รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
ครั้งที่ 7/2557
วันอังคารที่ 5 สิงหาคม 2557
ณ ห้องประชุม ๑ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
ผู้เข้าประชุม
1 นายปิยะ
ศิริลักษณ์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน
2 นายปิยะพงษ์
จงรักษ์
(แทน)ผู้อํานวยการโรงพยาบาลน่าน
3 นายสมจิตต์
ใจวิถี
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านส่งเสริมพัฒนา)
4 นายชรินทร์
ดีปินตา
รก.นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)
5 น.ส.นันทนา
ปรีดาสุวรรณ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
6 นายกมล
เศรษฐชัยยันต์
หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข
7 นางอรุณี
ตั้งจิตนุสรณ์
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
8 น.ส.เฉลิมขวัญ
ขัดขจร
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค
9 นางพรพิมล
หล้าปิงเมือง
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
10 นางกานดา
ยุบล
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ
11 นางพัชรา
ถาวระ
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
12 น.ส.สุนีย์พร
ถีจันทร์
หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ
13 นายมณูศิลป์
ศิริมาตย์
หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชศาสตร์และอาชีวอนามัยสิ่งแวดล้อม
14 นายถนัด
ใบยา
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
15 นายสุทิน
เขื่อนเป๊ก
สาธารณสุขอําเภอปัว
16 นายธัญญา
วิเศษสุข
สาธารณสุขอําเภอท่าวังผา
17 นายจงจิต
ปินศิริ
สาธารณสุขอําเภอนาน้อย
18 นายสมชาย
ศิริมาตร์
สาธารณสุขอําเภอเวียงสา
19 นายนิคม
อุทุมพร
(แทน) สาธารณสุขอําเภอเมือง
20 นายบุญรวม
ยอดศรี
สาธารณสุขอําเภอแม่จริม
21 นายชัยวุฒิ
วันควร
สาธารณสุขอําเภอบ่อเกลือ
22 นายนิยม
ศิริ
สาธารณสุขอําเภอสันติสุข
สาธารณสุขอําเภอบ้านหลวง
23 นายศิลป์
อายุยืน
24 นายสมเกียรติ
สิทธิยศ
(แทน)สาธารณสุขอําเภอทุ่งช้าง
25 นายชูชีพ
ปัญญานะ
สาธารณสุขอําเภอเชียงกลาง
26 นางศรัจจันทร์
อุดมแก้วกาญจน์
สาธารณสุขอําเภอสองแคว
27 นายชวลิต
รวมศิลป์
(แทน)สาธารณสุขอําเภอนาหมื่น
28 นายอัชฌาวัฒน์
สมบัติ
สาธารณสุขอําเภอเฉลิมพระเกียรติ
29 นายกิตติศักดิ์
เกษตรสินสมบัติ
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลนาน้อย
30 นายกฤตพงษ์
โรจนวิภาต
31 นายดิเรก
สุดแดน
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลท่าวังผา
32 นายเกียรติศักดิ์
พรหมวังขวา
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสองแคว
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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

นายเทพวรวิทย์
นายเฉลิมพล
นายคมเข้ม
นายนิธิวัชร์
นายกฤษ์
น.ส.กัลยาณี
นายเฉลิมพล
นายสมัคร
น.ส.นุชนารถ
นายมนตรี
น.ส.คนึง
นายแชน
นางเพชรัตน์
นายนันทมิตร
น.ส. เพ็ญพักตร์
นางมณี
นางสาวเกษร
นางกมลชนก
นายเกษตร
นายยุทธ
สิบเอกวสุอนันต์
นายอิฎฐผล
นายวิทยา
นางสาวชินารมณ์
นางสาวปิยะธิดา
นางสาวกัญญาณัฐ
นางจินตนา
นายเจษฎากร

ใจจะดี
พงษ์พิชิต
แก้วบัวดี
แสงเรือง
ใจวงศ์
อัครชิโนเรศ
ผลดีเจริญ
โอ้ทา
อะทะ
ฉัตรมงคล
คํารังษี
อะทะไชย
วัฒนศิริ
นันทเสน
ภิรัญคํา
ใจสว่าง
ไชยวุฒิ
ขันใจ
ปะทิ
อินแสง
ทองมี
เอี้ยววงษ์เจริญ
มิ่งปรีชา
คําฟองเครือ
จันทร์กูล
อุทุมพร
จันทร์ดี
โนอินทร์

ผู้ไม่เข้าประชุม (ติดราชการ)
1 พ.ต.ทประสิทธิ์ กลาสี
2 นายอาทิตย์
มะลิดวง

ผู้อํานวยการโรงพยาบาลแม่จริม
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลบ่อเกลือ
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลทุ่งช้าง
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสันติสุข
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลเชียงกลาง
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลบ้านหลวง
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลนาหมื่น
ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลงที่ ๑๐.๕ จ.แพร่
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ รพ.สองแคว
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.แม่จริม
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสจ.น่าน
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสจ.น่าน
เจ้าพนักงานพัสดุชํานาญงาน สสจ.น่าน
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สสจ.น่าน
เจ้าพนักงานสาธารรณสุขชํานาญงาน
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
เจ้าพนักงานสาธารรณสุขปฏิบัติงาน รพ.สต.บ้านหลักหมื่น
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.ปัว
ลูกจ้าง
นักเทคนิคการแพทย์ชนาญการ รพร.ปัว
นายแพทย์ชํานาญการการ สสจ.น่าน
นักจัดการงานทั่วไป รพ.เฉลิมพระเกียรติ
นักวิชาการสาธารณสุข สสจ.น่าน
นักวิชาการสาธารณสุข สสจ.น่าน
นักวิชาการสาธารณสุข สสจ.น่าน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ สสจ.น่าน
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสจ.น่าน
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลฝายแก้ว
หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ห้วยโก๋น จ.น่าน

วาระก่อนการประชุม
1. พิธีมอบเกียรติบัตรแก่ศูนย์เด็กเล็กปลอดโรคดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2557 โดย นายปิยะ ศิริลักษณ์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน ประธานในพิธี เป็นผู้มอบเกียรติบัตร ดังนี้
1.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสุริยพงษ์ ตําบลในเวียง อําเภอเมือง จังหวัดน่าน
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1.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่าย ม.พัน15 ตําบลไชยสถาน อําเภอเมือง จังหวัดน่าน
2. แสดงความยินดีกับนักกีฬาที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬากระทรวงสาธารณสุขครั้งที่ 35 รายนาม
ดังต่อไปนี้
2.1 เหรียญทอง ว่ายน้ําฟรีสไตล์ 50 เมตรและ เหรียญเงินว่ายน้ําฟรีสไตล์ 100 เมตร ได้แก่
นายแชน อะทะไชย กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
2.2 เหรียญเงิน ว่ายน้ํากบ 50 เมตร ได้แก่ นายวีรศักดิ์ ทะนันไชย โรงพยาบาลน่าน
3. พิธีมอบเกียรติบัตรการนําเสนอผลงานเวทีวิชาการสาธารณสุขจังหวัดน่าน ปี 2557 โดย
นายปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน ประธานในพิธี เป็นผู้มอบเกียรติบัตร ดังนี้
3.1 นางสุพิชชา ลีพิพิธท์กุลและคณะ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านน้ําโค้ง
3.2 นางสาวจารุพร สีรัง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านน้ําตวง
3.3 นายจุติพงษ์ ศรีตนไชย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลแงง
3.4 นางสาวศุสิลักษณ์ สิทธิกัน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลยม
3.5 นางสาวนาริน มงคล สสช.บ้านห้วยสะแตง
3.6 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านชี
3.7 นางกมลชนก ขันใจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านหลักหมื่น
3.8 นายประสาท ทากัน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านเมืองจัง
3.9 นายยุทธ อินต๊ะเสน โรงพยาบาลท่าวังผา
3.10 นางสาวเกสร ไชยวุฒิ และนางครองคราย ณ น่าน โรงพยาบาลสันติสุข
