รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
ครั้งที่ 3/2557 ประจําเดือนมีนาคม 2557
วันอังคาร ที่ 1 เมษายน 2557
ณ ห้องประชุม 1 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
ผู้เข้าประชุม
1 นายปิยะ
2 นายปิยพงษ์
3 นส.เยาวลักษณ์
4 นายสมจิตต์
5 นายศุภชัย
6 น.ส.นันทนา
7 นายกมล
8 นางอรุณี
9 น.ส.เฉลิมขวัญ
10 นางพรพิมล
11 นางกานดา
12 น.ส.สุนีย์พร
13 นายสุพลกรณ์
14 นายอานันต์
15 นายถนัด
16 นายสุทิน
17 นายธัญญา
18 นายจงจิต
19 นายสมชาย
20 นายนิคม
21 นายชัยวุฒิ
22 นายนิยม
23 นายศิลป์
24 นายสมเกียรติ
25 นายชูชีพ
26 นางศรัจจันทร์
27 นายชุมพล
28 นายอัชฌาวัฒน์
29 นายบุญรวม
30 นายธวัช
31 นางศรัจจันทร์
32 นายกิตติศักดิ์

ศิริลักษณ์
จงรักษ์
อนุรักษ์
ใจวิถี
ใหม่นิถะ
ปรีดาสุวรรณ
เศรษฐชัยยันต์
ตั้งจิตนุสรณ์
ขัดขจร
หล้าปิงเมือง
ยุบล
ถีจันทร์
นาถุงคํา
ศิริ
ใบยา
เขื่อนเป๊ก
วิเศษสุข
ปินศิริ
ศิริมาตร์
อุทุมพร
วันควร
ศิริ
อายุยืน
สิทธิยศ
ปัญญานะ
อุดมแก้วกาญจน์
สุทธิ
สมบัติ
ยอดศรี
สิทธิยศ
อุดมแก้วกาญจน์
เกษตรสินสมบัติ

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน
แทนผู้อํานวยการโรงพยาบาลน่าน
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านบริการทางวิชาการ)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านส่งเสริมพัฒนา)
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ
หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ
(แทน) หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
สาธารณสุขอําเภอปัว
สาธารณสุขอําเภอท่าวังผา
สาธารณสุขอําเภอนาน้อย
สาธารณสุขอําเภอเวียงสา
(แทน)สาธารณสุขอําเภอเมือง
สาธารณสุขอําเภอบ่อเกลือ
สาธารณสุขอําเภอสันติสุข
สาธารณสุขอําเภอบ้านหลวง
แทนสาธารณสุขอําเภอทุ่งช้าง
สาธารณสุขอําเภอเชียงกลาง
สาธารณสุขอําเภอสองแคว
สาธารณสุขอําเภอนาหมื่น
สาธารณสุขอําเภอเฉลิมพระเกียรติ
สาธารณสุขอําเภอแม่จริม
สาธารณสุขอําเภอภูเพียง
สาธารณสุขอําเภอสองแคว
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว
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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
นายสําราญ
นายพระพล
นายสมัคร
นายชํานาญ
นางระเบียบ
นายสาคร
น.ส.คนึง
นางพิกุล
นายแชน
นางเพชรัตน์
นายนันทมิตร
นางเจริญลักษณ์
นส.สุมาลี
นางยุพิน
นส.ชินารมณ์
น.ส.กัญณัฎฐ์
น.ส. เพ็ญพักตร์

แมตสี
สุดแดน
พรหมวังขวา
ใจจะดี
พงษ์พิชิต
บุญธนภัทร
สถาวรวิวัฒน์
แสงเรือง
ใจวงศ์
อัครชิโนเรศ
วุตศรี
ดีอาชา
เฟื่องฟู
โอ้ทา
พิเคราะห์
วงศ์วัฒน์ธนะ
ทีฆาวงค์
คํารังษี
แซ่ปัง
อะทะไชย
วัฒนศิริ
นันทเสน
อิศรางกูร ณ อยุธยา
ซุยหาญ
แตงอ่อน
คําฟองเครือ
อุทุมพร
ภิรัญคํา

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม (ติดภารกิจ)
ดีปินตา
1 นายชรินทร์
2 พ.ต.ท.ประสิทธิ์ กลาสี

ผู้อํานวยการโรงพยาบาลนาน้อย
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลท่าวังผา
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสองแคว
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลแม่จริม
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลบ่อเกลือ
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลทุ่งช้าง
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสันติสุข
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลเชียงกลาง
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลบ้านหลวง
แทนผู้อํานวยการโรงพยาบาลนาหมื่น
(แทน) ผู้อํานวยการโรงพยาบาลภูเพียง
(แทน) ผู้อํานวยการโรงพยาบาลเวียงสา
ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลงที่ ๑๐.๕ จ.แพร่
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ.เวียงสา
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ.น่าน
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ.สันติสุข
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสจ.น่าน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ สสจ.น่าน
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสจ.น่าน
เจ้าพนักงานพัสดุชํานาญงาน สสจ.น่าน
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
เภสัชกรชํานาญการ สสจ.น่าน
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสจ.น่าน
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสจ.น่าน
นักวิชาการสาธารณสุข สสจ.น่าน
นักวิชาการสาธารณสุข สสจ.น่าน
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สสจ.น่าน

นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลฝายแก้ว

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น.
นายปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระ
ประชุมดังนี้
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ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
นายปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน แจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้
เรื่องจากที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
เรื่องที่ 1 จังหวัดน่าน ได้กําชับให้สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งเตรียมการรับมือกับอุบัติเหตุที่อาจเกิด
เพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2557 ให้เตรียมความพร้อมทั้งด้านบุคลากร เครื่องมือ เวชภัณฑ์ ระบบการ
สื่อสาร ที่ใช้ในการแจ้งเหตุ/ประสานกับโรงพยาบาลต่างๆ หน่วย EMS ต้องมีความพร้อมในการให้บริการ เพื่อ
เตรียมการรับมือกับอุบัติเหตุหมู่ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในกรณีที่มีการเกิดอุบัติเหตุให้หาปัจจัยที่เป็นสาเหตุของอุบัติเหตุ
และรายงานข้อมูลไปยังคณะกรรมการที่ดูแลเกี่ยวกับอุบัติเหตุอุบัติภัยทางถนน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาถึง
สาเหตุ ปัจจัยที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ และหาแนวทางแก้ไข
เรื่องจากที่ประชุมกระทรวงสาธารณสุข
เรื่ อ งที่ 1 แนวโน้ ม การดํา เนิน งานเรื่อง “เขตสุ ข ภาพ” สาเหตุ ที่ดํา เนิน งานเพื่อให้ส ามารถมีก ารใช้
ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถดูแลปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องในขอบเขตของตนเองได้ นโยบายนี้จะเป็น
นโยบายสําคัญของกระทรวงต่อไป การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุขทั้ง 3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การดูแลสุขภาพประชาชนตามกลุ่มวัย ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบบริการ ยุทธศาสตร์ที่
3 ระบบการบริหารจัดการ จะถูกดําเนินการโดยเขตสุขภาพ เครื่องมือที่ใช้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ในส่วนของการ
ให้บริการในเขตสุขภาพ ได้แก่ service plan
เรื่ องที่ 2 การที่จะปฏิ รู ประบบรายงาน เนื่องจากประสบปัญหาค่อนข้างมาก ที่หน่วยงานในสังกั ด
กระทรวงสาธารณสุข ใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการจัดการข้อมูลและรายงาน ซึ่งไปเบียดเวลาในการดูแลประชาชน
นโยบายของปลัดกระทรวงสาธารณสุข คือ อยากให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขมีพื้นที่ทํางานอยู่ที่ชุมชน ไม่ใช่ใช้เวลาส่วน
ใหญ่อยู่ในสถานบริการ จากปัญหาที่พบและจากนโยบายของปลัดกระทรวง ดังนั้นอาจจะมีการปฏิรูประบบรายงาน
ทั้งในระดับผู้ปฏิบัติและระดับนโยบาย ในส่วนของระดับนโยบายที่มีการปฏิรูปแล้วได้แก่ การส่งรายงานระหว่าง
กระทรวงกับกรม อาจมีการปรับตัวชี้วัดและระบบรายงานที่กรมได้ร้องขอไปยัง สปสช. ส่วนระบบรายงานที่ส่งตรง
ไปยัง สปสช. จะมีการพูดคุยกันระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับ สปสช. อีกครั้งหนึ่ง การปฏิรูปในระดับปฏิบัติ
นโยบายของสํ านัก งานสาธารณสุข จั งหวั ด น่ าน เรื่ องระบบข้อมู ล สื บเนื่ องจาก มี บุค ลากรในสั งกัด สํ านั ก งาน
สาธารณสุขจังหวัดน่าน จบทางด้านสารสนเทศทางสุขภาพ (Health Informatics) ได้แก่ นายแพทย์อิฎฐผล
เอี้ยววงษ์เจริญ ซึ่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน ได้มอบหมายงานให้ ช่วยปรับปรุงระบบข้อมูล ของสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดน่าน
เรื่องที่ 3 การตรวจราชการและนิเทศงาน เมื่อวันที่ 19 -21 มีนาคม 2557 ขอความร่วมมือจากทุก
หน่วยงานในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ศึกษาสิ่งที่เป็นข้อสังเกตจากการตรวจราชการและนิเทศงาน
นําไปศึกษาและปรับปรุงการดําเนินงานตามข้อสังเกตจากการตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 1 ประเด็นที่น่า
สนในใจ เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล CMI ข้อสังเกตจากการตรวจราชการและนิเทศงาน คือขอให้หน่วยงานในสังกัด
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน คีย์ข้อมูลลงในเว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุข
และมอบหมายให้กลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์ให้สําเนาเอกสารสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน ส่งให้กับพื้นที่
เรื่องที่ 4 การดําเนินงาน DHS ต้องทําความเข้าใจ โดย แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่หนึ่ง เรื่องการ
พัฒนาเชิงระบบ หมายถึง ขอบเขตหนึ่งซึ่งประกอบด้วยระบบบริการ Primary Health Care และ Hospital Care
ระบบของการดูแลสุขภาพ ประกอบไปด้วย ประชาชนในกลุ่มวัยต่างๆ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงานที่ไม่ใช่สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ชี้ให้เราเห็นองค์ประกอบทั้งหมดของระบบแล้วทําการพัฒนาให้
องค์ประกอบทั้งหมดสามารถทํางานร่วมกันอย่างเป็นระบบ ส่วนที่สอง ได้แก่ Best practices สิ่งที่อยากจะเน้น
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ย้ําในเรื่องการดําเนินงาน DHS ไม่ควรทําเพียงส่วนใดส่วนหนึ่ง อยากให้มีการดําเนินงานทั้ง 2 ส่วน พร้อมๆกัน สิ่ง
ที่อยากจะเห็นในส่วนของการพัฒนาระบบคือความเป็นหนึ่งเดียวของโรงพยาบาลชุมชน สํานักงานสาธารณสุข
อําเภอและ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตําบล
เรื่องที่ 5 เรื่องการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ตั้งแต่ 1 เมษายน 2557 จะมีการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
ด้วยกรอบของการวัดผลการดําเนินงานอย่างเข้มข้น ซึ่งได้นําเสนอกรอบการวัดผลการดําเนินงานใน การประชุม
กวป. ประจําเดือน กุมภาพันธ์ 2557
เรื่องที่ 6 กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่เข้าร่วมงานวันข้าราชการ ในวันที่ 1 เมษายน 2557 ซึ่งเป็น
เรื่องที่กระทรวงสาธารณสุขให้ความสําคัญอย่างยิ่ง จุดมุ่งหมายที่สําคัญเพื่อให้ข้าราชการหันกลับมาทบทวนและ
ตระหนักถึงเกียรติและศักดิ์ศรีของข้าราชการพลเรือน ต้องปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองให้ดี
ที่ประชุมรับทราบ
เรื่องจากรองนพ.สสจ.น่าน
นายเฉลิมพล พงษ์พิชิต กล่าวแทน นายชรินทร์ ดิปินตา เนื่องจากติดภารกิจ เรื่องการพิจารณาเบี้ยเลี้ยงเหมา
จ่ายในพื้นที่จังหวัดน่าน จุดประสงค์เพื่อ ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ธุระกันดารมีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ โดยเริ่มในวันที่ 1 เมษายน 2552 มีการประกาศใช้ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทน ฉบับที่ 4,6 และ ตั้งแต่ 1 เมษายน 2556 จนถึงปัจจุบัน ใช้หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ
เบิกจ่ายค่าตอบแทน ฉบับที่ 8 ซึ่งมีข้อแตกต่างกันดังนี้
(1) การเบิกจ่ายเงินเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย
ฉบับที่ 4,6 แบ่งตามเวลาปฏิบัติงาน(แพทย์/ทันต/เภสัช/
พยาบาลเฉพาะกันดาร1,2) ส่วนฉบับที่ 8 แบ่งตามเวลาปฏิบัติงาน
(2) กําหนดสายงานอื่นที่ปฏิบัติงานใน รพช.และ รพ.สต. ฉ.6 ฉบับที่ 4,6 พยาบาลพื้นที่ปกติ/เจ้าหน้าที่
อื่นที่ปฏิบัติงานใน รพช,รพ.สต ส่วนฉบับที่ 8 ผู้ที่ปฏิบัติงานให้บริการผู้ป่วยโดยตรง
(3) พยาบาลใน รพ.สต.ทุรกันดารตามกรรมการข้อ 9 ฉบับที่ 4,6 3,000 บาท/เดือน ส่วนฉบับ
ที่ 8 ไม่มีการกําหนดพื้นที่ทุรกันดารของ รพ.สต.อัตรา 1,200/1,800 บาท
(4) การปรั บ เปลี่ ย นพื้ น ที่ ข องสถานบริ ก ารจั ง หวั ด น่ า น ในฉบั บ ที่ 8 มี ก ารเปลี่ ย นแปลงดั ง นี้ อํ า เภอ
บ้านหลวง จากพื้นที่ทุรกันดารระดับ 2 เป็น พื้นที่เฉพาะ 1 อําเภอสองแคว จากพื้นที่ทุรกันดารระดับ 2 เป็น
พื้นที่เฉพาะ 1 อําเภอนาหมื่น จากพื้นที่ทุรกันดารระดับ 2 เป็น พื้นที่เฉพาะ 1 และ อําเภอแม่จริม จากพื้นที่
ทุรกันดารระดับ 1 เป็นพื้นที่ปกติ
(5) ประเด็นที่เปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนตามวิชาชีพ พยาบาลวิชาชีพใน รพ.สต. ฉบับที่ 4,6 ทุรกันดาร
3,000 บาท/คน/เดือน ในฉบับที่ 8 ไม่ได้กําหนดพื้นที่ แต่จ่ายตามอายุการทํางาน 1-3ปี และ 4 ปีขึ้นไป
จากที่ประชุมพิจารณาเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายในพื้นที่จังหวัดน่าน ที่ผ่านมาสรุปประเด็นผลกระทบที่เกิดจาก
การเปลี่ยนแปลง ดังนี้
1) อัตราการเบิกจ่ายตามวิชาชีพ ที่ลดลง
2) สายสนับสนุนไม่สามารถการเบิกจ่าย
3) การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ประกอบการเบิกจ่าย
4) สถานการณ์การเงินการคลังของโรงพยาบาล
5) การเบิกจ่ายงบประมาณ
6) ขวัญกําลังใจบุคลากร
ข้อเสนอแนะในที่ประชุมพิจารณาเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายในพื้นที่จังหวัดน่าน ในการแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้น
จากการเปลี่ยนแปลง ดังนี้
1) อุทธรณ์พื้นที่ของแม่จริมเป็นพื้นที่เฉพาะ 1
2) สร้างกลไก การเยียวยาและสร้างขวัญกําลังใจแก่บุคลากร
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3) เสนอกําหนดพื้นที่ รพ.สต.เหมือนกับกลุ่มโรงพยาบาล
4) เสนอการปรั บ ค่ า ตอบแทนแก่ บุค ลากรระดั บ รพ.สต.ในพื้น ที่ เ ฉพาะให้ ใ กล้ เคี ย งกั บ รพ.ในพื้ น ที่
เดียวกัน ผ่านคณะกรรมการค่าตอบแทนตามข้อ 9 ระดับจังหวัด
5) หารือจังหวัดเกี่ยวกับสถานะของ สสช. เป็นสถานบริการเหมือน รพ.สต.หรือไม่
6) การเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงให้กับ พนักงานสุขภาพชุมชน (พสช.) : ผู้ปฏิบัติงานให้บริการโดยตรงสายงานต่ํา
กว่าปริญญาตรี
มติที่ประชุม
1) ให้ทางหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน นัดประชุม คณะกรรมการ
ค่าตอบแทนตามข้อ 9 ระดับจังหวัดน่าน และนําข้อเสนอแนะในที่ประชุมพิจารณาเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย
ในพื้นที่จังหวัดน่าน ทั้งหมด 6 ข้อ เข้าที่ประชุมดังกล่าวด้วย
2) ให้ทางหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ทบทวน ข้อกฎหมาย ว่า
อํานาจของคณะกรรมการค่าตอบแทนตามข้อ 9 ระดับจังหวัด มีขอบเขตเช่นใดบ้าง
3) ให้คณะกรรมการพิจารณาเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายในพื้นที่จังหวัดน่าน ที่ได้เสนอเรื่องแนวทางในการแก้ไข
ประเด็นผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง ในกรณีที่เสนอเพิ่มค่าตอบแทนให้กับเจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงานในพื้นที่ ให้มีการวิเคราะห์แยกรายอําเภอว่าต้องใช้เงินงบประมาณเพิ่มมากขึ้นเพียงใดเพื่อ
นําเข้าเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการค่าตอบแทนตามข้อ 9 ระดับจังหวัดน่าน
4) เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน ไม่มีการกันงบประมาณไว้ช่วยเหลือในระดับจังหวัด เพราะได้มีการ
จัดสรรงบประมาณลงไปที่ Cup เป็นส่วนใหญ่ จึงขอให้ คปสอ. มีการพิจารณาร่วมกันว่าหากมีการเพิ่ม
ค่าตอบแทนดังที่ได้เสนอมาข้างต้น คปสอ. สามารถจ่ายได้หรือไม่ อย่างไร เพื่อจะได้นํามาพิจารณาใน
