แล้วพบว่าเป็นผู้ป่วยโรคต้องห้ามเข้า
ราชอาณาจักร เช่น โรควัณโรค เป็นต้น ขอให้ทําการส่งเป็นหนังสือราชการแจ้งไปยังด่านว่าได้พบผู้ป่วยเพื่อที่ทาง

-๘-

ด่านจะได้ดําเนินการสกัดกั้นไม่ให้เข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อป้องกันการระบาดของโรค โดยสามารถ Fax เอกสาร
มาที่เบอร์ 054-693531
ที่ประชุมรับทราบ
5.3 การตรวจราชการและนิเทศงาน เขตบริการสุขภาพที่ 1 รอบที่ 1 ประจําปีงบประมาณ 2557
น.ส.นันทนา ปรีดาสุวรรณ แจ้งกําหนดการตรวจราชการและนิเทศงาน เขตบริการสุขภาพที่ 1 รอบที่ 1 ประจําปี
งบประมาณ 2557 จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 19 – 21 มีนาคม 2557 (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 5)
พื้นที่เป้าหมายในการตรวจเยี่ยมและนิเทศ ได้แก่ อําเภอนาหมื่น และแนวทางการตรวจเยี่ยม สสอ. รพช. และ รพ.
สต. ของ ผู้ตรวจ นพ.คํารณ ไชยศิริ ประเด็นในการตรวจเยี่ยม ดูการบริหารร่วม คน เงิน ของ ประเด็นปัญหา
สุขภาพในพื้นที่และแนวทางในการบริหารจัดการ Best practice และสิ่งที่ต้องการเพื่อการทํางานให้ดีขึ้น
นายชุมพล สุทธิ กล่าวว่าได้รับแจ้งจากอําเภอว่าจะมีการจัดกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ในวันที่ 20 มีนาคม 2557
ซึ่งตรงกับวันที่มีการตรวจราชการและนิเทศงาน จะขอความช่วยเหลือในการจัดหน่วยแพทย์ ร่วมกิจกรรมจังหวัด
เคลื่อนที่
น.ส.นันทนา ปรีดาสุวรรณ กล่าวว่า อาจจะขอความร่วมมือจากอําเภอนาน้อยในการจัดหน่วยแพทย์ ร่วมกิจกรรม
จังหวัดเคลื่อนที่ ทางจังหวัดจะจัดทําหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปอีกครั้ง
นายปิยะ ศิริลักษณ์ กล่าวว่า ในกรณีที่พื้นที่ขอรับการสนับสนุนเพื่อการทํางานให้ดีขึ้น ควรจะมีข้อมูลว่าเราได้
พยายามบริหารอย่างเต็มที่แล้ว และแสดงให้เห็นถึงความจําเป็นที่จะต้องขอความช่วยเหลือดังกล่าว
ที่ประชุมรับทราบ
5.4 การเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
น.ส.นันทนา ปรีดาสุวรรณ แจ้งกําหนดการ รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ
พระราชดําเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดน่าน จังหวัดแพร่ จังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๓
มีนาคม ๒๕๕๗ (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 6)
ประเด็นด้านสาธารณสุข ที่ถวายรายงาน จํานวน ๓ เรื่อง คือ 1) นิทรรศการผลงานด้านการโครงการควบคุม
โรคหนอนพยาธิตามพระราชดําริฯ รูปแบบในโรงเรียนพระปริยัติธรรมพื้นที่จังหวัดน่าน ณ วัดภูเก็ต ตําบลวรนคร
อําเภอปัว จังหวัดน่าน (กลุ่มงานควบคุมโรค) 2) นิทรรศการผลงานด้านสุขภาพอนามัย และโภชนาการของ
สามเณรนักเรียน “วาระ ๑๐ ปี โรงเรียนพระปริยัติธรรม จังหวัดน่าน”ณ วัดน้ําไคร้ ตําบลยม อําเภอท่าวังผา
จังหวัดน่าน (กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ) 3) รายงานคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ ณ หน่วยแพทย์พระราชทาน
โรงเรียนบ้านสะปั น ตําบลดงพญา อําเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน และ หน่วยแพทย์พระราชทานวั ดน้ําไคร้
ตําบลยม อําเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน (กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ)
ประเด็นขอความร่วมมือจากทุกอําเภอ ดังนี้ 1) สถานบริการทุกแห่งตามเส้นทางเสด็จฯ ดูแลเรื่องความสะอาด
สถานที่ ประดับธงทิว และเตรียมความ พร้อมด้านการแพทย์ การปฐมพยาบาล และรถพยาบาลประจําที่ตั้ง
2) คปสอ.บ่อเกลือ และ คปสอ.ท่าวังผา จัดเจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติงาน และประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการในพื้นที่
ทราบก่อนวันที่หน่วยแพทย์จะออกปฏิบัติงาน 3) โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว และโรงพยาบาลท่าวังผา
เมื่อเสร็ จ สิ้นการปฏิ บัติงานแล้ ว ให้ รายงานผลการปฏิ บัติง าน และจํ า นวนคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ ส่ ง
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน หลังจากออกปฏิบัติงาน ๗ วัน
นส.เฉลิ มขวัญ ขั ด ขจร แจ้ ง 1) การจัดนิท รรศการผลงานด้ านการโครงการควบคุ มโรคหนอนพยาธิต าม
พระราชดําริฯ รูปแบบในโรงเรียนพระปริยัติธรรมพื้นที่จังหวัดน่าน ณ วัดภูเก็ต ตําบลวรนคร อําเภอปัว จังหวัด
น่าน นั้น ทางกรมควบคุมโรคจะเข้ามาร่วมจัดนิทรรศการ และผู้ทูลเกล้าถวายรายงาน ได้แก่ อธิบดีกรมควบคุม
โรค ท่านผู้ตรวจราชการ และผู้บริหารระดับกระทรวง 2) เรื่องการคัดกรองไข้หวัดใหญ่ จํานวน 7 จุด ขอความ
ร่วมมือพื้นที่ทําการคัดกรอง จะมีหนังสือและอุปกรณ์แจ้งไปยังพื้นที่อีกครั้ง

