รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
ครั้งที่ 4/2557
วันพุธที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2557
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
นายปิยะพงษ์
นส.เยาวลักษณ์
นายสมจิตต์
นายชรินทร์
นายศุภชัย
น.ส.นันทนา
นางรอยพิมพ์
นางอรุณี
น.ส.เฉลิมขวัญ
นางพรพิมล
นางกานดา
นางบุญทิวา
น.ส.สุนีย์พร
นายมณูศิลป์
นายอานันต์
นายถนัด
นายพงษ์เทพ
นายสุทิน
นายนิยม
นายจงจิต
นายสมชาย
นายอุดม
นายธวัช
นายบุญรวม
นายชัยวุฒิ
นายนิยม
นายศิลป์
นายกมล
นายชูชีพ
นางศรัจจันทร์
นายชุมพล

ศิริลักษณ์
จงรักษ์
อนุรักษ์
ใจวิถี
ดีปินตา
ใหม่นิถะ
ปรีดาสุวรรณ
นาระทะ
ตั้งจิตนุสรณ์
ขัดขจร
หล้าปิงเมือง
ยุบล
การมานะกิจการกุล
ถีจันทร์
ศิริมาตย์
ศิริ
ใบยา
วงศ์วัชรไพบูลย์
เขื่อนเป๊ก
สุนทร
ปินศิริ
ศิริมาตร์
พานิช
สิทธิยศ
ยอดศรี
วันควร
ศิริ
อายุยืน
ไชยอามิตร
ปัญญานะ
อุดมแก้วกาญจน์
สุทธิ

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน
แทนผู้อํานวยการโรงพยาบาลน่าน
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านบริการทางวิชาการ)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านส่งเสริมพัฒนา)
รก.นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
แทนหัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ
แทนหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ
หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชศาสตร์และอาชีวอนามัยสิ่งแวดล้อม
หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
หัวหน้ากลุ่มเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลน่าน
สาธารณสุขอําเภอปัว
แทนสาธารณสุขอําเภอท่าวังผา
สาธารณสุขอําเภอนาน้อย
สาธารณสุขอําเภอเวียงสา
สาธารณสุขอําเภอเมือง
สาธารณสุขอําเภอภูเพียง
สาธารณสุขอําเภอแม่จริม
สาธารณสุขอําเภอบ่อเกลือ
สาธารณสุขอําเภอสันติสุข
สาธารณสุขอําเภอบ้านหลวง
สาธารณสุขอําเภอทุ่งช้าง
สาธารณสุขอําเภอเชียงกลาง
สาธารณสุขอําเภอสองแคว
สาธารณสุขอําเภอนาหมื่น
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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

นายอัชฌาวัฒน์
น.ส.จุฬาลักษณ์
นายปุณอําพล
นายดิเรก
นายเกียรติศักดิ์
นายเทพวรวิทย์
น.ส.สุรีย์พรรณ
นายอภิชิต
นายนิธิวัชร์
นายเฉลิมพล
ว่าที่ร.ต.สุรชาติ
นางเวณิกา
น.ส.นุชนารถ
นางประทุม
นายมนตรี
น.ส.คนึง
นส.สุมาลี
นางพิกุล
นายพงษ์ชัย
นายเกียรติ
นางกฤษดา
นายสวิง
นางเกศินี
นางวิจการัตน์
นางเพชรัตน์
น.ส.ชินารมณ์
นายอาทิตย์
น.ส. เพ็ญพักตร์

สมบัติ
ยะวิชชาญ
แสงแก้วสันติกลุ
สุดแดน
พรหมวังขวา
ใจจะดี
วังแสง
สถาวรวิวัฒน์
แสงเรือง
ผลดีเจริญ
ดีพรมกุล
โนทา
อะทะ
ทาประเสริฐ
ฉัตรมงคล
คํารังษี
ซุยหาญ
แซ่ปัง
หมื่นคําลี
จันพฤกษ์
พรหมวรรณ์
ปันรัตน์
ศิริมาตย์
มีชํานาญ
วัฒนศิริ
คําฟองเครือ
มะลิดวง
ภิรัญคํา

ผู้ไม่เข้าประชุม (ติดราชการ)
1 พ.ต.ทประสิทธิ์ กลาสี
เริ่มประชุม เวลา 09.3๐ น.

สาธารณสุขอําเภอเฉลิมพระเกียรติ
แทนผู้อํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว
แทนผู้อํานวยการโรงพยาบาลนาน้อย
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลท่าวังผา
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสองแคว
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลแม่จริม
แทนผู้อํานวยการโรงพยาบาลบ่อเกลือ
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสันติสุข
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลนาหมื่น
หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลงที่ ๑๐.๕.๒ จ.น่าน
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ.เวียงสา
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ รพ.สองแคว
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ.บ้านหลวง
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.แม่จริม
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสจ.น่าน
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสจ.น่าน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ สสจ.น่าน
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ รพ.สต.บ้านน้ํางาว
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.ปัว
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ รพ.สต.ปัว
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญการ สสจ.น่าน
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ.น่าน
เจ้าพนักงานพัสดุชํานาญงาน สสจ.น่าน
นักวิชาการสาธารณสุข สสจ.น่าน
หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ห้วยโก๋น จ.น่าน
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สสจ.น่าน

