รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
ครั้งที่ 5/2557
วันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
ณ ห้องประชุม ๑ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
ผู้เข้าประชุม
1 นายปิยะ
ศิริลักษณ์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน
2 นส.เยาวลักษณ์ อนุรักษ์
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านบริการทางวิชาการ)
3 นายสมจิตต์
ใจวิถี
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านส่งเสริมพัฒนา)
4 นายชรินทร์
ดีปินตา
รก.นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)
5 นายศุภชัย
ใหม่นิถะ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
6 นายช่อฉัตร
เส็งพานิช
(แทน) ผู้อํานวยการโรงพยาบาลน่าน
7 น.ส.นันทนา
ปรีดาสุวรรณ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
8 นายกมล
เศรษฐชัยยันต์
หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข
ตั้งจิตนุสรณ์
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
9 นางอรุณี
10 น.ส.เฉลิมขวัญ
ขัดขจร
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค
11 นางพรพิมล
หล้าปิงเมือง
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
12 นางกานดา
ยุบล
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ
13 นางพัชรา
ถาวระ
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
14 นายมณูศิลป์
ศิริมาตย์
หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
ศิริ
หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
15 นายอานันต์
16 นายสุทิน
เขื่อนเป๊ก
สาธารณสุขอําเภอปัว
17 นายธัญญา
วิเศษสุข
สาธารณสุขอําเภอท่าวังผา
18 นายจงจิต
ปินศิริ
สาธารณสุขอําเภอนาน้อย
19 นายสมชาย
ศิริมาตร์
สาธารณสุขอําเภอเวียงสา
20 นายอุดม
พานิช
สาธารณสุขอําเภอเมือง
21 นายบุญรวม
ยอดศรี
สาธารณสุขอําเภอแม่จริม
22 นายชัยวุฒิ
วันควร
สาธารณสุขอําเภอบ่อเกลือ
23 นายนิยม
ศิริ
สาธารณสุขอําเภอสันติสุข
24 นายศิลป์
อายุยืน
สาธารณสุขอําเภอบ้านหลวง
25 นายกมล
ไชยอามิตร
สาธารณสุขอําเภอทุ่งช้าง
26 นายชูชีพ
ปัญญานะ
สาธารณสุขอําเภอเชียงกลาง
27 นางศรัจจันทร์
อุดมแก้วกาญจน์
สาธารณสุขอําเภอสองแคว
28 นายชุมพล
สุทธิ
สาธารณสุขอําเภอนาหมื่น
29 นายอัชฌาวัฒน์
สมบัติ
สาธารณสุขอําเภอเฉลิมพระเกียรติ
ศรีวิชัยอินทร
แทนผู้อํานวยการโรงพยาบาลเวียงสา
30 นายวิทยา
31 นายกิตติศักดิ์
เกษตรสินสมบัติ
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว
32 นายกฤตพงษ์
โรจนวิภาต
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลนาน้อย
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33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

นายดิเรก
นายพิธาน
นายเทพวรวิทย์
นายเฉลิมพล
นายคมเข้ม
นายมงคล
นายนิธิวัชร์
นายกฤษ์
นายเฉลิมพล
นายสมัคร
ว่าที่ร.ต.สุรชาติ
นายอาทิตย์
นางเวณิกา
นางผกาพรรณ์
นายสาคร
นางประทุม
นายมนตรี
นายนิคม
นายเกษตร
น.ส.อารุณรัตศ์
น.ส.คนึง
นส.สุมาลี
นางพิกุล
นายแชน
นางเพชรัตน์
น.ส.ศุภวรรณ
นายนันทมิตร
นายเกียรติ
นายวิทย์
นายสนอง
นางวัลภารัตน์
นางยุพิน
นายฉลองชัย
นางชารี
นายเจษฎากร
นางจิตนา
น.ส. เพ็ญพักตร์

สุดแดน
วงศ์คงคาเทพ
ใจจะดี
พงษ์พิชิต
แก้วบัวดี
ลัคนาเลิศ
แสงเรือง
ใจวงศ์
ผลดีเจริญ
โอ้ทา
ดีพรมกุล
มะลิดวง
โนทา
จอมเมือง
ฑีฆาวงค์
ทาประเสริฐ
ฉัตรมงคล
สุนทร
ปะทิ
อรุณนุมาศ
คํารังษี
ซุยหาญ
แซ่ปัง
อะทะไชย
วัฒนศิริ
นันทวาส
นันทเสน
จันพฤกษ์
มงคลวิสุทธิ์
คําชั่ง
มีชํานาญ
แตงอ่อน
สกลวสันต์
ชัยชนะ
โนอินทร์
จันทร์ดี
ภิรัญคํา

ผู้อํานวยการโรงพยาบาลท่าวังผา
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสองแคว
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลแม่จริม
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลบ่อเกลือ
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลทุ่งช้าง
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสันติสุข
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลเชียงกลาง
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลนาหมื่น
ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลงที่ ๑๐.๕ จ.แพร่
หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลงที่ ๑๐.๕.๒ จ.น่าน
หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ห้วยโก๋น จ.น่าน
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ.เวียงสา
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ.ทุ่งช้าง
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ.สันติสุข
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ.บ้านหลวง
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.แม่จริม
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.ท่าวังผา
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.ปัว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ สสจ.น่าน
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสจ.น่าน
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสจ.น่าน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ สสจ.น่าน
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสจ.น่าน
เจ้าพนักงานพัสดุชํานาญงาน สสจ.น่าน
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ สสจ.น่าน
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ รพ.สต.ผาสิงห์
พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ รพ.ภูเพียง
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ รพ.ทุ่งช้าง
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ.น่าน
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสจ.น่าน
ทันตแพทย์ชํานาญการพิเศษ สสจ.น่าน
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน สสจ.น่าน
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสจ.น่าน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ สสจ.น่าน
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สสจ.น่าน

ผู้ไม่เข้าประชุม (ติดราชการ)
1 พ.ต.ทประสิทธิ์ กลาสี
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นายกองค์การบริหารส่วนตําบลฝายแก้ว