ที่ประชุมคณะกรรมการค่าตอบแทนตามข้อ 9 ระดับจังหวัดน่านต่อไป
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
- ไม่มี –
ระเบียบวาระที่ 3 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2557
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2557 และมีข้อเสนอให้ทางเลขานุการการประชุมสรุปรายงานการ
ประชุมให้แล้วเสร็จหลังจากการประชุม 1 อาทิตย์เพื่อให้ผู้บริหารระดับอําเภอนํามติต่างๆ ไปดําเนินการในพื้นที่
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 ติดตามรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2557
น.ส. นันทนา ปรีดาสุวรรณ แจ้งข้อสรุปการประชุมและผลการดําเนินงาน การประชุมครั้งที่ 1/2557 ซึ่งมี
ประเด็นสําคัญจากการประชุมประจําเดือนที่ผ่านมา รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 2
ประเด็นที่ 1 การพิจารณาข้อสรุปเบื้องต้นค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายมอบให้ รองฯ ชรินทร์ ดีปินตา เป็น
ประธานในการพิจารณา โดยใช้คณะกรรมการชุดเดิมหรือตั้งใหม่ แต่ให้เน้นเรื่องความครอบคลุมและมีส่วนร่วม
การพิจารณาขอให้ตั้งอยู่บนพื้นฐานความจําเป็นที่สุด ให้มีการเอาตัวเลขมาพิจารณา ดูบริบทของพื้นที่ และภาระ
งานจริงมาใช้ประกอบการพิจารณาซึ่งได้นําเสนอความก้าวหน้าในวาระของรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดไป
แล้ว
ประเด็นที่ 2 เรื่องการส่งข้อมูลผู้ป่วยต่างด้าวกรณีพบผู้ป่วยโรคติดต่อรุนแรง หากมีการให้บริการผู้ป่วยต่างด้าวใน
สถานบริการแล้วพบว่าป่วยเป็นโรคติดต่อรุนแรงให้มีการส่งเป็นหนังสือราชการแจ้งไปยังด่านควบคุมโรคติดต่อ
ระหว่างประเทศ ห้วยโก๋น จังหวัดน่าน ทาง เบอร์ Fax 054-693531 ผู้บริหารทุกอําเภอรับทราบแล้วในที่
ประชุม กวป.เดือน กุมภาพันธ์ 2557
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ประเด็นที่ 3 เรื่องการจัดเก็บค่าใช้จ่ายในการชันสูตรและแนวทางการจัดสรรค่าใช้จ่ายผู้ป่วยนอกกรณีตามจ่ายใน
จังหวัดและกรณีส่งต่อ/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน/การตรวจพิเศษ ในปีงบประมาณ 2557 มติที่ประชุม ให้มีการเรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายการชันสูตรในราคาต้นทุน และแนวทางการจัดสรรค่าใช้จ่ายผู้ป่วยนอกกรณีตามจ่ายในจังหวัดและกรณีส่ง
ต่อ/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน/การตรวจพิเศษ ในปีงบประมาณ 2557 ข้อมูลอ้างอิงจํานวนผู้ป่วยจากปีงบประมาณ 2556
ในการจัดสรร โดยโอนเงินไปให้หน่วยบริการรับส่งต่อเพื่อจะได้ไม่ต้องตามจ่ายรายเดือน ทั้งนี้จะนําเรื่องเข้าที่
ประชุม อปสจ. ครั้งต่อไปและได้มอบให้งานประกันสุขภาพ แจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าหน้าที่ในระดับปฏิบัติรับทราบ
โดยทั่วกัน ทั้ง 2 เรื่อง
นายปิยะ ศิริลักษณ์ สอบถามเรื่องการกําหนดประชุม อปสจ. ครั้งต่อไปคือเมื่อไหร่ และกล่าวว่าบทบาทของ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน มี 2 บทบาท บทบาทแรกคือ ปฏิบัติราชการที่เกี่ยวข้องในส่วนราชการทั้งหมด
และอีกส่วนหนึ่งคือ ผู้อํานวยการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาจังหวัด ซึ่งมีหน้าที่พิจารณาและ
ดําเนินการในกิจการที่เกี่ยวข้องกับ เงิน UC
นางกานดา ยุบล กล่าวว่า จะมีการประชุม อปสจ. ครั้งต่อไป ประมาณปลายเดือน เมษายน 2557 และใน
ปัจจุบันมีการโอนเงินจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัวงวดที่ 3 มีการโอนเงินเข้ามาจํานวน 3 แห่ง ได้แก่ รพ.น่าน รพ.
เวียงสา และ รพร.ปัว เนื่องจากหลังจากหักเงินเดือนแล้วโรงพยาบาลอื่นไม่มีเงินเหลือ ส่งผลให้ โรงพยาบาลชุมชน
ขนาดเล็กยังไม่มีการโอนเข้ามา ในรอบ 31 มีนาคม 2557 และทางเขต ได้ส่งข้อมูลค่าแรงและค่าตอบแทนมา
ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นข้อมูลจริงหรือไม่
นายปิยะ ศิริลักษณ์ กล่าวว่า วันที่ 3 เมษายน 2557 จะมีการประชุมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และตัวแทน
โรงพยาบาลชุมชน อยากให้ตัวแทนจากโรงพยาบาลชุมชน เข้าร่วมประชุมเพื่อสะท้อนปัญหาให้ทางกระทรวง
สาธารณสุขรับทราบปัญหาต่างๆ และให้ทางกลุ่มงานประกันสุขภาพ เตรียมข้อมูลการจัดสรรเงินดังกล่าวให้ด้วย
ประเด็นที่ 4 เรื่องการจัดส่งข้อมูลครุภัณฑ์ อยู่ระหว่างการติดตามรวบรวมข้อมูลจากพื้นที่
ประเด็นที่ 5 การกําหนดการลาและการมาทํางานสาย มติที่ประชุม หน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดน่านถือเกณฑ์
กําหนดการลาและการมาทํางานสาย ตามที่สาํ นักปลัดกระทรวงสาธารณสุขกําหนด และอยู่ในขั้นตอนของการเสนอ
ไปยังผู้มีอํานาจในการเลื่อนเงินเดือนทราบ หากมีการลงนามแล้วจะมีการแจ้งเวียนเรื่องอีกครั้ง
ประเด็นที่ 6 เรื่องค่าใช้จ่ายของนักเรียนทุนที่จบใหม่ต้องเป็นภาระของพื้นที่ มติที่ประชุม ให้ทางกลุ่มงานทรัพยากร
บุคคลจัดทํากรอบอัตรากําลังเพื่อใช้พิจารณาในการโยกย้ายเจ้าหน้าที่ และต้องมีการวางระบบบริหารการจัดการที่
ชัดเจน ขณะนี้กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลอยู่ระหว่างการดําเนินการจัดทํากรอบอัตรากําลัง
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 สถานการณ์ระบาดวิทยาประจําเดือนมีนาคม 2557
น.ส.คนึง คํารังษี นําเสนอข้อมูลจํานวนบัตรรายงาน 506/507 และสถานการณ์ระบาดวิทยาประจําเดือน
มีนาคม 2557 ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 25 มีนาคม 2557 จากบัตรรายงาน 506 จํานวน 2,032 บัตร
จําแนกรายสถานบริการและรายอําเภอดังนี้
สถานบริการ