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลฝายแก้ว
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วาระก่อนการประชุม
1. แสดงความยินดีกับเครือข่ายสาธารณสุขจังหวัดน่านที่ได้รับรางวัล ดังนี้
1.1 ประกาศเกียรติคุณการดําเนินงานระบบการแพทย์ฉุกเฉินระดับดีเด่นระดับจังหวัด
1.2 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว ได้รับประกาศเกียรติคุณชุดปฏิบัติการฉุกเฉินดีเด่น ระดับสูง
(ALS)
1.3 องค์การบริหารส่วนตําบลบัวใหญ่ อําเภอนาน้อย รับประกาศเกียรติคุณชุดปฏิบัติการฉุกเฉินดีเด่น
ระดับพื้นฐาน (BLS)
1.4 สํานักงานเทศบาลดู่ใต้ อําเภอเมือง รับประกาศเกียรติคุณชุดปฏิบัติการฉุกเฉินดีเด่นระดับเบื้องต้น
(FR)
นายปิยะ ศิริลักษณ์ กล่าวขอบคุณ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหลายที่ทําให้การดําเนินงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
2. เชิดชูเกียรติ ผู้อํานวยการโรงพยาบาล ที่ลาศึกษาต่อ จํานวน 4 ท่าน ได้แก่
2.1 นายนริศ บุญธนภัทร
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลทุ่งช้าง
2.2 นายอภิชิต สถาวรวิวัฒน์
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ
2.3 นายวศิน แมตสี
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลนาน้อย
2.4 นายเกียรติศักดิ์ พรหมวังขวา
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสองแคว
โดยประธานมอบใบประกาศเกียรติคุณ
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
นายปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระ
ประชุมดังนี้
เรื่องจากที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่าน
1. จังหวัดแจ้งกําหนดการจัดกิจกรรมโครงการหน่วยบําบัดทุกข์บํารุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่)
ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ณ อําเภอแม่จริม ขอให้ทางพื้นที่ให้ความร่วมมือกับจังหวัดในเรื่องการดําเนินงาน
2. คลังจังหวัดแจ้ง เรื่องการลาออกจาก กบข. เนื่องจากมีการเสนอและผ่านสภาไป 1 วาระ แต่กฎหมายจะ
สมบูรณ์ต้องผ่านสภาอีก 1 วาระ แต่มีการยุบสภาก่อน จึงดําเนินการต่อไม่ได้ จึงขอให้ยุติเรื่องการลาออกจาก กบข.
ไปก่อน
3. จังหวัดฝากติดตาม กรณีคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ
พระบรมวงค์ศานุวงค์ทุกพระองค์ โดยส่งข้อมูลให้กับทางจังหวัด ให้เร่งดําเนินการจัดส่งข้อมูลการติดตามคนไข้ฯ ใน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องจากจังหวัดจะมีการจัดงานเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
4. สืบเนื่องจากมติที่ประชุม คณะกรรมการจังหวัดน่าน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ มีมติ
เห็นชอบ “สร้างเมืองน่านน่าอยู่ คู่ป่าต้นน้ํา” ให้เป็นวาระจังหวัดน่าน ๒๐๑๓ – ๒๐๑๗ และให้ส่วน
ราชการ องค์กรเอกชน ประชาชน ทุกภาคส่วนของจังหวัดน่าน ร่วมดําเนินการผลักดันให้จังหวัดน่านเป็น “เมือง
น่าอยู่ คู่ป่าต้นน้ํา” อย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม เพื่อเป็นการดําเนินงานตามวาระดังกล่าว เห็นควรให้หน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดน่าน ร่วมกันปลูกต้นไม้ โดยมีเป้าหมาย คือ ให้ปลูกต้นไม้ในหน่วยงานหรือ
พื้นที่ในหน่วยงานและดูแลรักษาต้นไม้ และเนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ วันที่ 13 พฤษภาคม 2557 ขอหารือในที่
ประชุมในการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในสถานบริการหรือมีที่ว่างที่อยู่ในที่ครอบครองของหน่วยงานก็สามารถปลูกได้
มติที่ประชุม ให้มีการรณรงค์ปลูกต้นไม้ในหน่วยงาน ช่วงระหว่างวันที่ 11 - 17 พฤษภาคม 2557 มีการดําเนิน
กิจกรรมปลูกต้นไม้พร้อมดูแลรักษาต้นไม้ หรือมีการร่วมมือกับ อสม. หรือประชาชนในพื้นที่ ในการรณรงค์ปลูก
ต้นไม้ พร้อมกับ รายงานผลการดําเนินกิจกรรม ว่าได้ดําเนินการปลูกต้นไม้อะไรบ้าง จํานวนกี่ต้น พร้อมภาพ
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กิจกรรม โดยรายงานผ่านมาทางช่องทางไหน โดยมอบหมายให้กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข ประสาน ICT เพื่อ
จัดทําช่องทางในการรายงานอีกครั้งหนึ่ง
เรื่องจาก การประชุมทางไกลผ่าน WEB Conference จากกระทรวง
1. เรื่องสถานการณ์ไข้หวัดใหญ่และการเฝ้าระวังเรื่องการดําเนินงานไข้หวัดใหญ่ ในปีนี้ให้มีการเฝ้าระวังเป็นพิเศษ
สิ่งที่จําเป็นที่ต้องทําในเรื่องการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่ คือขอความร่วมมือให้โรงพยาบาลทุกแห่งให้ความสําคัญใน
เรื่องการรายงานจํานวนผู้ป่วยกลุ่มผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ (ILI : Illness Like Influenza)
2. เรื่องการดําเนินงานวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ โดยมีการจัดสรรให้ใน 2 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ 1 บุคลากรที่มี
ความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล และไข้หวัดนก (H๕N๑) และกลุ่มที่ 2 ประชาชนกลุ่มเสี่ยง
ได้แก่ ทุกกลุ่มอายุที่มีโรคเรื้อรังสําคัญ 7 โรค ได้แก่ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย
ผู้ป่วยมะเร็งได้รับยาเคมีบําบัด และเบาหวาน ผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 65 ปี เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปีและหญิง
ตั้งครรภ์ อายุครรภ์มากกว่า 4 เดือน นโยบายเรื่องการดําเนินงานวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในส่วนที่เตรียมการ
ให้เจ้าหน้าที่หากเจ้าหน้าที่ยังมารับไม่ครบและมีวัคซีนคงเหลืออยู่ในกรณีที่มีกลุ่มเสี่ยงที่ต้องให้วัคซีนโดยเร่งด่วน
สามารถโยกย้ายใช้แทนกัน กระทรวงฯเน้นประชาสัมพันธ์ให้รับวัคซีนได้แก่ กลุ่มเด็ก ผู้สูงอายุ และกลุ่มหญิง
ตั้งครรภ์
3. เรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2012 (Middle East respiratory syndrome coronavirus;
MERS-CoV) อาการของโรค มีอัตราป่วยตายสูง สิ่งที่ต้องเฝ้าระวัง 1) กรณีพบผู้ป่วยปอดบวม หรือโรคระบบ
ทางเดินหายใจ และมีประวัติกลับจากการเดินทางไปต่างประเทศ ภายใน 2 สัปดาห์ก่อนป่วย ประเทศที่ต้องเฝ้า
ระวังเป็นพิเศษคือ ประเทศซาอุดิอาระเบีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส 2) กรณีพบผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ หรือ
ปอดบวมในกลุ่มบุคลากรที่ดูแลผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าว 3) เฝ้าระวังในกลุ่มคนใกล้ชิดที่ดูแลผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าว เพราะมี
โอกาสพบเป็นโรคนี้ได้สูง และหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโรคนี้ให้โทรศัพท์ไปที่สายด่วน 1422 เพื่อรับคําปรึกษาจาก
กรมควบคุมโรค และสิ่งที่กรมควบคุมโรคเน้นย้ําคือ หากพบผู้ป่วยที่มีอาการทางระบบทางเดินหายใจและมีประวัติ
กลับมาจากประเทศตะวันออกกลางให้แจ้งสํานักระบาดวิทยาโดยด่วน
ที่ประชุมรับทราบ
เรื่องจากรองนพ.สสจ.น่าน
น.ส.เยาวลักษณ์ อนุรักษ์ แจ้งให้ประชุมทราบดังนี้
เรื่องที่ 1 จากที่ประชุมการร่วมกันจัดทําสารานุกรม (encyclopedia) ของจังหวัดน่าน ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับ
ลักษณะภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์ และทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดน่าน โดยจะจัดทําทูลเกล้าฯ ถวาย สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสที่ทรงมีพระชนมายุครบ 5 รอบ ในวันที่ 2 เมษายน
2558 ในส่วนของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน จะเข้าร่วมจัดทําในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทางด้านสาธารณสุข
รับผิดชอบจํานวน 80 หน้า ขอความร่วมมือให้หน่วยงานที่มีภาพกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับพระราชกรณียกิจของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้จัดส่งให้กับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ทาง e-mail:
ssjnan@outlook.co.th และขอความร่วมมือจากโรงพยาบาลน่านส่งเรื่องประวัติศาสตร์ของโรงพยาบาลน่านด้วย
เรื่องที่ 2 เรื่องการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงสุขภาพ องค์กรสาธารณสุขจังหวัดน่าน ปี 2557 วัตถุประสงค์ เพื่อ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารสาธารณสุขเพื่อการเปลี่ยนแปลงสุขภาพ และเพื่อจัดกลไกการสื่อสารประชาสัมพันธ์
องค์กรสาธารณสุข ในส่วนของการดําเนินงาน INPUT มีคณะทํางานทั้งหมด 70 คน โดยประกอบด้วย
1) บุคลากรสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน จํานวน 10 คน 2) บุคลากรในส่วนของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตําบล จํานวน 45 คน 3) บุคลากรในส่วนของ โรงพยาบาล จํานวน 15
คน โดยจะมีการอบรมพัฒนาศักยภาพ เนื้อหา เกี่ยวกับ การถ่ายภาพ/เขียนข่าว การจัดรายการวิทยุและการ
นําเสนอข่าวทางเวปไซต์ สสจ.น่าน/กระทรวง/Facebook โดยจะมีการทําหนังสือราชการแจ้งให้ทางพื้นที่จัดส่ง
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รายชื่อคณะทํางานเข้ามาที่ สสจ. อีกครั้ง พร้อมกับได้กําหนดวันในการจัดประชุมอบรมพัฒนาศักยภาพคณะทํางาน
ในวันที่ 27 – 28 มิถุนายน 2557
นายชรินทร์ ดีปินตา แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
เรื่องที่ 1 จากที่ประชุม คณะทํางานเฝ้าระวังสถานการณ์การเงินการคลังหน่วยบริการและเครือข่ายจังหวัดน่าน
ครั้งที่ 2 / 2557 ในวันที่ 23 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน อําเภอเมือง
จังหวัดน่าน วัตถุประสงค์ของการจัดประชุม เพื่อ
1) แจ้งข้อสังเกตจากการตรวจสอบการบริหารงบประมาณในหลักประกันสุขภาพ สตง.ปี๒๕๕๖ เพื่อเป็นแนว
ทางการพัฒนาการบริหารจัดการในจังหวัดน่าน ดังนี้
1.1 ข้อสังเกตจากการตรวจสอบการบริหารจัดการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ
2556 ของ สสจ. ในฐานะ สปสช.สาขาจังหวัด โดย นายธีรพล พิริยคุณธร นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชํานาญการ
สํานักตรวจสอบการเงินที่ 17 สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กล่าวว่า การจัดทําหรือการอนุมัติ แผนงานหรือ
โครงการ ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์
1.2 ข้อเสนอแนะในการดําเนินงานดังนี้ ผู้จัดทําหรือผู้พิจารณาอนุมัติ แผนงานหรือโครงการจะต้องศึกษา ทํา
ความเข้าใจรายละเอียดและหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และคู่มือที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
สามารถนําไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง สปสช. โดยคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จําเป็นที่จะต้อง
กําหนดประเภทและขอบเขตของบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ตามที่กฎหมายกําหนดไว้ให้เกิดความ
ชัดเจนในการนําไปปฏิบัติ และ สสจ. จําเป็นต้องตระหนักว่าตนมีภารกิจสองด้านที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ทั้งภารกิจในหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุข และภารกิจในฐานะ สปสช.สาขาจังหวัด
2) ความก้าวหน้าการดําเนินงานงบค่าเสื่อมและแนวทางการดําเนินงานงบค่าเสื่อมให้ได้อย่างถูกต้องและทันเวลา
ภายใต้ระเบียบที่เกี่ยวข้อง นโยบายของ นพ.สสจ. ในการใช้งบค่าเสื่อม ต้องมีความจําเป็นตาม Service Plan
เป็นการลงทุนที่ไม่สร้างภาระในอนาคต แผนการก่อสร้างต้องมีแบบแปลน มีความพร้อมของพื้นที่ แผนซื้อครุภัณฑ์
ต้องมีspec และครุภัณฑ์เดียวกันวัตถุประสงค์เดียวกันต้องไม่มีความแตกต่างด้านราคา ในจังหวัดและต่างจังหวัด
ยกเว้นก่อสร้างอาจมีราคาตามบริบท การจัดทําแผนต้องได้รับความเห็นชอบตามระดับของงบค่าเสื่อม ( คปสอ.
อปสจ. อปสข.)
3) ร่าง กรอบแนวทางการดําเนินงานแนวทางการดําเนินงานและกรอบบริหาร งบสร้างเสริมสุขภาพและป้องกัน
โรคจังหวัดน่าน และการติดตามและประเมินผล
3.1 บทบาท สปสช. สาขาจังหวัด มีดังนี้
3.1.1 นํานโยบายไปสู่การปฏิบัติโดยผ่านการเห็นชอบของ อปสจ.
3.2.2 ประสานความร่วมมือการทํางานกับคณะทํางานประสานงานสาธารณสุขระดับอําเภอ หน่วยบริการ
และภาคีที่เกี่ยวข้อง โดยมี MOU ที่ประกอบด้วยตัวชี้วัด/เป้าหมาย แผนกลยุทธ์ การติดตามประเมินผล และการ
บริหารเงิน
3.3.3 รับผิดชอบตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายในระดับจังหวัด
3.3.4 บริหารงบ PPA PPB PPD
3.3.5 การกํากับติดตามและประเมินผล
3.2 การบริหารจัดการงบสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค จังหวัดน่าน ปี 2557 มีกิจกรรมที่ห้าม
ดําเนินการโดยใช้งบสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ได้แก่ การศึกษาดูงาน, การจัดซื้อ/จัดหาที่ดินสิ่งก่อสร้างและ
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ครุภัณฑ์ และห้ามใช้จ่ายตามประกาศประกาศสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารเงินกองทุนของสํานักงานสาขาจังหวัดพ.ศ.2554
3.3 การติดตาม ประเมินผล งบสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค จังหวัดน่าน ปี 2557 คณะทํางาน ติดตาม
ประเมินผล การบริหารจัดการ/ดําเนินงาน งบประมาณ PP จะติดตามระดับพื้นที่โดยการสุ่มพื้นที่ระดับอําเภอ
จํานวน 3 อําเภอ และคณะทํางานสนับสนุนการบริหารจัดการ ดําเนินงานกองทุนสุขภาพตําบลจะมีบทบาทในการ
สนับสนุนการดําเนินงานในระดับอําเภอพร้อมกับออกประเมินผลการบริหารจัดการ การดําเนินงานกองทุนสุขภาพ
ตําบล
เรื่องที่ 2 การจัดสรรงบค่าตอบแทนด้านกําลังคน จังหวัดน่าน ปี 2557 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับ
ที่ 8 และ 9
1) วงเงินในการจัดสรรค่าตอบแทน จํานวน 3,000 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 จํานวนเงิน 2,000
ล้านบาท จ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคลากร แบบเหมาจ่าย และ ส่วนที่ 2 จํานวนเงิน 1,000 ล้านบาท จ่ายเป็น
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน
2) แนวทางในการจ่ายค่าตอบแทนกําลังคนด้านสาธารณสุข ดังนี้ จ่ายเฉพาะหน่วยบริการสังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยคํานวณวงเงินในระดับเขตและให้เขตพิจารณาจัดสรรให้หน่วยบริการและเครือข่าย
(CUP)
3) เกณฑ์การคํานวณระดับเขต
ส่วนที่ 1 จํานวน เงิน 2,000 ล้านบาท จัดสรรตามประกาศกระทรวงฉบับที่ 8 จัดสรรให้ โรงพยาบาล
ชุมชน และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตําบล ในเครือข่าย วงเงิน 1,900 ล้านบาท และจัดสรรให้ รพศ./
รพท. พื้นที่เฉพาะจํานวน 9 แห่งวงเงิน 100 ล้านบาท คํานวณตามจํานวนบุคลากร ระดับพื้นที่หน่วยบริการ
รวมทั้งระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ตามประกาศกระทรวงฉบับที่ 8
ส่วนที่ 2 จํานวน เงิน 1,000 ล้านบาท จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน สําหรับหน่วยบริการ
สังกัด สํานักปลัดกระทรวงสาธารณสุข จัดสรร 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 จํานวนเงิน 100 ล้านบาท ให้หน่วยบริการ
หลัก(CUP) ระดับโรงพยาบาลชุมชน ส่วนที่ 2 จํานวนเงิน 900 ล้านบาท ให้หน่วยบริการหลักระดับโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป โดยคํานวณตามเงื่อนไข กรอบวงเงินตามประกาศกระทรวงฉบับที่ 9 โดยใช้ข้อมูลสัดส่วนข้อมูลค่าแรง
จากฐานข้อมูลงบการเงินหน่วยบริการ
4) สรุปภาพรวมในการจัดสรรของจังหวัดน่าน จํานวนเงินทั้งหมด 53,948,708 บาท โดยมีการประมาณการ
ค่าใช้จ่ายต่อเดือนในการค่าตอบแทนด้านกําลังคน จํานวน 4,679,233.33 บาท งบประมาณนี้จะเบิกจ่ายในปี
2557 เท่านั้น ในแต่ละพื้นที่จะสามารถได้เพียง 6 – 7 เดือนเท่านั้น เนื่องจากมีการจัดสรรมาเพียงเท่านี้ จึงเรียน
ให้ผู้บริหารระดับอําเภอรับทราบโดยทั่วกัน
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
- ไม่มี –
ระเบียบวาระที่ 3 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2557
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2557
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ระเบียบวาระที่ 4 ติดตามรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2557
น.ส.นันทนา ปรีดาสุวรรณ แจ้งข้อสรุปการประชุมและผลการดําเนินงาน การประชุมครั้งที่ 3/2557 ซึ่งมี
ประเด็นสําคัญจากการประชุมประจําเดือนที่ผ่านมา รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 4
ประเด็นที่ 1 พิจารณาข้อสรุปเบื้องต้นค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย ข้อสรุปที่ประชุม ให้มีการนัดประชุม
คณะกรรมการค่าตอบแทนตามข้อ 9 ระดับจังหวัดน่าน เพื่อพิจารณาเรื่องการจ่ายค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย
อีกครั้ง โดย จะมีการประชุมคณะกรรมการค่าตอบแทนตามข้อ 9 ระดับจังหวัดน่าน ในวันที่ 30 เมษายน 2557
เวลา 13.00 น.
ประเด็นที่ 2 เรื่องการจัดส่งข้อมูลครุภัณฑ์ ทุกสถานบริการได้จัดส่งข้อมูลครุภัณฑ์ครบถ้วนแล้ว
ประเด็นที่ 3 การจ่ายค่าตอบแทนวันหยุดช่วงสงกรานต์ ปี 2557 ให้มีจ่ายค่าตอบแทนนอกเวลาราชการได้เป็น
1.5 เท่าของอัตราค่าตอบแทน ทั้งนี้ต้องสอดคล้องกับหนังสือสั่งการจากกระทรวงสาธารณสุขที่จะแจ้งมาภายหลัง
โดยมีเงื่อนไขว่า หน่วยบริการต้องไม่เพิ่มอัตรากําลังการอยู่เวรนอกเวลาจากวันหยุดช่วงปกติ
ประเด็นที่ 4 การดําเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2557 ให้ทุกสถานบริการ
เตรียมการรับมือกับอุบัติเหตุที่อาจเกิดเพิ่มขึ้น และ ในกรณีที่มีการเกิดอุบัติเหตุใ ห้หาปัจจัยที่เป็นสาเหตุของ
อุบัติเหตุและรายงานข้อมูลไปยังคณะกรรมการที่ดูแลเกี่ยวกับอุบัติเหตุอุบัติภัยทางถนน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ
พิจารณาถึงสาเหตุ ปัจจัยที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ และหาแนวทางแก้ไข
นายปิยะ ศิริลักษณ์ กล่าวถึงการศึกษาปัจจัยที่เป็นสาเหตุของอุบัติเหตุ อยากให้มีการประชุมกับหน่วยงานที่
เกี่ ย วข้ อ งเพื่ อ หามาตรการในการป้ อ งกัน และแก้ ไ ขปั จจั ย อัน เป็ น สาเหตุ ข องการเกิด อุ บั ติเ หตุ ที่ เ กิ ดขึ้ น ในช่ ว ง
สงกรานต์ที่ผ่านมา พร้อมกับให้มีการศึกษาว่าเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น แล้วทีม EMS สามารถดําเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพหรือไม่ มีการใช้บริการ 1669 มากน้อยเพียงใด เวลาในการเดินทางจนถึงจุดเกิดเหตุใช้เวลานาน
เพียงใดเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้หรือไม่ ขณะที่มีการขนย้ายผู้ป่วย ดําเนินการถูกต้องตามหลักการแพทย์ฉุกเฉิน
หรือไม่ เวลาที่คนไข้มาถึงโรงพยาบาล โรงพยาบาลมีความพร้อมในการให้บริการหรือไม่ ในกรณีคนไข้เสียชีวิตหรือ
Admit มีการเก็บข้อมูลเรื่องการบาดเจ็บของคนไข้หรือไม่
มติที่ประชุม 1. ให้ผู้รับผิดชอบงานการแพทย์ฉุกเฉิน ประสานกับสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดน่าน ในเรื่องการจัดประชุมคณะกรรมการป้องกันอุบัติเหตุระดับจังหวัดเพื่อนําข้อมูลปัจจัยและสาเหตุของ
การเกิดอุบัติเหตุ เข้าที่ประชุมดังกล่าว เพื่อพัฒนามาตรการในการป้องกันอุบัติเหตุ
2. ข้อมูลเรื่องด้านการรักษาและการแพทย์ฉุกเฉิน ให้มีการนําข้อมูลมาวิเคราะห์ เพื่อปรับปรุง
แก้ไขงานดังกล่าว
ประเด็นที่ 5 ข้อสั่งการจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน ให้ผู้บริหารระดับอําเภอทําคําสั่งมอบหมายงาน
ให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคน ให้ชัดเจนในเรื่องของบทบาทหน้าที่ เพื่อใช้ในการประเมินบุคคลและผลงาน และให้ทางกลุ่ม
งานในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมีการสรุปรายชื่อหน่วยงานใดที่ไม่จัดส่งรายงาน รายงานให้ผู้บริหารระดับ
จังหวัดทราบด้วย เพื่อใช้ประกอบในการประเมินบุคคลและผลงาน
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 สถานการณ์ระบาดวิทยาประจําเดือนเมษายน 2557
น.ส.นั น ทนา ปรี ด าสุ ว รรณ นํ า เสนอข้ อ มู ล จํ า นวนบั ต รรายงาน 506/507 และสถานการณ์ ร ะบาดวิ ท ยา
ประจําเดือนเมษายน 2557 ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม – 25 เมษายน 2557 จากบัตรรายงาน 506 จํานวน
2,032 บัตร จําแนกรายสถานบริการดังนี้
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สถานบริการ