3.11 นางสาวนุชนาถ อะทะ โรงพยาบาลสองแคว
นายปิยะ ศิริลักษณ์ กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมทําให้การดําเนินงานศูนย์เด็กเล็กปลอดโรคดําเนินการ
ไปด้วยดีและประสบความสําเร็จ พร้อมกับกล่าวขอบคุณนักกีฬาที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และกล่าวขอบคุณผู้
ที่ทําผลงานวิชาการที่ได้สร้างสรรค์ผลงานวิชาการที่ดีและมีคุณภาพ
ที่ประชุมรับทราบ
เริ่มประชุม เวลา 09.3๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
นายปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระ
ประชุมดังนี้
เรื่องที่ 1 เรื่องการบรรจุข้าราชการ มีการจัดสรรจากกระทรวงสาธารณสุขลงมาที่เขตบริการสุขภาพ โดยมีเกณฑ์
การพิจารณาจัดสรร คือ ความขาดแคลน อัตรากําลังตามภาระงาน(Full Time Equivalent หรือ FTE) การ
จัดบริการ และจํานวนประชากรที่รับผิดชอบ ซึ่งจังหวัดน่านได้รับการจัดสรรมาจํานวน 62 ตําแหน่ง ข้อมูลเพิ่มเติม
คือ หากเขตพิจารณาจัดสรรตําแหน่งให้กับจังหวัดน่านโดยใช้เกณฑ์ FTE จังหวัดน่านคงไม่ได้รับจัดสรรตําแหน่ง
เนื่องจากเมื่อเอาจํานวนคนเทียบกับภาระงานแล้วจังหวัดน่าน เกิน แต่การบรรจุข้าราชการไม่สามารถมองมิติเดียว
ได้ต้องมองรอบด้าน โดยขอความร่วมมือจากท่านผู้บริหารระดับอําเภอชี้แจงให้เจ้าหน้าที่ที่รอการบรรจุ ดังนี้
1) เนื่องจากตําแหน่งที่ได้รับการจัดสรรมามีจํานวนน้อยกว่าเจ้าหน้าที่ที่รอบรรจุ ผู้ที่ไม่ได้รับการบรรจุในรอบนี้
ขอให้รอเนื่องจากจะมีการจัดสรร ตําเหน่งอีกรอบหนึ่ง 2) เกณฑ์การจัดสรรรอบนี้ คือ จัดสรรให้กับพื้นที่ที่มีความ
ขาดแคลน ห่ างไกล ภาระงานมาก สภาวะการเงินการคลังไม่ดี 3) การรับสมัครต้องมีการประกาศเปิดกว้าง
สามารถสมัครแข่งขันกันได้ เช่น กรณีที่มีการจัดสรรให้กับโรงพยาบาล ก ไม่ได้หมายความว่าเจ้าหน้าที่ที่อยู่ที่
โรงพยาบาล ก จะได้โดยอัตโนมัติ 4) กติกาการบรรจุรอบนี้คือ ตําแหน่งอยู่ที่ไหน ผู้บรรจุต้องอยูที่นั่น ส่วนเรื่อง
ความชัดเจนและแนวทางการบรรจุนั้น ทางกระทรวงสาธารณสุข จะมีการเชิญประชุม นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัด เรื่องเกณฑ์ดังกล่าวอีกครั้งในวันที่ 7 สิงหาคม 2557 และจะแจ้งผลให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
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นายกิตติศักดิ์ เกษตรสินสมบัติ กล่าวว่า ตอนที่มีการคํานวณ FTE รอบแรก การกรอกข้อมูลของโรงพยาบาล
ชุมชนไม่คิดภาระงานของ ICU และ ไม่ได้คิดภาระงานของการล้างไตทางหน้าท้อง (CAPD) และการฟอกไต ส่งผล
ทําให้โรงพยาบาลปัวมีอัตรากําลังเกิน ทั้งที่ภาระงานจากทั้งสองจุดนั้นค่อนข้างมาก จึงขอฝากไปคิดเพิ่มในจุดนี้
นายปิยะ ศิริลักษณ์ กล่าวว่า ในรอบนี้ไม่สามารถแก้ไขได้ แต่ในการพิจารณารอบต่อไปในปี 2558 ให้เตรียม
ข้อมูลดังกล่าวไว้
นายกมล เศรษฐชัยยันต์ สอบถามเรื่อง หากพื้นที่ที่มีการกําหนดตําแหน่งบรรจุ มีคนอยู่ประจําอยู่แล้วแต่อายุ
ราชการน้อยกว่า รุ่นพี่สามารถไปสมัครตําแหน่งนั้นได้หรือไม่และตําแหน่งนั้นจะเป็นของใคร และหากรุ่นพี่ได้บรรจุ
ที่พื้นที่ที่กําหนดจะส่งผลให้พื้นที่เดิมนั้นขาดบุคลากรในการทํางาน ในกรณีนี้จะทําเช่นไร
นายปิยะ ศิริลักษณ์ กล่าวว่า ให้ยึดหลักการที่กล่าวไว้ข้างต้นคือสามารถเปิดรับสมัครแบบกว้าง หากพิจารณา
คุณสมบัติแล้วรุ่นพี่มีสิทธิบรรจุ ให้มาบรรจุตามตําแหน่งที่กําหนดไว้ ส่วนรุ่นน้องที่อยู่ในพื้นที่บรรจุแต่ยังไม่ได้รับการ
บรรจุ เป็นเรื่องการบริหารจัดการภายในอีกครั้ง โดยให้ยึดหลักการที่ว่า ใครไปเอาตําแหน่งที่ไหน ตัวบุคคลต้องอยู่ที่
นั่น
นายนันทมิตร นันทเสน กล่ าวว่า นอกจากการกําหนดตําแหน่ง แล้วยังมีการคิดเรื่องภาระงานเข้ามาเกี่ยว
ยกตัวอย่างเช่นมีตําแหน่งที่ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งมีภาระงานมากกว่า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล
อื่น และมีเจ้าหน้าที่ที่รอการบรรจุอยู่ แต่ภายในอําเภอมี จํานวนคนที่รอบรรจุมากกว่าตําแหน่ง นโยบายท่าน
นายแพทย์สาธารณสุขคนเดิมคือพิจารณาให้ที่มีภาระงานมากกว่า คือ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ก่อน ในกรณี
นี้เราควรให้น้องที่อยู่ที่นั่นใช่หรือไม่
นายปิยะ ศิริลักษณ์ กล่าวว่า จะต้องมีการคัดสรรอีกครั้ง การให้ตําแหน่งบรรจุกับสถานที่ที่มีภาระงานมากกว่า
นั้นถูกต้อง แต่ว่าตําแหน่งนั้นจะเป็นของใครนั้นให้มีการพิจารณาคุณสมบัติอีกครั้ง
นายกมล เศรษฐชัยยันต์ สอบถามเรื่อง ในกรณีของอําเภอบ่อเกลือ เดิมคือขอตําแหน่งให้กับน้องทันตาภิบาลที่
อยู่ รพ.สต.ภูฟ้า แต่ด้วยการคํานวณภาระงานแล้วมีการรอบรรจุที่โรงพยาบาลบ่อเกลือ ในกรณีนี้ควรทําเช่นไร
เพราะว่าหากย้ายคนมาตรงกับตําแหน่งแล้ว รพ.สต.ภูฟ้าก็จะขาดบุคลากรไป แล้วจะมีแนวทางการบริหารจัดการ
ยังไง
นายปิยะ ศิริลักษณ์ กล่าวว่าในกรณีดังกล่าว ให้มีการจัดการกันภายในอําเภอ และเหตุใดจึงมีการจัดสรรให้กับ
โรงพยาบาลบ่อเกลือ
นายสุทิน เขื่อนเป๊ก กล่าวว่า ครั้งแรกที่มีการคิดการจัดสรรตําแหน่งนั้น เหตุผลคือให้เฉพาะ รพ.สต.ที่มีตําแหน่ง
ว่าง ซึ่งส่วนใหญ่ รพ.สต.ที่มีตําแหน่งว่างนั้นไม่ได้อยู่ในพื้นที่ทุรกันดาร
นายปิยะ ศิริลักษณ์ กล่าวว่า ในรอบนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ส่วนในการจัดสรรอีกครั้งให้นําข้อมูลดังกล่าวมา
พิจารณาก่อนที่จะจัดสรรตําแหน่งอีกครั้ง และให้มีการเคลียบุคคลากรให้ตรงกับเลขที่ตําแหน่ง
ที่ประชุมรับทราบ
เรื่องจากรองนพ.สสจ.น่าน
นายชรินทร์ ดีปินตา แจ้งกับที่ประชุมดังนี้
1. เรื่องจากที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด
เรื่องที่ 1 การเตรียมการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในวันที่ 12 สิงหาคม
2557 มีพิธีการในภาคเช้า เริ่มตั้งแต่เวลา 06.30 น. มีการทําบุญตักบาตร และในภาคค่ํา เริ่มเวลา 17.30น.
เรื่องที่ 2 กําหนดการประเพณีแข่งเรือนัดเปิดสนามจังหวัดน่าน กําหนดวันที่ 20 – 21 กันยายน 2557
และนัดปิดสนาม กําหนดวันที่ 24 – 26 ตุลาคม 2557
เรื่องที่ 3 เรื่องกําหนดวันจัดกิจกรรมหน่วยบําบัดทุกข์บํารุงสุข ประจําเดือนสิงหาคม กําหนดเป็นวันที่ 21
สิงหาคม 2557 ณ โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม
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2. เรื่องฝากจาก รองฯศุภชัย ใหม่นิถะ ข้อสรุปจากที่ประชุมกองกําลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดทหารบก
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 เรื่องความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของ คสช. พบว่าความพึงพอใจต่อการ
ปฏิบัติงานของประชาชนจังหวัดน่าน คิดเป็นร้อยละ 98.1 ปัญหาที่ต้องการดําเนินการเร่งด่วน คือ แก้ปัญหาเรื่อง
ทุจริตคอรัปชั่น การเมืองให้มีการเลือกตั้งโปร่งใส ให้มีการดําเนินงานอย่างยุติธรรม ปัญหาที่ต้องการให้แก้ไข
เร่งด่วนในพื้นที่จังหวัดน่าน ได้แก่ ปัญหายาเสพติด การบุกรุกป่า ปัญหาเรื่องที่ดินทํากิน ค่าครองชีพ ราคาสินค้า
อุปโภคบริโภค ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา เรื่องการแตกแยกของคนในชาติ
และปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานสาธารณสุข ได้แก่ โครงการ
แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง เน้นการบูรณการของ บ้าน วัด โรงเรียน ตามปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาตร์ 8
ประการ ค่านิยม 12 ข้อ ของ คสช การดําเนินงานแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะเร่งด่วนห้วงเวลาดําเนินการ