จํานวน
(แห่ง)

โรงพยาบาลทั่วไป
โรงพยาบาลค่ายฯ
โรงพยาบาลชุมชน
รพ.สต./สสช.
รวม

1
1
13
152
167

จํานวนบัตร
ที่ส่งทัง้ หมด
122
11
1,014
794
2,032

บัตรที่สง่ เดือนนี้
ร้อยละของบัตร จํานวนบัตร
ที่ส่งทัง้ หมด
ที่ส่งทันเวลา
6.00
34
0.54
3
54.38
1,033
39.07
690
100.00
1,760

ร้อยละของ หมายเหตุ
ความทันเวลา
1.93
0.17
58.69
39.20
78.78
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รายละเอียดแยกสถานบริการและหน่วยงาน ตามเอกสารหมายเลข 3
สถานการณ์ระบาดวิทยาประจําเดือนมีนาคม 2557
1) โรคติดต่อที่มีความสําคัญสูงในประเทศไทย 13 โรค และพบผู้ป่วยในจังหวัดน่าน จํานวน 4 โรค
ได้แก่
- Pneumonia พบผู้ป่วยจํานวน 369 ราย ไม่พบผู้เสียชีวิต
- Leptospirosis พบผู้ป่วยจํานวน 2 ราย ไม่พบผู้เสียชีวิต
- Measles พบผู้ป่วยจํานวน 1 ราย ไม่พบผู้เสียชีวิต
- โรคไข้เลือดออก ( DHF + DF +DSS ) พบผู้ป่วยจํานวน 2 ราย ไม่พบผู้เสียชีวิต
2) สถานการณ์ไข้เลือดออกจังหวัดน่าน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2557 พบผู้ป่วย
2 ราย อัตราป่วย 1.23 ต่อแสนประชากร ไม่พบผู้เสียชีวิต จําแนกรายอําเภอพบในพื้นที่อําเภอเมือง จํานวน 1
ราย อัตราป่วย 1.70 ต่อแสนประชากร และอําเภอท่าวังผา จํานวน 1 ราย อัตราป่วย 1.94 ต่อแสนประชากร
ดังนั้นจึงต้องมีการควบคุมป้องกัน และเฝ้าระวังทางระบาดอย่างต่อเนื่อง
3) สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ จังหวัดน่าน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2557 พบ
ผู้ป่วย 35 ราย อัตราป่วย 13.53 ต่อประชากรแสนคน ไม่พบผู้เสียชีวิต จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า หากเทียบ
กับค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี พบว่า ณ ช่วงเวลาเดียวกัน มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา จึงขอให้ศูนย์ระบาด
วิทยาอําเภอดําเนินการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดในพื้นที่ รวมทั้งการดําเนินการเฝ้าระวัง
อาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ ตามระบบ (ILI) อย่างต่อเนื่องด้วย ซึ่งของจังหวัดน่าน ยังส่งรายงานไม่ถึงร้อยละ 50 ของ
15 อําเภอ
4) สถานการณ์โรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา เดือนมีนาคม 2557 10 อันดับโรค ของจังหวัดน่าน
นับตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2557 โรคที่พบมากเป็นอันดับที่ 1 คือ อุจาระร่วง
พบผู้ป่วย จํานวน 615 ราย อัตราป่วย 128.94 ต่อประชากรแสนคน ลดลง จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ในช่วง
เวลาเดียวกันพบผู้ป่วย 683 ราย อัตราป่วย 143.20 ต่อประชากรแสนคน พบอัตราป่วยมากที่สุด ที่อําเภอทุ่ง
ช้าง อัตราป่วย 229.82 ต่อประชากรแสนคน (จํานวน 42 ราย) รองลงมาได้แก่อําเภอนาน้อยและอําเภอท่าวัง
ผา อัตราป่วย 223.78 (73 ราย) และ 202.95 ( 104 ราย) ต่อประชากรแสนคน ตามลําดับ โรคที่พบมากเป็น
อันดับที่ 2 คือ สุกใส พบผู้ป่วย จํานวน 388 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 81.35 ต่อประชากรแสนคน เพิ่มขึ้น
จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ในช่วงเวลาเดียวกันพบผู้ป่วย 98 ราย อัตราป่วย 20.55 ต่อประชากรแสนคน พบ
อัตราป่วยมากที่สุด ที่อําเภอสันติสุขอัตราป่วย 341.34 ต่อประชากรแสนคน (จํานวน 54 ราย) รองลงมาได้แก่
อําเภอเชียงกลาง และอําเภอสองแคว อัตรา 252.35 (71 ราย) และ 134.43 ( 16 ราย) ต่อประชากรแสนคน
ตามลําดับ และ โรคที่พบมากเป็นอันดับที่ 3 คือ ไข้ไม่ทราบสาเหตุ พบผู้ป่วย จํานวน ทั้งสิ้น 352 ราย คิดเป็น
อัตราป่วย 73.80 ต่อประชากรแสนคน ลดลง จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ในช่วงเวลาเดียวกันพบผู้ป่วย 383
ราย อั ต ราป่ ว ย 80.30 ต่ อ ประชากรแสนคน พบอัต ราป่ ว ยมากที่ สุ ด ที่ อํ า เภอบ่ อ เกลื อ อั ต ราป่ ว ยเท่ า กั บ
302.16 ต่อประชากรแสนคน (จํานวน 44ราย) รองลงมาได้แก่อําเภอ สองแคว และ อําเภอ นาน้อย อัตราป่วย
226.85 (27 ราย) และ 119.55 ( 39 ราย) ต่อประชากรแสนคน ตามลําดับ
5) ผลการประเมินรับรองมาตรฐาน SRRT ระดับอําเภอ จากกลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง สํานักควบคุม
ป้องกันโรคที่ 10 เชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2557 จังหวัดน่าน จํานวน 6 อําเภอ รายละเอียดดังนี้ อําเภอเฉลิม
พระเกียรติ ผ่าน ระดับพื้นฐาน ,อําเภอบ่อเกลือ ผ่าน ระดับพื้นฐาน ,อําเภอเชียงกลาง ผ่าน ระดับพื้นฐาน,อําเภอ
นาหมื่น ผ่าน ระดับพื้นฐาน ,อําเภอบ้านหลวง ผ่าน ระดับพื้นฐาน และอําเภอแม่จริม ผ่าน ระดับพื้นฐาน
6) การเกิด Outbreak อาหารเป็นพิษจากการรับประทานลาบเนื้อเก้งดิบ ตําบลเรือง อําเภอเมือง จังหวัด
น่าน วันที่ 10 – 12 มีนาคม 2557 การสอบสวนการระบาดเบื้องต้นจากทีมสอบสวนโรคอําเภอเมืองน่าน ได้ออก
สอบสวนในพื้นที่ พบว่า เก้งที่ประชาชนนํามาชําแหละได้นํามาจากบ้านสองแคว หมู่ที่ 5 ตําบลสะเนียน อําเภอ
เมืองน่าน นํามาชําแหละในบ้านดอนเฟือง หมู่ที่ 2 แล้วจําหน่ายจ่ายแจกไปในหมู่ที่ 2 และ บ้านตาแวน หมู่ที่ 4
ตําบลเรือง จํานวนทั้งหมด 7 หลังคาเรือน โดยผู้ป่วยทุกรายให้ประวัติว่ารับประทานลาบเก้งดิบทุกราย และมีผู้ที่
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กินร่วมกันจํานวน 22 ราย และได้เก็บตัวอย่างเนื้อเก้งที่เหลือส่งตรวจเชื้อทางห้องปฏิบัติการแล้ว ทั้งนี้ผู้ป่วยที่มา
รับการรักษาที่โรงพยาบาลน่าน ทีมสอบสวนโรค รพ.น่าน ได้ดําเนินการเก็บตัวอย่างอุจจาระ ส่งตรวจหาเชื้อ ทาง
ห้องปฏิบัติการแล้ว (ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ)
นางเจริญลักษณ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
กล่าวว่า จากสถานการณ์การขาดแคลนของ ยาโอเซลทามิเวียร์
(Oseltamivir) ส่งผลให้โณงพยาบาลที่สั่งยาดังกล่าวมาไม่ได้รับยา ทาง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านได้ปรึกษา
กับทาง สคร.10 และ องค์การเภสัช เบื้องต้น ได้รับจัดสรรยาโอเซลทามิเวียร์ (Oseltamivir) ขนาด 75 มิลิกรัม
มา จํานวน 1,700 เม็ด และ ขนาด 30 มิลิกรัม จํานวน 1,500 เม็ด ซึ่งจะทําการจัดสรรให้กับโรงพยาบาลที่ขาด