วาระก่อนการประชุม
1. บริษัทหงสาพาวเวอร์ โดย นายพีรผล นนทแก้ว ผู้อํานวยการแผนกความปลอดภัยสุขภาพอนามัยและ
สิ่ ง แวดล้ อ ม เป็ น ผู้ ส่ ง มอบเครื่ อ งวิ ท ยุ สื่ อ สารเพื่ อ ใช้ ใ นงานการแพทย์ ฉุ ก เฉิ น ให้ กั บ คปสอ.เฉลิ ม พระเกี ย รติ
วัตถุประสงค์ในการส่งมอบครั้งนี้เพื่อใช้ในการสื่อสารคมนาคมด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะด้านการรักษา การส่งต่อ
ผู้ป่วยในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
2. พิธีมอบเกียรติบัตรผู้ชนะการประกวดงานวิชาการทันตสาธารณสุข จังหวัดน่าน ปี 2557
โดย นายปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน ประธานในพิธี เป็นผู้มอบเกียรติบัตร ดังนี้
2.1 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เรื่อง Out – Li – er คนที่แตกต่าง ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว
2.2 รางวัลชมเชย ได้แก่ เรื่อง ของขวัญ ของโรงพยาบาลสองแคว
2.3 รางวัลยอด view ที่มีคนดูมากที่สุด ได้แก่ เรื่อง ฟันสวยสุดขอบฟ้า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล
ขุนสถาน อําเภอนาน้อย
2.4 รางวัลยอด Like ที่มีผู้ชื่นชอบมากที่สุด ได้แก่ เรื่อง เนื้อคู่ ยูนิตถัดไป ของโรงพยาบาลน่าน
3. พิธีมอบเกียรติบัตรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพด้านอาหารและโภชนาการ ประจําปี 2556
โดย นายปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน ประธานในพิธี เป็นผู้มอบเกียรติบัตร ดังนี้
3.1 เกียรติบัตรโรงพยาบาลได้มาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพด้านอาหารและโภชนาการ ระดับดี
ได้แก่ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ และ โรงพยาบาลสันติสุข
3.2 เกียรติบัตรโรงพยาบาลเข้าร่วมโครงการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพด้านอาหารและโภชนาการ ได้แก่
โรงพยาบาลน่าน โรงพยาบาลสองแคว และโรงพยาบาลนาหมื่น
4. แนะนําผู้อํานวยการโรงพยาบาลที่มาปฏิบัติงานในจังหวัดน่าน โดยมีรายนามดังนี้
4.1 นายคมเข้ม แก้วบัวดี
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลทุ่งช้าง
4.2 นายพิธาน วงค์คงคาเทพ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสองแคว
4.3 นายมงคล ลัคนาเลิศ
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ
4.4 นายกฤตพงษ์ โรจนวิภาต ผู้อํานวยการโรงพยาบาลนาน้อย
5. พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการจัดทําแผนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังของโรงพยาบาลและ
เครือข่าย โดย นายปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน พร้อมด้วย นายสมจิตต์ ใจวิถี และ นาย
ศุภชัย ใหม่นิถะ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมมือ โครงการการจัดทํา
ข้ อ มู ล และการจั ด ทํ า แผนเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพด้ า นการเงิ น การคลั ง สํ า นั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด น่ า น สํ า หรั บ
โรงพยาบาลและเครือข่ าย จังหวัดน่าน โดยมีผู้ร่วมลงนามทั้ งตั วแทนผู้อํานวยการโรงพยาบาลน่าน ตัวแทน
สาธารณสุขอําเภอ และ ตัวแทนจากโรงพยาบาลชุมชน
เริ่มประชุม เวลา 09.3๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
นายปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระ
ประชุมดังนี้
1. แนวปฏิบัติตามประกาศ คําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช)
1.1 ฝากให้ผู้บริหารทุกท่านคอยติดตามและสื่อถึงเจ้าหน้าที่ในระดับปฏิบัติงาน ขอให้ทุกท่านปฏิบัติ
ตาม ประกาศจากทาง คสช. ให้สร้างความเข้าใจกับประชาชน สร้างความปรองดองในประเทศชาติ และขอให้
ข้าราชการให้ทําหน้าที่ให้เต็มที่
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1.2 ในกรณีที่เดินทางออกนอกจังหวัดเป็นหมู่คณะ ที่ไม่เกิน 20 คน ให้พกบัตรประจําตัวและพกเอกสาร
ที่บ่งบอกถึงการเดินทางไปราชการ ในกรณีที่เดินทางเป็นหมู่คณะ มากกว่า 20 คน ต้องไปขออนุญาตต่อฝ่าย
กิจการพลเรือน ของกองอํานวยการรักษาความสงบ จังหวัดน่าน สามารถขออนุญาตได้ 24 ชั่วโมง
1.3 คําสั่งคณะคณะทํางานรักษาความสงบแห่งชาติ ให้ปิดวิทยุชุมชนทุกสถานี ยกเว้นสถานีหลัก ได้แก่
สสวท. อสมท. กองทัพบก และกองทัพอากาศ จึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน
2. ให้พื้นที่ที่มีประชากรชาวเขา ให้ทบทวนและรื้อฟื้น เรื่องการรณรงค์การคุมกําเนิด โดยเฉพาะชาวเขา
เผ่าม้ง
3. เรื่องของการติดตามสถานะการเงินการคลัง ให้มีวาระการติดตามสถานะทางการเงินการคลังทุกเดือน
ในที่ประชุม กวป. ขอให้อําเภอตรวจสอบตัวเลขให้ตรงกับข้อมูลที่จังหวัดรายงาน และขอให้อําเภอมีการวิเคราะห์
เบื้องต้นเกี่ยวกับสถานะการเงินที่ปรากฏนั้นเกิดจากสาเหตุใด และมีการเปลี่ยนแปลงจากสถานะก่อนหน้าอย่างไร
ในอนาคตจะทําอย่างไรในการแก้ปัญหา ขอให้พื้นที่ใช้กรอบแผนเพิ่มประสิทธิภาพที่ตั้งไว้นํามาวางแผนแก้ไขปัญหา
4. มีมติที่ประชุมอย่างไม่เป็นทางการเรื่องโครงการที่จัดถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา ปี 2558 โดยมีการกําหนดกิจกรรมเอาไว้ 4 ด้าน ดัง
เอกสารหมายเลข 10 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานได้แก่
4.1 โครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่บริการสุขภาพ และมอบตู้ยา แก่กลุ่มชาติพันธ์ ที่อยู่ห่างไกลถิ่น
ทุรกันดาร และไม่สามารถเข้าถึงบริการได้ โดยมอบหมายให้ งานยุทธศาสตร์ฯ ช่วยดําเนินการจัดตารางในการออก
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ดังกล่าว โดยประสานกับสํานักงานจังหวัด โดยมีการกําหนดการออกเดือนละ 1 ครั้ง ในส่วน
ของการมอบตู้ยา ให้ทางหน่วยงานสาธารณสุข ออกแบบตู้ยา ควรจะมีรูปแบบอะไร ใส่อะไรบ้าง และส่งเรื่องไปยัง
กาชาดจังหวัด
4.2 การจัดนิทรรศการอาหารและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบงานอาหารปลอดภัยและ
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ร่วมดําเนินการ
5. เรื่องการติดตามการจัดส่งข้อมูลครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ยังมีบางที่ที่ยังไม่จัดส่ง ขอให้ผู้รับผิดชอบงานนี้
แจ้งให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง และขอให้พื้นที่ให้ความสําคัญกับงานดังกล่าวด้วย เนื่องจากปัจจุบันยังมีครุภัณฑ์ที่เหลือค้าง
อยู่ในบางหน่วยงานโดยไม่ได้ถูกใช้ประโยชน์ และยังคงมีการเสนอสร้างสิ่งก่อสร้างมาโดยไม่ได้พิจารณาถึงความ
จําเป็นและสิ่งที่ลงทุนไปได้ผลตอบแทนกลับมาอย่างไร หากไม่ชัดเจนให้มีการทบททวนอีกครั้งก่อนเสนอมา
6. จากผลการรายงานตรวจสอบภายในยังพบว่ายังมีการดําเนินงานที่ไม่เชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยที่รับ
รักษาผู้ป่วย หน่วยที่จะลงบัญชีเพื่อให้เห็นลูกหนี้ และหน่วยที่จะทวงหนี้ เพราะฉะนั้น ขอให้พื้นที่ให้ความสําคัญ
ด้วย
7. คนที่มีโอกาสที่จะก้าวขึ้นในเชิงตําแหน่ง สิ่งที่จะต้องคํานึงถึงเป็นอย่างยิ่ง ได้แก่ ให้มีการรวบรวมผลงาน
ตนเอง และอาจจะมีการลงพื้นที่ในการสอบถามเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมขึ้น ในวาระอันใกล้นี้จะมีสาธารณสุข