จํานวน
(แห่ง)

บัตรที่ส่งเดือนนี้
จํานวนบัตร ร้อยละของบัตร จํานวนบัตร
ที่ส่งทั้งหมด

ที่ส่งทั้งหมด

ที่ส่งทันเวลา

ร้อยละของ
ความ
ทันเวลา
76.54
28.57
91.96
85.31
87.57

หมายเหตุ

โรงพยาบาลทั่วไป
1
179
8.97
137
โรงพยาบาลค่ายฯ
1
21
1.05
6
โรงพยาบาลชุมชน
13
1094
54.84
1006
รพ.สต./สสช.
152
701
35.14
598
รวม
167
1,1995
100.00
1,747
รายละเอียดแยกสถานบริการและหน่วยงาน ตามเอกสารหมายเลข 3
สถานการณ์ระบาดวิทยาประจําเดือนเมษายน 2557
1) โรคติดต่อที่มีความสําคัญสูงในประเทศไทย 13 โรค และพบผู้ป่วยในจังหวัดน่าน จํานวน 4 โรค ได้แก่
- Pneumonia พบผู้ป่วยจํานวน 481 ราย ไม่พบผู้เสียชีวิต
- Leptospirosis พบผู้ป่วยจํานวน 9 ราย ไม่พบผู้เสียชีวิต
- Measles พบผู้ป่วยจํานวน 1 ราย ไม่พบผู้เสียชีวิต
- โรคไข้เลือดออก ( DHF + DF +DSS ) พบผู้ป่วยจํานวน 12 ราย ไม่พบผู้เสียชีวิต
2) สถานการณ์ไข้เลือดออกจังหวัดน่าน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 25 เมษายน 2557 พบผู้ป่วย 16 ราย
อัตราป่วย 3.37 ต่อแสนประชากร ไม่พบผู้เสียชีวิต จําแนกรายอําเภอพบในพื้นที่อําเภอเมือง จํานวน 13 ราย
อัตราป่วย 22.10 ต่อแสนประชากร อําเภอนาน้อย จํานวน 2 ราย อัตราป่วย 6.14 ต่อแสนประชากร และ
อําเภอท่าวังผา จํานวน 1 ราย อัตราป่วย 1.94 ต่อแสนประชากรดังนั้นจึงต้องมีการควบคุมป้องกัน และเฝ้าระวัง
ทางระบาดอย่างต่อเนื่อง
3) สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ จังหวัดน่าน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 25 เมษายน 2557 พบผู้ป่วย 75
ราย ไม่พบผู้เสียชีวิต จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า หากเทียบกับค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี พบว่า ณ ช่วงเวลา
เดียวกัน มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาและสูงกว่าค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี ประกอบกับมีการระบาดของไข้หวัด
ใหญ่ ชนิด H1N1 ที่ระบาดทั้งประเทศ จึงขอให้ศูนย์ระบาดวิทยาอําเภอดําเนินการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกัน
โรคอย่างเคร่งครัดในพื้นที่ รวมทั้งการดําเนินการเฝ้าระวังอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ ตามระบบ (ILI) อย่างต่อเนื่อง
ด้วย
4) สถานการณ์โรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา เดือนเมษายน 2557 10 อันดับโรค ของจังหวัดน่าน นับตั้งแต่
วันที่ 26 มีนาคม 2557 ถึงวันที่ 25 เมษายน 2557 โรคที่พบมากเป็นอันดับที่ 1 คือ อุจาระร่วง พบผู้ป่วย
จํานวน 670 ราย อัตราป่วย 140.47 ต่อประชากรแสนคน ลดลง จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ในช่วงเวลา
เดียวกันพบผู้ป่วย 810 ราย อัตราป่วย 169.82 ต่อประชากรแสนคน พบอัตราป่วยมากที่สุด ที่อําเภอสองแคว
อัตราป่วย 294.07 ต่อประชากรแสนคน (จํานวน 35 ราย) รองลงมาได้แก่อําเภอแม่จริมและอําเภอท่าวังผา
อัตราป่วย 273.24 (43 ราย) และ 245.88 ( 126 ราย) ต่อประชากรแสนคน ตามลําดับ โรคที่พบมากเป็น
อันดับที่ 2 คือ ไข้ไม่ทราบสาเหตุ พบผู้ป่วย จํานวน 399 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 83.65 ต่อประชากรแสนคน
ลดลง จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ในช่วงเวลาเดียวกันพบผู้ป่วย 459 ราย อัตราป่วย 96.23 ต่อประชากรแสน
คน พบอัตราป่วยมากที่สุด ที่อําเภอสันติสุขอัตราป่วย 341.34 ต่อประชากรแสนคน (จํานวน 54 ราย) รองลงมา
ได้แก่อําเภอเชียงกลาง และอําเภอสองแคว อัตรา 252.35 (71 ราย) และ 134.43 ( 16 ราย) ต่อประชากร
แสนคน ตามลําดับ และ โรคที่พบมากเป็นอันดับที่ 3 คือ สุกใส พบผู้ป่วย จํานวน ทั้งสิ้น 279 ราย คิดเป็นอัตรา
ป่วย 58.49 ต่อประชากรแสนคน เพิ่มขึ้น จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ในช่วงเวลาเดียวกันพบผู้ป่วย 147 ราย
อัตราป่วย 30.82 ต่อประชากรแสนคน พบอัตราป่วยมากที่สุด ที่อําเภอบ้านหลวง อัตราป่วยเท่ากับ 342.09
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ต่อประชากรแสนคน (จํานวน 41 ราย) รองลงมาได้แก่ อํ า เภอบ้ า นหลวงและอํ า เภอเชี ย งกลาง อั ต ราป่ ว ย
185.41 (27 ราย) และ 142.17 ( 40 ราย) ต่อประชากรแสนคน ตามลําดับ
5) สถานการณ์อื่นๆ
- พบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ H1N1 จากลาว
- การระบาดของโรคอุจจาระร่วง ในตําบลหมอเมือง อําเภอแม่จริม ยังไม่ทราบสาเหตุของการระบาด
กําลังรอผลทางห้องปฏิบัติการอยู่
- การระบาดของโรคไข้เลือดออกในตําบลสวก อําเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
- การระบาดของโรคอาหารเป็นพิษจากการรับประทานเห็ดพิษ ตําบลดงพญา อําเภอบ่อเกลือ
- พบผู้ป่วยสงสัยติดเชื้อ สเตรบโตคอคคัส ซูอิส ในผู้ป่วยตําบลแงง ตําบลศิลาแลง และตําบลปัว อําเภอปัว
จํานวน 3 ราย ขณะนี้รักษาตัวเป็นผู้ป่วยนี่ รพร.ปัว รอผลทางห้องปฏิบัติการ
นายชัวุฒิ วันควร รายงานการระบาดของโรคอาหารเป็นพิษจากการรับประทานเห็ดพิษ ตําบลดงพญา อําเภอบ่อ
เกลือ พร้ อมกั บฝากประชาสัมพั นธ์เรื่องการสร้างความเข้ าใจกับประชาชนในพื้ นที่ต่างๆ เรื่ องการดําเนิ นงาน
เกี่ยวกับการบริโภคเห็ดพิษ
นายดิเรก สุดแดน กล่าวว่า เรื่องการดําเนินงานเกี่ยวกับการซักประวัติผู้ป่วยที่มีอาการอาหารเป็นพิษ ให้แพทย์
หรือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานสอบถามเพิ่มเติมเรื่องการกินเห็ด โดยให้การรักษาตามแนวทางที่จังหวัดแจ้งให้ทราบไป
แล้ว และฝากเน้นเรื่องการประชาสัมพันธ์เรื่องการกินเห็ดด้วย
นายอุดม พานิช รายงานการระบาดของโรคไข้เลือดออกในตําบลสวก อําเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ทาง
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองน่านได้ดําเนินการรณรงค์ใส่ทรายอะเบท พ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันควบคุมโรค
ไข้เลือดออกที่เกิดในพื้นที่แล้ว
นายพงษ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ กล่าวว่า ฝากให้ทุกสถานบริการทุกแห่งเตรียมการรับมือกับการระบาดของโรค
ไข้ เ ลื อ ดออกโดยเฉพาะในโรงเรี ย นและโรงเรี ย นพระปริ ยั ติ ธ รรม และประชาสั ม พั น ธ์ เ รื่ อ งการป้ อ งกั น เรื่ อ ง
ไข้เลือดออก พร้อมกับฝากให้งานระบาดช่วยวิเคราะห์เรื่องผู้ป่วย ILI เนื่องจาก พบผู้ป่วย ILI จํานวนมากที่เป็น