-๙-

นางนฤมล สวัสดิผล แจ้งว่าได้รับการประสานเบื้องต้นจากสํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ว่า
จะมีการออกหน่วยบริการทันตกรรม จากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้บริการกับประชาชนที่เฝ้ารับเสด็จฯ ณ โรงเรียน
บ้านสะปัน ในวันที่ 12 มีนาคม 2557 และ ณ วัดนิโพธาราม อําเภอท่าวังผา ในวันที่ 13 มีนาคม 2557
นายปิยะ ศิริลักษณ์ ฝากให้ผู้รับผิดชอบงานติดตามเรื่องกําหนดการรับเสด็จฯ ที่ละเอียด และแจ้งพื้นที่ได้
โดยตรง ฝากหากพื้นที่พบปัญหาในการดําเนินงานให้ประสานกลับมาโดยตรงโดยไม่ต้องรอการประชุม
นายกิ ต ติ ศั ก ดิ์ เกษตรสิ น สมบั ติ แจ้ ง ว่ า ทางโรงพยาบาลสมเด็ จ พระยุ พ ราชปั ว จะมี ก ารออกหน่ ว ยแพทย์
พระราชทานฯ ในวันที่ 11 มีนาคม 2557 เนื่องจากในกําหนดการฯ เสด็จฯ ปฏิบัติภารกิจโรงเรียนสะปัน ในช่วง
เช้า วันที่ 12 มีนาคม 2557 หากทําการตรวจเช้าวันนั้นเกรงว่าจะไม่ทัน ที่ประชุมคณะทํางานโรงพยาบาลปัว
เห็นควรว่าต้องทําการตรวจก่อน เพื่อเตรียมข้อมูล ทูลเกล้าฯ ถวายรายงาน
ที่ประชุมรับทราบ
5.5 แจ้งเพิ่มเขตรอยต่ อ การให้ บริการและค่าใช้จ่ ายกรณีการส่ งรั กษาต่ อและการตรวจพิ เศษผู้ ป่วยบั ตรทอง
ปีงบประมาณ 2557
นางกานดา ยุบล 1) แจ้งการเพิ่มเขตรอยต่อการให้บริการและค่าใช้จ่ายกรณีการส่งรักษาต่อและการตรวจพิเศษ
ผู้ป่วยบัตรทอง ปีงบประมาณ 2557 ได้แก่ บ้านสะเกิน อําเภอสองแคว เนื่องจากสภาพพื้นที่ติดกับอําเภอเชียงคํา
จังหวัดพะเยา การเดินทางไปรับบริการสะดวกกว่ามาที่โรงพยาบาลสองแคว และมีประชาชนจํานวนหนึ่งจะไป
ลงทะเบียนที่โรงพยาบาลเชียงคํา จังหวัดพะเยา แต่ในบางครั้งก็มาใช้บริการที่ สสช.สะเกิน ดังนั้น สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดน่าน จึงได้ประชุมคณะทํางานเพื่อทบทวนพื้นที่รอยต่อทั้งในเครือข่ายและนอกเครือข่าย และ
เสนอที่ ประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพจังหวัดน่าน ในวันที่ 20 กุม ภาพพันธ์ 2557 ที่ประชุม
เห็นชอบให้มีระบบการส่งต่อนอกเครือข่ายกรณีดังกล่าว โดยมีแนวทางการปฏิบัติ คือ ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับบริการ
รักษาพยาบาลเบื้องต้นที่สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านสะเกิน ก่อน หากเกินขีดความสามารถให้มีใบส่งตัว ไป
ยังโรงพยาบาลเชียงคํา จังหวัดพะเยา โดยโรงพยาบาลเชียงคํา จะเรียกเก็บค่าบริการรักษาพยาบาล ตามระบบ
การชดเชยและเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลส่งต่อนอกเครือข่าย ไปที่สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1
เชียงใหม่ ซึ่งได้กันงบสํารองสําหรับการส่งต่อนอกเครือข่ายในอัตรา 15 บาทต่อประชากรบัตรทอง
2) ในปีงบประมาณ 2557 สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ไม่ให้กันเงินสํารองระดับจังหวัดสําหรับการส่ง
รักษาต่อผู้ป่วยนอกภายในจังหวัด ดังนั้นโรงพยาบาลทุกแห่งจะต้องกันงบสําหรับการตามจ่ายภายในจังหวัด ซึ่ง
โรงพยาบาลจะต้องสรุปค่ารักษาผู้ป่วยบัตรทอง ภายในจังหวัดทุกเดือน และส่งให้โรงพยาบาลที่เป็นลูกหนี้ ภายใน
วันที่ 10 ของเดือนถัดไป เพื่อนํามาใช้ในการลงบัญชีรับทราบการเป็นเจ้าหนี้ ลูกหนี้ ที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน
กรณีการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย กรณีผู้ป่วยนอก กรณี ที่มีการส่งต่อ ตามระบบ ให้เรียกเก็บค่ารักษาตามจริง แต่ไม่เกิน
700 บาท ต่อ 1 ครั้ง กรณีที่ต้องติดตามการรักษาต่อเนื่อง ใบส่งตัว มีอายุ 90 วัน กรณีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาไม่
เป็นไปตามระบบ ให้หน่วยบริการ เรียกเก็บค่ารักษาจากผู้ป่วย
ส่วนในปี 2557 แนวทางการจัดสรรค่าใช้จ่ายผู้ป่วยนอกกรณีตามจ่ายในจังหวัดและกรณีส่งต่อ/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน/
การตรวจพิเศษ จะใช้ข้อมูลอ้างอิงจํานวนผู้ป่วยจากปีงบประมาณ 2556 โดยแจ้งยอดไปยัง สปสช.เพื่อให้จัดสรร
มาตามจํานวนดังกล่าว เพื่อจะได้ไม่ต้องมีการตามจ่ายกันระหว่างโรงพยาบาลในจังหวัด
นายกิตติศักดิ์ เกษตรสินสมบัติ สอบถามเรื่องการจ่ายค่าใช้จ่ายในการเรียกเก็บค่าตรวจชันสูตรให้จ่ายในราคา
ต้นทุนไม่ใช่ราคาขาย ซึ่งที่ผ่านมาพบปัญหาว่า ทางห้องชันสูตรของโรงพยาบาลน่านยังมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตาม
ราคาขาย ซึ่งเคยมีการประชุมเรื่องดังกล่าวแล้วว่าจะเก็บในราคาต้นทุน จึงได้สอบถามไปยังห้องชันสูตร ได้ข้อมูลว่า
ยังไม่ได้รับการแจ้งอย่างเป็นทางการว่าให้เรียกเก็บในราคาต้นทุน
นายปิยะ ศิริลักษณ์ กล่าวว่าให้ทางผู้รับผิดชอบงานทําหนังสือแจ้งมติที่ประชุมให้ผู้ปฏิบัติรับทราบเกี่ยวกับการ
เรียกเก็บค่าใช้จ่ายให้มีการเรียกเก็บในราคาต้นทุน และแนวทางการจัดสรรค่าใช้จ่ายผู้ป่วยนอกกรณีตามจ่ายใน
จังหวัดและกรณีส่งต่อ/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน/การตรวจพิเศษ ในปีงบประมาณ 2557 ที่ข้อมูลอ้างอิงจํานวนผู้ป่วยจาก

