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รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
ครั้งที่ 6/2557ประจําเดือนมิถุนายน
วันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุม ๑ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
ผู้เข้าประชุม
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น.ส.เยาวลักษณ์ อนุรกั ษ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระ
ประชุมดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
เรื่องที่ 1 เรื่องจากที่ประชุม Video Conference วันที่ 25 มิถุนายน 2557 โดยปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีประเด็น
สําคัญดังนี้
1) เรื่องการดูแลแรงงานต่างด้าว เน้นในเรื่องการให้บริการแบบ One Stop Service ดังนี้ การบริการตรวจ
สุขภาพให้เสร็จภายใน 1 วัน แจ้งผล Lab ภายใน 3 วัน ราคาการตรวจบริการลดลงจากเดิม และให้มีการรายงานเป็นราย
สัปดาห์ ทําเฉพาะในโรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น ในกรณีมีปัญหาในการดําเนินการดังกล่าวให้มีการรวบรวมข้อมูลดังกล่าวสรุป
ประเด็นหารือกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อหามาตรการป้องกันต่อไป
นายชรินทร์ ดีปินตา กล่าวเพิ่มเติมจากประเด็นดังกล่าวคือเน้นการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเข้ามาสู่ระบบ
ประกันสุขภาพ และสิ่งที่เปลี่ยนแปลงคือ อัตราค่าบริการการตรวจสุขภาพที่ลดลง จากเดิม 600 บาท ลดเหลือ 500 บาท และ
ค่าประกันสุขภาพที่ลดลง พร้อมกับขอความร่วมมือผู้บริหารในพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้นายจ้างและผู้ประกันตน เข้าสู่ระบบ
ประกันสุขภาพให้มากที่สุด
นางกานดา ยุบล แจ้งเพิ่มเติมให้พื้นที่ดําเนินการตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพ
แรงงานต่างด้าวซึ่งแนบอยู่ในเอกสารหมายเลข 1
2) เรื่องการบําบัดยาเสพติด มีมาตรการเร่งด่วนในการปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด โดยภารกิจ
ของกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ มาตรการที่ 3 การบําบัด ฟื้นฟู และสร้างภูมิคุ้มกัน โดยมีแนวทางในการดําเนินงานดังนี้ เร่งรัด
ให้ผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบําบัด ติดตามดูแล ให้ความช่วยเหลือผู้ผ่านการบําบัดให้สามารถกลับมาดํารงชีวิตได้ตามปกติ สร้าง
ภูมิคุ้มกันและป้องกันเยาวชน/กลุ่มเสี่ยงที่อาจจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด สนับสนุนส่งเสริมและประสานงานกับทุกองค์กรที่
เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการบําบัดฟื้นฟูโดยมี KPIในการดําเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 คือ
จํานวนผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบําบัดรักษาฯ ( บสต.๓ ) และ ร้อยละผู้ป่วยยาเสพติดที่รับการบําบัดครบกําหนดแล้ว
ติดตามอย่างน้อย ๑ครั้ง ( บสต. ๔ และ บสต. ๕)มาตรการที่จังหวัดน่านกําหนดอย่างเป็นรูปธรรมในระยะ 1 เดือน ดังนี้๑)
เตรียมความพร้ อมของหน่ วยบริ ก ารและที ม บําบัดรองรับผู้เ สพ/ผู้ ติดยาเสพติ ดฯโดย อบรมเชิ งปฏิบัติการหลักสูตร “การ
บําบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพฯ”สําหรับผู้ปฏิบัติงานในรพ.สต. ทุกแห่งๆ ละ ๑ คน ( ๑๕๐ คน : ๑-๔ กค. ๕๗)๒) พัฒนา
ศักยภาพของ อสม.เชียวชาญยาเสพติด ให้พร้อมในการติดตามดูแลฯโดย อบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. หลักสูตร “อสม.
เชี่ยวชาญ : บูรณาการ ๑๐ สาขา” ในพื้นที่ ๑๕ อําเภอ หมู่บ้านละ ๑-๒ คน (1,297 คน : เดือนมิย.- กค. ๕๗)๓) พัฒนา
รูปแบบการสร้างภูมิคุ้มกันเชิงรุกฯโดย รณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด (๒๖ มิย.) และ รณรงค์กิจกรรม TO BE NUMBER๔)บูรณา
การเตรียมรับผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบําบัดฯ/ติดตาม ระบบสมัครใจ
นางพรพิมล หล้าปิงเมือง กล่าวเพิ่มเติมในประเด็นดังกล่าวว่าตามประกาศจาก คสช. ได้เพิ่มเป้าหมายในการบําบัดอีกจํานวน
264 ราย โดยกําหนดให้เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม จํานวน เดือนละ 88 ราย เดือนสิงหาคม – กันยายน จํานวนเดือนละ 44
ราย กิจกรรมที่สําคัญคือ เรื่องการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ที่ปฏิบัติงานใน รพ.สต. หลักเกณฑ์ในการคิดยอดบําบัดแบบสมัครใจ
เพิ่มเติมจากฐานข้อมูลเดิมและศักยภาพของพื้นที่ ขอให้ผู้บริหารในระดับอําเภอพิจารณายอดในการบําบัดที่เพิ่มขึ้น
นายชรินทร์ ดีปินตา กล่าวว่า ข้อมูลกลุ่มเป้าหมายมีความสําคัญ เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายที่มีการติดตามมีจํานวนน้อย จึง
ขอให้พื้นที่พิจารณายอดในการบําบัดให้ชัดเจนว่าในแต่ละพื้นที่สามารถดําเนินการได้หรือไม่
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นายสุทิน เขื่อนเป๊ก กล่าวว่า ในกรณีที่ต้องหาผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มเติม ปัญหาที่ตามมาคือไม่สามารถค้นหาผู้ป่วยมาบําบัดได้ตาม
เป้าหมายเนื่องจากบริบทของพื้นที่ที่ไม่มีผู้ป่วย เราจะต่อรองเป้าหมายโดยอ้างอิงบริบทของพื้นที่ได้หรือไม่
นางพรพิมล หล้าปิงเมือง กล่าวว่า ยอดเป้าหมายดังกล่าวได้กําหนดมาแล้วในระดับประเทศ ทั้งหมด 264 ราย ไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ อย่างไรขึ้นอยู่กับที่จังหวัดจะมีการกระจายยอดดังกล่าวอย่างไร ขอให้พื้นที่ ประสานกับฝ่ายปกครองซึ่งเป็น
หน่วยในการค้นหาคัดกรองผู้ป่วยเข้าสู่ระบบสมัครใจในพื้นที่ หากมีประเด็นในเรื่องการบําบัดขอให้นําประเด็นดังกล่าวให้ส่งเรื่อง
เข้ามาตามขั้นตอนในระบบ เพื่อทางสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านจะได้ประสานกับส่วนกลาง
นายนิคม สุนทร สอบถามถึงเรื่องเป้าหมายในการบําบัดผู้เสพยาเสพติดในรูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ซึ่งที่ผ่านมาทุกปี
จะแยกเป็นอีกเป้าหมายหนึ่งแต่ไม่มีการแจ้งในที่ประชุม
นางพรพิมล หล้าปิงเมือง กล่าวว่า หน่วยงานหลักในการดําเนินการค่ายบําบัดผู้เสพยาเสพติดเป็นฝ่ายปกครอง ส่วนในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับหน่วยงานสาธารณสุขได้แก่หารบําบัดผู้เสพยาเสพติดในระบบสมัครใจ
3) เรื่องการพัฒนาระบบบริการที่ดีขึ้นเพื่อประชาชน ( Better Service)ภายใต้หลักการ “ ได้พบหมอ รอไม่นาน
ใกล้ไกลได้ยาเดียวกัน”แนวทางการจัดบริการ ของ รพท/รพช./รพสต.คือ ได้พบหมอ(1) การประชาสัมพันธ์สายด่วน
1669(2) มีระบบในการให้คําปรึกษาดูแลผู้ป่วยและการส่งต่อผู้ป่วยในเครือข่ายผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆร่วมกัน (3) การ