และจัดสรรตามจํานวน คนไข้ ILI ที่เพิ่มมากขึ้นด้วย
ที่ประชุมรับทราบ
5.2 เรื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นายสมัคร โอ้ทา แจ้งกับที่ประชุม จํานวน 3 เรื่อง ดังนี้ 1) การดําเนินงานโครงการพัฒนาอําเภอควบคุมโรค
เข้มแข็ง พื้นที่ดําเนินการในจังหวัดน่านได้แก่ อําเภอเวียงสาและในอําเภอทุ่งช้าง ซึ่งทางหน่วยควบคุมโรคมีการเข้า
ร่วมประชุมกับพื้นที่และร่วมดําเนินการกิจกรรมของโครงการ โดยจะมีการเข้าร่วมประชุมวางแผนการดําเนินงาน
โครงการกับอําเภอทุ่งช้างในช่วงปลายเดือนเมษายน 2557 นี้ 2) เรื่องการศึกษาความไวของสารเคมีต่อการกําจัด
ยุง ได้ดําเนินการในพื้นที่อําเภอเมืองและได้คืนข้อมูลให้กับพื้นที่และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านเรียบร้อยแล้ว
3) เรื่องการสุ่มประเมิ นค่ าดัชนีลู กน้ํ ายุงลาย ใน หมู่ ที่ 3 ตําบลป่ากลาง ยังคงพบ ลูกน้ํายุงลาย และในวัน นี้
เจ้าหน้าที่หน่วยควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลงได้ลงสุ่มประเมินค่าดัชนีลูกน้ํายุงลาย ในพื้นที่ หมู่ที่ 5 ตําบลบ่อสวก
หากดําเนินการแล้วเสร็จจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
ที่ประชุมรับทราบ
5.3 โปรแกรมเยี่ยมบ้าน ( Home Health Care )
นางระเบียบ วงศ์วิวัฒน์ธนะ กล่าวถึงโปรแกรมเยี่ยมบ้าน ( Home Health Care ) การดูแลต่อเนื่องจาก
โรงพยาบาลน่านสู่ชุมชนแบบบูรณาการ ปัญหาที่พบจากการดําเนินงานการติดตามคนไข้คือขาดการส่งต่อข้อมูล
การเยี่ยมบ้านไปยัง รพสต.และ รพช. ในผู้ป่วยบางราย การส่งต่อข้อมูลล่าช้า บางรพ.สต. รพช.ได้รับข้อมูลเกิน 7
วันหลังผู้ป่วยกลับบ้านไปแล้ว และ รพ.สต. เยี่ยมแล้ว แต่ไม่ได้ตอบกลับข้อมูล จึงได้จัดทําโปรแกรมเยี่ยมบ้าน
( Home Health Care ) ขึ้น เป้าหมายคือลดอัตราการกลับเข้ารักษาซ้ําในโรงพยาบาล (Re-admission)
ลดอัตราการเกิดRespiratory failure และเพื่อ คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผลจากการดําเนินการดังกล่าวพบว่าผู้ป่วย
ได้รับการดูแลร่วมกันเป็นทีมที่มี ประสิทธิภาพ และเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งจังหวัด อัตราการกลับมารักษาซ้ํา
ลดลงอัตราการเกิดRespiratory failure มีแนวโน้มลดลง และ ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พบร้อยละ 94.04
คู่มือและแนวปฏิบัติการใช้โปรแกรม เยี่ยมบ้าน ( Home Health Care ) สามารถดูรายละเอียดได้ตามเอกสาร
ประกอบการประชุม กวป. ประจําเดือน มีนาคม 2557 เอกสาร หมายเลข 5 สถานพยาบาลแต่ละแห่งสามารถ
พิ ม พ์ ร ายงานเพื่ อใช้ ต ามความต้ องการได้ และสามารถเชื่อ มต่ อกั บ โรงพยาบาลน่ า นได้ อย่ า งเป็น ปั จจุ บัน ทาง
อินเตอนร์เน็ตในโปรแกรมเยี่ยมบ้าน ( Home Health Care ) ดังกล่าว เมื่อพบข้อขัดข้องใดๆในการใช้โปรแกรม
ติดต่อได้ที่ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลน่าน
นายนิธิวัชร์ แสงเรือง
กล่าวว่า ปัญหาที่พบจากการใช้โปรแกรมคือ รายชื่อคนไข้ไม่ตรงกับสถานบริการ
นายกิตติศักดิ์ เกษตรสินสมบัติ เสนอว่าให้ส่งข้อมูลการติดตามคนไข้ส่งไปยังศูนย์ระดับอําเภอ โดยศูนย์ฯจะเป็น
ศูนย์กลางในการประสานงานติดตามคนไข้
ที่ประชุมรับทราบ
5.4 แนวทางการวินิจฉัยและดูแลรักษาผู้ป่วยที่เข้าข่ายสงสัยไข้หวัดใหญ่
น.ส. เฉลิมขวัญ ขัดขจร กล่าวว่าในสถานการณ์ปัจจุบันของโรคไข้หวัดใหญ่ ในช่วงเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์
พบผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง และเสียชีวิตจากโรคไข้หวัดใหญ่ชนิดเอ H1N1/2009 จํานวนมากว่า 3 ปีที่ผ่านมาใน
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ช่วงเวลาเดียวกันอย่างชัดเจนพบผู้เสียชีวิตในทุกภาคโดยเฉพาะภาคเหนือรวมถึงผู้ป่วยปอดอักเสบรุนแรงเพิ่มขึ้น
เช่นกันเพื่อให้การดําเนินงานการเฝ้าระวังเตรียมความพร้อมรองรับการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่เป็นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และสามารถลดจํานวนผู้ป่วยที่เข้าข่ายสงสัยไข้หวัดใหญ่ได้ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ได้ส่ง
แนวทางการวินิจฉัยและดูแลรักษาผู้ป่วยที่เข้าข่ายสงสัยไข้หวัดใหญ่ (CPG) ของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อใช้เป็น
แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วย และกระจายให้บุคลากรทางการแพทย์ ในโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนเมื่อวันที่
16 มีนาคม 2557 และสามารถ download เอกสารฉบับสมบูรณ์ได้ที่เว็ปไซต์สํานักโรคติดต่ออุบัติใหม่
ที่ประชุมรับทราบ
5.5 แนวทางการดําเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ 2557
น.ส. เฉลิมขวัญ ขัดขจร แจ้งแนวทางแนวทางการดําเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 2557 วันที่ 11-17 เมษายน 2557 และมีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทาง
ถนนจังหวัดน่าน 7 วันอันตราย สถานที่ ณ ศาลากลางจังหวัดน่าน อําเภอเมือง จังหวัดน่าน กลุ่มงานควบคุมโรคจะ
มีการจัดประชุมเน้นย้ําป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2557 ในวันที่ 4 เมษายน 2557
และ ขอฝากให้ทางผู้บริหารระดับอําเภอเน้นย้ําให้ผู้ปฏิบัติคีย์ข้อมูลผ่านทางโปรแกรมของ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน
(สพฉ.) เมื่อเกิดอุบัติเหตุ
ที่ประชุมรับทราบ
5.6 รายงานความก้าวหน้าการประเมินผลและปรับปรุงระบบควบคุมภายใน ประจําปี 2557 เดือน มีนาคม
นางอรุณี ตั้งจิตนุสรณ์ รายงานความก้าวหน้าการประเมินผลและปรับปรุงระบบควบคุมภายใน ประจําปี 2557
เดือน มีนาคม ดังนี้
1) การตรวจสอบพัสดุประจําปี 2556 หน่วยงานที่รายงานการตรวจสอบพัสดุประจําปี 2557 แล้ว มี
จํานวน 25 แห่ง อยู่ระหว่างแก้ไขรายงานฯ จํานวน 4 แห่ง ยังไม่จัดส่งรายงาน จํานวน 1 แห่ง
2) งานตรวจสอบภายใน แผนปฏิบัติงานออกพื้นที่ตรวจสอบภายในระดับอําเภอมีหน่วยงานที่ส่งเรื่องขอ
อนุมัติแผนดําเนินการแล้วจํานวน 5 แห่ง ยังคงค้างอีก 10 แห่ง และขอให้ระดับอําเภอส่งแผนให้ นพ.สสจ.น่าน
ทราบและอนุมัติ และ หากหน่วยงานใดขออนุมัติต่อนายอําเภอแล้ว ก็ขอให้แจ้ง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
ทราบด้วย
3) การควบคุมภายใน
ปัญหาที่พบ