-๑๐-

ปีงบประมาณ 2556 ในการจัดสรร ให้มีการนําเข้าที่ประชุมอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับจังหวัดเพื่อลง
มติอีกครั้ง
ที่ประชุมรับทราบ
5.6 การดําเนินงานอําเภอควบคุมโรคเข้มแข็งภายใต้การบูรณาการ DHS
นส.เฉลิมขวัญ ขัดขจร แจ้งเรื่องการดําเนินงานอําเภอควบคุมโรคเข้มแข็งภายใต้การบูรณาการ DHS เป็นการ
ทํางานสุขภาพในระดับอําเภอ ของกระทรวงสาธารณสุข ที่ใช้อําเภอเป็นฐานมองทุกส่วนในอําเภอเป็นเนื้อเดียว ทั้ง
สาธารณสุข ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและภาคีภาคประชาชน โดยขับเคลื่อนการดูแลสุขอภาพของ
คน ผสมผสานทั้ง งาน ส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู เข้าด้วยกัน มีเป้าหมายให้เกิด “อําเภอสุขภาวะ” ในปีนี้ การ
ประเมินการดําเนินงานอําเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน จึงได้ผนวกเข้ากับเกณฑ์ประเมินตนเองของระบบ
สุขภาพอําเภอ (DHS) โดยกําหนดให้ “อําเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน” มี 4 ระดับ คือ ระดับพัฒนา
ระดับพื้นฐาน ระดับดี และขั้นดีเยี่ยม โดยกําหนดแนวทางการดําเนินงานเริ่มต้นจากอําเภอมีการประเมินตนเอง
โดยใช้เกณฑ์ระบบสุขภาพอําเภอ (DHS) หากได้ตั้งแต่ขั้น 3 ในทุกประเด็น
แนวทางการประเมินอําเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน ภายใต้ระบบสุขภาพอําเภอ
1) อําเภอ: ทําการประเมินตนเองโดยใช้กรอบแนวคิดระบบสุขภาพอําเภอ (DHS) 5 ด้าน 5 ระดับ โดยระบุ
บริการ essential care ผ่านอินเตอร์เน็ตบนหน้าเว็ปไซต์สํานักจัดการความรู้ กรมควบคุมโรคwww.kmddc.go.th
พร้อมแนบเอกสารแสดงผลงาน One District One Project (ODOP) หากผลการประเมินตนเองของอําเภออยู่ใน
ระดับอย่างน้อย 3 ถือว่าอําเภอดังกล่าวเป็นอําเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนระดับพื้นฐาน
2) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด: ประเมินอําเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนพื้นฐาน โดยใช้กรอบ
แนวคิดคุณลักษณะ 5 ด้านที่กรมควบคุมโรคกําหนดผ่านอินเตอร์เน็ตบนหน้าเว็ปสํานักจัดการความรู้ กรมควบคุม
โรค www.kmddc.go.th หากผลการประเมินมีระดับคะแนนมากกว่าร้อยละ 80 ให้ถือว่าเป็นอําเภอควบคุมโรค
เข้มแข็งแบบยั่งยืนระดับดี
3) สคร.: ดําเนินการประเมินอําเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนระดับดี โดยใช้กรอบแนวคิดคุณลักษณะ
5 ด้าน ที่กรมควบคุมโรคกําหนด เพื่อคัดเลือกอําเภอที่มีผลงานดีเยี่ยมเป็นตัวแทนเขตบริการสุขภาพ ถือว่าอําเภอ
นั้นเป็นอําเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนระดับดีเยี่ยม
4) กรมควบคุมโรคจะมีการมอบรางวัลและเชิดชูเกียรติอําเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนระดับดีเยี่ยม
การประเมินตนเองออนไลน์ กําหนดให้ประเมิน 2 รอบได้แก่ รอบที่ 1 (สิ้นสุด 25 มีค.57) รอบที่ 2
(สิ้นสุด 25 มิย.57) ขอความร่วมมือให้ผู้บริหารกําชับการดําเนินคีย์ ประเมินตนเองในรอบแรกก่อน
นายปิยะ ศิริลักษณ์ ฝากให้ผู้บริหารระดับอําเภอโปรดให้ความสําคัญด้วย
ที่ประชุมรับทราบ
5.7 รายงานความก้ าวหน้ าการประเมิ น ผลและปรับ ปรุงระบบควบคุ ม ภายในประจํ าปี 2557 ประจํา เดือ น
กุมภาพันธ์ 2557
นางอรุณี ตั้งจิตนุสรณ์ กล่าวรายงานความก้าวหน้าการประเมินผลและปรับปรุงระบบควบคุมภายในประจําปี
2557 ประจําเดือน กุมภาพันธ์ 2557 ดังนี้
1) การตรวจสอบพัสดุประจําปี 2556 หน่วยงานที่รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจําปี 2556 จํานวน
24 แห่ง (อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไข จํานวน 4 แห่ง) ยังไม่ได้รายงาน จํานวน 5 แห่ง
2) การจัดส่งรายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายในประจําปี 2557 ไตรมาสที่ 1 รอบ 3
เดือนแรก หน่วยงานที่ไม่จัดส่ง จํานวน 2 แห่ง คือ รพ.เวียงสา และ รพ.นาหมื่น (ติดตามครั้งล่าสุดในการประชุม
คณะกรรมการวางแผนและประเมินผลประจําเดือนมกราคม 2557 กําหนดให้ส่งภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์
2557) ไม่มีหนังสือชี้แจงเหตุผลข้อขัดข้อง