อําเภอที่จะว่างลง หลักการพิจารณาคือ
- แสดงความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเรื่อง DHS ที่ผ่านมาได้ดําเนินการพัฒนาอย่างไรบ้าง ให้มีการวิเคราะห์และ
เสนอผลงานให้นําเสนอในส่วนของผู้บริหาร
- ให้แสดงการทํางานใน 3 กรอบยุทธศาสตร์ของกระทรวง ท่านมีส่วนในกระบวนการสร้างสุขภาพอย่างไร
ในอําเภอ ท่านมีการส่งเสริมให้เกิดระบบสุขภาพอําเภอ ท่านมีส่วนที่เกี่ยวข้องในการทําเรื่องการบริหารจัดการ
ทรัพยากรในอําเภออย่างไร
ที่ประชุมรับทราบ
เรื่องจากรองนพ.สสจ.น่าน
นายสมจิตต์ ใจวิถี แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้ เรื่องที่ 1 จากการคุยกันแบบไม่เป็นทางการกับทางศาล
จังหวัด และหัวหน้าควบคุมการประพฤติ เรื่องการส่งเด็กและเยาวชนมาบําบัดยาเสพติดแบบสมัครใจ ฝากให้พื้นที่
ดําเนินการพิจารณาในกรณีเด็กและเยาวชนให้รักษาสิทธิของเด็กและเยาวชนด้วย กรณีที่มีการส่งตัวไปบําบัดรักษา
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ที่ต่างจังหวัดที่ไม่ใช่ภูมิลําเนาเดิม สามารถดําเนินการได้อยู่ที่คําสั่งศาล เรื่องที่ 2 การติดตามดําเนินงานเร่งรัดการ
เบิกจ่ายงบประมาณยาเสพติด สิ่งที่สามารถดําเนินการได้เลยคือใช้งบประมาณดังกล่าวจ่ายหนี้ค่ายาที่เกี่ยวข้องกับ
การบําบัดยาเสพติดได้เลย และขอความร่วมมือให้พื้นที่เร่งดําเนินการด้วย
นายศุภชัย ใหม่นิถะ ได้รับแจ้งจากจังหวัดเรื่อง จังหวัดน่านเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬามวยสากลระดับนักเรียน
โดยมีจังหวัดเข้าร่วม 15 จังหวัด และได้มอบหมายให้ทางหน่วยงานสาธารณสุขรับผิดชอบเรื่องด้านการแพทย์และ
อนามัย ต้องดูแลเรื่องการตรวจสุขภาพ ก่อนและช่วงเวลาระหว่างการแข่งขัน โดยขอความอนุเคราะห์ จาก
โรงพยาบาลน่านให้ตรวจสุขภาพนักมวยในช่วงเช้าก่อนการแข่งขัน และขอความร่วมมือจาก โรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชปัว โรงพยาบาลท่าวังผา และโรงพยาบาลภูเพียง อยู่ประจําช่วงระหว่างการแข่งขัน ตั้งแต่วันที่ 2 – 5
มิถุนายน 2557 ที่ วิทยาลัยเทคนิคน่าน เรื่องการสํารวจเรื่องสิ่งก่อสร้างสถานีอนามัยเดิม เนื่องจากมีการสร้าง
ทดแทน ในกรณีที่ มีการย้ ายสถานที่ และสถานที่ เดิม ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ให้ทํ าเรื่องคืนกับราชพัส ดุ เพื่ อนํ าไปใช้
ประโยชน์อื่น ในกรณีที่มีหน่วยงานอื่นขอใช้สถานที่ ให้แจ้งให้จังหวัดรับทราบด้วย
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
- ไม่มี –
ระเบียบวาระที่ 3 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2557
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2557
ระเบียบวาระที่ 4 ติดตามรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2557
น.ส.นันทนา ปรีดาสุวรรณ แจ้งข้อสรุปการประชุมและผลการดําเนินงาน การประชุมครั้งที่ 4/2557 ซึ่งมี
ประเด็นสําคัญจากการประชุมประจําเดือนที่ผ่านมา รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1
ประเด็นที่ 1 วาระจังหวัดน่าน “สร้างเมืองน่านน่าอยู่ คู่ป่าต้นน้ํา” ให้มีการรณรงค์ปลูกต้นไม้ในหน่วยงาน ช่วง
ระหว่างวันที่ 11 - 17 พฤษภาคม พร้อมกับ รายงานผลการดําเนินกิจกรรม ว่าได้ดําเนินการปลูกต้นไม้อะไรบ้าง
จํานวนกี่ต้น พร้อมภาพกิจกรรม งาน ICT กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ ได้ดําเนินการทําหนังสือแจ้งให้พื้นที่รับทราบและ
ดําเนินการ ผลงานที่อําเภอจัดส่งมายังจังหวัด บางแห่งยังไม่ครบ ขอความร่วมมือพื้นที่ส่งรายงานที่เหลือเข้ามาที่
จังหวัด
ประเด็นที่ 2 เรื่องจัดทําสารานุกรม (encyclopedia) ของจังหวัดน่านโดยจะจัดทําทูลเกล้าฯ ถวาย สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสที่ทรงมีพระชนมายุครบ 5 รอบ ขณะนี้อยู่ในช่วงของ
การดําเนินการรวบรวมข้อมูล
ประเด็นที่ 3 เรื่องการดําเนินงานเพื่อป้องการบริโภคเห็ดพิษมีมติให้จัดส่งแนวทางในการรักษาคนไข้ที่บริโภคเห็ด
พิษพร้อมความรู้เรื่องการดําเนินการป้องกันบริโภคเห็ดพิษให้หน่วยบริการสาธารณสุขด้วย อยู่ระหว่างการ
ดําเนินการทบทวนกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหากสมบูรณ์แล้วจะจัดส่งให้กับทางพื้นที่
ประเด็นที่ 4 ประกาศฉบับ “การลาและการมาทํางานสาย” ขณะนี้ทางผู้มีอํานาจขึ้นเงินเดือน(ผู้ว่าราชการจังหวัด
น่าน) ได้ลงนามในประกาศฉบับนี้แล้ว ทางกลุ่มงานทรัพยากรบุคคลได้สําเนาหนังสือแจ้งให้พื้นที่รับทราบแล้ว ให้
ผู้บริหารระดับอําเภอแจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานทราบโดยทั่วกัน
ประเด็นที่ 5 การประเมินบุคคล และผลงาน ให้มี การจัดตั้ง “คณะกรรมการประเมินงาน” เป็น Board ใหญ่ และ
แต่งตั้งคณะทํางานทําหน้าที่กําหนดน้ําหนักคะแนนในงานแต่ละงาน และพิจารณาความเหมาะสมของช่วงคะแนนที่
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กําหนด พิจารณาความเหมาะสมของสัดส่วนผู้ประเมิน มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน เพื่อดูในแต่ละเรื่อง โดยมีกลุ่มงาน
ทรัพยากรบุคคลเป็นเลขานุการ
นายอานันต์ ศิริ กล่าวว่า คณะทํากรรมการ Board ใหญ่ มีคําสั่งแล้ว เหลือแค่คณะทํางานที่จะกําหนดคะแนนใน
แต่ละงานในชุดต่างๆ จะเร่งดําเนินการภายในเดือนมิถุนายน
นายปิยะ ศิริลักษณ์ กล่าวว่า เรื่องการรณรงค์ปลูกต้นไม้ มีแบบฟอร์มมาจากจังหวัดให้นําเอาผลงานกรอกและ
รายงานให้กับจังหวัดรับทราบด้วยพร้อมกับเน้นย้ําให้พื้นทีให้ความสําคัญในการดําเนินการดังกล่าวด้วย เหตุผลที่
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดให้ความสําคัญเพราะวัดความใส่ใจในเรื่องของการปฏิบัติตามสิ่งมอบหมาย และเรื่อง
ดังกล่าวเป็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดเป็นวาระสําคัญของจังหวัด ขอให้พื้นที่เร่งรายงานผลเข้ามาก่อนวันที่ 10
มิถุนายน 2557 ขอให้ทุกท่านให้ความสําคัญกับการปฏิบัติตามที่มีมติที่ประชุม และฝากให้ทุกฝ่ายกรณีที่มีการ
ประสานงานกับอําเภอ และมีข้อสังเกต สิ่งที่ควรจะทํา และได้ให้ข้อแนะนํากับทางพื้นที่แล้ว ควรบอกเป็นลาย
ลักษณ์อักษรให้พื้นที่รับทราบ หากพื้นที่ที่ได้ข้อแนะนําแล้วไม่ได้ปฏิบัติตาม ให้มีการรายงานให้ทางผู้บริหารทราบ
ด้วย ในเรื่องของกฎการขึ้นเงินเดือน อยากจะทราบว่าสิ่งดังกล่าวไปถึงผู้ปฏิบัติหรือไม่ ฝากให้กลุ่มงานทรัพยากร
บุค คลติดตามเรื่ องผู้ปฏิ บัติรับทราบทั่วกั นหรื อไม่ เกี่ยวกับระเบียบดั งกล่าว หลักการทํ างานที่สําคัญ คือ สิ่งที่
ดําเนินการหากมีผลกระทบกับผู้ใด ให้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และให้กลุ่มงานทรัพยากรเร่งดําเนินการเรื่องการ
ประชุมคณะกรรมการประเมินงาน ขอให้เป็นช่วงต้นเดือนและอยากให้เดินหน้าดําเนินการอย่างเต็มที่
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 สถานการณ์ระบาดวิทยาประจําเดือนเมษายน 2557
น.ส.คนึง คํารังษี นําเสนอข้อมูลจํานวนบัตรรายงาน 506/507 และสถานการณ์ระบาดวิทยาประจําเดือน
พฤษภาคม 2557 ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน – 25 พฤษภาคม 2557 จากบัตรรายงาน 506 จํานวน 1,785
บัตร จําแนกรายสถานบริการดังนี้