คือเดือน 1 สิงหาคม ถึง 30 กันยายน 2557 ระยะที่ 2 ระยะสานต่อ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน
2558 ระยะที่ 3 พัฒนาสู่ความยั่งยืนคือ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป โดยสาธารณสุขอําเภอทุกอําเภอ
ร่วมเป็นคณะกรรมการโครงการระดับอําเภอ โดยมีหน้าที่สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคในหมู่บ้าน
กลุ่มเป้าหมาย
3. รายงานความก้าวหน้า Agenda การพัฒนาระบบบริหารจัดการ(Management)
3.1 ข้อมูลสถานการณ์การเงินการคลังโรงพยาบาล จังหวัดน่าน แยกรายเดือน ปีงบประมาณ 2556 2557 ณ เดือนมิถุนายน 2557 โรงพยาบาลที่มีวิกฤต ระดับ 7 ได้แก่ โรงพยาบาลนาน้อย เชียงกลาง สันติสุข
และปัว
3.2 สถานการณ์การเงินการคลังของโรงพยาบาลทุกแห่ง จังหวัดน่าน แยกรายไตรมาสปีงบประมาณ
2554 -2557 โรงพยาบาลที่มี Risk Scoring ระดับ 7 ได้แก่ โรงพยาบาลนาน้อย เชียงกลาง สันติสุข และ ปัว
¾ โรงพยาบาลที่ไม่สามารถควบคุมรายจ่ายได้ตามแผน 6 แห่ง ได้แก่
รพ.นาน้อย
รายจ่ายเกินแผนร้อยละ 11.62
รายรับ เกินแผนร้อยละ 11.11
รพ.เฉลิมพระเกียรติ
รายจ่ายเกินแผนร้อยละ 11.37
รายรับ เกินแผนร้อยละ 3.98
รพ.เชียงกลาง
รายจ่ายเกินแผนร้อยละ 11.16
รายรับ ต่ํากว่าแผนร้อยละ (3.47)
รพ.สันติสุข
รายจ่ายเกินแผนร้อยละ 9.0
รายรับ เกินแผนร้อยละ 1.95
รพร.ปัว
รายจ่ายเกินแผนร้อยละ 2.77
รายรับต่ํากว่าแผนร้อยละ (10.35)
รพ.เวียงสา
รายจ่ายเกินแผนร้อยละ 0.3
รายรับ เกินแผนร้อยละ 0.99
¾ นอกจากนี้ มี รพ.ที่รายรับต่ํากว่าแผน เช่น
บ่อเกลือ
รายรับต่ํากว่าแผนร้อยละ 14.70
ท่าวังผา
รายรับต่ํากว่าแผนร้อยละ 11.58
บ้านหลวง
รายรับต่ํากว่าแผนร้อยละ 6.04
¾ ด้านรายรับ และรายจ่ายรวม 9 เดือนมีจํานวน 4 แห่ง ที่รายได้รวมต่ํากว่า รายจ่าย ได้แก่ นาน้อย สันติสุข
เชียงกลาง ปัว ( มีสถานนะการเงินวิกฤติ ระดับ 7 ณ มิ.ย.57 )
3.3 สรุปผลคะแนนการทํารายงานงบการเงินทางอิเลคทรอนิคส์จังหวัดน่านปีงบประมาณ ๒๕๕๗ แยก
รายเดือน ณ 26 กรกฎาคม 2557 ตามเงื่อนไข ILI ที่กําหนดไว้ว่า โรงพยาบาลแม่ข่ายต้องมีผลคะแนนเท่ากับ
100 และลูกข่ายต้องมีผลคะแนน ไม่น้อยกว่า 50 ผลพบว่า โรงพยาบาลบ้านหลวง ยังไม่ผ่านเกณฑ์ ส่วนลูกข่าย
ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ อําเภอเมืองน่าน ปัว บ้านหลวง นาน้อยและนาหมื่น
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3.4 ข้อเสนอจากทีมนิเทศงานด้านการเงินการคลัง โดยทีม จังหวัดแพร่
ข้อเสนอแนะ
¾ หน่วยบริการควรนําแผนไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและมีการควบคุม กํากับ ติดตาม การดําเนินงานให้
เป็นไปตามแผนอย่างเคร่งครัด
¾ หน่วยบริการควรมีการประเมินผลวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา เพื่อให้แผน
มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากขึ้น
สาเหตุที่ทําให้ขาดสภาพคล่อง
¾ จากผลการดําเนินงานขาดทุน รายรับไม่พอกับค่าใช้จ่าย (I/E) ลูกหนี้เรียกเก็บเงินไม่ได้มีจํานวนมาก
การ Stock ยา / วัสดุ / มากเกินความจําเป็น
¾ จากปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้ เกิดโรคระบาด เกิดอุทกภัย สภาพเศรษฐกิจจํานวนประชากรในพื้นที่
เบาบาง
¾ จากนโยบายผู้บริหาร การลงทุนในทรัพย์สินถาวรเพิ่มขึ้น การปรับเพิ่มค่าแรง ค่าตอบแทน มาตรการที่ไม่
ชัดเจน
3.5 ข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจราชการและสาธารณสุขนิเทศก์
¾ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดบริการบนพื้นฐานประชากรน้อย ใช้ข้อมูลผลผลิต พิจารณาการปรับขนาด และ
รูปแบบบริการ หรือเปิดรั้วสถานบริการจัดบริการแบบเครือข่ายหมุนเวียนบุคลากรจัดบริการ
¾ งบประมาณ ทั้ ง เครื อ ข่ า ย จั ง หวั ด อํ า เภอ ก้ อ นเดี ย วกั น โรงพยาบาลใหญ่ ช่ ว ย โรงพยาบาลเล็ ก
รพ.สต.เมือง ช่วย รพ.สต. ทุรกันดาร รพ.สต.ในเครือข่ายอําเภอ ช่วย โรงพยาบาลในอําเภอ
¾ บุคลากรวิเคราะห์กําลังคนเทียบกับผลผลิตของงาน หากมีเหตุผลด้านสภาพพื้นที่ ที่ อาจเพิ่มได้ ไม่เกิน 3
เท่า เช่น เจ้าหน้าที่ 3 คน ประชากร 1,000 คน แต่น่านบางแห่ง เจ้าหน้าที่ เป็น 6 เท่า เสนอให้มีกลไกการ
ประเมินการทํางานของบุคลากร อย่างจริงจัง ,ให้บริหารคนแบบเครือข่าย หมุนเวียนกันได้ ใช้คนร่วมกันไม่แบ่งขาด
เช่น การแยกจัดบริการเป็นคลินิกเฉพาะ /บางบริการนัดหมายได้ เช่น NCD ANC ฯลฯ และไม่ควรจะมีสถาน
บริการที่มีเจ้าหน้าที่ประจํารวมลูกจ้าง 9 คนต่อประชากร 2,000 คน โดยเฉพาะ รพ.สต.
นายปิยะ ศิริลักษณ์ กล่าวว่า ให้อําเภอที่มีวิกฤตทางด้านการเงินชี้แจงเรื่องการดําเนินงานเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการด้านการเงินการคลัง และโรงพยาบาลที่มีรายจ่ายเกินแผน ให้ชี้แจงว่าได้ดําเนินการอะไรที่เป็นรูปธรรมใน
การแก้ไขปัญหา
นายกฤตพงษ์ โรจนวิภาต กล่าวชี้แจงว่า หลังจากที่ได้เข้ามาบริหารงานโรงพยาบาลนาน้อย เป็นเวลา 3 เดือน
จากการวิเคราะห์คิดว่าปัญหามาจากแผน เนื่องจากเป็นแผนที่ยังไม่ได้คุณภาพ นโยบายที่ได้ดําเนินการ ได้แก่ เรื่อง
การตัดยาที่ไม่จําเป็น มีมาตรการควบคุมเพดานการจ่ายยาเริ่มดําเนินการได้ประมาณ 2 เดือน ส่วนเรื่องการลด
ค่าใช้จ่ายเรื่อง LAB มีการกําหนดให้สั่งเป็นชุด ส่วนเรื่องการควบคุมภายในและ FAI จะดําเนินการนําเสนอผลการ
ดําเนินงานอีกครั้ง
นายปิยะ ศิริลักษณ์ กล่าวว่า ให้อําเภอเตรียมข้อมูล ที่เกี่ยวกับการดําเนินการตามแผนด้านการเงินการคลัง ว่าได้
ดําเนินการอะไรที่เป็นรูปธรรมและส่งข้อมูลที่ได้ดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาเข้ามายังสํานักงานสาธารณสุขภายใน
วันที่ 15 สิงหาคม 2557 และ สอบถามเรื่องการรายงานของลูกข่ายยังไม่ผ่านเกณฑ์ของอําเภอนาน้อย ขอให้
สาธารณสุขอําเภอให้ข้อมูลด้วย
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นายจงจิต ปินศิริ กล่าวว่า เรื่องรายงานการเงินการคลังของลูกข่าย ที่ผ่านมาลูกข่ายจะส่งรายงานตรงไปที่
โรงพยาบาลโดยตรง จะกลับไปติดตามกํากับอีกครั้ง
นายปิยะ ศิริลักษณ์ กล่าวว่า การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 จะ
ติดตามกํากับที่ ผู้อํานวยการโรงพยาบาล และอีกส่วนหนึ่งคือ รพ.สต. ลูกข่าย จะติดตามกํากับที่ สาธารณสุขอําเภอ
ขอให้ผู้รับผิดชอบงานแจ้งไปทั้ง 2 ส่วน
นายวิทยา มิ่งปรีชา แจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากผู้อํานวยการโรงพยาบาลติดภารกิจจึงได้รับมอบหมายให้เข้า
ร่วมประชุมแทน ในบริบทของอําเภอเฉลิมพระเกียรติอยู่ในพื้นที่ทุรกันดาร และการรับบริการของผู้รับการมีทั้งคน
ไทยและคนลาว
นายปิยะ ศิริลักษณ์ กล่าวว่า จากที่โรงพยาบาลได้เขียนแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงินการคลังไว้ ขอให้ท่าน
ส่งผลการดําเนินการตามแผนงานดังกล่าวเข้ามาภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2557 นี้
นายอัชฌาวัฒน์ สมบัติ กล่าวว่า ใน รพ.สต. และ สสอ. ประเด็นที่เห็นชัดที่ทําให้เห็นผลการดําเนินการชัดเจน
โดยมีการลดบุคคลากรในการให้บริการตําแหน่งผู้ช่วย จึงเป็นการลดค่าใช้จ่ายในภาพรวม
นายปิยะ ศิริลักษณ์ กล่าวว่า สิ่งที่ได้ดําเนินการเป็นสิ่งที่ดีและน่าเอาเป็นเยี่ยงอย่าง ขอให้ดําเนินการเขียนเป็น
ลายลักษณ์อักษรส่งเข้ามารายงานด้วย
นายกฤษ์ ใจวงศ์ กล่าวว่า เหตุผลที่ทําให้โรงพยาบาลเชียงกลางไม่สามารถดําเนินการตาม plan fin ที่กําหนดให้