-๑๑-

3) การจัดส่งรายงานการประเมินผลและปรับปรุง การควบคุมภายในประจําปี 2557 (ตามแบบ ปย.2)
ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน ให้จัดส่งตามแผนการประเมินผลการควบคุมภายในปี 2557 ในระบบสนับสนุนบริการ
จํานวน 12 กระบวนงาน และในระบบบริการ 2 งาน
4) การจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบภายในประจําปี 2556
(4.1) ยังได้รับความร่วมมือน้อยมีหน่วยงานในสังกัดส่งรายงานแล้ว จํานวน 4 แห่ง คือ คณะกรรมการ
ตรวจสอบภายในเครื อ ข่ า ยอํ า เภอพระเกี ย รติ คณะกรรมการตรวจสอบภายในเครื อ ข่ า ยอํ า เภอบ่ อ เกลื อ
คณะกรรมการตรวจสอบภายในเครือข่ายอําเภอทุ่งช้างและคณะกรรมการตรวจสอบภายในเครือข่ายอําเภอแม่จริม
(4.2) อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขรายงาน จํานวน 3 แห่ง คือ คณะกรรมการตรวจสอบภายในเครือข่าย
อําเภอสองแคว คณะกรรมการตรวจสอบภายในเครือข่ายอําเภอท่าวังผา และคณะกรรมการตรวจสอบภายใน
เครือข่ายอําเภอนาน้อย
5) จากการนิเทศงาน ในช่วงวันที่ 17 – 21 กุมภาพันธ์ 2557 ติดตามนิเทศงานตรวจสอบและควบคุม
ภายใน จํ า นวน 7 คปสอ. คื อ เวี ย งสา นาหมื่ น บ้ า นหลวง แม่ จ ริ ม บ้ า นหลวง สั น ติ สุ ข และ ปั ว
ปัญหาที่พบ
(5.1) การเขียนแผนงาน/โครงการ ชื่อแผนงาน/โครงการยังไม่ชัดเจน ไม่ชี้เฉพาะ ไม่ตรงวัตถุประสงค์
(5.2) การดําเนินงาน ขาดแผนการปฏิบัติงาน มีความไม่ทันเวลา ในการจัดส่งรายงานตามกําหนดคิด
เป็น 68 % ส่วนใหญ่เป็นเรื่อง การขาดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง ขาดการกํากับติดตามอย่างต่อเนื่อง
บุคลากรส่วนใหญ่ขององค์กรเป็นบุคลากรทางการแพทย์ ให้ความสําคัญในหน้าที่หลักในการบริการ ขาดการ
บริหารจัดการ กํากับติดตามเป็นลายลักษณ์อักษร
(5.3) การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP ยังไม่สามารถดําเนินการในระบบได้ เนื่องจากมีปัญหา
ทางกรมบัญชีกลาง ซึ่งมีหนังสือชี้แจงมาแล้ว ให้พื้นที่ทําเอกสารจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการพัสดุไปตามปกติ เมื่อดําเนินการได้กรมบัญชีกลางจะแจ้งให้ดําเนินการอีกครั้ง
(5.4) สิ่งที่ทําได้ดี และมีการพัฒนาเป็นประโยชน์ต่อองค์กร คือ หน่วยงานมีการพัฒนาเพื่อการแก้ไข
ปัญหาในการรวบรวมข้อมูล ทั้งทางด้านการบริหารจัดการและการบริการให้มีความรวดเร็วถูกต้องครบถ้วน และ
สามารถตรวจสอบได้มากขึ้น เช่น คปสอ.นาหมื่น จัดทําโปรแกรมรวมรวมข้อมูลได้เป็นปัจจุบัน คปสอ.ภูเพียง
จัดทําไฟล์ excel แยกประเภทรายรับและรายจ่าย และ คปสอ.ปัว การทําแบบเช็ครีท ทั้งรายงานการบริหารความ
เสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน แก้ปัญหาความไม่ทันเวลาในการจัดส่งรายงาน
6) เร่งรัดพื้นทีในการจัดส่งข้อมูลครุภัณฑ์มาให้ทางสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ภายในวันที่ 15 มีนาคม
2557 โดยกรอกตามแบบฟอร์มที่ได้จัดส่งให้
นส.นันทนา ปรีดาสุวรรณ กล่าวว่า ในประเด็นของ ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง ทาง สํานักบริหารสาธารณสุข กระทรวง
สาธารณสุขมีโปรแกรมให้ทุกสถานบริการ คีย์ข้อมูลครุภัณฑ์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ปัญหาที่พบคือมีบางหน่วยงาน
ไม่มีการคีย์ข้อมูล ฝากให้ฝ่ายบริหารงานทั่วไปช่วยติดตามเพราะข้อมูลดังกล่าวจะใช้ในการจัดสรรทรัพยากรจาก
ส่วนกลาง
นายปิย ะ ศิ ริลั ก ษณ์ กล่ า วว่ า จะมีก ารติ ด ตามการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรที่ มี อยู่ ใ นสถานบริ ก าร และการ
บริหารงานทั่วไป ของผู้บริหารระดับอําเภอ โดยใช้ช่องทาง Line ส่วนบุคคล พร้อมกับสรุปว่าเบื้องต้นให้ทาง
อําเภอรีบดําเนินการจัดส่งทะเบียนครุภัณฑ์ตามแบบฟอร์มที่ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดได้จัดส่งให้ หลังจากนั้น
ให้มีการคีย์ข้อมูลในโปรแกรมที่สํานักบริหารสาธารณสุข กําหนดให้ดําเนินการ