สร้างความตระหนักรู้ให้ประชาชนต่ออาการเตือนของโรคฉุกเฉินเร่งด่วนที่สําคัญ(4) มีการจัดระบบดูแลผู้ป่วยที่บ้านโดยทีมสห
สาขาวิชาชีพรอไม่นาน (1) กําหนดการขึ้นปฏิบัติงานนอกเวลาของบุคลากร สามารถพร้อมบริการตลอด 24 ชั่วโมงใน
โรงพยาบาล (2) การแต่งกายตามระเบียบของแต่ละวิชาชีพ เวลาขึ้นปฏิบัติงานในสถานบริการ(3) กําหนดการขึ้นปฏิบัติงานของ
บุคลากรในสถานบริการให้ตรงเวลาที่กําหนดการจัดบริการช่องทางด่วน (Green Chanel ) สําหรับผู้ป่วยพิเศษ เช่น กลุม่ เด็ก
หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ ผู้พกิ าร ภิกษุสามเณร ฯ (4) การประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการมารับบริการ แก่ประชาชนทราบขณะ
มารับบริการในสถานบริการใกล้ไกลได้ยาเดียวกัน มีระบบยาผู้ป่วย โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ( เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ฯ )ใน
เครือข่าย เป็นระบบเดียวกัน ทั้งนี้ได้แจ้ง รพท./รพช./สสอ.ทุกแห่งส่งรายงานแนวทางการจัดบริการภายในวันที่ 30 มิถุนายน
2557 ตามหนังสือที่นน0032.003.4/3082 ลงวันที่ 18 มิย.57
เรื่องที่ 2 เรื่องการจัดทําสารานุกรม
นายถนัด ใบยา ทาง อบจ.น่าน ได้จัดทําคําสั่งในเรื่องการจัดทําสารานุกรม และในส่วนของสาธารณสุข รับผิดชอบทั้งหมด
80 หน้า ซึ่งจะรวบรวมเรื่องดีๆในด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับพระบรมวงค์ศานุวงค์ โดยได้กําหนดเค้าโครงเรื่อง ไว้ 15 เรื่อง
ที่เกี่ยวข้องกับงานสาธารณสุข รายละเอียดได้มอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องแล้ว ขอความร่วมมือให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ให้ความ
ร่วมมือเรื่องการสนับสนุนข้อมูล และรูปภาพที่เกี่ยวข้อง
น.ส.เยาวลักษณ์ อนุรักษ์ ขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าทุกท่านที่เคยได้ถวายรายงานกับพระบรมวงค์ศานุวงค์ โดยส่งภาพ และ
ประเด็นที่พระองค์ท่านได้ดํารัสไว้ ส่งมาให้สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านด้วย
เรื่องที่ 3 เรื่องการดําเนินการเรื่องโครงการพระราชดําริหนอนพยาธิซึ่งได้รับเงินสนับสนุนจากเขต
น.ส.เฉลิมขวัญ ขัดขจร กล่าวว่า โครงการพระราชดําริหนอนพยาธิซึ่งได้รับเงินสนับสนุนจากเขต จัดทําในพื้นที่ อําเภอบ่อเกลือ
และอําเภอเฉลิมพระเกียรติ และทางพื้นที่ได้จัดทําโครงการและกําหนดแผนที่จะดําเนินการในช่วงเดือนกรกฎาคม 2557 ใน
ส่วนของจังหวัดจะมีการประเมินในภาพรวมและเข้าร่วมดําเนินการในบางพื้นที่
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นายชัยวุฒิ วันควร กล่าวว่าการแก้ไขปัญหาเรื่องหนอนพยาธิ ในพื้นที่ได้ดําเนินการมายาวนาน สถิติในการติดเชื้อลดลงทาง
พื้นที่ได้วิเคราะห์ว่ามีเพียงบางหมู่บ้านยังมีการติดเชื้อที่สูง ในปี 2557 ได้เลือกพื้นที่ดําเนินการที่มีอัตราความชุกเรื่องการติด
เชื้อสูงเป็นพื้นที่ดําเนินการ และมีการปรับกิจกรรมโดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินการสร้างมาตรการทางสังคมด้วย
นายอัชฌาวัฒน์สมบัติ กล่าวว่า จะมีการคืนข้อมูลเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้กับทางพื้นที่
ที่ประชุมรับทราบ
เรื่องจากรอง นพ.สสจ.น่าน
นายชรินทร์ ดีปินตาแจ้งในที่ประชุมดังนี้
เรื่องที่ 1 จากที่ประชุมฝ่ายความมั่นคง สาระสําคัญที่ให้แต่ละจังหวัดดําเนินการดังนี้ 1) การกวาดล้างบ่อนการพนัน อาวุธ ยา
เสพติด การทวงหนี้นอกระบบในพื้นที่ 2) ปราบปรามการลักลอบการตัดไม้ทําลายป่า ที่ทําโดยผู้มีอิทธิพล 3) จัดระเบียบวิน
จักรยานยนต์รับจ้าง รถโดยสารประจําทาง แท็กซี่ ที่เอาเปรียบผู้โดยสาร 4) ควบคุมกิจการร้านค้า นวดแผนโบราณที่แอบแฝง
การขายบริการทางเพศ 5 ) การประชุมโต๊ะข่าวระดับจังหวัดและอําเภอ เพื่อบูรณาการข่าว กําหนดนโยบายในการปฏิบัติการรื้อ
ขยะใต้พรม ตามนโยบายของ คสช. ทุกด้านประเด็นเน้นย้ําขอให้ทุกส่วนราชการได้เน้นย้ําการปฏิบัติงานและปฏิบัติตนของ
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในองค์กรไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งผิดกฎหมาย
เรื่องที่ 2ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ประจําปีงบประมาณ 2557วัตถุประสงค์ของการประชุมคือติดตาม
การแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ จากกระทรวงสาธารณสุข จนถึงเขตบริการและจังหวัด และ นําเสนอผลการดําเนินงานแต่ละเขต
ให้ทางส่วนกลางทราบ การบริหารจัดการสุขภาพในเครือข่ายเขตบริการสุขภาพที่ 1 แบ่งออกเป็น 3 เขต จังหวัดน่านอยู่ใน
เครือข่ายล้านนาที่ 2
เรื่องที่ 3 นโยบายเร่งด่วนของกระทรวงสาธารณสุข มี 3 มาตรการ แบ่งออกเป็น
มาตรการที่1 มาตราเร่งด่วน มีทั้งหมด 5 เรื่อง (1) ร่วมสร้างกระบวนการสมานฉันท์ (2) พัฒนาระบบบริการให้ดีขึ้น (3) สร้าง
ขวัญกําลังใจ (4) สร้างระบบธรรมาภิบาลและกลไกเฝ้าระวัง ตรวจสอบถ่วงดุล (5) มาตรการบําบัดรักษายาเสพติดให้เริ่มปฏิบัติ
ตั้งแต่วันนี้ถึง วันที่ 30 กันยายน 2557
มาตรการที่ 2 มาตรการระยะกลาง มีทั้งหมด 5 เรื่อง (1) ปฏิรูประบบบริการเป็นเขตบริการสุขภาพ (2) ปฏิรูปการเงินการคลัง
ด้านสุขภาพ (3) พัฒนาและบังคับใช้กฎหมาย (4) พัฒนากลไก การสร้างเอกภาพในการกําหนดนโยบายสาธารณสุขของประเทศ
(5) การแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าว เริ่มดําเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558
มาตรการที่ 3 มาตรการระยะยาว ได้แก่ การจัดทําแผนงบลงทุน และการจัดทําแผนผลิตและพัฒนากําลังคน เริ่มดําเนินการ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2560
สิ่งที่จังหวัดต้องดําเนินการต่อในประเด็น better of serviceกระทรวงเน้นใน 3 ประเด็น คือ ได้พบหมอ รอไม่นาน ใกล้ไกลได้
ยาเดียวกันประเด็นได้พบหมอ รอไม่นาน กระทรวงขอความร่วมมือผู้บริหาร รพ. ได้ลองประเมินปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการ
จัดบริการว่ามีอะไรบ้าง มีประเด็นไหนที่ต้องปรับปรุง เพื่อให้ได้พบหมอ รอไม่นาน แล้วจัดทําเป็นแผนงานโครงการหรือประเด็น
ที่จะพัฒนา เสนอให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพื่อเสนอต่อผู้ตรวจราชการกระทรวงต่อไป ประเด็นใกล้ไกล ได้ยาเดียวกัน
ทางกระทรวงอยากเห็นการมีระบบยาเดียวกัน เหมือนกันทุกระดับ ตั้งแต่ รพศ./ท. จนถึง รพ.สต. เป็นระบบเดียวกัน ซึ่งขึ้นกับ
การบริหารจัดการระดับจังหวัด ต้องอาศัย เครือข่ายเภสัชกรระดับ สสจ.รพศ./ท. และ รพช.ช่วยพัฒนาระบบ
เรื่องที่ 4 ประชาพิจารณ์เขตสุขภาพ (Regional health) ในส่วนของจังหวัดเรื่อง คณะกรรมการสุขภาพจังหวัดประกอบด้วย