(1) ส่วนใหญ่หน่วยงานไม่ได้จัดทําโครงการ ถือเป็นการปฏิบัติงานตามแผนการดําเนินงานปกติ สําหรับ
หน่วยงานที่มีการจัดทําแผนงานโครงการ ระบุหลักการเหตุผลยังไม่ชัดเจน ยังไม่ตอบปัญหาของพื้นที่
(2) ไม่มีแผนการกํากับการปฏิบัติงานทั้งการควบคุมภายใน และตรวจสอบภายใน
(3) มีความไม่ทันเวลาในการจัดส่งรายงาน ส่วนใหญ่เป็นเรื่องการขาดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
โดยตรง ขาดการกํ า กั บ ติ ด ตามอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง บุ ค ลากรส่ ว นใหญ่ ข ององค์ ก รเป็ น บุ ค ลากรทางการแพทย์
ให้ความสําคัญในหน้าที่หลักในการบริการ ขาดการบริหารจัดการกํากับติดตามอย่างต่อเนื่องและเป็นลายลักษณ์
อักษร
ข้อเสนอแนะ
(1) การเขียนแผนงานโครงการ แนะนําวิธีการเขียนให้ตรงประเด็นชัดเจน และตอบปัญหาที่เกิดขึ้นใน
พื้นที่ มีการกํากับติดตามประเมินผลที่ได้จากการจัดทําโครงการ
(2) ให้ทุกหน่วยงานจัดทําแผนการปฏิบัติงาน กํากับการดําเนินการควบคุมภายใน และ การตรวจสอบ
ภายใน เพื่อเป็นเครื่องมือกํากับติดตามอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม
(3) ขอให้มีการสื่อสารกํากับติดตามการประเมินผลและปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน พร้อมให้
ความรู้ให้ต่อเนื่องและเป็นลายลักษณ์อักษร
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(4) ให้รายงานผลการบริหารความเสี่ยงในการดําเนินงานควบคุมภายในด้านต่าง ๆ ที่มี ความเสี่ยงอย่าง
ต่อเนื่องและมีกระบวนการแก้ไขปัญหาความเสี่ยงที่เกิดขึ้นชัดเจน มีการกํากับติดตามอย่าง ต่อเนื่อง
(5) ให้ ทุ ก หน่ ว ยงานจั ด ทํ า คํ า สั่ ง แต่ ง ตั้ ง เจ้า หน้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบงานควบคุม ภายในประจํ า ทุ ก หน่ ว ยงาน
(ตัวอย่างจะวางWinScp กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานตรวจสอบและควบคุมภายใน สสจ.น่าน)
4) การจัดส่งข้อมูลครุภัณฑ์ โรงพยาบาลที่ยังไม่มีการจัดส่งข้อมูล ได้แก่ รพ.สองแคว รพ.แม่จริม รพ.
นาน้อย และ รพ.ทุ่งช้าง สํานักงานสาธารณสุขอําเภอที่ยังไม่ได้จัดส่งข้อมูล ได้แก่ สสอ.แม่จริม สสอ.เมืองน่าน
สสอ.ท่าวังผา สสอ.นาหมื่น สสอ.บ่อเกลือ สสอ.ภูเพียง และสสอ.เฉลิมพระเกียรติ
มติที่ประชุม ขอให้จัดส่งข้อมูลดังกล่าวมายังสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ภายในวันที่ 11 เมษายน 2557 อีก
ครั้งหนึ่ง
5) การกําหนดพื้นที่ รพ.สต. ให้เหมือนกับ โรงพยาบาล กลุ่มงานบริหารงานทั่วไปได้จัดส่งหนังสือให้เมื่อ
วันที่ 14 กันยายน 2556 มติที่ประชุม ทางสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านจะจัดส่งสําเนาหนังสือให้กับทางพื้นที่
นายปิยะ ศิริลักษณ์ กล่าวว่า 1) ฝากให้ผู้บริหารทุกโรงพยาบาลทําคําสั่งมอบหมายงาน ให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคน ให้
ชั ด เจนในเรื่อ งของบทบาทหน้ าที่ เพื่ อ ใช้ ใ นการประเมิน บุ ค คลและผลงาน 2) ฝากให้ กลุ่ ม งานในสํา นั ก งาน
สาธารณสุขจังหวัดน่าน หากมีหน่วยงานใดที่ไม่จัดส่งรายงาน ให้ทําสรุปรายชื่อหน่วยงานใดที่ไม่จัดส่งรายงาน
รายงานให้ผู้บริหารระดับจังหวัดทราบด้วย เพื่อใช้ประกอบในการประเมินบุคคลและผลงาน 3) ในกรณีที่อําเภอ
ติดต่อมายังสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด แล้วไม่ได้รับการตอบสนอง ขอให้มีการรายงานให้ผู้บริหารระดับจังหวัด
ทราบเพื่อใช้ประกอบในการประเมินบุคคลและผลงานของหัวหน้ากลุ่มงานใน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
6) จะมีการจัดประชุมเรื่องการควบคุมภายใน ให้กับกลุ่มเป้าหมายคือเจ้าหน้าที่ในระดับตําบล โดยสมาคม
หมออนามัยจะเป็นผู้จัดโดยมีค่าใช้จ่ายลงทะเบียน
ที่ประชุมรับทราบ
6.วาระอื่นๆ
นันทมิตร นันทเสน กล่าวว่า ได้ประสานงานกับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเรื่องการจัดทําโครงการจัดหายูนิต
ทําฟันพร้อมอุปกรณ์ครบชุด สําหรับ รพ.สต. และ ศสม. ในพื้นที่จังหวัดน่าน ปี 2558 – 2560 จุดประสงค์ เพื่อ
ปรับปรุงพัฒนาบริการสาธารณะพื้นฐานที่ทันสมัยและจําเป็นต่อการเพิ่มความสามารถในการยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนจังหวัดน่านและเพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรมในสถานบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ การ
ให้บริการส่งเสริม ทั นตสุขภาพ งานทันตกรรมป้องกัน และบทบาทขององค์การบริห ารส่วนจังหวัดสามารถ
สนับสนุนให้กับหน่วยงานที่เป็นนิติบุคคลที่ให้บริการทางสุขภาพ โดยการจัดซื้อจัดจ้างจัดทําโดยองค์การบริหารส่วน
จังหวัด
นายกมล เศรษฐชัยยันต์ กล่าวว่า รูปแบบการดําเนินการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด คือ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดจะดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และนําครุภัณฑ์ดังกล่าวมาให้พื้นที่ที่มีความจําเป็นในการใช้
นายปิยะ ศิริลักษณ์ กล่าวว่า ขอให้นํายูนิตทําฟันดังกล่าวไปใช้ในพื้นที่ที่มีบุคลากรที่พร้อมให้บริการ ต้องไม่มีการ
จัดวางยูนิตแล้วขอบุคลากรไปเพิ่มเติม
ที่ประชุมรับทราบ
นายนิธิวัชร์ แสงเรือง สอบถามเรื่องการเบิกค่าตอบแทนในวันหยุดราชการช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2557 วันที่
11-17 เมษายน 2557 ว่าจะให้มีการเบิกค่าตอบแทนอย่างไร
นางอรุณี ตั้งจิตนุสรณ์ แจ้งว่าจะมีหนังสือแจ้งมาจากกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นแนวทางในเบิกจ่าย
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นันทมิตร นันทเสน กล่าวว่าหนังสือแจ้งมาจากกระทรวงสาธารณสุข จะให้มีการเบิกค่าตอบแทน ไม่เกิน 2 เท่า
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับที่ประชุมคณะกรรมการค่าตอบแทนตามข้อ 9 ระดับจังหวัดน่าน ว่าจะให้จ่ายเท่าไหร่ ที่ผ่านมาตกลง
กันที่ 1.5 เท่า
มติที่ประชุม การจ่ายค่าตอบแทนวันหยุดช่วงสงกรานต์ให้สามารถจ่ายค่าตอบแทนนอกเวลาราชการได้เป็น 1.5
เท่าของอัตราค่าตอบแทน ทัง้ นี้ต้องสอดคล้องกับหนังสือสั่งการจากกระทรวงสาธารณสุขที่จะแจ้งมาภายหลัง โดย
มีเงื่อนไขว่า หน่วยบริการต้องไม่เพิ่มอัตรากําลังการอยู่เวรนอกเวลาจากวันหยุดช่วงปกติ
เลิกประชุม เวลา