ผู้สูงอายุ มากกว่า 60 ปี ขอให้ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลว่าพบผู้ป่วย ILI ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี คิดเป็นร้อยละเท่าไหร่
ด้วย
นายจงจิต ปินศิริ รายงานการระบาดเรื่องโรคไข้เลือดออกใน อ.นาน้อย ผู้ป่วย 3 ราย ผู้ป่วยอยู่ในหมู่บ้าน
เดียวกัน การดําเนินงาน พื้นที่ได้ดําเนินการพ่นหมอกควันและกําจัดยุงตัวแก่ โดยทางอําเภอนาน้อยได้มีการ
ดําเนินการทบทวนมาตรการทางสังคม ในการควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่อําเภอนาน้อยที่ได้จัดทําในปีที่แล้ว
นายมนูศิลป์ ศิริมาตย์ เรื่องการดําเนินงานป้องกันการรับประทานเห็ดพิษ โดยให้สุขศึกษากับประชาชนให้
รับทราบ พร้อมกับขอความร่วมมือจากแพทย์ที่ให้การรักษา ผู้ป่วยที่มาด้วยอาการอาหารเป็นพิษ และมีประวัติการ
รับประทานเห็ด ให้มีการตรวจการทํางานของตับ (Liver Function Test) ด้วยทุกครั้ง พื้นที่ที่พบบ่อย ได้แก่
อําเภอบ่อเกลือ เฉลิมพระเกียรติ
นายพงษ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ กล่าวว่า ฝากให้ผู้รับผิดชอบงาน ส่งหนังสือราชการทบทวนเรื่องการรับประทาน
เห็ดพิษ แนวทางการรักษา และการป้องกัน ให้กับทุกสถานบริการด้วย
นายสุทิน เขื่อนเป๊ก รายงานการพบผู้ป่วยสงสัยติดเชื้อ สเตรปโตคอคคัส ซูอิส ในตําบลแงง ตําบลศิลาแลง และ
ตําบลปัว อําเภอปัว จํานวน 3 ราย ขณะนี้รักษาตัวเป็นผู้ป่วยที่ รพร.ปัว รอผลทางห้องปฏิบัติการ ผู้ป่วยทั้ง 3 ราย
รับประทานหมูคนละตัวกัน
นายปิยะ ศิริลักษณ์ กล่าวฝากเรื่องการนําข้อกําหนดหรือมาตรการทางสังคมที่ได้กําหนดไว้ นําไปใช้จริง และ
มาตรการดังกล่าว มีผู้กํากับดูแลโดยใคร เพื่อให้มาตรการหรือข้อกําหนดดังกล่าวใช้ได้ผลจริง
ที่ประชุมรับทราบ
5.2 เรื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นายสุรชาติ ดีพรมกุล แจ้งกําหนดการในการออกสํารวจลูกน้ํายุงลายในพื้นที่ดําเนินการโครงการอําเภอควบคุม
โรคเข้มแข็ง ได้แก่ วันที่ 6 – 7 พฤษภาคม 2557 ออกสํารวจพื้นที่ หมูท่ ี่ 7,8 ตําบลงอบ อําเภอทุ่งช้าง และ
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วันที่ 7 – 8 พฤษภาคม 2557 ออกสํารวจพื้นที่ หมู่ที่ 5,6 ตําบลยาบหัวนา อําเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ส่วนใน
เรื่องการดําเนินงานป้องกันโรคไข้เลือดออก ทางศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลง ที่ 10.5.2 จ.น่าน ได้สนับสนุน
สารเคมีในการกําจัดยุง และเครื่องพ่นสารเคมีให้กับ ตําบลบ่อสวก อําเภอเมือง จังหวัดน่าน
ทีป่ ระชุมรับทราบ
5.3 การดําเนินงานให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ปี 2557
น.ส.เฉลิมขวัญ ขัดขจร แจ้งแนวทางการบริหารการให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2557 โดย
กลุ่มเป้าหมายในการดําเนินงานให้บริการวัคซีน ที่ สปสช. กําหนด ได้แก่ ทุกกลุ่มอายุที่มีโรคเรื้อรังสําคัญ 7 โรค
ได้แก่ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งได้รับยาเคมีบําบัด และเบาหวาน
ผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 65 ปี เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี และหญิงตัง้ ครรภ์ อายุครรภ์มากกว่า 4 เดือน โดยได้
กําหนดการรณรงค์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 30 กันยายน 2557 การสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการให้
วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2557 สปสช.จัดสรรเป็นวงเงินบริหารระดับเขต โดยใช้เกณฑ์จัดสรร
CUP ละ 15,000 บาท ค่าบริการตามผลงาน มีหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายดังนี้ จ่ายค่าบริการตามผลงาน
ในช่วงรณรงค์ (ระหว่าง 1 พฤษภาคม-30กันยายน 2557) แก่หน่วยบริการ แบ่งเป็น 2 กรณีคือ กรณีที่ 1 บันทึก
ข้อมูลผลการให้บริการวัคซีนผ่านโปรแกรมฯภายใน 15 ตุลาคม 2557 กลุ่มเป้าหมาย จ่ายในอัตรา 20 บาท/ราย
กลุ่มบุคลากรสาธารณสุขเป้าหมาย จ่ายในอัตรา 10 บาท/ราย(หากผลงานบุคลากร เกินกว่าที่จัดสรร ส่วนที่เกินจะ
ไม่ได้รับค่าบริการเพิ่ม) กรณีที่ 2 บันทึกข้อมูลผลการให้บริการวัคซีนผ่านโปรแกรมฯ ตั้งแต่ 16 ตุลาคม – 30
พฤศจิกายน 2557 กลุ่มเป้าหมาย จ่ายในอัตรา 15 บาท/ราย กลุม่ บุคลากรสาธารณสุขเป้าหมาย จ่ายในอัตรา 5
บาท/ราย ฝากให้ผู้บริหารระดับอําเภอเน้นย้ําทุกสถานบริการเร่งดําเนินการให้บริการวัคซีนดังกล่าว ซึ่งทางกลุ่ม
งานควบคุมโรคติดต่อสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านได้ทําหนังสือแจ้งให้ทางสถานบริการทราบถึงยอดการจัดสรร
วัคซีนแล้ว
ทีป่ ระชุมรับทราบ
5.4 การพัฒนาคุณภาพข้อมูลการตายนอกสถานพยาบาล
น.ส.นันทนา ปรีดาสุวรรณ กล่าวว่า จากการประเมินระบบทะเบียนราษฎร์และสถิติชีพของประเทศไทย ปี
2555 โดย ศูนย์พัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทยและเครือสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) พบว่า
อัตราความครอบคลุมของข้อมูลการแจ้งค่อนข้างสูง แต่ยังพบปัญหาเรื่องคุณภาพข้อมูลสาเหตุการตาย ยังมีสัดส่วน
การตายที่ระบุสาเหตุไม่ได้จํานวนมาก เนื่องจากมีประมาณ 60-70% ของการตาย เกิดขึ้นนอกโรงพยาบาลและ
ถูกกําหนดสาเหตุการตายโดยธรรมชาติโดยผู้ใหญ่บ้านหรือเจ้าหน้าที่งานทะเบียนซึ่งไม่มีความรู้ทางการแพทย์
ดั ง นั้ น สํ า นั ก นโยบายและยุ ท ธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุ ข ร่ ว มกั บ สํ า นั ก ทะเบี ย นกลาง กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย ได้จัดทําโครงการนําร่องและประเมินผลคุณภาพการให้สาเหตุการตายของนายทะเบียนผู้รับ
แจ้ง เริ่มดําเนินการปี 1 สิงหาคม 2555 ใน 5 จังหวัด และ 28 จังหวัด ในปี 2556 และในปี 2557 จังหวัด
น่าน เป็น 1 ใน 27 จังหวัดนําร่อง ดังกล่าว และคาดว่าจะดําเนินครบทุกจังหวัดทั่วประเทศ ในปี 2558 โดย
ดําเนินการอบรมให้ความรู้แก่นายทะเบียนอําเภอและนายทะเบียนท้องถิ่น ในการสัมภาษณ์ญาติคนตาย โดยใช้
แบบบันทึกข้อมูลสาเหตุการตาย เพื่อสรุปหาสาเหตุการตายในมรณบัตร ภารกิจที่จะต้องดําเนินการในระดับ
จังหวัด การจัดประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารพัฒนาคุณภาพสาเหตุการตายให้แก่ นายทะเบียนอําเภอ/เทศบาล สาธารณสุข