ประธานได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด รองประธาน ได้แก่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้ให้บริการ ผู้ซื้อบริการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
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กรรมการเลขานุการได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน มีมติให้เพิ่ม ท้องถิ่นเข้ามาในคณะกรรมการด้วย อีกส่วนหนึ่งที่
กระทรวงสาธารณสุขกําลังจะดําเนินการได้แก่ การปฏิรูประบบการเงินการคลัง โดยให้เหลือเพียง 4 กองทุน ได้แก่ IP , OP, PP
และ ม41 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลขที่ 14
ขอความร่วมมือให้ผู้บริหารระดับอําเภอกลับไปคุยกับพื้นที่ในเรื่องนี้หากมีปัญหาให้นํามาคุยกันภายในวันที่ 4 กรกรฎาคม
2557 อีกครั้ง
นายสุ ทิ น เขื่อ นเป๊ก กล่ า วว่ า ในส่ วนของชมรมสาธารณสุข แห่งประเทศไทย ได้ติ ดตามเรื่องประชาพิจ ารณ์ เขตสุ ข ภาพ
(Regional health) ขอความร่วมมือให้ทุกอําเภอ แจ้งเรื่องดังกล่าวทําความเข้าใจในระดับอําเภอ และในวันที่ 16 -18
กรกฎาคม 2557 จะมีการประชุมระดับเขต และในวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 จะมีการทําประชาพิจารณ์เขตสุขภาพเพื่อรับ
ฟังข้อคิดเห็นเพิ่มเติมและส่งสรุปให้กับส่วนกลาง
นายนันทมิตร นันทเสน กล่าวว่า จะนําเรื่องประชาพิจารณ์เขตสุขภาพ ไปคุยกันในสมาคมหมออนามัยและจะส่งผลตาม
ช่องทางที่กําหนด
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
- ไม่มี –
ระเบียบวาระที่ 3 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2557
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่5/2557
ระเบียบวาระที่ 4 ติดตามรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2557
น.ส.นันทนา ปรีดาสุวรรณแจ้งข้อสรุปการประชุมและผลการดําเนินงาน การประชุมครั้งที่ 5/2557ซึ่งมีประเด็นสําคัญจากการ
ประชุมประจําเดือนที่ผ่านมา รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 2
ประเด็นที่ 1โครงการที่จัดถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 60
พรรษา ปี 2558 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานสาธารณสุขโดยเป็นเจ้าภาพหลัก คือ โครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่บริการ
สุข ภาพ รายละเอี ย ดตามเอกสารแนบ ก มี 2 กิ จ กรรมหลั ก คือ วิเ คราะห์ ชุม ชนและออกหน่ ว ยแพทย์ เ คลื่ อ นที่ โดยจะ
ดําเนินการตามวันที่มีการดําเนินการจังหวัดเคลื่อนที่ ซึ่งในภาคบ่าย ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านจะลงพื้นที่มอบตู้ยาให้กับพื้นที่ โดย
ขอให้พื้นที่กําหนดวันเวลาในการออกดําเนินการและขอให้สรุปผลการดําเนินการพร้อมภาพถ่ายมาให้กับผู้รับผิดชอบงานใน
ระดับจังหวัด
นางพัชราถาวระ กล่าวชี้แจงเพิ่มเติม โครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ มีเป้าหมาย ทั้งหมด 33 หมุ่บ้าน จะได้รับยา จํานวน
33 ชุดๆละ 3,000 บาท ซึ่งรายการยามีทั้งหมด 13 รายการ เป็นยาสามัญ จํานวน 10 รายการ สมุนไพร จํานวน 3 รายการ
เวชภัณฑ์ 3 รายการ ขณะนี้อยู่ระหว่างการดําเนินการจัดซื้อ ส่วนเรื่องนิทรรศการอาหารและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นอยู่ระหว่าง
ดําเนินการ
ประเด็นที่ 2 กําหนดการติดตามสถานะการเงินการคลังเป็นวาระประจําของการประชุม กวป.ให้มีการนําเข้าที่ประชุม กวป.
เป็ น ประจํ า ทุ ก เดื อ น โดยเดื อ นนี้ ข อยกยอดไปพู ด คุย ในที่ ป ระชุ ม เชิ ป ฏิ บั ติ ก ารเตรี ย มการจัด ทํ าแผนปี 2558 ในวั น ที่ 4
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กรกฎาคม 2558 โดยขั้นตอนและวิธีดําเนินการโครงการจัดทําแผน ปี 2558 มี 5 ขั้นตอน รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข
12 ปัญหาของการทําแผนคือ เรื่องของการรวบรวมข้อมูลที่จะนํามาวิเคราะห์ในปี 2558 ต้องใช้ข้อมูลที่วิเคราะห์ถึงสาเหตุเน้น
เรื่องคุณภาพ
ประเด็นที่ 3 การจัดส่งข้อมูลครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างจากการประชุมครั้งก่อนมีบางหน่วยงานยังไม่ได้จัดส่งข้อมูล
ประเด็นที่ 4 การเตรียมตัวของ บุคลากรที่มีโอกาสก้าวสู่ตําแหน่งที่สูงขึ้นรายละเอียดตามเอกสารแนบ ข
ประเด็นที่ 5 เรื่องการชี้พื้นที่เป้าหมายของการเกิดโรคระบาด (โรคไข้เลือดออก)ให้งานระบาดวิทยาแจ้งพื้นที่ที่ต้องติดตามอย่าง
เร่งด่วนแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร และพื้นที่ต้องติดตามอย่างเร่งด่วนได้ดําเนินการแจ้งพื้นที่แล้วทางLine และทาง หนังสือที่นน
0032.002/2882 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2557 และ จังหวัดได้ดําเนินการจัดประชุม Web conference ติดตามไข้เลือดออก
จังหวัดน่าน เมื่อวันที่17 มิถุนายน2557 รายละเอียดตามเอกสารแนบ ค
ประเด็นที่ 6การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 มีงบประมาณที่ต้องเร่งรัดในการเบิกจ่าย
เนื่องจากเบิกจ่ายได้ต่ํากว่าเป้าหมายรายเดือนทีกําหนด ได้แก่ งบอินเตอร์เน็ต ,งบป้องกันและบําบัดยาเสพติด ,งบการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาในเด็กและสตรี (oscc) และงบพัฒนาระบบส่งต่อฉุกเฉินรายละเอียดตามเอกสารแนบ ง
น.ส.อารุณรัตน์ อารุณนุมาศ ติดตามเรื่องงบ AEC ขอให้เร่งเบิกจ่ายโดยเฉพาะอําเภอเฉลิมพระเกียรติ หลังจากการประชุมเชิญ
พบที่ห้องยุทธศาสตร์
นายชรินทร์ ดีปินตา สอบถามเรื่องงบประมาณเกี่ยวกับ better of service ทางส่วนกลางแจ้งว่าจะจัดสรรเงินให้ ขอทราบ
ความชัดเจน
น.ส.อารุณรัตน์ อารุณนุมาศงบดังกล่าวจัดสรรให้กับ รพท. จํานวน 200,000 บาท ทางโรงพยาบาลชุมชนไม่ได้รับ เงินโอน
แล้วให้เร่งเบิกจ่าย
ประเด็นที่ 7 การเขียนโครงการในส่วนของงบประมาณเพื่อขออนุมัติปัญหาที่พบในการเขียนโครงการในส่วนของงบประมาณ
เพื่อขออนุมัติคือไม่ระบุรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่ชัดเจน เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง ต้องระบุให้ว่า จํานวนกี่มื้อ กี่บาท แยกให้
ชัดเจนให้เขียนรายละเอียดการใช้งบประมาณให้ละเอียดและถูกต้องตามระเบียบที่กําหนดไว้
ประเด็นที่ 8 การส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลชุมชนไปโรงพยาบาลน่าน ทางโรงพยาบาลชุมชนขออนุญาตใช้ใบ Refer ที่ Key in
โดยแพทย์จากโปรแกรม Thai Refer แทนใบ Refer ชมพูเหลืองเพือ่ ลดความซ้ําซ้อนและประหยัดเวลา และเสนอให้มีการทบทวนเรื่อง
การส่งต่อจากแพทย์ถึงแพทย์โดยทางโรงพยาบาลน่านรับประสานต่อ
น.ส.เฉลิมขวัญ ขัดขจร แจ้งว่าโรงพยาบาลน่านยอมรับในข้อเสนอดังกล่าว

ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1สถานการณ์ระบาดวิทยาประจําเดือนมิถุนายน 2557
น.ส.นันทนา ปรีดาสุวรรณ นําเสนอข้อมูลจํานวนบัตรรายงาน 506/507 และสถานการณ์ระบาดวิทยาประจําเดือนมิถุนายน
2557 ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม– 25 มิถุนายน 2557 จากบัตรรายงาน 506 จํานวน 2,569 บัตร จําแนกรายสถาน
บริการดังนี้
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บัตรที่ส่งเดือนนี้
สถานบริการ

จํานวน
(แห่ง)

จํานวนบัตร

ร้อยละของบัตร

ที่ส่งทั้งหมด

ที่ส่งทั้งหมด

จํานวนบัตร

ร้อยละของ

หมายเหตุ

ที่ส่งทันเวลา ความทันเวลา

โรงพยาบาลทั่วไป

1

445

17.32

425

18.82

โรงพยาบาลค่ายฯ

1

17

0.66

4

0.18

โรงพยาบาลชุมชน

13

1298

50.53

1222

54.12

รพ.สต./สสช.

152

809

31.49

607

26.88

รวม

167

2569

100.00

2,258

78.78

รายละเอียดแยกสถานบริการและหน่วยงาน ตามเอกสารหมายเลข 3
สถานการณ์ระบาดวิทยาประจําเดือนมิถุนายน 2557
1) โรคติดต่อที่มีความสําคัญสูงในประเทศไทย 13 โรค และพบผู้ป่วยในจังหวัดน่าน จํานวน 4 โรค ได้แก่
- Pneumonia พบผู้ป่วยจํานวน 634ราย ไม่พบผู้เสียชีวิต
- Leptospirosis พบผู้ป่วยจํานวน 11 ราย ไม่พบผู้เสียชีวิต
- Measles พบผู้ป่วยจํานวน 1 ราย ไม่พบผู้เสียชีวิต
- โรคไข้เลือดออก ( DHF + DF +DSS ) พบผู้ป่วยจํานวน 238 ราย ไม่พบผู้เสียชีวิต
- AEFI พบผู้ป่วยจํานวน 1 ราย ไม่พบผู้ป่วยเสียชีวิต
2) สถานการณ์ไข้เลือดออกจังหวัดน่าน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2557 พบผู้ป่วยไข้เลือดออก
ทุกกลุ่มอาการรวม 238 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต อําเภอที่มีอัตราป่วยมากที่สุดคือ อําเภอเวียงสา พบผู้ป่วย 111 ราย อัตราป่วย
158.53 ต่อประชาการแสนคน รองลงมา อําเภอเมืองน่าน (ชนบท) พบผู้ป่วย 96 ราย อัตราป่วย163.20 ต่อประชากรแสน
คน และอําเภอปัว พบผู้ป่วย 8 ราย อัตราป่วย 12.45 ต่อประชาการแสนคน
น.ส.เฉลิมขวัญ ขัดขจร กล่าวถึง ข้อสั่งการของ นพ.สสจ.น่าน จากการประชุมVDO Conference ไข้เลือดออกจังหวัดน่าน 17
มิถุนายน 2557ดังนี้ (1) ให้หน่วยบริการสาธารณสุข รวมถึง บ้านพักเจ้าหน้าที่ต้องไม่มีลูกน้ํายุงลาย (2) ผู้ป่วยด้วยอาการไข้
ในช่วงที่มีการระบาดของโรคไข้เลือดออก ขอให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ต้องนึกถึงโรคไข้เลือดออก โดยให้มีการซักประวัติ และ
ตรวจร่างกาย(Tourniquet test) (3) ให้มีการเน้นย้ําแนวทางการรักษาผู้ป่วยไข้เลือดออก ในระดับ รพ.สต. โดยเฉพาะการ
วินิจฉัยผู้ป่วยที่สงสัยจะเป็นโรคไข้เลือดออก และให้ปฏิบัติตามแนวทางการรักษาผู้ป่วยไข้เลือดออก (4) กรณีที่มีการส่งต่อผู้ป่วย
เพื่อรับการรักษา เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ต้องมีการติดตามข้อมูลผู้ป่วยตามแนวทางปฏิบัติ (5) เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ลงพื้นที่เพื่อ
ทํากิจกรรมในชุมชน ควรเน้นการให้ความรู้ สุขศึกษา การป้องกัน ควบคุม โรคไข้เลือดออกด้วยทุกครั้ง (6) พื้นที่ใด ที่มีการพบ
ผู้ป่วยไข้เลือดออก ให้พิจารณาค่าดัชนีลูกน้ํายุงลายสูงหรือไม่(HI,CI) ,มีความรู้พฤติกรรมการดูแลป้องกันโรคหรือไม่ และ มี
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กิจกรรมมาตรการ ป้องกัน ควบคุม โรคไข้เลือดออก ในเชิงพื้นที่หรือไม่ ทุกวันพุธจังหวัดจะมีการดําเนินการติดตามเรื่องการ
ป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่
น.ส.เยาวลักษณ์ อนุรักษ์กล่าวว่าการสื่อสารให้ชุมชนตระหนักถึงปัญหา เพื่อให้การดําเนินการสําเร็จลุลวงไปได้ด้วยดี หากทาง
พื้นที่สามารถนัดหมายการดําเนินการร่วมกันในระดับพื้นที่ โดยเน้นการมีส่วนร่วม
นายนันทมิตร นันทเสน กล่าวว่าได้ประสานงานกับทางหน่วยงานท้องถิ่น อบจ. เรื่องการจัดซื้อวัสดุในการควบคุม ได้แก่
ทรายอะเบทโลชั่นกันยุง โดยขอไปในวงเงิน 1,000,000 บาท ตอนนี้อยู่ในชั้นตอนการดําเนินการเร่งรัด อบจ. หากได้รับแล้วจะ
กระจายไปทุกอําเภอ ส่วนในเรื่องของการพ่นสารเคมีกําจัดยุง ได้หารือกับ ทางหน่วยงาน นคม. คือนําผู้พ่นมาอบรมกับทาง
หน่วยงาน นคม. และเรื่องข้อมูลก็เป็นเรื่องสําคัญต้องมีความรวดเร็วเพื่อลงพื้นที่ในการจัดการควบคุม
3) สถานการณ์โรคLeptospirosis จังหวัดน่าน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2557 พบผู้ป่วย
โรคLeptospirosis ทั้งหมด 11 ราย อัตราป่วย 2.31 ต่อประชากรแสนคน ไม่พบผู้ป่วยเสียชีวิต อัตราป่วยสูงสุด ที่อําเภอ
ท่าวังผา4 ราย อัตราป่วย 7.77 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ อําเภอเชียงกลาง 2 ราย อัตราป่วย 7.07 ต่อ
ประชากรแสนคนและอําเภอนาน้อย พบผู้ป่วย 2 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 6.15 ต่อแสนประชากร
4) สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ Influenzaตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 25มิถุนายน2557 จังหวัดน่าน
พบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ ทั้งหมด 109ราย อัตราป่วย 22.92ต่อประชากรแสนคน ไม่พบผู้ป่วยเสียชีวิต อัตราป่วยสูงสุด ที่
อําเภอเวียงสา 21 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 29.99 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ อําเภอเมืองเขตเมือง 16ราย
อัตราป่วย 26.06ต่ อประชากรแสนคน และอําเภอท่าวังผา 13 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 25.24 ต่อประชากรแสนคน