-๑๒-

นายศุภชัย ใหม่นิถะ กล่าวว่า เนื่องจากการคีย์ข้อมูล ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างผ่านทางโปรแกรมของสํานักบริหาร
สาธารณสุข นั้นเป็นการคีย์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ซึ่งจะต้องมีการสอบถามผู้รับผิดชอบงานว่าสามารถดึงข้อมูลที่มี
การคีย์ผ่านโปรแกรมมาใช้ได้หรือไม่
7) ฝากให้ผู้บริหารระดับอําเภอ และ ผู้ที่มีหน้าที่ในการทําการจัดซื้อจัดจ้างเข้าร่วมประชุมเรื่องการเงินและ
พัสดุ ซึ่งจะจัดในวันที่ 27 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมเทวราช เน้นย้ําให้ผู้รับผิดชอบงานและผู้บริหารเข้าร่วม
ประชุมดังกล่าวด้วย
ทีป่ ระชุมรับทราบ
5.8 การกําหนดการลาและการมาทํางานสาย
นายอานันต์ ศิริ กล่าวว่าเนื่องจากรพ.สันติสุข เสนอขอกําหนดจํานวนครั้งของการทํางานสายของเจ้าหน้าที่เกิน
กว่า 10 วันทําการต่อรอบการเลื่อนเงินเดือน จะก่อให้เกิดผลเสียหาต่อทางราชการในการบริการประชาชนผู้มารับ
บริการจึง ขอให้จังหวัดกําหนดแนวทางปฏิบัติให้ชัดเจนและถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน ข้อพิจารณา ของ
กระทรวงสาธารณสุขมีการกําหนดการลาและการทํางานสายของ สป. และหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค
กล่าวคือ“ ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ลาป่วย/ลากิจ เกินกว่า 10 ครั้ง และ/หรือต้องไม่เกิน 23 วันทําการวมทั้งต้อง
ไม่มาทํางานสายเกิน 18 ครั้ง จึงจะอยู่ในเกณฑ์ได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในแต่ละครั้ง ” จึงขอหารือ
ร่วมกันในที่ประชุมว่าจะกําหนดแนวทางปฏิบัติให้ชัดเจนและถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกันอย่างไร
นางอรุณี ตั้งจิตตนุสรณ์ เสนอต่อที่ประชุมว่าให้ถือเกณฑ์ตามที่กระทรวงกําหนดได้หรือไม่
นายอุดม พานิช เสนอต่อที่ประชุมว่าถ้าตามระเบียบแล้วเราสามารถกําหนดให้ต่ํากว่าของกระทรวงสาธารณสุข
ได้หรือจะถือปฏิบัติตามกระทรวง เพื่อเป็นกฎเกณฑ์ถือปฏิบัติไปในแนวเดียวกัน
นายปิยะ ศิรลิ ักษณ์ กล่าวว่า ให้ส่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้ผู้มีอํานาจในการเลื่อนเงินเดือนรับทราบด้วย
มติที่ประชุม หน่วยงานสาธารณสุขถือเกณฑ์กําหนดการลาและการมาทํางานสาย ตามที่สป.กําหนดการลาและ
การทํางานสายของ สป. และหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค คือ “ ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ลาป่วย/ลากิจ
เกินกว่า 10 ครั้ง และ/หรือต้องไม่เกิน 23 วันทําการวมทั้งต้องไม่มาทํางานสายเกิน 18 ครั้ง จึงจะอยู่ในเกณฑ์
ได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในแต่ละครั้ง ”
ทีป่ ระชุมรับทราบ
5.9 เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชน
นายเฉลิมพล พงษ์พิชิต กล่าวถึงปัญหาที่พบจากการส่งต่อคนไข้ เนื่องจากโรงพยาบาลบ่อเกลือมีการส่งต่อคนไข้
เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว และพบปัญหาว่าคนไข้รายดังกล่าวจะต้องมีการส่งต่อไปยัง
ต่างจังหวัด ทางโรงพยาบาลแม่ข่ายไม่สามารถส่งต่อคนไข้ให้ได้เพระว่ามีการส่งต่อคนไข้ไปแล้วจํานวน 2 รายทําให้
ไม่มียานพาหนะและเจ้าหน้าที่ในการส่งต่อ โรงพยาบาลแม่ข่ายจึงได้ประสานขอความช่วยเหลือจากโรงพยาบาล
น่านในเรื่องการส่งต่อ แต่พบปัญหาว่าไม่มีบุคลากรจึงได้ให้ทางโรงพยาบาลบ่อเกลือเป็นผู้ส่งต่อคนไข้ ซึ่งทาง
โรงพยาบาลบ่อเกลือมีข้อจํากัดในเรื่องของทรัพยากรบุคคลและยานพาหนะ ทําให้เป็นภาระให้ทางโรงพยาบาล จึง
ขอความคิดเห็นจากที่ประชุมในเรื่องการแก้ไขปัญหาการส่งต่อคนไข้ดังกล่าว
นายปิยะ ศิริลักษณ์ กล่าวว่า ในการดําเนินงานงบลงทุนในปีงบประมาณถัดไปให้มีการวางแผนพร้อมเหตุผลความ
จําเป็นในการลงทุนและแก้ไขปัญหาที่สําคัญก่อน
นายกฤษ์ ใจวงค์ กล่าวว่าเนื่องจากในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน เป็นฤดูกาลโยกย้ายเจ้าหน้าที่และจะมี
นักเรียนทุนซึ่งจบมาใหม่เข้าไปปฏิบัติงานในพื้นที่อําเภอทุรกันดาร และค่าจ้างต้องเป็นภาระของทางพื้นที่สอบถาม
ว่าทางจังหวัดมีแนวทางในการช่วยเหลืออย่างไร
นายปิยะ ศิริลักษณ์ กล่าวว่า ฝากให้ทางกลุ่มงานทรัพยากรบุคคลเน้นเรื่องการทํากรอบอัตรากําลังเพื่อใช้พิจารณา
ในการโยกย้ายเจ้าหน้าที่ และต้องมีการวางระบบบริหารจัดการที่ชัดเจนต่อไป
ที่ประชุมรับทราบ