ลดค่าใช้จ่ายต่างๆลง 10 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่สามารถดําเนินการได้ จึงได้ขอปรับแผนเข้ามา
แต่ยังไม่ได้รับการอนุมัติ ผลการปฏิบัติงานด้าน Lab สามารถลดค่าใช้จ่ายได้เพียง 10 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งแผนกําหนดไว้
20 เปอร์เซ็นต์ ผลการปฏิบัติงานด้านพัสดุสํานักงานเป็นไปตามแผน และผลการปฏิบัติงานด้านลดค่าใช้จ่ายด้าน
ยา สามารถตรึงให้ไม่เกินที่กําหนดไว้
นายปิยะ ศิริลักษณ์ กล่าวว่า แจ้งให้ผู้อํานวยการโรงพยาบาลทุกแห่งทราบว่ารายงานที่ต้องการด้านการเงินการ
คลังมี 2 เรื่อง คือ ส่วนที่ 1 ผล มีการตั้งเป้าหมายไว้อย่างไรมีผลการดําเนินการอย่างไร ส่วนที่ 2 หลักการที่เขียน
ไว้ในแผน ทางพื้นที่นําหลักการดังกล่าวสู่การปฏิบัติอย่างไร
นายปิยะ ศิริลักษณ์ สอบถามเกี่ยวกับการดําเนินตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงินการคลังของโรงพยาบาล
สันติสุข ว่าได้ดําเนินการอย่างไรบ้าง
นางสุจิน ว่องส่งสาร แจ้งกับที่ประชุมว่าเนื่องจากผู้อํานวยการโรงพยาบาลติดภารกิจจึงได้รับมอบหมายให้เข้าร่วม
ประชุมแทน เนื่องจากไม่ได้เตรียมข้อมูลเรื่องการดําเนินการตามแผนมา ในส่วนของการดําเนินการตามแผนเพิ่ม
ประสิทธิภาพด้านการเงินการคลังนั้น ในฐานะผู้ปฎิบัติจึงได้รับนโยบายจากท่านผู้อํานวยการโรงพยาบาลเรื่องการ
ลดค่าใช้จ่าย การดําเนินการที่เห็นได้ชัดคือการดําเนินการด้านพัสดุสํานักงาน พัสดุงานบ้านงานครัว ในกรณี ที่มี
การเบิกจ่าย จะมีการผ่านการกลั่นกรองจากหัวหน้างาน และผ่านการกลั่นกรองจากหัวหน้างานพัสดุอีกครั้งหากมี
การเบิกจ่ายเกินจริงก็จะมีการสอบถามถึงเหตุจําเป็นอีกครั้ง
นายปิยะ ศิริลักษณ์ กล่าวว่า ให้รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนเข้ามาอีกครั้งเป็นลายลักษณ์อักษร
นายกิตติศักดิ์ เกษตรสินสมบัติ กล่าวว่า รายได้ส่วนใหญ่มาจาก UC ซึ่งเป็นไปตามแผน แต่รายได้ในส่วนของ
ผู้ป่วยเบิกได้ ยังคงต่ํากว่าแผน แต่รายได้ยังคงสูงกว่าค่าเฉลี่ยของโรงพยาบาลเดียวกัน ส่วนค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถ
คุมได้คือเรื่องยาและเวชภัณฑ์ มีการวิเคราะห์ พบว่า มีจํานวนผู้รับบริการ CIPD (Chronic
Intermittent
Peritoneal Dialysis) เพิ่มขึ้นทําให้ค่าใช้จ่ายด้านนี้ค่อนข้างสูง ทางโรงพยาบาลจึงมีแผนเรื่อง การยุบการให้บริการ
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บําบัดทดแทนไตด้วยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (hemodialysis, HD) ลงเพราะมีปัญหาเรื่องด้านบุคคลากร
ด้วย ส่วนค่าใช้จ่ายที่สามารถควบคุมให้ต่ํากว่าเป้าหมายคือผลการปฏิบัติงานด้านห้องปฏิบัติการ ส่วนรายจ่าย
ค่าตอบแทนได้มีการควบคุมค่าตอบแทนบุคคลากร ส่วนค่าใช้จ่ายที่มีปัญหาคือ การเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล
ผู้ป่วยใน เนื่องจากผู้รับผิดชอบป่วย ไม่สามารถดําเนินการต่อได้ ทางโรงพยาบาลจึงได้มีการปรับให้มีผู้รับผิดชอบ
งานใหม่ ส่งผลให้การเรียกเก็บได้ดีขึ้น
นายปิยะ ศิริลักษณ์ กล่าวว่าขอให้สถานบริการทุกสถานบริการส่งรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรเข้ามาว่าได้
ดําเนินการอะไรไปบ้าง บางอย่างดําเนินการได้ดีอาจเป็นตัวอย่างให้สถานบริการอื่น
นายชรินทร์ ดีปินตา รายจ่ายเกินแผนมา ร้อยละ 0.3 ที่เกินคือค่าวัสดุใช้ไป จะมีการสรุปผลการดําเนินการด้าน
วัสดุใช้ไป เข้ามาอีกครั้ง
นายปิยะ ศิริลักษณ์ กล่าวว่าขอให้ท่านผู้บริหารทุกท่านส่งรายงานภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2557 จุดเน้น คือ
โรงพยาบาลที่มีวิกฤตระดับ 7 ขอให้ส่งรายงานเข้ามาว่าได้ดําเนินการอะไร และจะทําอะไรให้ค่าใช้จ่ายลดลง ส่วน
เรื่องเกณฑ์บัญชีคงค้าง ในส่วนของ รพ.บ้านหลวง และ ลูกข่าย ให้ส่งรายงานเข้ามาอย่างเป็นรูปธรรม และขอให้ทุก
แห่งช่วยวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจากท่านผู้ตรวจ ว่า สถานบริการที่มีเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในสถานบริการจํานวน
มากนั้น เจ้าหน้าที่มีภาระงานอะไรบ้าง มีความครอบคลุมหรือไม่ ต้องวิเคราะห์ดูว่าภาระงานที่เกิดขึ้นคือภาระงาน
ในสถานบริการหรือเป็ นภาระงานที่ปฏิบัติในพื้นที่ หากผลออกมาว่ามี ภาระงานในพื้นที่มาก ต้องมี การลงไป
สอบถามว่าผู้รับบริการในพื้นที่ได้รับบริการจริง ในปีงบประมาณ 2558 ทีมตรวจนิเทศงานในระดับจังหวัดจะมี
การติวก่อนลงการปฏิบัติงาน และลงไปดูในพื้นที่สิ่งที่ปฏิบัติงานจริง ทีมนิเทศจะต้องรู้ปัญหาของพื้นที่อย่างจริงจัง
ก่อนการลงปฏิบัติงาน และเรื่องการบริหารเวชภัณฑ์ เรื่องการสต็อคของ จะดูข้อมูลจากงานตรวจสอบภายใน เพื่อ
จะได้ลงไปดูในพื้นที่ การดําเนินการต่อไปจะมีความเข้มข้นในการควบคุมกํากับการดําเนินงานด้านนี้
นายกิตติศักดิ์ เกษตรสินสมบัติ กล่าวว่า รายจ่ายที่เป็นปัญหาคือ รายจ่ายด้านค่ายาและเวชภัณฑ์ เป็นตัวเลขที่
จ่ายออกจากคลังยา แต่มีการสต็อคเพื่อใช้ในสถานบริการ และในโปรแกรม HosXP มีการตัดสต็อคแบบ Real
time จะสามารถรู้ถึงจํานวนยาที่ใช้ไปจริง ซึ่งตอนนี้ทางโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวได้ประสานกับเจ้าของ
โปรแกรมดังกล่าวในเรื่องนี้แต่ว่าจะมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน จะนําข้อมูลมาเสนอต่อไป
นายปิยะ ศิริลักษณ์ กล่าวว่าหากได้ข้อมูลดังกล่าวมาเร็ว ก็จะสามารถบรรจุเข้าไปในแผนปี 2558 ได้ เนื่องจาก
ในทุกปีเราจะได้งบประมาณด้านการบริการจัดการด้านข้อมูลมามากพอสมควร และฝากเรื่องปัญหาเรื่องการจัดสรร
เงินประกันสังคมของพื้นที่ เรียนสอบถามรองผู้อํานวยการโรงพยาบาลน่านว่าจะสามารถดําเนินการจัดสรรเงิน
ดังกล่าวได้เร็วกว่านี้หรือไม่
นายปิยะพงษ์ จงรักษ์ กล่าวว่า เงินประกันสังคมก่อนที่จะมีการจัดสรร จะมีการตัดยอดค่าใช้จ่ายไปยังหน่วย
บริการที่สูงกว่า ซึ่งต้องรอปลายปี จึงจะสามารถจัดสรรได้
นายปิยะ ศิริลักษณ์ กล่าวว่า ฝากให้ รองฯสมจิตต์ ใจวิถี ช่วยรีวิวคณะกรรมการที่ดูแลเรื่องเงินประกันสังคมของ
จังหวัดน่าน ในเรื่องการดําเนินงานและหลักเกณฑ์ในการจัดสรรอีกครั้ง
นางกานดา ยุบล กล่าวว่า แนวทางการดําเนินงานในปี 2557 ได้มีการตกลงว่าจะมีการจัดสรรเงินทุก 3 เดือน
โดยประกันสังคมของโรงพยาบาลน่าน รับทราบเรื่องแล้วและจะดําเนินการต่อ
นายกฤษ์ ใจวงศ์ กล่าวว่าฝากเอาเรื่องค่าบริการต่อ visit จะสามารถปรับได้หรือไม่
นายสมจิต ต์ ใจวิถี กล่ าวว่า เรื่ องการดํ าเนิ นงานด้านเงินประกันสังคม การบริ หารหนี้ จะมีการคุยร่ วมกับ
ผู้เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่ง ขอเวลา รีวิวอีกครั้ง เนื่องจากมีโอกาสติดตามท่านผู้ตรวจราชการลงไปในพื้นที่ รพ.สต.น้ํากิ
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ท่านได้กล่าวถึงเรื่องการบริหารงาน และกล่าวว่า งบประมาณในปีถัดไป เน้นย้ําเรื่องการบริหารจัดการภายใน
จังหวัด และมีข้อสังเกต จากผลการดําเนินการด้านการเงินการคลัง ที่นําเสนอมาเช่น เรื่อง Lab และเรื่องการ
ต่อรองราคายา อยากให้เพิ่มในตัวชี้วัดการบริหารความเสี่ยงว่าถ้าไม่มียา จะเกิดความเสี่ยงอะไรบ้าง
นายปิยะพงษ์ จงรักษ์ กล่าวว่าเรื่องหนี้ที่คงค้างที่ให้โรงพยาลชุมชนนําเงินบํารุงมาฝากดําเนินการที่โรงพยาบาล
น่านและโรงพยาบาลน่านยังไม่ได้ดําเนินการให้ เนื่องจากใกล้สิ้นปีงบประมาณแล้วจึงขอให้โรงพยาบาลชุมชนทวง
หนี้เข้ามาเพื่อที่โรงพยาบาลน่านจะได้ดําเนินการเคลียหนี้ และจะได้ไม่ต้องยกยอดหนี้ไปปีงบประมาณถัดไป เรื่อง