16.30

น.

นางสาวเพ็ญพักตร์ ภิรัญคํา
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
จดรายงานประชุม

นางสาวนันทนา ปรีดาสุวรรณ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ตรวจรายงานประชุม

-๑๒-

ข้อสรุปการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
ครั้งที่ 3 / ๒๕๕7 ประจําเดือนมีนาคม
วันอังคาร ที่ 1 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุม ๑ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
เรื่อง
1. พิจารณา
ข้อสรุปเบือ้ งต้น
ค่าตอบแทนเบีย้
เลี้ยงเหมาจ่าย

ข้อสรุปทีป่ ระชุม

ผู้รบั ผิดชอบ

ผลการดําเนินงาน

1) มอบหมายให้ คปสอ. พิ จ ารณาร่ ว มกั น ว่ า หากมี ก ารเพิ่ ม
ค่ า ตอบแทนดั ง ที่ ไ ด้ เ สนอมาในที่ ป ระชุ ม คปสอ. สามารถจ่ า ยได้
หรือไม่ อย่างไร เพื่อจะได้นํามาพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการ
ค่าตอบแทนตามข้อ 9 ระดับจังหวัดน่านต่อไป
2) มอบหมายให้คณะกรรมการประชุมพิจารณาเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายใน
พื้ น ที่ กลั บ ไปพิ จ ารณากรณี ที่ เ สนอค่ า ตอบแทนให้ กั บ เจ้ า หน้ า ที่ ที่
ปฏิบัติงานในพื้นที่เพิ่มเติม ให้วิเคราะห์แยกรายอําเภอว่าต้องใช้เงิน
งบประมาณเพิ่ ม ขึ้ น เพี ย งใดและนํ า ข้ อ มู ล มานํ า เสนอในที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการค่าตอบแทนตามข้อ 9 ระดับจังหวัดน่าน
3) มอบหมายให้ หั ว หน้ า กลุ่ ม งานบริ ห ารงานทั่ ว ไป นั ด ประชุ ม
คณะกรรมการค่าตอบแทนตามข้อ 9 ระดับจังหวัดน่านพร้อมกับ
ทบทวนข้อกฎหมายว่าอํานาจของคณะกรรมการค่าตอบแทนตามข้อ
9 มีขอบเขตเช่นใดบ้าง

- คณะกรรมการ
ประชุมพิจารณา
เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย
ในพื้นที่
- คปสอ.ทุกแห่ง

- อยู่ระหว่าง
ดําเนินการนัดประชุม
คณะกรรมการ
ค่าตอบแทนตามข้อ 9
ระดับจังหวัดน่าน

- กลุ่มงาน
บริหารงานทัว่ ไป

2. เรื่องการจัดส่ง
ข้อมูลครุภัณฑ์

- ให้ โรงพยาบาลและ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอที่ยังไม่ได้จัดส่ง กลุ่มงาน
ข้ อ มู ล ให้ ส่ ง ข้ อ มู ล ให้ กั บ กลุ่ ม งานบริ ห ารงานทั่ ว ไป สํ า นั ก งาน บริหารงานทัว่ ไป
สาธารณสุขจังหวัดน่าน ภายในวันที่ 11 เมษายน 2557

3. การดําเนินงาน
ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 2557

- ให้สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งเตรียมการรับมือกับอุบัติเหตุ
ที่อาจเกิดเพิ่มขึ้น เตรียมความพร้อมทั้งด้านบุคลากร เครื่องมือ
เวชภั ณ ฑ์ ระบบการสื่ อ สาร ที่ ใ ช้ใ นการแจ้ง เหตุ / ประสานกั บ
โรงพยาบาลต่างๆ หน่วย EMS ต้องมีความพร้อมในการให้บริการ
ในกรณีที่มีการเกิดอุบัติเหตุให้หาปัจจัยที่เป็นสาเหตุของอุบัติเหตุ
และรายงานข้อมูลไปยังคณะกรรมการที่ดูแลเกี่ยวกับอุบัติเหตุ
อุ บั ติ ภั ย ทางถนน เพื่ อ ใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล ในการพิ จ ารณาถึ ง สาเหตุ
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ และหาแนวทางแก้ไข

4. การจ่าย

- จ่ายค่าตอบแทนนอกเวลาราชการได้เป็น 1.5 เท่าของอัตรา

ค่าตอบแทน
วันหยุดช่วง
สงกรานต์ ปี
2557

- ทุกสถานบริการ
สาธารณสุขทุกแห่ง
- กลุ่มงานควบคุม
โรค สสจ.น่าน

กลุ่มงาน
ค่าตอบแทน ทั้งนี้ต้องสอดคล้องกับหนังสือสั่งการจากกระทรวง บริหารงานทัว่ ไป

สาธารณสุขที่จะแจ้งมาภายหลัง โดยมีเงื่อนไขว่า หน่วยบริการ
ต้องไม่เพิ่มอัตรากําลังการอยู่เวรนอกเวลาจากวันหยุดช่วงปกติ

- อยู่ระหว่างการ
ติดตามรวบรวมข้อมูล
จากพื้นที่ ที่ค้างส่ง
จํานวน 7 สถาน
บริการ ได้แก่ รพ.สอง
แคว,รพ.แม่จริม ,สสอ.
ท่าวังผา ,สสอ.นาหมื่น
,สสอ.ภูเพียงและสสอ.
เฉลิมพระเกียรติ
(ข้อมูล ณ วันที่ 10
เม.ย 57 )

-๑๓-

เรื่อง
5.ข้อสั่งการจาก
นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดน่าน

ข้อสรุปทีป่ ระชุม

ผู้รบั ผิดชอบ

- ให้ ผู้ บ ริ ห ารระดั บ อํ า เภอทํ า คํ า สั่ ง มอบหมายงาน ให้ กั บ - ผอ.รพ. และ
เจ้าหน้าที่ทุกคน ให้ชัดเจนในเรื่องของบทบาทหน้าที่ เพื่อใช้ใน
การประเมินบุคคลและผลงาน
- ให้ ก ลุ่ ม งานในสํ า นั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด น่ า น หากมี
หน่วยงานใดที่ไม่จัดส่งรายงาน ให้ทําสรุปรายชื่อหน่วยงานใดที่
ไม่จัดส่งรายงาน รายงานให้ผู้บริหารระดับจังหวัดทราบด้วย
เพื่อใช้ประกอบในการประเมินบุคคลและผลงาน
- ในกรณีที่อําเภอติดต่อมายังสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด แล้ว
ไม่ได้รับการตอบสนอง ขอให้มีการรายงานให้ผู้บริหารระดับ
จังหวัดทราบเพื่อใช้ประกอบในการประเมินบุคคลและผลงาน
ของหัวหน้ากลุ่มงานใน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

สาธารณสุขอําเภอ
ทุกแห่ง
- กลุ่มงานทุกกลุ่ม
ใน สสจ.น่าน
- โรงพยาบาลและ
สาธารณสุขอําเภอ
ทุกแห่ง

ผลการดําเนินงาน