ตามลําดับ
5) สถานการณ์โรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา เดือนมิถุนายน2557 10 อันดับโรค ของจังหวัดน่าน นับตั้งแต่วันที่
26 พฤษภาคม2557 ถึงวันที่ 25 มิถุนายน2557 โรคที่พบมากเป็นอันดับที่ 1 คือ ไข้ไม่ทราบสาเหตุ พบผู้ป่วย จํานวน 831
ราย อัตราป่วย 174.23 ต่อประชากรแสนคน ลดลง จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ในช่วงเวลาเดียวกันพบผู้ป่วย 933ราย
อัตราป่วย 195.61 ต่อประชากรแสนคน พบอัตราป่วยมากที่สุด ที่อําเภอบ้านหลวง อัตราป่วย 525.66 ต่อประชากรแสนคน
(จํานวน 63 ราย) รองลงมาได้แก่อําเภอเวียงสา และอําเภอ นาน้อยอัตราป่วย 302.93 (213 ราย) และ อัตราป่วยร้อยละ
206.14 ( 82ราย) ต่อประชากรแสนคน ตามลําดับโรคที่พบมากเป็นอันดับที่ 2 คือ อุจจาระร่วง พบผู้ป่วย จํานวน 602 ราย
คิดเป็นอัตราป่วย 126.21 ต่อประชากรแสนคน ลดลง จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ในช่วงเวลาเดียวกันพบผู้ป่วย 807ราย
อัตราป่วย 169.19 ต่อประชากรแสนคน พบอัตราป่วยมากที่สุด ที่อําเภอบ้านหลวง อัตราป่วย 350.44 ต่อประชากรแสนคน
(จํานวน 42ราย) รองลงมาได้แก่อําเภอบ่อเกลือ และอําเภอท่าวังผา อัตรา ป่วย 212.88 (31 ราย) และ 210.76 ( 108
ราย) ต่อประชากรแสนคน ตามลําดับ และ โรคที่พบมากเป็นอันดับที่ 3 คือ ตาแดง จํานวน ทั้งสิ้น 137 ราย คิดเป็นอัตราป่วย
28.72 ต่อประชากรแสนคน ลดลง จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ในช่วงเวลาเดียวกันพบผู้ป่วย 142 ราย อัตราป่วย 29.77
ต่อประชากรแสนคน พบอัตราป่วยมากที่สุด ที่อําเภอสันติสุข อัตราป่วยเท่ากับ 94.82 ต่อประชากรแสนคน (จํานวน 15ราย)
รองลงมาได้แก่อําเภอ นาน้อย และ อําเภอ บ้านหลวง อัตราป่วย 61.31 (20ราย) และ 58.41 ( 7 ราย) ต่อประชากรแสนคน
ตามลําดับ
ที่ประชุมรับทราบ
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5.2 เรื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นายเหมราช ธรรมทอง กล่าวว่า ก่อนที่จะมีการลงพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคไข้เลือดออกมีการวิเคราะห์พื้นที่ร่วมกับหน่วยงาน
ท้องถิ่น ยังคงพบว่ามีค่า HI CI สูงอยู่ บางพื้นที่ที่มีการระบาดยังคงพบค่า HI CI อยู่ และเห็นด้วยกับข้อสั่งการของนายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดน่านที่สั่งการเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2557
น.ส.เฉลิมขวัญ ขัดขจร กล่าวว่า ได้ทําหนังสือแจ้งพื้นที่เรื่องการจัดซื้อสารเคมีกําจัดยุง แล้ว
ที่ประชุมรับทราบ
5.4 การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจําปีงบประมาณ 2557 จังหวัดน่าน
น.ส.นันทนา ปรีดาสุวรรณ แจ้งว่า กําหนดการตรวจราชการนิเทศงาน เขตบริการสุขภาพที่ 1 รอบที่ 2 ประจําปีงบประมาณ
2557 จังหวัดน่าน วันที่ 30 กรกฎาคม ถึง 1 สิงหาคม 2557 รายละเอียดกําหนดการตามเอกสารหมายเลข 5
ที่ประชุมรับทราบ
5.5 โครงการคัดกรองและติดตามพัฒนาการเด็ก แรกเกิด – 5 ปี ในเขต 8 จังหวัด
นางพรพิมล หล้าปิงเมือง กล่าวว่า ในระดับจังหวัดที่จะต้องดําเนินการคือ (1) เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การชี้แจงและ
วางแผนโครงการคัดกรอง และติดตามพัฒนาการเด็กแรกเกิด – ๕ ปี ในเขต ๘ จังหวัด วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ จ.
เชียงใหม่(2) จังหวัดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ เรื่องการใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย และ คู่มือประเมินและป้องกันพัฒนาการล่าช้าและการบันทึกในรายงาน LCDIP (3) มีการนิเทศ ติดตามผลการ
ดําเนินงาน รายงานผลโดยคณะกรรมการพัฒนางานอนามัยแม่และเด็กจังหวัด ในช่วงสิงหาคม-กันยายน ๒๕๕๗
ขอความร่วมมือจากพื้นที่ ดังนี้ (1) มอบหมายผู้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการฯ และสามารถเข้าประชุมได้ครบตามเวลาที่กําหนด(2)
สนับสนุนค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก (กรณีพื้นที่ห่างไกล) จากงบประมาณต้นสังกัด/ เงินบํารุงสถานบริการ (3) โรงพยาบาล
และ รพ.สต.ทีม่ ีผู้รับบริการ WCC จํานวน >๑๕ ราย/ วัน (4 ) พิจารณาเพิ่มจํานวนวัน ให้บริการ เพื่อให้สามารถตรวจประเมิน
(5) ส่งเสริมพัฒนาการเด็กได้ครอบคลุม และมีคุณภาพ (เบื้องต้น อย่างน้อยอําเภอละ ๑ รพ.สต.)
ที่ประชุมรับทราบ
5.6 รายงานความก้าวหน้าการประเมินผลและปรับปรุงระบบควบคุมภายใน ประจําปี 2557 ประจําเดือน มิถุนายน 2557
นางเพชรรัตน์ วัฒนศิริกล่าวว่า คณะกรรมการตรวจสอบภายในประจําปี 2557 ได้ดําเนินการตรวจสอบภายในเดือน
มิถุนายน 2557 จํานวน 4 อําเภอ (รวม 14 แห่ง) คือ อําเภอนาน้อย อําเภอภูเพียง อําเภอเมือง อําเภอทุ่งช้าง สรุปผลได้ดังนี้
หน่วยงานที่มีการปรับปรุงปัญหาที่ตรวจพบจากปีที่แล้ว มีผลงานเห็นเป็นที่ประจักษ์ชัดเจน ในเรื่องของการจัดการระบบการ
จัดเก็บรายได้ คือ โรงพยาบาลทุ่งช้าง มีเอกสารหลักฐานให้ตรวจสอบ มีการดําเนินการตามข้อกําหนดที่ปรากฏตามแบบสอบ
ทานที่กําหนดโดยกลุ่มตรวจสอบภายใน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขไม่น้อยกว่าอย่างน้อย 80 เปอร์เซนต์
ปัญหาที่ตรวจพบโดยรวม (1) การจัดเก็บรายได้ ข้อเสนอแนะ ขอให้หน่วยงานที่มีการจัดเก็บรายได้ ใช้แบบสอบทานเป็นคู่มือ
กําหนดแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้เป็นแนวทางเดียวกัน(2) การยืมเงินทดรองราชการ ข้อเสนอแนะ ได้แนะนําให้ผู้รับผิดชอบแก้ไขให้