อําเภอ/นักวิชาการ ผู้แทน รพท./รพช. นักวิชาการกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ และตัวแทน รพ.สต. เพื่อเป็น ครู ก
สําหรับจังหวัดน่าน จะจัดในวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 ส่วน ในระดับอําเภอ ภารกิจที่จะต้องดําเนินการได้แก่
สร้างเครือข่าย/ช่องทางอํานวยความสะดวกให้นายทะเบียนอําเภอ/เทศบาลในการสืบค้นประวัติการเจ็บป่วย
เพิ่มเติมในโรงพยาบาลและ รพ.สต. พร้อมกับคัดเลือกบุคลากรสาธารณสุข อําเภอละ 2 คน เข้าร่วมประชุมเป็น
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ครู ก เพื่อกลับไปจัดอบรมถ่ายทอดหลักการวินิจฉัยสาเหตุการตาย ให้แก่ โรงพยาบาล/รพ.สต.อื่นๆในอําเภอ หลัง
การประชุมเชิงปฏิบัติการที่ระดับจังหวัด สํานักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง จะมีหนังสือ แจ้งไปยังสํานัก
ทะเบียนจังหวัดให้เริ่มปฏิบัติตามแนวทางที่กําหนดต่อไป ส่วนหนังสือเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการที่ระดับจังหวัด
จะแจ้งไปอย่างเป็นทางการอีกครั้ง
ทีป่ ระชุมรับทราบ
5.5 แจ้งกําหนดการจัดประชุมวิชาการอนามัยแม่และเด็กระดับเขตพื้นที่เครือข่ายบริการสุขภาพที่ 1 ประจําปี
2557 , เครือข่ายล้านนาสู่การพัฒนางานอนามัยแม่และเด็กไร้รอยต่ออย่างยั่งยืน
นางพรพิมล หล้าปิงเมือง แจ้งกําหนดการจัดประชุมวิชาการคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็กระดับเขต พื้นที่
เครือข่ายบริการที่ 1 “เครือข่ายล้านนา สู่การพัฒนางานอนามัยแม่และเด็ก ไร้รอยต่ออย่างยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 4
– 6 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมพุทธมนต์โชติคุณ ตึกสิริเวชรักษ์ ชั้น 5 โรงพยาบาลน่าน จังหวัดน่าน โดยมี
วัตถุประสงค์ในการจัดประชุมคือ เพื่อส่งเสริมให้การดําเนินงานอนามัยแม่และเด็ก มีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นวัตกรรม องค์ความรู้ด้านการวิจัย และการแก้ไขปัญหา อุปสรรค ร่วมกันในเขตพื้นที่เครือข่าย
บริการสุขภาพที่ 1 และจะมีการจัดทําหนังสือราชการแจ้งไปอีกครั้ง
นายปิยะพงษ์ จงรักษ์ กล่าวว่าการประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมประจําปีของ คณะกรรมการงานอนามัยแม่และ
เด็กระดับจังหวัด ( MCH Board ) ของเขตพื้นที่เครือข่ายบริการสุขภาพที่ 1 จํานวน 8 จังหวัด โดยปีนี้ จังหวัด
น่านเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม โดยมีการกําหนดจํานวนกลุ่มเป้าหมายในการประชุม จํานวน 400 คน
ทีป่ ระชุมรับทราบ
5.6 รายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานโครงการบูรณาการป้องกัน บําบัด รักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติด
ยาเสพติด ระบบสมัครใจ จังหวัดน่าน ปี 2557
นางพรพิมล หล้าปิงเมือง รายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานโครงการบูรณาการป้องกัน บําบัด รักษาและ
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ระบบสมัครใจ จังหวัดน่าน ปี 2557 ซึ่งอยู่ในแผนงานที่ 2 การแก้ไขปัญหา
ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด จังหวัดน่าน ในส่วนของการจัดสรรงบประมาณและการจัดทําแผนงาน/โครงการในระดับ
อําเภอ ยังมีบางอําเภอที่อยู่ระหว่างการแก้ไข ขอฝากทางผู้บริหารระดับอําเภอ ได้แก่ อําเภอปัว เวียงสา นาหมื่น
ภูเพียง และอําเภอเฉลิมพระเกียรติ เร่งดําเนินการแก้ไขโครงการฯ เพื่อขออนุมัติด้วย ส่วนอําเภอที่ได้รับการอนุมัติ
โครงการแล้ ว ให้ รี บ ดํ า เนิ น การเบิ ก จ่ า ยงบประมาณ เนื่ อ งจากเป็ น งบสํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข
กําหนดการเยี่ยมสํารวจสถานพยาบาลยาเสพติดจังหวัดน่าน เพื่อการรับรองคุณภาพมาตรฐาน งานบําบัดรักษาและ
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (HA ยาเสพติด) โดย สถาบันบําบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราช
ชนนี รายละเอียดกําหนดการเยี่ยม (เอกสารหมายเลข 8 หน้าที่ 2) รพ.ที่ยังไม่ขออนุญาตขึ้นทะเบียนเป็น
สถานพยาบาล ตาม พรบ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้แก่ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ (ส่งแบบประเมิน
ตนเองแล้ว รอการพิจารณา) และโรงพยาบาลภูเพียง
ทีป่ ระชุมรับทราบ
5.7 รายงานความก้าวหน้าการประเมินผลและปรับปรุงระบบควบคุมภายในประจําปี 2557 ประจําเดือน
เมษายน 2557
นางอรุณี ตั้งจิตนุสรณ์ รายงานความก้าวหน้าการประเมินผลและปรับปรุงระบบควบคุมภายในประจําปี 2557
ประจําเดือน เมษายน 2557 พร้อมกับเน้นย้ําให้ผู้บริหารระดับอําเภอกําชับเรื่องการจัดส่งรายงานเข้ามายังงาน
ตรวจสอบภายใน กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ดังนี้
1) รายงานผลการตรวจสอบภายใน รอบ 6 เดือน ค้างอีก 13 อําเภอ ให้จัดส่งเข้ามาภายในวันที่
15 พ.ค. 2557
2) การกํากับติดตามการรายงานการประเมินผลและแก้ไขปรับปรุงการควบคุมภายใน ตามแบบ ปย.2
และ ปอ.3 รอบ 6 เดือน มีหน่วยงานที่ยังไม่จัดส่งเพียง 1 แห่ง คือ สสอ.แม่จริม
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3) ขอให้ส่งกระบวนการจัดเก็บรายได้ทุกสิทธิ (Flow Chart) ให้สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 เพื่อทบทวน หาแนวทางแก้ไข เพื่อลดความเสี่ยงต่อไป
4) รายงานการควบคุมภายในให้กลุ่มตรวจสอบภายใน สป. หน่วยงานที่ยังไม่ส่งไฟล์ให้ จํานวน 5
แห่ง ดังนี้ รพร.ปัว( เฉพาะรายงานตามแบบ ปย.2) , รพช.สันติสุข (เฉพาะรายงานตามแบบ ปอ.3), รพช.สองแคว,
รพช. นาน้อย และ รพช.แม่จริม ให้จัดส่งไฟล์ทางเมล์ E-mail : Audit_2010_2@hotmail.co.th
5) เรื่องการเบิกที่พักเหมาจ่าย ให้เบิกได้ในกรณีเดียว คือ ขออนุมัติไปราชการ ในส่วนของการขอ
อนุมัติไปประชุม อบรม ให้เบิกค่าที่พักในราคาที่จ่ายจริง ไม่เกินกว่าที่กําหนดไว้ ทางกลุ่มงานบริหารงานทั่วไปได้ทํา
หนังสือแจ้งให้ทุกสถานบริการทราบแล้ว
ทีป่ ระชุมรับทราบ
6. เรื่องอื่นๆ
นายอานันต์ ศิริ แจ้งเรื่องจากที่ประชุม กวป. ประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2557 มีมติเรื่องการกําหนดการลาและ
การมาทํางานสายหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดน่านจะถือเกณฑ์กําหนดการลาและการมาทํางานสาย ตามที่ สป.