Lab ของโรงพยาบาลชุมชนส่งมาที่ รพ.น่าน lab บางตัวจะต้องมีการดําเนินงานตามเงื่อนไข เช่น การส่ง CD4
โรงพยาบาลชุมชนจะต้องมีการคีย์ข้อมูลก่อนส่งแต่ไม่ได้ดําเนินการคีย์ ทางโรงพยาบาลน่านไม่สามารถคีย์ให้ได้จึง
เรียกเก็บค่าใช้จ่ายไปยังโรงพยาบาลที่ส่งเข้ามา ทางโรงพยาบาลน่านจะมีการพัฒนาเรื่องการตรวจ viral lab ใน
ผู้ป่วย HIV ปีละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าสูง
นางพัชรา ถาวาระ เรื่องการคิดค่า Lab ในวันที่ 24 มิถุนายน ที่ผ่านมา มีการวิเคราะห์ร่วมกันเรื่องการคิดค่าช้า
จ่ายเรื่อง Lab ที่ให้โรงพยาบาลชุมชนจ่ายค่าตรวจมาร้อยละ 50 หากคิดเช่นนี้จะส่งผลให้โรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราชปัวและโรงพยาบาลเวียงสาประสบปัญหาเรื่องการขาดทุน และได้ข้อสรุปให้ทาง รพร.ปัว และ รพ.สา ไปคิด
ราคาที่แท้จริง โดยมีหลักการคือ คิดราคากลางจากราคาต้นทุนของน้ํายาและบวกค่าบริการอีก ร้อยละ 30 – 35
และจะมีการนําเสนอในการประชุมอีกครั้งหนึ่ง
นายปิยะ ศิริลักษณ์ กล่าวว่า การจัดสรรเงินจะต้องมีความยุติธรรมในเรื่องการจัดสรร และเราจะต้องมีความ
พยายามในเรื่องการดําเนินงานทางด้านการเงินการคลังอย่างจริงจัง การที่จะประสบความสําเร็จเรื่องการควบคุม
รายจ่ายเพิ่มรายรับ จะต้องได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทุกคน จึงจะประสบความสําเร็จได้
นายสมจิตต์ ใจวิถี แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบดังนี้
เรื่องที่ 1 เรื่องของการขอใช้พื้นที่อําเภอเฉลิมพระเกียรติเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษ เรื่องด่าน ซึ่งจะขอใช้พื้นที่เพิ่ม
ประมาณ 1,000 ไร่
เรื่องที่ 2 เรื่องการดําเนินงานด้านยาเสพติด เน้นย้ําเรื่องในขณะที่ตรวจใช้บุคลากร 3 ส่วน และชุดทดสอบไม่
เพียงพอ ทางจังหวัดมีมติให้ท้องถิ่นช่วยสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อชุดตรวจดังกล่าว และภายในเดือน
สิงหาคม หน่วยงานทุกหน่วยงานจะต้องมีการดําเนินการแจ้งผลการปฏิบัติงานไปยัง ศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติดจังหวัดน่าน ส่วนรายละเอียดในการจัดส่ง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพจะแจ้งไปอีกครั้ง
เรื่องที่ 3 เรื่องนวดเพื่อสุขภาพ มีปัญหาเรื่องการบังคับใช้กฎหมาย ในปัจจุบันได้มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนและ
จะแจ้งให้ทางอําเภอรับทราบอีกครั้ง
เรื่องที่ 4 เรื่องการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว สืบเนื่องจากบัตรจากทางส่วนกลางเป็นโปรแกรมสําเร็จรูปและ
บังคับให้หมดอายุตอน เดือนมีนาคม 2558 แต่นายจ้างไม่สามารถรับข้อตกลงนี้ได้เนื่องจากแรงงานต่างด้าวที่เข้า
มาทํางานนั้นอยู่ไม่ถึง 1 ปี จึงมีการทํา MOU NAN MODEL คือหลังจากการทําบัตรแรงงานต่างด้าวแล้วนายจ้าง
จะเป็นผู้เก็บ แรงงานต่างด้าวจะได้รับสําเนาบัตรที่มีการบันทึก MOU เวลาที่แรงงานต่างด้าวไปรับบริการจะใช้
สําเนาบัตร พอครบกําหนด 3 เดือนก็จะมีการเรียกเก็บคืน โดยนายจ้างจ่ายเงินเพียง 3 เดือน คือ 1,305 บาท
เนื่องจากบัตรที่ออกจะระบุ โรงพยาบาลที่ใช้บริการ กรณีปัญหาที่เกิดขึ้นคือผู้รับบริการมีการโยกย้ายสถานที่ทํางาน
ทางปลัดจังหวัดขอให้หน่วยงานสาธารณสุขให้บริการกับคนไข้ได้หรือไม่ ส่วนค่าใช้จ่ายให้หน่วยงานสาธารณสุข
เคลียค่าใช้จ่ายกันเอง โดยขอสอบถามที่ประชุมว่าจะสามารถดําเนินการได้หรือไม่
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นางกานดา ยุบล กล่าวว่าเราเรียกเก็บค่าบริการที่นายจ้างคือ 1,305 บาท ต่อหัว โดยกลุ่มแรงงานต่างด้าวอื่น
ที่ไม่ใช่กลุ่มนี้จะมีการตรวจสุขภาพพร้อมออกบัตรให้ที่โรงพยาบาลน่านสาขา อบจ. เงินที่ได้รับนั้นจะอยู่โรงพยาบาล
น่านก่อนส่วนเรื่องการจัดสรรเงินให้สถานบริการจะมีการพูดคุยอีกครั้ง
นายกฤษ์ ใจวงศ์ สอบถามเรื่องเงื่อนไขเรื่องการออกบัตรแรงงานต่างด้าวว่า ปัจจุบันมีเพียงโรงพยาบาลน่านที่
สามารถออกบัตรได้ โรงพยาบาลอื่นยังไม่สามารถดําเนินการได้ใช่หรือไม่ และค่าบริการที่เรียกเก็บเท่าไหร่ และ
ขอให้ทางสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทําหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อชี้แจงให้พื้นที่รับทราบแนวทางปฏิบัติ
ด้วย
นางกานดา ยุบล กล่าวว่า ช่วงที่ประกาศเป็น one stop service ให้ดําเนินการโรงพยาบาลน่าน หากพ้น
ช่วงเวลานี้ก็สามารถดําเนินการในพื้นที่ได้ดังเดิม ส่วนค่าบริการ กรณีของแรงงานต่างด้าว เขมร ที่เข้ามาในพื้นที่
จังหวัดเพียง 3 เดือน เก็บจํานวน 1,305 บาท ต่อหัว ส่วนแรงงานต่างด้าวอื่นเก็บค่าบริการตามปกติ
นางสาวเฉลิมขวัญ ขัดขจร แจ้งผลการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวเขมร เป็น TB จากฟิล์มเอกซเรย์ ไม่ใช่ผล
จาก sputum โดยรับการรักษาที่โรงพยาบาลเชียงกลาง ในกรณีนี้ให้ โรงพยาบาลเชียงกลางเก็บเรื่องรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายเพื่อมาเบิกที่โรงพยาบาลน่าน
นายกฤษ์ ใจวงศ์ กล่าวสอบถามว่า ใน MOU NAN MODEL ได้ใส่รายละเอียดเรื่องการเรียกเก็บค่ารักษาให้ระบุ
เป็นค่ารักษาให้เรียกเก็บที่โรงพยาบาลน่าน
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
- ไม่มี –
ระเบียบวาระที่ 3 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2557
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2557
ระเบียบวาระที่ 4 ติดตามรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2557
น.ส.นันทนา ปรีดาสุวรรณ แจ้งข้อสรุปการประชุมและผลการดําเนินงาน การประชุมครั้งที่ 6/2557 ซึ่งมี
ประเด็นสําคัญจากการประชุมประจําเดือนที่ผ่านมา รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 2
ประเด็นที่ 1 นโยบายเร่งด่วนของกระทรวงสาธารณสุข มีมาตรการ 3 ระยะ ได้แก่ มาตรการเร่งด่วน มาตรการ
ระยะกลาง และมาตรการระยะยาว
ประเด็นที่ 2 เรื่องจากที่ประชุม Video Conference วันที่ 25 มิถุนายน 2557 โดย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เน้นเรื่องการดูแลผู้ป่วยต่างด้าวแบบ One Stop Service เรื่องการบําบัดยาเสพติด เรื่องการพัฒนาระบบบริการที่
ดีขึ้นเพื่อประชาชน ( Better Service)ภายใต้หลักการ “ ได้พบหมอ รอไม่นาน ใกล้ไกลได้ยาเดียวกัน”
ประเด็นที่ 3 ข้อสั่งการจากนพ.สสจ.น่าน เรื่องการดําเนินงานไข้เลือดออก ทางผู้รับผิดชอบงานได้นําข้อสั่งการสู่
การปฏิบัติแล้ว
ประเด็นที่ 4 เรื่องการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารเวชภัณฑ์ ของสถานบริการสาธารณสุขชุมชน (สสช.)จาก
การประชุมครั้งก่อนยังไม่มีแนวทางเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุที่ชัดเจน ซึ่งยังหาข้อยุติไม่ได้จึงขอรับฟัง
ความคิดเห็นจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เรื่องการดําเนินการดังกล่าว
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นายปิยะ ศิริลักษณ์ กล่าวว่ามอบให้สาธารณสุขอําเภอปัวคุยในประเด็นภาพรวมทั้งหมดที่เกี่ยวกับปัญหาของ
สถานบริการสาธารณสุขชุมชน สิ่งที่อยากจะได้คืออะไร เช่น เรื่องภาระงาน ช่วย set มาชัดๆเป็นลายลักษณ์อักษร
ถ้ามาดูแล้วประเด็นปัญหาเกี่ยวข้องกับหน่วยงานใดทางจังหวัดจะได้แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดําเนินการ และต้องดู
เกี่ยวกับข้อกฎหมายด้วย
ประเด็นที่ 5 เรื่องการชําระค่าหนี้ค่าห้องปฏิบัติการ ( LAB)ระหว่างโรงพยาบาลชุมชนกับโรงพยาบาลน่าน