ถูกต้องตามกฎระเบียบของทางราชการ และศึกษาปฏิบัติตามรายละเอียดที่กําหนดในระเบียบข้อบังคับของทางราชการ(3) การ
ใช้งานรถราชการข้อเสนอแนะ ขอให้ทุกหน่วยงานดําเนินการให้ถูกต้องตรงตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้รถ
ราชการ พ.ศ.2523 และแก้ไขเพิ่มเติม (ระเบียบฯ วางวินไว้ให้ศึกษาแล้ว) พร้อมดําเนินการตามคู่มือการปฏิบัติงาน
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(Flow Chart) ที่กําหนดให้ใช้ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2556 (4) การจัดซื้อจัดจ้าง และเบิกจ่ายพัสดุฯ ยังไม่เป็นไปตามระเบียบของ
ทางราชการ ข้อเสนอแนะ ขอให้ดําเนินการให้ถูกต้องตรงตามระเบียบฯ การเบิกจ่ายพัสดุให้ถือปฏิบัติตามระเบียบของทาง
ราชการตามแนวทางการเบิกจ่ายที่กองคลัง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กําหนดด้วย รายละเอียดตามเอกสาร
หมายเลข 8
ที่ประชุมรับทราบ
5.7 การปรับแนวทางการดําเนินงานของสถานบริการสาธารณสุขชุมชน (สสช.)
นายชัยวุฒิ วันควร เนื่องจากใน สถานบริการสาธารณสุขชุมชน (สสช.)มีเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน จํานวน 1 คน เพื่อเป็นการลด
ภาระงานด้านการบริหารจัดการภายในภายใต้หน่วยปฐมภูมิและข้อจํากัดด้านบุคลากร โดยขอความเห็นจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องว่าจะดําเนินการตามแนวทางที่เสนอมาตามเอกสารหมายเลข 9 หรือไม่
นางพัชรา ถาวระ กล่าวถึงประเด็น การบริหารยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาอื่น ในกรณี ของ สสช. แนวทางใหม่ ที่จะให้สสช.
เบิกยาและเวชภัณฑ์จาก รพ.สต. แบบนี้ผิดระเบียบพัสดุ หากจะให้ถูกต้อง ต้องมีการจัดทําการคุมการเบิกจ่ายจากคลัง ควรมี
การปฏิบัติการให้ถูกระเบียบของพัสดุ
นายนันทมิตร นันทเสน กล่าวว่าเห็นด้วยที่มีแนวทางการดําเนินงานของสถานบริการสาธารณสุขชุมชน (สสช.) ของอําเภอ
บ่อเกลือ และเสนอว่าทําอย่างไรก็ได้ให้มีการบริหารจัดการอย่าเป็นเครือข่ายร่วมกัน เพื่อลดภาระของเจ้าหน้าที่ในเรื่องการเงิน
การคลัง การจัดซื้อจัดจ้าง ลง และจะได้มีเวลาให้บริการประชาชนมากขึ้น
น.ส.เยาวลักษณ์ อนุรักษ์กล่าวว่าให้ทางกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเรื่องข้อเสนอต่างๆ
นายถนัด ใบยา กล่าวว่าขอให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องจัดทําแนวทางปฏิบัติให้กับทางพื้นที่เพื่อที่จะได้ดําเนินการให้ถูกต้อง
นายอุดม พานิช กล่าวว่า เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของอําเภอบ่อเกลือ และเห็นควรว่าน่าจะดําเนินการเหมือนกันทั้งจังหวัด
นางพัชรา ถาวระกล่าวว่า เนื่องจากเรื่องดังกล่าวเกี่ยวข้องกับ ระเบียบพัสดุ ให้ทําหนังสือหารือไปที่ คณะกรรมการว่าด้วยการ
พัสดุ ดีหรือไม่
นายศุภชัย ใหม่นิถะ กล่าวว่า จากที่ท่านผู้ตรวจราชการได้ลงเยี่ยมพื้นที่ ท่านได้เสนอเรื่องการเงินและพัสดุ ให้ CUP ทํา เพื่อลด
ภาระหน้าที่ของ รพ.สต. และ สสช. โดยทําแผนร่วมกัน โดยโรงพยาบาลชุมชนเป็นผู้คุมเบิกจ่าย และ รพ.สต. และ สสฃ. ทํา
เรื่องเบิกจ่ายเข้ามา พร้อมกับเสนอให้ ระดับ CUP เป็นผู้ดูแลการเบิกจ่าย เพื่อลดภาระของเจ้าหน้าในระดับปฎิบัติ
ที่ประชุมรับทราบ
5.8 แจ้งกําหนดการพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "การเฝ้าระวังคุณภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดน่าน"
นายมนูศิลป์ ศิริมาตย์แจ้งร่างกําหนดการพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "การเฝ้าระวังคุณภาพอากาศในพื้นที่จังหวัด
น่าน" ในวันพฤหัสบดี ที่ 17 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 2 โรงแรมเทวราช อําเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
รายละเอียดของกําหนดการตามเอกสารหมายเลข 10
ที่ประชุมรับทราบ
5.9รายงานการประเมินผลการดําเนินงานของคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอําเภอ(คปสอ.) จังหวัดน่านครั้งที่ 1
รอบ 6 เดือน (ตค.56 - มีค.57) ปีงบประมาณ 2557
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นายแชนอะทะไชย แจ้งรายงานการประเมินผลการดําเนินงานของคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอําเภอ(คปสอ.)
จังหวัดน่าน ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน (ตค.56 - มีค.57) ปีงบประมาณ 2557ผลการประเมิน พบว่า 1)คปสอ.ที่มผี ลการการ
บริหารจัดการในการดําเนินงานให้บรรลุตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข
และเครือข่ายบริการสุขภาพที่ 1 ได้
คะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก มี 4 แห่ง ได้แก่ คปสอ.เชียงกลาง ปัว เวียงสา ทุ่งช้าง
2)คปสอ.ที่มผี ลการการบริหารจัดการในการดําเนินงานให้บรรลุตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุขและเครือข่ายบริการสุขภาพที่
1 ได้คะแนนน้อย 3 อันดับสุดท้าย ได้แก่ คปสอ.ภูเพียง บ้านหลวง และ สันติสุขปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ จากการ
ประเมินผลครัง้ นี้ พบว่าในปีงบประมาณ 2557คปสอ.ทั้ง 15 แห่ง อยู่ในช่วงจัดทําแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการ จึงส่งผลให้
การดําเนินงานตามตัวชี้วัด หรือ การแก้ไขปัญหาพื้นที่ มีความก้าวหน้าน้อยข้อเสนอแนะ1)ควรเร่งรัด 15คปสอ.ให้รีบดําเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการ และปรับระบบการจัดทําแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการให้เหมาะสม ทันต่อการ