กําหนดการลาและการทํางานสายของ สป. และหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค คือ ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่
ลาป่วย/ลากิจ เกินกว่า 10 ครั้ง และหรือต้องไม่เกิน 23 วันทําการวมทั้งต้องไม่มาทํางานสายเกิน 18 ครั้ง จึงจะ
อยู่ในเกณฑ์ได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในแต่ละครั้ง ขณะนี้ทางผู้มีอํานาจขึ้นเงินเดือนได้ลงนามในประกาศ
ฉบับนี้แล้ว ทางกลุ่มงานทรัพยากรบุคคลได้สําเนาหนังสือแจ้งให้พื้นที่รับทราบแล้ว
นายปิยะ ศิริลักษณ์ กล่าวฝากให้ผู้บริหารระดับอําเภอแจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานทราบโดยทั่วกัน และฝากเรื่องการ
ดําเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบการเบิกจ่ายค่าน้ํามันรถเพื่อใช้ในราชการ
ทีป่ ระชุมรับทราบ
นายพงษ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ แจ้งเรื่องการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือและบริการให้ยืมอุปกรณ์ส่งเสริมฟื้นฟู สุขภาพ
ต่อเนื่องที่บ้านแบบบูรณาการการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น ซึ่งช่วงนี้จะเป็นช่วงในการพิจารณางบประมาณของส่วน
ท้องถิ่น จึงฝากทางผู้บริหารระดับอําเภอได้นําเรื่องการจัดตั้งศูนย์ดังกล่าวเข้าเสนอให้ท้องถิ่นรับทราบ โดยทาง
โรงพยาบาลส่งหนังสือตัวอย่างโครงการ แนวทางการดําเนินการจัดตั้งศูนย์ ราคากลางของอุปกรณ์ ให้ทางผู้บริหาร
ระดับอําเภอนําไปใช้เป็นตัวอย่างในการขอสนับสนุนงบประมาณจากท้องถิ่นต่อไป
ทีป่ ระชุมรับทราบ
นายปิยะ ศิรลิ ักษณ์ กล่าวถึงการประเมินบุคคล และผลงาน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 ในส่วนของงาน แบ่งออกเป็น งานประจํา งาน project และงานบริหารจัดการ การคิดสัดส่วน
น้ําหนักที่อยู่ในตําแหน่งหน้าที่ต่างๆจะไม่เท่ากัน บางท่านเป็นผู้ปฏิบัติ สัดส่วนงานประจําก็จะมากกว่างานอื่น ส่วน
บางท่านที่อยู่ในระดับกลาง ก็จะมีสัดส่วนในงานประจํา งานproject มากขึ้น ส่วนผู้บริหารหรือหัวหน้าฝ่ายก็จะมี
สัดส่วนในงานบริหารจัดการมากขึ้น เพื่อให้การประเมินมีความยุติธรรม โดยการคิดสัดส่วนงานมีทั้งเชิงปริมาณ
และคุณภาพ การใช้ประโยชน์จากผลการประเมิน เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน, ค่าจ้าง ประจํารอบ ,
เพื่อเป็นส่วนประกอบในการพิจารณาคัดเลือกเป็นบุคคลดีเด่น(เป็นส่วนของงานและคุณลักษณะในการทํางาน โดย
นําไปประกอบกับคุณสมบัติเฉพาะกับรางวัลดีเด่นแต่ละประเภท,ประกอบการพิจารณาในการ ต่อสัญญาจ้างและ
เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาคัดเลือกเพื่อดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้น
งานประจํา
• ให้มีการระบุงานที่รับผิดชอบให้ชัดเจน โดยงานที่ระบุ ควรเป็นงาน “ทั้งงาน” ไม่ใช่กิจกรรมย่อยของงาน
• กําหนดว่าผู้ประเมินเป็นใคร (สัดส่วนการประเมินไม่เท่ากัน) ผู้รับผลงานที่เกิดขึ้น ผู้ควบคุมดูแลการ
ทํางานนั้น ผู้ร่วมงานที่เห็นสภาพการทํางาน และผู้รับบริการ
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• กําหนดระดับของการให้คะแนน โดยระบุช่วงจํานวนชิ้นผลสําเร็จในแต่ละระดับคะแนนกําหนดระดับของ
การให้คะแนน โดยระบุลักษณะเชิงคุณภาพในแต่ละระดับคะแนน
• คุณลักษณะของงานเพื่อพิจารณาน้ําหนักคือ ความยากลําบากของเนื้องาน สภาพการทํางานที่อาจเผชิญ
อันตราย ความน่ารังเกียจ ที่ทํางานห่างไกล กันดาร ความสามารถในการทดแทน(ผู้อื่นสามารถทําแทนได้
ง่ายหรือไม่, มีผู้อื่นทําแทนหรือไม่) งานนั้น เป็น Knowledge หรือ skill intensive
งาน project หรือเป็นงานเชิงพัฒนาที่ได้รับมอบหมายเป็นชิ้น
• ควรมีการมอบหมาย เป็นลายลักษณ์อักษร
• งานที่มอบนั้นมีการกําหนด สิ่งที่จะใช้ประเมินความสําเร็จ(ตัวชี้วัด, หรือ หลักฐานอื่นที่เป็นเชิงประจักษ์)
• ถ้าเป็น งาน project หรืองานเชิงพัฒนา ที่อาสาทําขึ้นเอง ให้แสดง หรือระบุเป็นลายลักษณ์อักษร
• ระบุความรับผิดชอบให้ชัดว่า เป็น project manager หรือเป็นผู้ร่วมดําเนินโครงการหรือการดําเนิน
กิจกรรมนั้น action เอง หรือเพียงแต่ organize
• กรณีใน project หรือเป็นงานเชิงพัฒนานั้นมีผู้รับผิดชอบหลายคน ให้ แบ่งสัดส่วนความรับผิดชอบให้ชัด
• ผู้ประเมินคือ ผู้มอบหมายงาน (ดูความสําเร็จตามตัวชี้วัดโครงการ หรือตัวชี้วัดงานเชิงพัฒนาที่มอบหมาย
หรือ หลักฐานอื่น ตามที่ตกลง) ผู้ทํางานเกี่ยวข้องกับโครงการหรืองานงานเชิงพัฒนามอบหมายนั้นและ
ผู้รับผลงานที่เกิดขึ้น
งานบริหารจัดการ
• คุณ ลั กษณะการบริ หาร ได้แ ก่ การตอบสนองนโยบาย การเป็นผู้นํ า การได้ รับการยอมรั บ และ การ
บริหารงานในความดูแล
• ใช้กับผู้บริหารตั้งแต่ระดับหัวหน้าฝ่าย ผู้บริหารหน่วยงาน
• ผู้ประเมิน ได้แก่ ผู้บังคับบัญชา ผู้บริหารในระดับเดียวกัน ผู้ใต้บังคับบัญชา
• สั ด ส่ ว นในการประเมิ น ของผู้ ป ระเมิ น แต่ ล ะส่ ว น และสิ่ ง ที่ ผู้ ป ระเมิ น แต่ ล ะส่ ว นจะประเมิ น ให้
“คณะกรรมการประเมินงาน” เป็นผู้กําหนด
ส่วนที่ 2 คุณลักษณะของบุคคล (สมรรถนะ) ตาม ที่ กพ. แต่ละตําแหน่ง
• ให้มีการ Refreshing knowledge ในการทํางาน แบบทดสอบความรู้ในการทํางาน, ระเบียบราชการที่
เกี่ยวข้อง วิธีในการทํางาน ,กติกาในการทํางานร่วมกันขององค์กร
• การประเมินโดยใช้การทดสอบ
• การประเมินโดยใช้ผู้ประเมิน
มติที่ประชุม ให้มี “คณะกรรมการประเมินงาน” เป็น Board ใหญ่ ทําหน้าที่กําหนดน้ําหนักคะแนนในงานแต่ละ
งาน และพิจารณาความเหมาะสมของช่วงคะแนนที่กําหนด พิจารณาความเหมาะสมของสัดส่วนผู้ประเมิน มี
หลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โดยกรรมการที่จะดําเนินงานต้องประกอบด้วย ผู้ที่มีคุณวุฒิและมีความรับผิดชอบในการตัดสิน
และให้มีการสร้างคณะทํางานชุดต่างๆเพื่อดูในแต่ละเรื่องแล้วนําเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประเมินงาน โดยมีกลุ่ม
งานทรัพยากรบุคคลเป็นเลขานุการ บุคลากรที่มีโอกาสจะก้าวขึ้นตําแหน่งที่สูงขึ้นให้ดําเนินการเก็บผลงาน โดยขอ
ความร่ วมมือจากผู้บังคั บบัญชาบุคลากรดั งกล่ าวทํ าลายลักษณ์ อักษรมอบหมายงานให้ชัดเจน พร้อมเกณฑ์ที่
ประเมิน
นายศุภชัย ใหม่นิถะ แจ้งให้ผู้บริหารทุกท่านรับทราบเรื่องจังหวัดน่านขอความร่วมมือจากหน่วยราชการทุกแห่ง
แต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองในวันศุกร์ โดยผู้หญิงให้ใส่ผ้าถุง และในเทศกาลงานที่สําคัญ