นายสมจิตต์ ใจวิถี กล่าวว่าเพื่อหาข้อยุติเรื่องการชําระค่าหนี้ค่าห้องปฏิบัติการ ( LAB)ระหว่างโรงพยาบาล
ชุมชนกับโรงพยาบาลน่าน จะให้มีการคุยกันอีกครั้งในระดับจังหวัดเพื่อหาข้อยุติ โดยมีฝ่ายเลขานุการเป็นกลุ่มงาน
คุ้มครองผู้บริโภค
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 สถานการณ์ระบาดวิทยาประจําเดือนกรกฎาคม 2557
น.ส.คนึง คํารังษี นําเสนอข้อมูลดังนี้
1) โรคติดต่อที่มีความสําคัญสูงในประเทศไทย 13 โรค และพบผู้ป่วยในจังหวัดน่าน จํานวน 4 โรค ได้แก่
- Pneumonia พบผู้ป่วยจํานวน 728 ราย ไม่พบผู้เสียชีวิต
- Leptospirosis พบผู้ป่วยจํานวน 13 ราย ไม่พบผู้เสียชีวิต
- Measles พบผู้ป่วยจํานวน 1 ราย ไม่พบผู้เสียชีวิต
- โรคไข้เลือดออก ( DHF + DF +DSS ) พบผู้ป่วยจํานวน 375 ราย ไม่พบผู้เสียชีวิต
- AEFI พบผู้ป่วยจํานวน 1 ราย ไม่พบผู้เสียชีวิต
2) สถานการณ์ไข้เลือดออกจังหวัดน่าน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 พบ
ผู้ป่วยไข้เลือดออกทุกกลุ่มอาการรวม 375 ราย อัตราป่วย 78.90 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีผู้เสียชีวิต
อําเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ อําเภอเวียงสา) พบผู้ป่วย 176 ราย อัตราป่วย 251.36 ต่อประชากรแสนคน
อําเภอเมืองน่าน (ชนบท) พบผู้ป่วย 113 ราย อัตราป่วย 192.10 ต่อประชาการแสนคน และอําเภอนาหมื่น พบ
ผู้ป่วย 21 ราย อัตราป่วย 141.67 ต่อประชาการแสนคน
3) สถานการณ์โรค Leptospirosis จังหวัดน่าน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 25 กรกฎาคม
2557 พบผู้ป่วยโรค Leptospirosis ทั้งหมด 13 ราย อัตราป่วย 2.73 ต่อประชากรแสนคน ไม่พบผู้ป่วย
เสียชีวิต อัตราป่วยสูงสุด ที่อําเภอนาหมื่น 2 ราย อัตราป่วย 13.49 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ
อําเภอท่าวังผา พบผู้ป่วย 4 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 7.77 ต่อประชากรแสนคน และอําเภอเชียงกลาง พบผู้ป่วย
2 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 7.07 ต่อประชากรแสนคน
4) จังหวัดน่าน ปี พ.ศ. 2557 ตั้งแต่ 1 มกราคม 2557 – 31 กรกฎาคม 2557 พบผู้ป่วย โรค
ไข้หวัดใหญ่ จํานวน 122 ราย ไม่พบผู้ป่วยเสียชีวิตอัตราป่วยสูงสุด ที่อําเภอบ่อเกลือ 13 ราย คิดเป็นอัตรา
ป่วย 90.76 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ อําเภอเมืองเขตเมือง 11 ราย อัตราป่วย 55.33 ต่อ
ประชากรแสนคน และ อําเภอเวียงสา 2ถ ราย คิดเป็นอัตราป่วย 35.70 ต่อประชากรแสนคนตามลําดับ
5) สถานการณ์โรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา เดือนกรกฎาคม 2557 10 อันดับโรค ของจังหวัดน่าน
นับตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2557 ถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 โรคที่พบมากเป็นอันดับที่ 1 คือ ไข้ไม่ทราบ
สาเหตุ พบผู้ป่วย จํานวน 923 ราย อัตราป่วย 193.51 ต่อประชากรแสนคน ลดลง จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว
ในช่วงเวลาเดียวกันพบผู้ป่วย 1,242ราย อัตราป่วย 260.39 ต่อประชากรแสนคน พบอัตราป่วยมากที่สุด ที่
อําเภอบ้านหลวง อัตราป่วย 425.53 ต่อประชากรแสนคน (จํานวน 51 ราย) รองลงมาได้แก่อําเภอนาหมื่น และ
อําเภอเวียงสา อัตราป่วย 386.91 (57 ราย) และ อัตราป่วยร้อยละ 274.49 ( 193ราย) ต่อประชากรแสนคน
ตามลําดับ โรคที่พบมากเป็นอันดับที่ 2 คือ อุจจาระร่วง พบผู้ป่วย จํานวน 558 ราย คิดเป็นอัตราป่วย
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116.99 ต่อประชากรแสนคน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ในช่วงเวลาเดียวกันพบผู้ป่วย 828ราย อัตรา
ป่วย 173.6 ต่อประชากรแสนคน พบอัตราป่วยมากที่สุด ที่อําเภอบ่อเกลือ อัตราป่วย 384.56 ต่อประชากร
แสนคน (จํานวน 56 ราย) รองลงมาได้แก่อําเภอทุ่งช้าง และอําเภอท่าวังผา อัตรา ป่วย 322.85 (59 ราย) และ
226.37 ( 116ราย) ต่อประชากรแสนคน ตามลําดับ โรคที่พบมากเป็นอันดับที่ 3 คือ ตาแดง จํานวน ทั้งสิ้น
158 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 33.13 ต่อประชากรแสนคน เพิ่มขึ้น จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ในช่วงเวลา
เดียวกันพบผู้ป่วย 111 ราย อัตราป่วย 23.27 ต่อประชากรแสนคน พบอัตราป่วยมากที่สุด ที่อําเภอสันติสุข
อัตราป่วยเท่ากับ 101.14 ต่อประชากรแสนคน (จํานวน 16 ราย) รองลงมาได้แก่อําเภอ แม่จริม และ อําเภอ
บ้านหลวง อัตราป่วย 88.96 (14 ราย) และ 83.44 ( 10ราย) ต่อประชากรแสนคน ตามลําดับ
5) ผลการตรวจราชการที่ผ่านมา ในปี 2557 มีอําเภอที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน SRRT พื้นฐานจากสคร
10 ครบทั้ง 15 อําเภอ ในปี 2558 มีอําเภอที่ผลการรับรองหมดอายุ ได้แก่ อําเภอนาน้อย และอําเภอภูเพียง
และในปี 2558 มีแผนที่จะเพิ่มมาตรฐานขึ้น ตั้งเป้าไว้ 7 แห่ง บทบาทในระดับจังหวัดเป็นการให้ข้อเสนอแนะใน
การสอบสวนโรค การเขียนรายงานการสอบสวนโรค โดยจะเชิญวิทยากรจาก สคร. มาอบรมให้ความรู้อีกครั้ง
นายปิยะ ศิริลักษณ์ กล่าวว่า ขอให้ทีมระดับจังหวัดวิเคราะห์ให้เห็นว่าอําเภอขาดอะไร แล้วจึงเติมส่วนที่ขาด
และฝากเรื่องการจัดอบรม ให้ดูว่ากลุ่มเป้าหมายขาดอะไร พร้อมกับสอบถาม อําเภอเวียงสา นาน้อย และนาหมื่น
เรื่องการจัดการโรคไข้เลือดออก
นายสมชาย ศิริมาตร์ กล่าวว่าทางอําเภอเวียงสาได้มีการรณรงค์การกําจัดลูกน้ํายุงลายและมีการดําเนินการโดยให้
อสม.น้อย หรือเด็กนักเรียน ลงสํารวจลูกน้ํายุงลายร่วมกับ อสม.ของแต่ละหมู่บ้าน ท้องถิ่นให้ความร่วมมือในการ
ดําเนินงานป้องกันโรคไข้เลือดออกเป็นอย่างดี
นายนันทมิตร นันทเสน กล่าวว่าอําเภอเวียงสาให้ความสําคัญกับการดําเนินงานป้องกันไข้เลือดออกเป็นอย่างมาก
มีการทํา MOU ร่วมกัน และมีนโยบายที่ถือปฏิบัติ คือ 31 ( 3 ชั่วโมงแรกต้องมีการลงสอบสวนโรค ภายใน 1 วันมี
การทําลายตัวแก่โดยท้องถิ่น) เพื่อสร้างความรับผิดชอบร่วมกัน
นายชวลิต รวมศิลป์ กล่าวว่า ทางอําเภอนาหมื่นได้ดําเนินการป้องกันโรคไข้เลือดออก ได้ดําเนินการตามมาตรการ
คือมีการประชุมทีม SRRT ทุกเดือน ประชุมกับเครือข่าย ท้องถิ่นอยู่สม่ําเสมอเพื่อหาทางในการป้องกันโรค ในกรณี
ที่เกิดโรคระบาด จะมีการแจ้งข่าวทั้งทางตรงและทางอ้อม มีการสํารวจลูกน้ํายุงลายแบบไขว้หมู่บ้านในระดับตําบล
และมีคณะกรรมการระดับอําเภอจะมีการสุ่มสํารวจอีกครั้งเพื่อเป็นการกํากับการสํารวจลูกน้ํา มาตรการทางสังคม
ได้หารือร่วมกันกับส่วนที่เกี่ยวข้อง พบปัญหาคือไม่มีการสํารวจลูกน้ํายุงลายในบ้านที่ไม่มีคนอยู่ และ อสม. ไม่ทํา
การสํารวจรอบบริเวณบ้าน ที่ประชุมจะมีการหารือการแก้ไขปัญหาอีกครั้ง
นายปิยะ ศิริลักษณ์ กล่าวว่ากรณีที่มีการระบาดในพื้นที่ หากงานระบาดได้ลงพื้นที่ให้มีการรายงานให้ผู้บริหาร
รับทราบว่าพื้นที่ได้ดําเนินการตามที่แจ้งหรือไม่
นายอิฐฎผล เอี้ยวเจริญวงค์ ชี้แจงแนวทางดําเนินการเพื่อรับมือผู้ป่วยต้องสงสัย หรือยืนยันว่าป่วยเป็นโรคติดเชื้อ
ไวรัสอีโบลา จากที่ประชุม Teleconference กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 4 สิงหาคม 2557 มี
แนวทางการดําเนินงานดังนี้ 1) จัดตั้งระบบเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา 2) เตรียมห้องแยกในโรงพยาบาลทุก
แห่ง 3) จั ดระบบป้องกันการติดเชื้อตามมาตรฐานสากล 4) ระบบการส่งตรวจยืนยันเชื้อทางห้องปฏิ บัติการ
5) ชี้แจงทําความเข้าใจและให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และประชาชน รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 3