ปฏิบัติงานของพื้นที่ 2) ทีมประเมินผล สสจ.น่าน อยู่ในช่วงการเรียนรู้บทบาทประเมินผล ดังนั้น กระบวนการประเมินและผล
การประเมินยังไม่ครอบคลุมตามภาระงาน ของ คปสอ. 3) เสริมศักยภาพทีมประเมินผล สสจ.น่าน ให้สามารถดําเนินการ
ประเมินผลแบบเสริมพลัง ปรับระบบการทํางานในลักษณะการติดตามสนับสนุนและประเมินผล คปสอ.ในเชิงพัฒนา และ
ออกแบบการประเมินผลรอบ 10 เดือนให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล มีความเที่ยงตรงรายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 11
นางพรพิมล หล้าปิงเมืองกล่าวว่า ขอแก้ไขหน้าที่ 9 ในหัวข้อ ค. การบริการเฉพาะ บรรทัดที่ 3 จากขช้อความ “อยู่ระหว่าง
การพัฒนางานตามมาตรฐาน HA ยาเสพติด พบยาเสพติด” เป็น “อยู่ระหว่างการพัฒนางานตามมาตรฐาน HA ยาเสพติด
พบยส.”
ที่ประชุมรับทราบ
5.10 เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชน
นายกิตตติศักดิ์เกษตรสินสมบัติ กล่าวปรึกษา 1) เรื่องการจ่ายหนี้ค่ายาระหว่างโรงพยาบาลชุมชนกับโรงพยาบาลน่าน จากที่
เข้ารับการอบรมเรื่องระเบียบพัสดุ ทางวิทยากรกล่าวว่าในกรณีที่เป็นการจ่ายหนี้ระหว่างโรงพยาบาลในจังหวัดเดียวกันไม่
สามารถจ่ายเป็นเงินได้สอดคล้องกับหนังสือทวงหนี้ของ รพ.น่าน ซึ่งหารือกับที่ประชุมว่าจะดําเนินการอย่างไร 2) เรื่องหนี้ค่า
LAB ขอบคุณโรงพยาบาลน่านที่ให้ทางโรงพยาบาลชุมชนจ่ายหนี้เพียง ร้อยละ 50 อยากให้มีการปรับเป็นการคิดราคาต้นทุน
และบวกไป 10 เปอร์เซ็นต์ เพื่อลดภาระให้กับโรงพยาบาลน่านและโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว เสนอว่าขอให้มีการ
ทบทวนเรื่องการคิดหนี้ค่าห้องปฏิบัติการใหม่เพื่อให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
นายปิยะพงษ์จงรักษ์ กล่าวว่า รับเรื่องดังกล่าวไปคุยกับทีมอีกครั้งเรื่องการทบทวนเรื่องการคิดหนี้ค่าห้องปฏิบัติการ
น.ส.เยาวลักษณ์ อนุรักษ์ให้ทางกลุ่มที่รับผิดชอบให้ทําเรื่องการจ่ายหนี้ค่า LAB และ ค่ายา เสนอมาทาง นพ.สสจ. เพื่อจะได้มี
กฎเกณฑ์ที่ชัดเจน มอบกลุ่มงาน คบส . หารือในเรื่องแนวทางการดําเนินงานดังกล่าว
ที่ประชุมรับทราบ
นายมงคล ลัคนาเลิศ กล่าวว่า เนื่องจากวันที่ 24 มิถุนายน 2557 โดนแอบอ้างใช้ชื่อโรงพยาบาลในการจัดซื้ออุปกรณ์ ไม่มี
หลักฐานในการจัดซื้อจัดจ้าง จึงขอเตือนให้พื้นที่อื่นรับทราบเพื่อเฝ้าระวัง
ที่ประชุมรับทราบ
5.11 เรื่องจากสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
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นายอุดม พานิช แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 2 เรื่อง ดังนี้ 1) ผลการประเมิน รพ.สต.ดีเด่นระดับเขต ในพื้นที่ปกติ ได้แก่ รพ.สต.
เปือ อําเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน รพ.สต.ธุรกันดาร ได้แก่ รพ.สต. แม่แอบ อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย สสอ.ดีเด่น ได้แก่
สสอ.แม่จัน จังหวัดเชียงราย และขอความร่วมมือจากรพ.สต. และ สสอ. เข้ามาช่วยเหลือ รพ.สต.เปือ ในการเตรียมรับการ
ประเมิน
2) ขอเชิญร่วมเวทีวิชาการจังหวัดน่าน ซึ่งจะมีการดําเนินการจัดในวันที่ 7 กรกฎาคม2557 ที่ห้องประชุม
โรงพยาบาลน่าน สําหรับหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมจาก สสจ.น่าน หน่วยงานละ 3 คน ยกเว้นค่าลงทะเบียน รายละเอียดต่างๆ
จะมีการแจ้งให้พื้นที่รับทราบอีกครั้ง
ที่ประชุมรับทราบ
6. เรื่องอื่นๆ
นายศุภชัย ใหม่นิถะ แจ้งเรื่องงบลงทุน UC ที่เป็นงบก่อสร้างและครุภัณฑ์ ฝากให้ รพ.ชุมชน ให้รีบดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้
จะมีโรงพยาบาลบางแห่งที่ไม่สามารถทําได้ ทางจังหวัดจะเป็นผู้ดําเนินการให้ หากเป็นสิ่งก่อสร้างให้ส่งแบบให้ทางสํานักงาน
สาธารณสุขก่อน การต่อเติมไม่ควรยึดกับอาคารเดิม ส่วนครุภัณฑ์ที่เป็นงบ UC ถ้าเป็นรายการเดียวกันให้จัดซื้อพร้อมกัน
เนื่องจากมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ได้บริจาคสร้างอาคาร สสช.มณีพกฤษ์1,000,000 บาท และงบปรับปรุงอาคาร สสช.บ้านห้วย
เลา อําเภอนาน้อย เบื้องต้นได้ประสานกับทางมูลนิธิการส่งมอบอาคารให้กับกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้ วันที่ 22 กรกฎาคม
2557 สสช.มณีพกฤษ์ และวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 สสช.บ้านห้วยเลา
ที่ประชุมรับทราบ
นายถนัด ใบยา กล่าวว่า จะมีการจัดประชุมสัญจรของสมาคมอสม. ระดับอําเภอ 14 จังหวัด มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
ณ ลานเต้าเผาโบราณ ตําบลบ่อสวก อําเภอเมือง จังหวัดน่านในวันที่ 3 – 4 กรกฎาคม 2557 เชิญชวนผู้บริหารเข้าร่วมงาน
ดังกล่าว
ที่ประชุมรับทราบ
น.ส.นันทนา ปรีดาสุวรรณ แจ้งเรื่องผลการบันทึกข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรสุขภาพบนอินเตอร์เน็ต (GIS Health)
ปีงบประมาณ 2556 ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2557 ยังไม่ผ่านเกณฑ์ จํานวน 69 แห่ง ขอให้ผู้บริหารระดับพื้นที่
ติดตามกํากับหน่วยบริการให้คีย์ข้อมูลด้วย ตามเอกสารที่แจกในที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
นายอานันต์ศิริแจ้งว่าจังหวัดได้คืนเม็ดเงินที่กันไว้สําหรับเลื่อนเงินเดือนให้กับหน่วยงานเป็นเงินจํานวน 14,400 บาท ตอนนี้อยู่
ในขั้นตอนรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มงานว่ามีอําเภอใดบ้างที่มีการจัดส่งผลงานล่าช้าอาจมีบางอําเภอไม่ได้รับเม็ดเงินตัวนี้ จึงแจ้งให้
ทราบโดยทั่วไป
ที่ประชุมรับทราบ
เลิกประชุม เวลา ๑2.10 น.