สถานบริการ

จํานวน
(แห่ง)

บัตรที่ส่งเดือนนี้
จํานวนบัตร ร้อยละของบัตร จํานวนบัตร
ที่ส่งทั้งหมด

ที่ส่งทั้งหมด

ที่ส่งทันเวลา

ร้อยละของ
ความ
ทันเวลา
48.06
19.05
91.96
85.31
87.57

โรงพยาบาลทั่วไป
1
335
18.77
161
โรงพยาบาลค่ายฯ
1
21
1.18
4
โรงพยาบาลชุมชน
13
914
51.20
800
รพ.สต./สสช.
152
515
28.85
388
รวม
167
1,785
100.00
1,353
รายละเอียดแยกสถานบริการและหน่วยงาน ตามเอกสารหมายเลข 2
สถานการณ์ระบาดวิทยาประจําเดือนพฤษภาคม 2557
1) โรคติดต่อที่มีความสําคัญสูงในประเทศไทย 13 โรค และพบผู้ป่วยในจังหวัดน่าน จํานวน 4 โรค ได้แก่
- Pneumonia พบผู้ป่วยจํานวน 560 ราย ไม่พบผู้เสียชีวิต
- Leptospirosis พบผู้ป่วยจํานวน 9 ราย ไม่พบผู้เสียชีวิต
- Measles พบผู้ป่วยจํานวน 1 ราย ไม่พบผู้เสียชีวิต
- โรคไข้เลือดออก ( DHF + DF +DSS ) พบผู้ป่วยจํานวน 88 ราย ไม่พบผู้เสียชีวิต