5.10 เรื่องจากสาธารณสุขอําเภอ
- ไม่มี -

-๑๓-

6.วาระอื่นๆ
นายปิยะ ศิริลักษณ์ กล่าวถึงการประเมินบุคคล และผลงาน ซึ่งในรอบที่ 1/2557 ยังไม่มีการนํารูปแบบที่จะ
กล่าวถึงมาประเมินในรอบนี้ ส่วนในรอบที่ 2/2557 จะมีการใช้เต็มรูปแบบ กล่าวคือจะมีกรอบการประเมินอยู่ 3
เรื่อง คือ เรื่อง งานประจํา งาน project และ งานบริหารจัดการ ในการประเมินระหว่างผู้บริหาร ผู้บริหารระดับ
หัวหน้าฝ่ายและผู้ปฏิบัติจะมีเกณฑ์ในการประเมินที่ไม่เท่ากัน ดังนี้ ในระดับผู้ปฏิบัติ เน้นเรื่องงาน
ประจําโดยประเมินจากหน่วยนับผลงาน (ทํากิจกรรมไปได้กี่ชิ้น กี่งาน) ,ประเมินเชิงคุณภาพและ พิจารณาร่วมกับ
factor เรื่องความทันเวลาตามกําหนด ผู้บริหารระดับหัวหน้าฝ่ายจะเพิ่มการประเมินในเรื่อง งาน project ได้แก่
ประเมินจากความสําเร็จตามตัวชี้วัด, ประเมินตามความมากน้อยของกิจกรรมตามโครงการ(เนื่องจากมีโครงการ
ใหญ่โครงการเล็ก) และพิจารณาความเกี่ยวข้อง ของผู้ปฏิบัติ เป็น project manager หรือเป็นผู้ร่วมดําเนิน
โครงการ การดําเนินกิจกรรมนั้น action เอง หรือเพียงแต่ organize ส่วนผู้บริหารระดับสูง จะมีการประเมินใน
เรื่องการงานบริหารจัดการ โดย เน้น คุณลักษณะการบริหาร , การตอบสนองนโยบาย, การเป็นผู้นํา, การได้รับการ
ยอมรับ, การบริหารงานในความดูแล ,ความสําเร็จของงานในความดูแล,ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
ผู้ประเมิน และวิธีการประเมิน ได้แก่ เอกสารหลักฐาน เชิงประจักษ์ (evidence base) ประเมินจากผู้ที่ได้รับ
ผลงานหรือทํางานร่วมกัน ในฝ่าย นอกฝ่าย นอกสํานักงาน ผู้บังคับบัญชา และ Refreshing knowledge ในการ
ทํางาน (แบบทดสอบความรู้ในการทํางาน ระเบียบราชการที่เกี่ยวข้อง วิธีในการทํางาน กติกาในการทํางานร่วมกัน
ขององค์กร ) เน้นย้ําว่ายังไม่มีการก่อรูปที่ชัดเจน ในรอบประเมิน1/2557 ส่วนการประเมินครั้งที่ 2/2557 จะมี
กรอบที่ชัดเจนในการประเมินผลบุคคล
ที่ประชุมรับทราบ
เลิกประชุม เวลา ๑๒.50น.

นางสาวเพ็ญพักตร์ ภิรัญคํา
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
จดรายงานประชุม

นางสาวนันทนา ปรีดาสุวรรณ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ตรวจรายงานประชุม

-๑๔-

ข้อสรุปการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
ครั้งที่ 2 / ๒๕๕7
วันศุกร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุม ๑ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
เรื่อง
1. พิจารณาข้อสรุป
เบื้องต้นค่าตอบแทน
เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย

ข้อสรุปทีป่ ระชุม

ผู้รบั ผิดชอบ

- มอบให้ รองฯ ชริ น ทร์ ดี ปิ น ตา เป็ น ประธานในการ รองฯ ชรินทร์
พิจารณา โดยใช้คณะกรรมการชุดเดิมหรือตั้งใหม่ แต่ให้เน้น ดีปินตา
เรื่ อ งความครอบคลุ ม และมี ส่ ว นร่ ว ม การพิ จ ารณาขอให้
ตั้งอยู่บนพื้นฐานความจําเป็นที่สุด ให้มีการเอาตัวเลขมา
พิ จ ารณา ดู บ ริ บ ทของพื้ น ที่ และภาระงานจริ ง มาใช้
ประกอบการพิจารณา