-๑๔-

นายพงษ์ชัย หมื่นคําลี สอบถามเรื่องการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างว่ามีแนวทางการดําเนินงานแต่ละแห่ง แตกต่าง
กันจะทําอย่างไร และกล่าวขอปรึกษาที่ประชุมเรื่อง Unit ทันตกรรม ของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตําบล
ตาลชุม ชํารุด ไม่สามารถให้บริการได้อย่างเต็มที่ จะมีแนวทางในการแก้ไขอย่างไรบ้าง
นางอรุณี ตั้งจิตนุสรณ์ แจ้งเรื่องการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ถ้ามากกว่า 5,000 บาท จะต้องมีการคีย์ข้อมูลเข้า
ระบบ e – GP แต่ถ้าไม่เกิน 5,000 บาท ให้ดําเนินการตามปกติ และจะมีการจัดอบรมการใช้โปรแกรมให้กับ
หน่วยงาน สสอ.และรพช. โดยใช้งบประมาณของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่น ส่วน ของ รพ.สต. และหน่วย
บริการอื่น จะได้ดําเนินการหารือกับทางสมาคมหมออนนามัยในการอบรมการใช้โปรแกรมอีกครั้ง
นายปิยะ ศิริลักษณ์ กล่าวเรื่อง Unit ทันตกรรม ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตําบลตาลชุม ที่ชํารุดฝาก
ให้ นายแพทย์ชรินทร์ ดีปินตา นําเข้าที่ประชุมเขตเรื่องงบลงทุน ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 ด้วย
นายนิธิวัชร์ แสงเรือง กล่าวว่าจากที่ประชุม กวป. ครั้งที่ผ่านมาได้กล่าวถึงการของบสนับสนุนจากองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดในการสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อ Unit ทันตกรรม เราสามารถเสนอของ รพ.สต.ตาลชุม
ได้หรือไม่
นางรอยพิมพ์ นาระทะ กล่าวว่า ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนรอการตอบกลับจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดในการ
สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อ Unit ทันตกรรม ว่าจะได้จํานวนเท่าไหร่ และของ รพ.สต.ตาลชุม อยู่ในแผน
ดังกล่าวแล้ว
ทีป่ ระชุมรับทราบ
เลิกประชุม เวลา ๑2.30 น.

นางสาวเพ็ญพักตร์ ภิรัญคํา
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
จดรายงานประชุม

นางสาวนันทนา ปรีดาสุวรรณ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ตรวจรายงานประชุม

-๑๕-

ข้อสรุปการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ครั้งที่ 4 / ๒๕๕7
วันพุธที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุม ๑ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
เรื่อง

ข้อสรุปทีป่ ระชุม

1. วาระจังหวัดน่าน “สร้าง
เมืองน่านน่าอยู่ คู่ป่าต้น
น้ํา”

- ให้มีการรณรงค์ปลูกต้นไม้ในหน่วยงาน ช่วงระหว่างวันที่
11 - 17 พฤษภาคม พร้อมกับ รายงานผลการดําเนิน
กิจกรรม ว่าได้ดําเนินการปลูกต้นไม้อะไรบ้าง จํานวนกี่ต้น
พร้อมภาพกิจกรรม
- ให้งาน ICT กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ รับผิดชอบเรื่องการทํา
ช่องทางในการรายงานผลการดําเนินงาน

2. เรื่องจัดทําสารานุกรม
(encyclopedia) ของ
จังหวัดน่านโดยจะจัดทํา
ทูลเกล้าฯ ถวาย สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เนื่อง
ในวโรกาสที่ทรงมี
พระชนมายุครบ 5 รอบ
3. เรื่องการดําเนินงานเพื่อ
ป้องการบริโภคเห็ดพิษ
4. ประกาศฉบับ “การลา
และการมาทํางานสาย”

5. การประเมินบุคคล และ
ผลงาน

- สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านได้รับมอบหมายจํานวน
80 หน้า โดยขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงานที่มีการ
ดํ า เนิ น งานอั น เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ พระราชกรณี ข องสมเด็ จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- ให้จัดส่งให้กับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ทาง
e-mail: ssjnan@outlook.co.th
- ขอความร่วมมือจากโรงพยาบาลน่านส่งเรื่องประวัติศาสตร์
ของโรงพยาบาลน่านด้วย
- ให้จัดส่งแนวทางในการรักษาคนไข้ที่บริโภคเห็ดพิษพร้อม
ความรู้เรื่องการดําเนินการป้องการบริโภคเห็ดพิษให้หน่วย
บริการสาธารณสุขด้วย
- ขณะนี้ทางผู้มีอํานาจขึ้นเงินเดือน(ผู้ว่าราชการจังหวัด
น่ า น) ได้ ล งนามในประกาศฉบั บ นี้ แ ล้ ว ทางกลุ่ ม งาน
ทรัพยากรบุคคลได้สําเนาหนังสือแจ้งให้พื้นที่รับทราบแล้ว
- ให้ผู้บริหารระดับอําเภอแจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานทราบโดยทั่ว
กัน
- ให้มี การจัดตั้ง “คณะกรรมการประเมินงาน” เป็น Board
ใหญ่ และแต่ ง ตั้ ง คณะทํ า งานทํ า หน้ า ที่ กํ า หนดน้ํ า หนั ก
คะแนนในงานแต่ละงาน และพิจารณาความเหมาะสมของ
ช่วงคะแนนที่กําหนด พิจารณาความเหมาะสมของสัดส่วนผู้
ประเมิน มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน เพื่อดูในแต่ละเรื่อง โดยมี
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลเป็นเลขานุการ
- บุคลากรที่มีโอกาสจะก้าวขึ้นตําแหน่งที่สูงขึ้นให้ดําเนินการ
เก็บผลงาน โดยขอความร่วมมือจากผู้บังคับบัญชาบุคลากร
ดังกล่าวทําลายลักษณ์อักษรมอบหมายงานให้ชัดเจน พร้อม
เกณฑ์ที่ประเมิน

ผู้รบั ผิดชอบ

ผลการดําเนินงาน

- ทุกสถาน
บริการ
- งาน ICT กลุ่ม ดําเนินการทําหนังสือ
งานยุทธศาสตร์ฯ แจ้งเรือ่ งช่องทางการ
รายงานผลการ
ดําเนินการกิจกรรม
แล้ว ตามหนังสือ
ที่ นน
0032.002/194
ลงวันที่ 7 พฤษภาคม
2557
- ทุกสถาน
อยู่ระหว่างดําเนินการ
บริการ
รวบรวมภาพกิจกรรม
- รองฯ
และข้อมูล
เยาวลักษณ์
อนุรักษ์
- รพ.น่าน
- งานระบาด
วิทยา กลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์ฯ
- ทุกสถาน
บริการ
- กลุ่มงาน
ทรัพยากรบุคคล
- กลุ่มงาน
ทรัพยากรบุคคล

อยู่ระหว่างดําเนินการ