หมายเหตุ

-๗-

2) สถานการณ์ไข้เลือดออกจังหวัดน่าน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2557 พบ
ผู้ป่วยไข้เลือดออกทุกกลุ่มอาการรวม 88 ราย อัตราป่วย 18.52 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีผู้เสียชีวิต อําเภอที่
มีอัตราป่วย คือ อําเภอเมืองน่าน (ชนบท) พบผู้ป่วย 35 ราย อัตราป่วย 73.10 ต่อประชากรแสนคน อําเภอ
เวียงสา พบผู้ป่วย 53 ราย อัตราป่วย 49.99 ต่อประชาการแสนคน และอําเภอนาน้อย พบผู้ป่วย 4 ราย อัตรา
ป่วย 9.21 ต่อประชาการแสนคน
3) สถานการณ์โรค Leptospirosis จังหวัดน่าน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม
2557 พบผู้ป่วยโรค Leptospirosis ทั้งหมด 9 ราย อัตราป่วย 1.98 ต่อประชากรแสนคน ไม่พบผู้ป่วย
เสียชีวิต อัตราป่วยสูงสุด ที่อําเภอเชียงกลาง 2 ราย อัตราป่วย 7.07 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ
อําเภอนาหมื่น พบผู้ป่วย 1 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 6.75 ต่อประชากรแสนคน และอําเภอนาน้อย พบผู้ป่วย 2
ราย คิดเป็นอัตราป่วย 6.15 ต่อแสนประชากร
4) สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ Influenza ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม
2557 จังหวัดน่าน พบผู้ป่วยโรค ไข้หวัดใหญ่ ทั้งหมด 101 ราย อัตราป่วย 21.25 ต่อประชากรแสนคน
ไม่พบผู้ป่วยเสียชีวิต อัตราป่วยสูงสุด ที่อําเภอบ่อเกลือ 8 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 55.85 ต่อประชากรแสนคน
รองลงมา คือ อําเภอเมืองเขตเมือง 10 ราย อัตราป่วย 44.54 ต่อประชากรแสนคน และ อําเภอเวียงสา
21 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 29.99 ต่อประชากรแสนคนตามลําดับ
5) สถานการณ์โรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา เดือนพฤษภาคม 2557 10 อันดับโรค ของจังหวัดน่าน
นับตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2557 ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2557 โรคที่พบมากเป็นอันดับที่ 1 คือ ไข้ไม่ทราบ
สาเหตุ พบผู้ป่วย จํานวน 557 ราย อัตราป่วย 116. ต่อประชากรแสนคน เพิ่มขึ้น จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว
ในช่วงเวลาเดียวกันพบผู้ป่วย 502ราย อัตราป่วย 105.25 ต่อประชากรแสนคน พบอัตราป่วยมากที่สุด ที่อําเภอ
เวียงสา อัตราป่วย 209.07 ต่อประชากรแสนคน (จํานวน 147 ราย) รองลงมาได้แก่อําเภอนาน้อยและอําเภอ
ท่าวังผา อัตราป่วย 153.28 (50 ราย) และ 130.75 ( 67 ราย) ต่อประชากรแสนคน ตามลําดับ โรคที่พบมาก
เป็นอันดับที่ 2 คือ อุจจาระร่วง พบผู้ป่วย จํานวน 516 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 108.18 ต่อประชากรแสนคน
ลดลง จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ในช่วงเวลาเดียวกันพบผู้ป่วย 827 ราย อัตราป่วย 173.39 ต่อประชากรแสน
คน พบอั ต ราป่ว ยมากที่ สุ ด ที่ อํา เภอท่ าวั งผาอั ตราป่ วย 257.59 ต่อ ประชากรแสนคน (จํ านวน 132ราย)
รองลงมาได้แก่อําเภอทุ่งช้าง และอําเภอสองแคว อัตรา 207.93 (38 ราย) และ 142.83 ( 17 ราย) ต่อ
ประชากรแสนคน ตามลําดับ โรคที่พบมากเป็นอันดับที่ 3 คือ ตาแดง จํานวน ทั้งสิ้น 133 ราย คิดเป็นอัตราป่วย
27.88 ต่อประชากรแสนคน ลดลง จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ในช่วงเวลาเดียวกันพบผู้ป่วย 139ราย อัตรา
ป่วย 29.14 ต่อประชากรแสนคน พบอัตราป่วยมากที่สุด ที่อําเภอสันติสุข อัตราป่วยเท่ากับ 132.74 ต่อ
ประชากรแสนคน (จํานวน 21ราย) รองลงมาได้แก่อําเภอ นาน้อย และ อําเภอ ทุ่งช้าง อัตราป่วย 58.24
(19ราย) และ 54.72 ( 10 ราย) ต่อประชากรแสนคน ตามลําดับ
น.ส.เฉลิมขวัญ ขัดขจร ในเรื่องการดําเนินงานควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่อําเภอท่าวังผา พบว่าประชาชนยัง
ไม่ให้ความสําคัญเท่าที่ควรในการกําจัดลูกน้ํายุงลาย ฝากให้ทางพื้นที่ให้การสนับสนุน หรือมาตราการแก้ไขปัญหา
ดั ง กล่ า วด้ ว ย สารเคมี ที่ ใ ช้ ใ นการกํ า จั ด ยุ ง ตั ว แก่ ได้ แ นะนํ า ให้ ท้ อ งถิ่ น เปลี่ ย นตั ว ยาแล้ ว เนื่ อ งจากยาตั ว เดิ ม มี
ประสิทธิภาพไม่เพียงพอที่จะฆ่ายุงตัวแก่
นายปิยะ ศิริลักษณ์ กล่าวฝากงานระบาดเรื่องการติดตามคนไข้ ประธานมอบหมายให้งานระบาดให้ระบุว่าอําเภอ
ไหน ตําบลไหนที่ต้องการติดตามเป็นพิเศษ ฝากให้งานระบาดวิทยาแจ้งพื้นที่ที่ต้องติดตามอย่างเร่งด่วนแจ้งให้
ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ พื้นที่ที่ต้องติดตามอย่างเร่งด่วนแนะนําให้สาธารณสุข อําเภอลงติดตามในพื้นที่ดังกล่าว
เพื่อที่จะได้รับทราบปัญหาที่แท้จริงและหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน จะมีการติดตามในที่ประชุมครั้งต่อไป เรื่องการ
ระบาดของสเต็ปซูอิส ให้มีการประชาสัมพันธ์เรื่องการรับประทานหมูสุก เป็นเรื่องสําคัญ
ที่ประชุมรับทราบ
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5.2 เรื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นายสมัคร โอ้ทา แจ้งเรื่องการสนับสนุนการควบคุมไข้เลือดออก พื้นที่จังหวัดน่าน มีการสุ่มสํารวจลูกน้ํายุงลาย
หาค่าดัชนี ประจําเดือนพฤษภาคม 2557 ในพื้นที่ยังคงพบลูกน้ํายุงลายในพื้นที่และประชาชนในชุมชนขาดความ
ตะหนักในการควบคุมป้องกันโรค และทักษะในการพ่นสารเคมีของท้องถิ่นยังไม่ถูกต้อง หากว่ามีพื้นที่ใดต้องการ
ให้มีการอบรมความรู้และทักษะในการพ่นสารเคมีให้กับเจ้าหน้าที่ที่พ่นสารเคมี สามารถประสานมาได้ที่หน่วยงาน
ได้ และทางหน่วยงานได้ดําเนินการสนับสนุนพ่นสารเคมีควบคุมยุงลายตัวเต็มวัยในพื้นที่ตําบลสวก อําเภอเมือง
จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา และแจ้งเรื่องการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาอําเภอ
เข้มแข็งว่ามีการลงสํารวจลูกน้ําในพื้นที่ตําบลยาบหัวนา อําเภอเวียงสา ตําบลงอบ อําเภอทุ่งช้าง เปรียบเทียบกัน
ในพื้นที่ไข้สูง และพื้นที่ไข้ต่ํา และได้มีการสํารวจลูกน้ํายุงลายในโรงพยาบาล บ้านพักเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล
โรงเรียน และวัด ต่อเนื่อง 4 สัปดาห์ โดยเริ่มสัปดาห์แรกคือวันที่ 21 พฤษภาคม 2557 เรื่อยไปจนครบตาม
เวลาที่กําหนด ผลการสํารวจลูกน้ํายุงลายตามปรากฏในเอกสารหมายเลข 3
นายปิยะ ศิรลิ ักษณ์ กล่าวว่า ประเด็นที่ผู้พ่นสารเคมีกําจัดยุงขาดทักษะและความรู้ ฝากทางพื้นที่ทบทวนเรื่อง
ดังกล่าวถ้ามีปัญหาสามารถติดต่อขอรับการสนับสนุนความรู้จากทางศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลงที่ ๑๐.๕
จ.แพร่ ได้
นายนันทมิตร นันทเสน กล่าวสอบถามเรื่องกรณีพบผู้ป่วยไข้เลือดออกในพื้นที่ ปัญหาที่พบเรื่องการวินิจฉัยโรค
ไม่ได้รับการตรวจ Lab เพื่อยืนยันผล เพราะในพื้นที่ได้ทํา MOU ว่า ภายใน 3 ชั่วโมง ทางด้านหน่วยงาน
สาธารณสุขต้องลงสอบสวนโรคภายใน 3 ชั่วโมงหลังได้รับแจ้ง และภายใน 24 ชั่วโมง ท้องถิ่นต้องดําเนินการพ่น
สารเคมีทําลายตัวแก่ของยุง และประชาชนในพื้นที่เป็นผู้ตรวจสอบ
นายอุดม พานิช กล่าวขอบคุณศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลงที่ ๑๐.๕ จ.แพร่ ที่ให้ความร่วมมือและ
สนับสนุนการดําเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ อําเภอเมืองน่าน
นายกฤตพงษ์ โรจนวิภาต เสนอต่อที่ประชุมเรื่องการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ สําหรับรายแรกของ
หมู่บ้านให้ได้รับการตรวจ LAB แต่ถ้าเป็นรายที่ 2 ของหมู่บ้าน ถ้าผล CBC เข้าเกณฑ์ก็สามารถวินิจฉัยได้เลย
นายดิเรก สุดแดน กล่าวว่า การควบคุมโรคไข้เลือดออกสําคัญที่สุดคือ การควบคุมกํากับในผู้ป่วยรายแรก ให้ยึด
หลักการคือ first diagnostic ทางอําเภอท่าวังผา มีการติดต่อกันผ่านทางกลุ่ม Line
นายปิยะ ศิริลักษณ์ มอบหมายให้กลุ่มผู้อํานวยการโรงพยาบาลนําแนวปฏิบัติที่กําหนดไว้แจ้งให้แพทย์ที่มา
ปฏิบัติงานใหม่และผู้ปฏิบัติทุกคนรับทราบถึงแนวทางที่ได้กําหนดไว้
นายอัชฌาวัฒน์ สมบัติ กล่าวว่าข้อมูลในส่วนของด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศห้วยโก๋น จังหวัดน่าน ที่
ไม่ได้รายงานให้ทราบเนื่องจาก ได้รับคําสั่งจาก คสช. ให้ปกปิดข้อมูลดังกล่าวไว้ก่อน จึงไม่มีรายงานดังกล่าวใน
เดือนนี้
ทีป่ ระชุมรับทราบ
5.3 รายงานความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามผลผลิตของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
น.ส.นันทนา ปรีดาสุวรรณ กล่าวว่าทางกระทรวงสาธารณสุขมีมาตราการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไป
ตามเป้าหมายคือสิ้นเดือนมีนาคม ร้อยละ 50 สิ้นเดือนเมษายน ร้อยละ 60 สิ้นเดือนพฤษภาคม ร้อยละ 70
สิ้นเดือนมิถุนายน ร้อยละ 80 และจะมีการติดตามการเบิกจ่ายทุก 2 สัปดาห์ จากมาตรการดังกล่าว ณ วันที่ 18
เมษายน 2557 (สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนเมษายน) สป. ได้ติดตามงบประมาณโดยกําหนดเป้าหมายให้จังหวัด
เบิกจ่ายงบฯ ให้ได้ร้อยละ 40 แต่จังหวัดน่านเบิกจ่ายได้เพียงร้อยละ 38.12
กองคลัง สป. จึงดึงงบกลับ
ส่วนกลาง จํานวน 489,144
บาท เพราะว่าจังหวัดเบิกไม่ได้ตามเป้าหมายที่กําหนด ข้อมูล ณ วันที่ 29