นายดิเรก สุดแดน กล่าวว่าประเด็นสําคัญในการดําเนินงานเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา คือ 1) เรื่องการคัด
กรอง หากอาการเข้าตามที่สงสัย 2) เรื่องการป้องกันการแพร่กระจายของโรค ปัจจุบันห้องแยกโรคของสถาน
บริการมีเพียงพอ
นายอิฐฎผล เอี้ยวเจริญวงค์ กล่าวว่า ถึงแม้จะมีห้องแยกโรคที่เพียงพอต้องมาดูมาตรฐานว่าห้องสามารถใช้การได้
หรือไม่ ควรจะมีห้องน้ําอยู่ในห้องแยกเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ
นายปิยะ ศิริลักษณ์ กล่าวว่าฝากให้ผู้บริหารทุกท่านอ่านเอกสารที่ได้แจกให้ และให้ดําเนินมาตรการป้องกันอย่าง
เข้มข้น
ที่ประชุมรับทราบ
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5.2 เรื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นายสมัคร โอ้ทา กล่าวว่าทางหน่วยควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลงที่ 10.5.2 เมืองน่าน ได้สนับสนุนการ
ดําเนินงานควบคุมไข้เลือดออก(พ่นสารเคมีกําจัดยุงตัวแก่) จํานวน 20 หมู่บ้าน 3,012 หลังคาเรือน พบปัญหา
อุปสรรค ในการดําเนินงานคือ เครื่องพ่นติดรถยนต์มีสภาพเก่าและเสียบ่อย,รถยนต์ที่ใช้บรรทุกเครื่องพ่นมีสภาพ
เก่าชํารุดใช้งานมานาน,ฝนตกพ่นสารเคมีไม่ได้ทําให้เสียเวลา,การเตรียมชุมชนก่อนการพ่นไม่ดีพอชาวบ้านไม่ให้
ความร่วมมือ เช่นการเปิดหน้าต่างและชุมชนบางส่วนไม่มาตามนัดหรือมาสายทําให้เริ่มงานได้ช้า
ที่ประชุมรับทราบ
5.3 การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์จังหวัดน่าน
นายวสุอนันต์
ทองมี นําเสนอผลการประเมินระบบคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการ จังหวัดน่านประจําปี
2557 ในระดับ โรงพยาบาล พบปัญหาอุปสรรคทางด้านบุคคลากรคือรพ.แม่จริม/รพ.สองแคว/รพ.เชียงกลาง ไม่
มีนักเทคนิคการแพทย์ทําให้ไม่ผ่านตามข้อกําหนดของมาตรฐาน,มีภาระงานทั้งใน รพ.และ รพ.สต โครงสร้าง
อาคารไม่เอื้ออํานวยในการทํา งานและเครื่องมือไม่มี เรื่องงบประมาณ ไม่มีงบประมาณในการดําเนินการ
เปรียบเทียบการทดสอบความสามารถทางห้องปฏิบัติการ (EQA interlabcomparison) ในรายการทดสอบที่มีใน
องค์กรภายนอก ระดับ รพ.สต. พบปัญหาอุปสรรคทางด้านบุคลากร คือ บุคลากรทํางานหลากหลายหน้าที่และ
ไม่ใ ช่วิชาชี พเฉพาะ ส่วนใหญ่ จะเป็นพยาบาลวิ ชาชี พซึ่ งมีภาระงานค่อนข้างมาก และเรื่องระบบ คุ ณภาพ
มาตรฐานห้องปฏิบัติการ เป็นเรื่องใหม่ที่ต้องศึกษาทําความ เข้าใจและพัฒนาระบบต่อไป ด้านโครงสร้างอาคารไม่
เอื้ออํานวยในการทํางานโครงสร้างห้องปฏิบัติการใน รพ.สต..ทุกแห่งมีพื้นที่จํากัด ไม่ปลอดภัยในการทํางาน ด้าน
งบประมาณ คือไม่มีงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องปั่น Hematrocrit และไม่มีงบประมาณในการดําเนินการ
เปรียบเทียบการทดสอบความสามารถทางห้องปฏิบัติการ (EQA interlabcomparison) ในรายการทดสอบ Urine
Pregnancy Test,Urine protein/Sugar,Glucometer test และHematocrit ที่มีการตรวจใน รพ.สต.
นายนภดล อุบลสอาด สรุปภาพรวมผลการประเมินมาตรฐานห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยจังหวัดน่าน ประจําปี
2557 โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มดังนี้
กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่มีนักรังสีการแพทย์มากกว่า 1 คน สามารถผลักดันให้ผ่านเกณฑ์พื้นฐานได้ง่าย มี 3 รพ.คือ
รพท.น่าน รพร.ปัวและ รพ. เวียงสาสามารถให้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง ส่วนหัวข้ออื่นๆสามารถพัฒนาส่วนขาด
ตาม ข้อเสนอแนะของทีมประเมินและทบทวนแนวทางปฏิบัติ ที่สําคัญร่วมกับเครือข่าย
กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ มีนักรังสีการแพทย์ รพ.ละ 1คน มี 6 รพ.คือรพ.นาน้อย รพ.เชียงกลางรพ.แม่จริม รพ.สันติสุข
รพ.ทุ่งช้าง รพ.ท่าวังผาต้องอาศัยแรงผลักดันจากผู้บริหารระดับจังหวัดขึ้นไป ให้มีนักรังสีอย่างน้อย 2 คนสามารถ
พัฒนาส่วนขาดตามข้อเสนอแนะของทีมประเมินและทบทวนแนวทางปฏิบัติ ที่สําคัญร่วมกับเครือข่าย
กลุ่มที่ 3 กลุ่มที่ไม่มีนักรังสีการแพทย์ มี 5 รพ.คือ รพ.บ้านหลวง รพ.นาหมื่น รพ.บ่อเกลือ รพ.สองแคว และรพ.
เฉลิมพระเกียรติ ต้องอาศัยแรงผลักดันจากผู้บริหารระดับจังหวัดขึ้นไป ให้มีนักรังสีอย่างน้อย 1 คนในขณะเดียวก็
พัฒนาส่วนขาดแนวทางปฏิบัติในรูปเครือข่ายพอมีนักรังสีการแพทย์ก็จะสามารถพัฒนาต่อได้ทันที
นายถนัด ใบยา กล่าวว่าในส่วนมาตรฐานทั้ง 2 ตัว ในเรื่องระบบคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการ จังหวัดน่าน ไม่
ค่อยน่าห่วงเพราะได้มีการวางระบบไว้ทั้งหมดแล้ว ขอให้ผู้บริหารระดับพื้นที่ช่วยกําชับพื้นที่ดําเนินการตามระบบ
ขั้นตอน ในส่วนมาตรฐานห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยจังหวัดน่านนั้น อาจจะมีการคุยกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นมาตรฐาน
ตัวใหม่ซึ่งค่อนข้างละเอียด
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นายปิยะ ศิริลักษณ์ กล่าวว่าบางเรื่องมีการเชื่อมโยงหลายมิติ ทุกครั้งที่จะพัฒนาให้ผ่านมาตรฐานอะไรก็ตาม ต้อง
มีการลงทุนมาเกี่ยวข้อง ฝากให้ช่วยกันคิดเรื่องหากมีการเพิ่มบุคคลากร ระบบเราจะสามารถจัดการอะไรได้บ้าง
และจะพยายามผลักดันให้เกิดการดําเนินงานดังกล่าว
5.4 รายงานความก้าวหน้าการประเมินผลและการปรับปรุงระบบควบคุมภายในประจําปี 2557 ประจําเดือน
กรกฎาคม 25557
นางอรุณี ตั้งจิตนุสรณ์ 1) รายงานการตรวจสอบพัสดุ หน่วยบริการที่ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 20 แห่ง อยู่
ระหว่างการดําเนินงาน อีก 10 แห่ง
2) รายงานผลการตรวจสอบภายในปัญหาที่ตรวจพบภาพรวมในรอบเดือนกรกฎาคม 2557
(2.1) การจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาลทุกสิทธิ รายได้สิทธิ พรบ.ประกันภัยฯ สิทธิเบิกได้ และจ่ายตรงไม่สมบูรณ์
การจัดทําบัญชีลูกหนี้ไม่เป็นปัจจุบัน บางแห่งไม่ทําบัญชีควบคุมรายได้ที่เรียกเก็บทุกสิทธิ, ไม่มีการสอบทานรายได้
ที่ได้ส่งเคลมกับที่ได้รับตรงกันหรือไม่ ผิดตก ขาดเกินเพราะอะไร ขาดการแก้ไขให้เป็นปัจจุบันไม่มีข้อมูลจริงว่ามี
ลูกหนี้ค้างชําระเท่าไร ขาดการกํากับติดตาม ทําให้ไม่สามารถตรวจสอบงานการเงินว่าได้เงินมาเท่าไรเป็นค่ารักษา
ของผู้ป่วยรายใดบ้าง ขาดกระบวนการสอบทาน รายได้ค่ารักษาพยาบาลที่พึงจะได้รับทุกสิทธิ ข้อเสนอแนะจาก
ผู้รับผิดชอบงานระดับจังหวัดคือ ให้นําเครื่องมือสอบทาน ร่วมเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้
(2.2) เอกสารการเบิกจ่าย ส่วนใหญ่ไม่ได้ดําเนินการสอบทาน คณะกรรมการ ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน
ซึ่งได้รับแต่งตั้ง ไม่ได้ร่วมทีมสอบทาน เนื่องจากติดภาระงานหลัก ไม่สามารถปลีกตัวไปร่วมทีมได้ ข้อเสนอแนะ
จากผู้รับผิดชอบงานระดับจังหวัดคือ ปี 58 ขอแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่มีความพร้อมในการร่วมสอบทาน โดยกําหนดให้
เป็นตัวชี้วัดในการประเมินความดีความชอบ รับผิดชอบงานนอกเหนือหน้าที่
3. รายงานการควบคุมภายใน
(3.1) ติดตามการจัดส่งรายงานตามแบบ ปย.2 และปอ.3 ประจําปี 2557 รอบ 9 เดือน มีหน่วยงานที่จัดส่ง
แล้ว 40 หน่วยงาน ที่ยังไม่จัดส่ง 1 หน่วยงาน คือ สสอ.ปัว รายละเอียดตามเอกสารการประชุม
(3.2) กรณีปัญหาความเสี่ยงในรอบ 9 เดือน ยังคงเป็นความเสี่ยงเดิม ๆ รายละเอียดตามเอกสารการประชุม