2. เรื่องการส่งข้อมูล - หากมี ก ารให้ บ ริ ก ารผู้ ป่ ว ยต่ า งด้ า วในสถานบริ ก ารแล้ ว
ผู้ป่วยต่างด้าวกรณีพบ พบว่ า ป่ ว ยเป็ น โรคติ ด ต่ อ รุ น แรงให้ มี ก ารส่ ง เป็ น หนั ง สื อ
ผู้ป่วยโรคติดต่อรุนแรง ราชการแจ้ง ไปยัง ด่านควบคุมโรคติด ต่อระหว่างประเทศ
ห้วยโก๋น จังหวัดน่าน ทาง เบอร์ Fax 054-693531
3. เรื่องการจัดเก็บ
มติที่ประชุม
ค่าใช้จ่ายในการชันสูตร - เห็นควรให้มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายการชันสูตรในราคา
และแนวทางการ
ต้นทุน
จัดสรรค่าใช้จ่ายผู้ป่วย - แนวทางการจัดสรรค่าใช้จ่ายผู้ป่วยนอกกรณีตามจ่ายใน
นอกกรณีตามจ่ายใน จังหวัดและกรณีส่งต่อ/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน/การตรวจพิเศษ ใน
จังหวัดและกรณีส่งต่อ/ ปี ง บประมาณ 2557 ข้ อ มู ล อ้ า งอิ ง จํ า นวนผู้ ป่ ว ยจาก
อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน/การ ปีงบประมาณ 2556 ในการจัดสรร โดยโอนเงินไปให้หน่วย
ตรวจพิเศษ ใน
บริการรับส่งต่อเพื่อจะได้ไม่ต้องตามจ่ายรายเดือน ทั้งนี้จะ
ปีงบประมาณ 2557 นําเรื่องเข้าที่ประชุม อปสจ. ก่อน
- มอบให้งานประกันสุขภาพ แจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าหน้าที่ใน
ระดับปฏิบัติรับทราบโดยทั่วกัน ทั้ง 2 เรื่อง
4. เรื่องการจัดส่ง
- กําหนดให้ทางอําเภอจัดส่งข้อมูลครุภัณฑ์ในสถานบริการ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ตามแบบฟอร์มที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านได้จัดส่ง
ให้ในรูปแบบ excel ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2557
- ให้สถานบริการ คีย์ข้อมูลครุภัณฑ์ ในโปรแกรมที่สํานัก
บริ ห ารสาธารณสุ ข ผ่ า นทางระบบอิ น เตอร์ เ น็ ต เพื่ อ
ส่วนกลางจะได้ใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดสรรทรัพยากร
5. การกําหนดการลา - มติที่ประชุม หน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดน่านถือเกณฑ์
และการมาทํางานสาย กําหนดการลาและการมาทํางานสาย ตามที่สป.กําหนดการ
ลาและการทํางานสายของ สป. และหน่วยงานส่วนกลางที่
ตั้งอยู่ในภูมิภาค คือ “ ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ลาป่วย/ลา
กิจ เกินกว่า 10 ครั้ง และ/หรือต้องไม่เกิน 23 วันทํากา
รวมทั้งต้องไม่มาทํางานสายเกิน 18 ครั้ง จึงจะอยู่ในเกณฑ์
ได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในแต่ละครั้ง ”
6. เรื่องค่าใช้จ่ายของ - ให้ทางกลุ่มงานทรัพยากรบุคคลจัดทํากรอบอัตรากําลัง
นักเรียนทุนที่จบใหม่ เพื่อใช้พิจารณาในการโยกย้ายเจ้าหน้าที่ และต้องมีการวาง
ต้องเป็นภาระของพื้นที่ ระบบบริหารการจัดการที่ชัดเจน

ผลการดําเนินงาน
จะมีการแจ้งผลการประชุม
ทบทวนค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยง
เหมาจ่าย ในวาระของ รองฯ
ชรินทร์ ดีปินตา ในการประชุม
กวป. ประจําเดือนมีนาคม
2557

กลุ่มงาน
ควบคุมโรค

ได้มกี ารแจ้งให้ผู้บริหารระดับ
อําเภอรับทราบแล้วในที่ประชุม
กวป. ครั้งที่ 2/2557

กลุ่มงาน
ประกัน
สุขภาพ

- ได้ดําเนินการแจ้งในที่ประชุม
การบริหารจัดการเพื่อสนับสนุน
คุณภาพบริหารจัดการเมื่อวันที่
24 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้อง
ประชุม รพ.น่าน
- จะมีการนําเรือ่ งเข้าที่ประชุม
คณะอนุกรรมการหลักประกัน
สุขภาพ (อปสจ.)ครั้งต่อไป และ
จะทําหนังสือแจ้งหน่วยบริการ
อีกครัง้ หนึ่ง

กลุ่มงาน
บริหารงาน
ทั่วไป

- อยู่ระหว่างการติดตาม
รวบรวมข้อมูลจากพื้นที่

กลุ่มงาน
ทรัพยากร
บุคคล

- อยู่ระหว่างการดําเนินการทํา
หนังสือแจ้งให้ผมู้ ีอํานาจในการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนรับทราบ

กลุ่มงาน
ทรัพยากร
บุคคล

- อยู่ระหว่างการดําเนินการ
จัดทํากรอบอัตรากําลัง