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พฤษภาคม 2557 มีงบประมาณที่ต้องเร่งรัดในการ เบิกจ่าย เนื่องจากเบิกจ่ายได้ต่ํากว่าเป้าหมายรายเดือน
ทีกําหนด ได้แก่ งบอินเตอร์เน็ต งบป้องกันและบําบัดยาเสพติด งบการป้องกันและแก้ไขปัญหาในเด็กและสตรี
(oscc) และงบพัฒนาระบบส่งต่อฉุกเฉิน รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 5 ฝากให้ผู้บริหารระดับพื้นที่ติดตาม
ผู้รับผิดชอบงานให้รีบส่งหลักฐานเบิกจ่ายภายในเวลาที่กําหนดด้วย ทางจังหวัดได้ดําเนินการอุทธรณ์งบประมาณ
ดังกล่าวแล้ว
นางพรพิมล หล้าปิงเมือง แจ้งว่า การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณป้องกันและบําบัดยาเสพติด ทางกลุ่มงาน
ส่งเสริมสุขภาพ ได้ทําหนังสือแจ้งไปยังพื้นที่แล้ว ที่ 0032.003.2/257 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 จึงฝาก
ทางผู้บริหารช่วยเร่งรัดผู้รับผิดชอบด้วย ขอให้เร่งรัดดําเนินการมาภายใน 2 สัปดาห์แรกของเดือนมิถุนายน ส่วน
งบประมาณ ป้องกันและแก้ไขปัญหาในเด็กและสตรี (oscc) โครงการที่ยังคงค้างคือ รพ.เวียงสา ส่วนนอกนั้น
โครงการอนุมัติแล้วขอให้ดําเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายเข้ามา
นส. เฉลิมขวัญ ขัดขจร กล่าวว่างบพัฒนาระบบส่งต่อฉุกเฉิน ที่ยังไม่ได้รับโครงการของพื้นที่ได้แก่ พื้นที่อําเภอ
บ้านหลวง สันติสุข เวียงสา และอําเภอทุ่งช้าง ขอให้เร่งส่งโครงการเข้ามาภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2557
นายปิยะ ศิรลิ ักษณ์ เน้นย้ําเรื่องการกํากับติดตามเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณ ขอให้ผู้บริหารให้ความสําคัญ
และสอบถามเรื่องการจัดสรรงบประมาณอินเตอร์เน็ต มอบหมายให้กลุม่ งานยุทธ์ หากมีพื้นที่ที่ไหนยอดต่ํากว่า
เกณฑ์ที่กําหนดให้มีการปรับเกลี่ยยอดงบประมาณกับพื้นที่หลังจากเลิกประชุม
นายสมจิตต์ ใจวิถี กล่าวถึงเรื่องการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณยาเสพติด จะมีการพูดคุยกันหลังจากการ
ประชุมวันนี้ และให้พื้นที่กลับไปดูว่าในแผนได้กําหนดกิจกรรมอะไรไว้ และหากไม่ทันให้มีการปรับแก้ไขในห้วงเวลา
ที่กําหนด พื้นที่ใดที่ดําเนินการเสร็จสิ้นก่อนให้รีบดําเนินการเข้ามาก่อน หากพื้นที่ไม่สามารถแก้ได้ให้แจ้งให้จังหวัด
รับทราบปัญหาเพื่อจะได้ช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหา
นายปิยะ ศิรลิ ักษณ์ หนังสือสั่งการที่แนบอยู่ในเอกสารหมายเลข 5 ให้ผู้บริหารกลับไปดูรายละเอียดอีกครั้ง
อย่างไร เน้นให้กลับไปดูแผนงานโครงการที่รองรับงบประมาณดังกล่าว หากการดําเนินการไม่ได้ตามที่คาดหวัง
สามารถเข้ามาปรึกษากับทางจังหวัดได้
น.ส.อารุณรัตศ์ อรุณนุมาศ แจ้งเกี่ยวกับโครงการ PHER งบพัฒนาระบบส่งต่อฉุกเฉิน ทางผู้รับผิดชอบงานแผน
ได้ทําพิมพ์เขียว และตัวอย่างโครงการให้กับทางพื้นที่คาดว่าปัญหาไม่น่าจะมาจากการแก้โครงการ
นายปิยะ ศิรลิ ักษณ์ ฝากให้ทางกลุ่มงานควบคุมโรคช่วยติดตามเรื่องการจัดทําโครงการ PHER งบพัฒนา
ระบบส่งต่อฉุกเฉิน ของอําเภอด้วย ให้เร่งดําเนินการเข้ามา
ทีป่ ระชุมรับทราบ
5.4 รายงานความก้าวหน้าการประเมินผลและปรับปรุงระบบควบคุมภายใน ประจําเดือน พฤษภาคม 2557
นางอรุณี ตั้งจิตตนุสรณ์ แจ้งกับที่ประชุมดังนี้ 1) เรื่องการอบรม e – GP กลุ่มเป้าหมายคือ เจ้าหน้าที่สํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอ โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตําบล โดยจะเน้นในเรื่องการสอบ
ราคาและเรื่องการตกลงราคา วิทยากรจากคลังจังหวัด ในวันที่ 6 ,9 – 11 มิถุนายน 2557 จัดที่มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน และวันที่ 12 มิถุนายน 2557 จัดอบรมที่ โรงแรมเทวราช 2) รายงาน
ความก้าวหน้าการประเมินผลและปรับปรุงระบบควบคุมภายในประจําปี 2557 ประจําเดือน พฤษภาคม 2557
รายละเอียดดังนี้ 1) การตรวจสอบพัสดุประจําปี 2556 ยังคงมีความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานที่
กําหนดฯ ไม่มีหน่วยงานใดแสดงรายการวัสดุยาและเวชภัณฑ์หมดอายุหรือเสื่อมสภาพ รายละเอียดตามเอกสาร
หมายเลข 7
2) การตรวจสอบภายใน ปัญหาที่ตรวจพบจากการออกพื้นที่ได้แก่
2.1 การจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาลทุกสิทธิ ใบเสร็จรับเงินพิมพ์จากคอม ไม่ระบุรหัส ทําให้ไม่
ทราบค่าใช้จ่ายที่เบิกไม่ได้ ซึ่งไม่สามารถเบิกจ่ายกับกรมบัญชีกลางได้ ผู้ป่วยต้องร่วมจ่าย ทําให้รายได้ขาดหายไป
รายได้สิทธิ พรบ.ประกันภัยฯ สิทธิเบิกได้ และจ่ายตรง ไม่สมบูรณ์ การจัดทําบัญชีลูกหนี้ไม่เป็นปัจจุบัน บางแห่ง
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ไม่ทําบัญชีควบคุมรายได้ที่เรียกเก็บทุกสิทธิ เพื่อตรวจสอบการส่งเบิก ขาดการเทียบยอด ลูกหนี้ค่ารักษา ทําให้ไม่
สามารถตรวจสอบงานการเงินว่าได้เงินมาเท่าไร ไม่รู้ลูกหนี้จริงค้างชําระเท่าไร มีการกํากับ ติดตามหรือไม่
2.2 การยืมเงินทดรองราชการ ยังขาดการกํากับติดตาม ปรากฏมีเงินยืมไม่ส่งคืนเกินกําหนด
หลักฐานประกอบการยืมเงินไม่ถูกต้องครบถ้วน เช่นโครงการไม่มีลายมือชื่อผู้อนุมัติ ฯสัญญายืมเงินทดรองราชการ
ไม่ระบุวันครบกําหนด ไม่มีสรุปรายงานการยืมเงินทุกวันสิ้นเดือน และการกํากับติดตามเงินยืมเกินกําหนดส่งคืน
ไม่สม่ําเสมอ ปรากฏผู้ลงนามในเอกสารติดตามไม่มีอํานาจในการลงนามในหนังสือกํากับติดตาม การส่งคืนเงินยืม
ต้องส่งคืนภายใน 15 วัน หากเลยกําหนดให้หัวหน้าหน่วยงานทําหนังสือให้ผู้ยืมส่งคืน ไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่
กําหนดคืน
2.3 การควบคุมภายใน ขอให้โรงพยาบาลทุกแห่งส่งสําเนาเอกสาร 2 ด้าน (ด้านการเงินและ
บัญชี และ ด้านการควบคุมภายใน ) ให้สํานักงานสาธารณสุขลําปาง เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
ตรวจสอบ ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2557 ได้จัดส่งหนังสือ ที่ สธ 0206.01/ว 351 ลงวันที่ 3 เมษายน
2557 ส่งให้ทุกหน่วยงานทราบแล้ว ติดตาม กระบวนการจัดเก็บรายได้ทุกสิทธิ หน่วยที่ยัง ไม่จัดส่ง จํานวน
10 แห่ง รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 7
3) ปัญหาที่ทําให้การเบิกจ่ายล่าช้า คือไม่ทราบว่าอะไรที่เบิกจ่ายได้บ้าง ยกตัวอย่างเช่น ค่าตรวจ
เยี่ยม คนละ 15,000 บาท ในระเบียบกระทรวงการคลังไม่มี หากจะเบิกได้ควรเขียนเป็นค่าวิทยากร ต้องเขียนให้
ชัด กี่คน กี่ชั่วโมงๆละเท่าไหร่ เขียนให้ละเอียด ทุกอย่างที่เขียนในโครงการต้องเขียนให้ละเอียด เมื่อทําโครงการ
แล้วจะต้องมีการขออนุมัติก่อนที่จะดําเนินการทุกอย่าง ยกตัวอย่างเช่น จะดําเนินการจัดประชุมจะต้องมีการขอ
อนุมัติจัดประชุมและจ้างเหมาอาหารก่อนที่จะดําเนินการจัดประชุมทุกครั้ง ปัญหาในการจัดซื้อจัดจ้างพบปัญหาคือ
ไม่เขียนวันที่ในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จึงทําให้การเงินตีกลับ ทําให้การเบิกจ่ายล่าช้า การส่งเอกสารเบิกจ่ายงบประมาณ
ในกรณีจ่ายตรงเข้าบริษัท ห้างร้าน ถ้าเอกสารถูกต้อง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ใช้เวลา 3 วัน ในการ
ดําเนินการถึงขั้นคีย์ GFMIS กรณีที่เอกสารไม่ถูกต้อง ยอดเกิน 100,000 บาท เจ้าของเรื่องมาแก้ไขที่ สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดน่านเลยเพื่อจะได้รีบดําเนินการแก้ไข ถ้าเบิกต่ํากว่า 100,000 บาท จะส่งเอกสารดังกล่าว
กลับไปยังพื้นที่ให้แก้ไขเข้ามายังสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอีกครั้ง
นายปิยะ ศิริลักษณ์ อยากให้พื้นที่กลับไปดูแผนเพิ่มประสิทธิภาพทางการเงินการคลังที่ได้เขียนไว้ ให้กลับไปดู
ระเบียบทางราชการ ทําให้ถูกต้อง ให้ระบุรายละเอียดการเบิกจ่ายทั้งหมดในโครงการ ในโรงพยาบาลชุมชนจะมี
ระเบียบเงินบํารุง ขอให้ผู้บริหารระดับอําเภอกลับไปศึกษาระเบียบดังกล่าวให้ดี
ทีป่ ระชุมรับทราบ
5.5 ข้อเสนอแนะจากรายงานการสอบสวนผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจารจร
นส.เฉลิมขวัญ ขัดขจร รายงาน การสอบสวนผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจารจร ช่วงเทศกาล จังหวัด
น่าน ปี 2557 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการสร้างมาตรการทางสังคมโดยเฉพาะผู้ที่เมา
แล้วขับ มาตรการบังคับใช้กฎหมาย การพัฒนาระบบสื่อสาร เครือข่ายทหาร การซ้อมแผนฯ ที่เกิดเหตุอยู่รอยต่อ
ของอําเภอ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ตํารวจ อําเภอ ทหาร อบต. รพ.สต. และโรงพยาบาล ข้อเสนอแนะเพื่อ
การพัฒนา (ด้านการแพทย์) ได้แก่ ถอดบทเรียนเพื่อปรับแผนการปฏิบัติการในแผนอุบัติเหตุของโรงพยาบาล การ
พัฒนาเครือข่ายระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ประเมินผลการจัดอัตรากําลังของเจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ 1669
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และกําหนดแนวทางการดูแลผู้ป่วยและญาติของผู้ประสบภัยด้านจิตใจ(ทีม MCATT)
ที่ประชุมรับทราบ
6. เรื่องจากโรงพยาบาลชุมขน/สาธารณสุขอําเภอ
นายกฤตพงษ์ โรจนวิภาต กล่าวกับที่ประชุม ขอปรึกษา เรื่องระบบการส่งต่อจากโรงพยาบาลชุมชนถึง
โรงพยาบาลน่าน ดังนี้ เรื่องแรก การขออนุญาตใช้ใบ Refer ที่ Key in โดยแพทย์จากโปรแกรม Thai Refer