นางสาวเพ็ญพักตร์ ภิรัญคํา

นางสาวนันทนา ปรีดาสุวรรณ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

จดรายงานประชุม

ตรวจรายงานประชุม
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ข้อสรุปการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
ครั้งที่ 6/๒๕๕7 วันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุม ๑ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
เรื่อง
1) นโยบายเร่งด่วน
ของกระทรวง
สาธารณสุข

ข้อสรุปทีป่ ระชุม
มี 3 มาตรการ ดังนี้
1. มาตรการเร่ ว ด่ ว น จํ า นวน 5 เรื่ อ ง (1) ร่ ว มสร้ า งกระบวนการ

สมานฉันท์ (2) พัฒนาระบบบริการให้ดีขึ้น (3) สร้างขวัญกําลังใจ
(4) สร้างระบบธรรมาภิบาลและกลไกเฝ้าระวัง ตรวจสอบถ่วงดุล
(5) มาตรการบําบัดรักษายาเสพติดให้เริ่มปฏิบัติตั้งแต่วันนี้ถึง วันที่
30 กันยายน 2557
2. มาตรการระยะกลาง จํานวน 5 เรื่อง(1) ปฏิรูประบบบริการเป็น
เขตบริ ก ารสุ ข ภาพ (2) ปฏิ รู ป การเงิ น การคลั ง ด้ า นสุ ข ภาพ (3)
พัฒนาและบังคับใช้กฎหมาย (4) พัฒนากลไก การสร้างเอกภาพใน
การกํ า หนดนโยบายสาธารณสุ ข ของประเทศ(5) การแก้ ปั ญ หา
แรงงานต่างด้าว เริ่มดําเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 – 30
กันยายน 2558
3. มาตรการระยะยาว จํานวน 2 เรื่องได้แก่ การจัดทําแผนงบลงทุน
และการจัดทําแผนผลิตและพัฒนากําลังคน เริ่มดําเนินการตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2560

2) เรื่องจากที่ประชุม
Video Conference
วันที่ 25 มิถุนายน
2557 โดย
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

ประเด็นสําคัญ 3 ประเด็นดังนี้
(1) เรื่องการดูแลแรงงานต่างด้าว เน้นในเรื่องการให้บริการแบบ One

Stop Service ดังนี้
¾ การบริการตรวจสุขภาพให้เสร็จภายใน 1 วัน
¾ แจ้งผล Lab ภายใน 3 วัน
¾ ราคาการตรวจบริการลดลงจากเดิม
¾ ให้มีการรายงานเป็นรายสัปดาห์ ทําเฉพาะในโรงพยาบาล
ของรัฐเท่านั้น ในกรณีมีปัญหาในการดําเนินการดังกล่าวให้มี
การรวบรวมข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วสรุ ป ประเด็ น หารื อ กั บ ท่ า นผู้ ว่ า
ราชการจังหวัดเพื่อหามาตรการป้องกันต่อไป
(2) เรื่องการบําบัดยาเสพติด มีมาตรการเร่งด่วนในการปราบปราม
และหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด โดยภารกิจของกระทรวง
สาธารณสุ ข ได้ แ ก่ มาตรการที่ 3 การบํ า บั ด ฟื้ น ฟู และสร้ า ง
ภูมิคุ้มกัน

ผู้รบั ผิดชอบ
ทุกกลุ่มงานที่
เกี่ยวข้อง

ผลการ
ดําเนินงาน
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เรื่อง

ข้อสรุปทีป่ ระชุม

ผู้รบั ผิดชอบ

(3) ) เรื่องการพัฒนาระบบบริการที่ดีขึ้นเพื่อประชาชน ( Better

Service)ภายใต้หลักการ “ ได้พบหมอ รอไม่นาน ใกล้ไกลได้ยา
เดียวกัน”แนวทางการจัดบริการ
¾ ได้พบหมอ 1) การประชาสัมพันธ์สายด่วน 1669
2) มีระบบในการให้คําปรึกษาดูแลผู้ป่วยและการส่งต่อ
ผู้ป่วยในเครือข่ายผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆร่วมกัน
3) การสร้างความตระหนักรู้ให้ประชาชนต่ออาการเตือน
ของโรคฉุกเฉินเร่งด่วนที่สําคัญ
4) มีการจัดระบบดูแลผู้ป่วยที่บ้านโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ
¾ รอไม่นาน 1) กําหนดการขึ้นปฏิบัติงานนอกเวลาของ
บุคลากร สามารถพร้อมบริการตลอด 24 ชั่วโมงใน
โรงพยาบาล
2) การแต่งกายตามระเบียบของแต่ละวิชาชีพ เวลาขึ้น
ปฏิบัติงานในสถานบริการ
3) กําหนดการขึ้นปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานบริการ
ให้ตรงเวลาที่กําหนดการจัดบริการช่องทางด่วน (Green
Chanel ) สําหรับผู้ป่วยพิเศษ เช่น กลุม่ เด็ก หญิง
ตั้งครรภ์ ผูส้ งู อายุ ผู้พิการ ภิกษุสามเณร ฯ
4) การประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการมารับบริการ แก่
ประชาชนทราบขณะมารับบริการในสถานบริการ
¾ ใกล้ไกลได้ยาเดียวกัน มีระบบยาผู้ป่วย โรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง ( เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ฯ )ในเครือข่าย เป็น
ระบบเดียวกัน
3)ข้อสั่งการจาก
นพ.สสจ.น่าน เรื่อง
การดําเนินงาน
ไข้เลือดออก

(1) ให้หน่วยบริการสาธารณสุข รวมถึง บ้านพักเจ้าหน้าที่ต้องไม่มีลูกน้ํา - ทุกสถานบริการ
ยุงลาย
- กลุ่มงานควบคุม
(2) ผู้ป่วยด้วยอาการไข้ ในช่วงที่มีการระบาดของโรคไข้เลือดออก ขอให้ โรค
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ต้องนึกถึงโรคไข้เลือดออก โดยให้มีการซักประวัติ
และตรวจร่างกาย(Tourniquet test)
(3) ให้มีการเน้นย้ําแนวทางการรักษาผู้ป่วยไข้เลือดออก ในระดับ รพ.
สต. โดยเฉพาะการวินิจฉัยผู้ป่วยที่สงสัยจะเป็นโรคไข้เลือดออก และให้
ปฏิบัติตามแนวทางการรักษาผู้ป่วยไข้เลือดออก
(4) กรณีที่มีการส่งต่อผู้ป่วยเพื่อรับการรักษา เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ต้อง
มีการติดตามข้อมูลผู้ป่วยตามแนวทางปฏิบัติ

ผลการ
ดําเนินงาน
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เรื่อง

ข้อสรุปทีป่ ระชุม

ผู้รบั ผิดชอบ

ผลการ
ดําเนินงาน

(5) เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ลงพื้นที่เพื่อทํากิจกรรมในชุมชน ควรเน้นการ
ให้ความรู้ สุขศึกษา การป้องกัน ควบคุม โรคไข้เลือดออกด้วยทุกครั้ง
(6) ทุกวันพุธจังหวัดจะมีการดําเนินการติดตามเรื่องการป้องกันควบคุม
โรคในพื้นที่
4) เรื่องการ
ดําเนินการจัดซือ้ จัด
จ้าง การบริหาร
เวชภัณฑ์ ของสถาน
บริการสาธารณสุข
ชุมชน (สสช.)

- ให้มีการกําหนดแนวทางปฏิบัติให้กับพื้นที่ให้ดําเนินการเหมือนกันทั้ง รองฯศุภชัย
จังหวัดโดยมีข้อเสนอคือให้ รพ.สต.แม่ข่ายเป็นผู้ดําเนินการ
ใหม่นิถะ
- ยังไม่มีข้อยุติในที่ประชุม

จะมีการ
หารือใน
ระดับจังหวัด
อีกครัง้

5) เรื่องการชําระค่า
หนี้ค่าห้องปฏิบตั ิการ
( LAB)ระหว่าง
โรงพยาบาลชุมชนกับ
โรงพยาบาลน่าน

- ให้มีการทบทวนเรื่องการคิดหนี้ค่าห้องปฏิบัติการ (LAB) ได้มีการเสนอ กลุ่มงานคุ้มครอง
ให้ นํ า ค่ า ต้ น ทุ น มาคิ ด และบวกเพิ่ ม อี ก 10 เปอร์ เ ซ็ น ต์ เพื่ อ ไม่ ใ ห้ ผู้บริโภค
โรงพยาบาลผู้เป็นเจ้าหนี้ขาดทุน

จะมีการ
หารือใน
ระดับจังหวัด
อีกครัง้

- รพ.น่าน จะนําไปหารือผู้เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่ง