-๑๑-

แทนใบ Refer ชมพูเหลือง เพื่อลดความซ้ําซ้อนและประหยัดเวลา ประเด็นที่ 2 ขออนุญาตเสนอให้มีการทบทวน
เรื่องการส่งต่อจากแพทย์ถึงแพทย์
นายช่อฉัตร เส็งพานิช กล่าวว่าจะรับเรื่องดังกล่าวไปประสานกับผู้รับผิดชอบงาน
นายนิธิวัชร์ แสงเรือง สอบถามเกี่ยวกับเรื่องแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ที่จบใหม่ เดิมจะต้องได้รับการบรรจุให้
ตั้งแต่เดือนเมษายน แต่ขณะนี้ยังไม่ได้รับการบรรจุ มีแนวทางในการแก้ไขปัญหา อย่างไร และจะต้องจ้างใน
รูปแบบใด
นายอานันต์ ศิริ กล่าวว่า ตําแหน่งแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร จะมีการจัดสรรมาในช่วงเดือน กรกฎาคมของทุก
ปี แต่หากไม่มีการบรรจุทางกระทรวงสาธารณสุขจะมีแนวทางชี้แจงอีกครั้ง
ทีป่ ระชุมรับทราบ
7. เรื่องอื่นๆ
นายนันทมิตร นันทเสน แจ้งเรื่องพื้นที่ต้นแบบ ตําบลนาเหลืองอําเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ตามวาระจังหวัดน่าน
“สร้างเมืองน่านน่าอยู่ คู่ป่าต้นน้ํา” โดยใช้ธนาคารต้นไม้ สืบเนื่องจากวันที่ 25 พฤษภาคม 2557 ท่านผู้ว่า
ราชการจังหวัดน่านได้ลงพื้นที่ในตําบลนาเหลือง โครงการ 1 อําเภอ 1 ต้นน้ํา 1 ธนาคารต้นไม้ ท่านได้ฝากเรื่อง
โครงการดังกล่าวหากลงในพื้นที่ใด ขอให้ทางหน่วยงานสาธารณสุขช่วยสนับสนุนการดําเนินงานโครงการดังกล่าว
ด้วย
ทีป่ ระชุมรับทราบ
เลิกประชุม เวลา ๑2.30 น.

นางสาวเพ็ญพักตร์ ภิรัญคํา
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
จดรายงานประชุม

นางสาวนันทนา ปรีดาสุวรรณ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ตรวจรายงานประชุม

-๑๒-

ข้อสรุปการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
ครั้งที่ 5 / ๒๕๕7
วันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุม ๑ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
เรื่อง

ข้อสรุปทีป่ ระชุม

1. โครงการทีจ่ ดั ถวาย
แด่สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ใน
วโรกาสเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 60
พรรษา ปี 2558 ใน
ส่วนที่เกีย่ วข้องกับ
หน่วยงานสาธารณสุข
2. กําหนดการติดตาม
สถานะการเงินการคลัง
เป็นวาระประจําของ
การประชุม กวป.

- โครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่บริการสุขภาพ และมอบ
ตู้ยา แก่กลุ่มชาติพันธ์ ที่อยู่ห่างไกลถิ่นทุรกันดาร และไม่
สามารถเข้าถึงบริการได้ โดยมอบหมายให้ งานยุทธศาสตร์ฯ
ช่วยดําเนินการ
- การจัดนิทรรศการอาหารและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นมอบหมาย
ให้ผู้รับผิดชอบงานอาหารปลอดภัยและกลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภค ร่วมดําเนินการ

ผู้รบั ผิดชอบ
กลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์

ผลการดําเนินงาน
ตามเอกสารแนบ ก

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและกลุ่ม
งานอนามัย
สิ่งแวดล้อม

- นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดได้กําหนดให้มีการติดตาม - กลุ่มงาน

สถานะการเงินการคลังทุกเดือนในที่ประชุม กวป.
- ให้อําเภอตรวจสอบข้อมูลที่จังหวัดรายงาน และให้มีการ
วิเคราะห์เบื้องต้นเกี่ยวกับสถานะการเงินที่ปรากฏนั้นเกิด
จากสาเหตุใด มีการเปลี่ยนแปลงจากสถานการณ์ก่อนหน้า
อย่างไร ในอนาคตจะทําอย่างไรในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
พร้อ มกั บให้ อํา เภอใช้ แผนเพิ่ม ประสิทธิ ภาพที่ ตั้ง ไว้นํ ามา
วางแผนแก้ไขปัญหา
3. การจัดส่งข้อมูล
- เนื่องจากยังมีสถานบริการบางแห่งยังไม่ส่งข้อมูลเข้ามา
ครุภัณฑ์และ
ขอให้ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบงานนี้ แ จ้ ง ให้ ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งรั บ ทราบและ
สิ่งก่อสร้าง
ดําเนินการจัดส่งข้อมูล
- ขอให้พื้นที่ให้ความสําคัญกับงานดังกล่าว เนื่องจากยังมี
ครุภัณฑ์ที่เหลือค้างอยู่ในบางหน่วยงานแล้วไม่ได้ประโยชน์
- บางพื้ น ที่ ยั ง มี ก ารเสนอสร้ า งสิ่ ง ก่ อ สร้ า งมาโดยไม่ ไ ด้
พิจารณาถึงความจําเป็นและสิ่งที่ลงทุนไปได้ผลตอบแทน
กลับมาอย่างไร หากไม่ชัดเจนให้มีการทบทวนอีกครั้งก่อน
เสนอเข้ามาที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
4. การเตรียมตัวของ - สิ่ งที่ จะต้ อ งคํา นึงถึ ง ได้ แก่ การรวบรวมผลงานตนเอง
บุคลากรที่มีโอกาสก้าว และอาจจะมีการลงพื้นที่ในการสอบถามเพื่อให้เกิดความ
สู่ตําแหน่งที่สูงขึน้
เป็นธรรมขึ้น แสดงความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเรื่อง DHS ที่ผ่าน
มาได้ดําเนินการพัฒนาอย่างไรบ้าง ให้มีการวิเคราะห์และ
เสนอผลงานให้นําเสนอในส่วนของผู้บริหาร
- ให้แสดงการทํางานใน 3 กรอบยุทธศาสตร์ของกระทรวง
ท่านมีส่วนในกระบวนการสร้างสุขภาพอย่างไรในอําเภอ
ท่านมีการส่งเสริมให้เกิดระบบสุขภาพอําเภอ ท่านมีส่วนที่
เกี่ ย วข้ อ งในการทํ า เรื่ อ งการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรใน
อําเภออย่างไร

ยุทธศาสตร์/กลุ่ม
งานประกัน
สุขภาพ/กลุ่มงาน
บริการงานทั่วไป
- คปสอ.
กลุ่มงาน
บริหารงานทัว่ ไป

- กลุ่มงาน
ทรัพยากรบุคคล

แนวทางในการคัดเลือก
สาธารณสุขอําเภอ
รายละเอียดตามเอกสาร
แนบ ข

-๑๓-

เรื่อง
5. เรื่องการชี้พนื้ ที่
เป้าหมายของการเกิด
โรคระบาด (โรค
ไข้เลือดออก)

ข้อสรุปทีป่ ระชุม

ผลการดําเนินงาน

- ให้งานระบาดวิทยาแจ้งพื้นที่ที่ต้องติดตามอย่างเร่งด่วน กลุ่มงาน
แจ้ ง เป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร และพื้ น ที่ ต้ อ งติ ด ตามอย่ า ง
เร่งด่วน
- แนะนําให้สาธารณสุขอําเภอลงติดตามในพื้นที่ที่มีการ
ระบาด เพื่ อ ที่ จ ะได้ รั บ ทราบปั ญ หาที่ แ ท้ จ ริ ง และหาแนว
ทางแก้ไขร่วมกัน

6. การเร่งรัดการ
เบิกจ่ายงบประมาณ

ผู้รบั ผิดชอบ

-

ดําเนินการแจ้งพื้นที่แล้วทาง
ยุทธศาสตร์ฯ
หนังสือที่ นน
0032.002/2882
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2557
- จังหวัดได้ดําเนินการจจัด
สาธารณสุขอําเภอ ประชุม Web conference
ทุกอําเภอ
ติดตามไข้เลือดออก จังหวัด
น่าน เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน
2557 รายละเอียดตาม
เอกสารแนบ ค
- กลุ่มงาน
รายละเอียดตามเอกสาร
ยุทธศาสตร์ฯ
แนบ ง
- กลุ่มงานส่งเสริม
สุขภาพ
- กลุ่มงานควบคุม
โรค

กระทรวงสาธารณสุขมีมาตราเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายคือ
ก. สิ้นเดือนมีนาคม ร้อยละ 50
ข. สิ้นเดือนเมษายน ร้อยละ 60
ค. สิ้นเดือนพฤษภาคม ร้อยละ 70
ง. สิ้นเดือนมิถุนายน ร้อยละ 80
จะมีการติดตามการเบิกจ่ายทุก 2 สัปดาห์
- ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 มีงบประมาณที่
ต้ อ งเร่ ง รั ด ในการเบิ ก จ่ า ย เนื่ อ งจากเบิ ก จ่ า ยได้ ต่ํ า กว่ า
เป้ า หมายรายเดื อ นที กํ า หนด ได้ แ ก่ งบอิ น เตอร์ เ น็ ต ,งบ
ป้องกันและบําบัดยาเสพติด ,งบการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ในเด็กและสตรี (oscc) และงบพัฒนาระบบส่งต่อฉุกเฉิน
7. การเขียนโครงการ - ปัญหาที่พบในการเขียนโครงการในส่วนของงบประมาณ กลุ่มงาน
ในส่วนของงบประมาณ เพื่อขออนุมัติ คือไม่ระบุรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่ชัดเจน เช่น บริหารงานทัว่ ไป
เพื่อขออนุมัติ
ค่าอาหาร อาหารว่าง ต้อ งระบุใ ห้ ว่า จํานวนกี่ มื้อ กี่บาท
แยกให้ชัดเจน ให้เขียนรายละเอียดการใช้งบประมาณให้
ละเอียดและถูกต้องตามระเบียบที่กําหนดไว้
8. การส่งต่อผูป้ ่วยจาก - ขออนุญาตใช้ใบ Refer ที่ Key in โดยแพทย์จาก
โรงพยาบาลชุมชนไป โปรแกรม Thai Refer แทนใบ Refer ชมพูเหลือง เพื่อลด
โรงพยาบาลน่าน
ความซ้ําซ้อนและประหยัดเวลา
- เสนอให้มกี ารทบทวนเรื่องการส่งต่อจากแพทย์ถงึ แพทย์

โรงพยาบาลน่าน/
กลุ่มงานควบคุม
โรค

ในภาพรวมพื้นที่ดําเนินได้
ถูกต้องมากขึ้นและยังมีการ
ส่งคืนให้แก้ไข ในบางพื้นที่