ข้อเสนอแนะจากผู้รับผิดชอบงานระดับจังหวัด ขอให้ทุกหน่วยงานส่งรายงานการควบคุมภายในตามที่ สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดน่านแจ้ง และให้ปรับปรุงแก้ไขความเสี่ยงให้เป็นรูปธรรม พร้อมทั้งรายงานการบริหารความเสี่ยง
ที่ได้ดําเนินการแล้ว พร้อมเอกสารดําเนินการให้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่านทราบ
นายปิ ย ะ ศิ ริ ลั ก ษณ์ กล่ า วสอบถามผู้ บริ ห ารงานระดั บอํ า เภอเรื่ อ งการนํ า ประเด็ น ที่ แ จ้ ง ในที่ ป ระชุม แจ้ ง ให้
ผู้ปฏิบัติงานในระดับพื้นที่มีกระบวนการส่งสารอย่างไร
นายกฤษ์ ใจวงศ์ กล่าวว่า เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเรื่องการตรวจสอบภายในเป็นเจ้าหน้าที่สายวิชาชีพที่ไม่ได้เรียนรู้
มาโดยตรง จึงอาจทําให้เกิดข้อผิดพลาดได้บ่อยครั้ง
นายเฉลิมพล พงษ์พิชิต กล่าวว่า บางครั้งการนําสารส่งต่ออาจล่าช้าหรือไม่ครบถ้วนในเรื่องของการตรวจสอบ
ภายใน อยากให้ผู้รับผิดชอบงานระดับจังหวัดทําเรื่อง job ที่ชัดเจน แนะนําให้จัดตั้งกลุ่ม Line เพื่อให้คําแนะนํากับ
ผู้รับผิดชอบงานระดับอําเภอ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี เป็นไปในรูปแบบพี่สอนน้อง
นายดิเรก สุดแดน กล่าวว่าการนําประเด็นจากที่ประชุม กวป. สู่ผู้ปฏิบัตินั้น ทาง รพ.ท่าวังผาได้มีการนําประเด็น
ต่างๆเข้าที่ประชุมคณะกรรมบริหารงานและมอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายบริหารรับผิดชอบตัวชี้วัดที่ตกด้านการเงินการ
คลังและแจ้งให้ผู้รับผิดชอบงานรับทราบ หากมีการประเมินขั้นเงินเดือนก็นําตัวชี้วัดดังกล่าวมาเป็นเกณฑ์วัดผลงาน
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ด้วย และผู้บริหารจะต้องใส่ใจการดําเนินงานมากขึ้น หากมี ปั ญ หาต้ อ งสอบถามว่ า ขาดอะไรต้ อ งการให้
สนับสนุนตรงจุดไหน
นายสุทิน เขื่อนเป๊ก กล่าวว่าในด้าน สาธารณสุขอําเภอจะมีการนําประเด็นการประชุม เข้าประชุมประจําเดือน
ของสาธารณสุขอําเภอ โดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้าประชุมคือ ผอ.รพ.สต. โดย ผอ.รพ.สต. จะมีการส่งสารให้ผู้ปฏิบัติใน
ระดับตําบลอีกครั้ง และจะมีการกํากับติดตามจากผู้รับผิดชอบงานของสาธารณสุขอีกครั้ง
นายชรินทร์ ดีปินตา กล่าวว่าการถ่ายทอดถึงผู้ปฏิบัติงานคือผ่านคณะกรรมการบริหารตัวชี้วัดใดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ก็
จะมีการติดตามในเวทีการประชุม ปัจจุบันเรามองการดําเนินงานเรื่องการตรวจสอบภายในแบบแยกส่วน FAI ของ
กระทรวงกําหนดมาว่าถ้าจะให้ต้นทุนดี การบริหารต้องดี การควบคุมภายในต้องดีด้วย ทีมระดับจังหวัดจะต้องทํา
ความเข้าใจระบบการดําเนินงานในโรงพยาบาลด้วยว่ามีขั้นตอนแบบไหนบ้าง
นายนันทมิตร นันทเสน กล่าวว่า ทางอําเภอเวียงสา ผู้รับผิดชอบงานการเงินการคลังจะมีการพูดคุยกันก่อนและจะ
มีการติดตามงานเป็นระยะ
นายปิยะ ศิริลักษณ์ กล่าวว่า การดําเนินงานในปี 2558 เรื่องการจัดการเรื่องการเงินการคลัง เรื่องความใส่ใจให้
มากขึ้น บางครั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอาจไม่มีแรงจูงใจในการทํางานอาจจะเกิดจากระบบของกระทรวงเราเอง
เรื่องความก้าวหน้าสายอาชีพนี้มีน้อย ขอให้ท่านผู้บริหารทําความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงาน และสนใจผู้ปฏิบัติงานด้วย
หากผู้รับผิดชอบงานได้รับมอบหมายงานควรได้รับการประเมินด้วย ควรจะมีการติดต่อทั้งเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการเพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดี
นางอรุณี ตั้งจิตนุสรณ์ แจ้งว่าจะมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทําเรื่องการสอบราคา และการตกลงราคา ใน
วันเสาร์ ที่ 16 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมเทวราช กลุ่มเป้าหมาย หัวหน้าพัสดุ ทันตกรรม เทคนิคการแพทย์
เภสัชกร เจ้าหน้าที่พัสดุของรพ.สต. แนวทางการดําเนินการต่อไปคือ โรงพยาบาลจะดําเนินการสอบราคาเอง และ
ทําเอกสารจัดซื้อจัดจ้างเองจนครบขั้นตอน กลุ่มเป้าหมาย 277 คน ได้ดําเนินการทําหนังสือแจ้งเรื่องการประชุม
แล้ว
นายปิยะ ศิริลักษณ์ กล่าวว่า จากการลงพื้นที่พบว่ามีอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ไม่ได้ใช้งานอยู่ที่ รพ.สต.
ขอให้พื้นที่ช่วยดูว่ามีหรือไม่ สามารถโยกย้ายไปใช้งานในพื้นที่ที่จําเป็นได้หรือไม่ ฝากทางผู้บริหารระดับอําเภอ ดู
เรื่องการลงทะเบียนครุภัณฑ์ไว้หรือไม่ ให้ถือแนวทางการดําเนินงาน เรื่องการไม่สร้างภาระให้กับพื้นที่ เรื่องการจัด
ประชุมควรตั้งเป้าหมายไว้ให้ชัดเจน เพื่ออะไร เติมส่วนขาดอะไร กรณีลงไปนิเทศติดตามการดําเนินงานในพื้นที่จะ
มีการพูดคุยกับผู้นิเทศงานระดับจังหวัดก่อน หากมีการลงเฉพาะงานขอให้ศึกษาข้อมูลก่อนลงพื้นที่ เพื่อชี้ประเด็น
ให้กับพื้นที่ได้ถูกต้อง เอาเฉพาะประเด็นสําคัญเท่านั้น
5.4 สรุปประเด็นข้อสั่งการ ข้อเสนอแนะ จากการตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 2 (วันที่ 29 - 31 กรกฎาคม
2557 )
นายปิยะ ศิริลักษณ์ กล่าวว่า ได้ให้กลุ่มงานสรุปประเด็นข้อสั่งการ ข้อเสนอแนะ จากการตรวจราชการ กรณีปกติ
รอบที่ 2 เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ผู้บริหารงานระดับอําเภอได้ศึกษาและใช้ติดตามกํากับการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ผู้บฏิบัติงาน และผู้บริหารงานระดับจังหวัดก็จะใช้เอกสารดังกล่าวในการติดตามกํากับการดําเนิงานของ
กลุ่มงานใน สสจ.
ที่ประชุมรับทราบ
6. เรื่องอื่นๆ
นายนันทมิตร นันทเสน กล่าวว่าจากที่ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพนัก
จัดการสุขภาพชุมชน เมื่อวันที่ 1 – 2 สิงหาคม 2557 นั้น ได้แนวทางในการดําเนินงานในรพ.สต.จากที่ประชุมว่า
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จะมีการผลักดันและพัฒนา พรบ.วิชาชีพสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง และเรื่องความก้าวหน้าของผู้บริหารงานใน
ระดับปฐมภูมิสามารถก้าวไปถึงตําแหน่งชํานาญการพิเศษได้ ทั้งนี้ต้องอาศัยแรงผลักดันและสนับสนุนด้วย
นายสุทิน เขื่อนเป๊ก สอบถามเรื่องการดําเนินการตามโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง เรื่องการจัดทําบัญชี
สุขภาพครัวเรือน จึงเสนอกับที่ประชุมว่า สามารถใช้ เล่ม จปฐ 1 เนื่องจากเนื้อหาใน เล่มดังกล่าวจะมีความ
ครอบคลุมเนื้อหาทุกส่วนแล้ว ขอมติจากที่ประชุม
นายอุดม พานิช เนื่องจากเรื่องการดําเนินกิจกรรมโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองต้องรีบดําเนินการภายใน
45 วัน คือต้องแล้วเสร็จภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2557
นายชวลิต รวมศิลป์ เสนอให้ใช้ข้อมูลจากโปรแกรม HosXP ที่พื้นที่ได้คีย์ข้อมูลเข้าไปในโปรแกรม เพื่อจะได้ไม่
เป็นภาระของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่
นายบุญรวม ยอดศรี อําเภอละ 3 อบต. ๆละ 3 หมู่ แต่ในด้านการปฏิบัติน่าจะดําเนินการแบบครอบคลุม โดย
อสม.เป็นตัวขับเคลื่อน
นายปิยะ ศิริลักษณ์ กล่าวว่าโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองจะทํา 3 ระยะ ในด้านสุขภาพให้มีการสนับสนุน
ให้เกิดการดําเนินงานบัญชีสุขภาพครัวเรือน โดย อสม.เป็นผู้สํารวจข้อมูล เนื่องจากเรื่องสุขภาพ สาธารณสุขรู้ดี
ที่สุด หากมีการระบุพื้นที่ เราสามารถนําข้อมูลที่เรามีอยู่จัดส่งได้เลย ประธานสอบถามว่าเราสามารถดึงข้อมูลได้
จากที่ไดบ้าง เช่น ดึงจาก HosXP หรือดึงจาก จปฐ. ได้หรือไม่ สรุปคือให้นําข้อมูลที่มีการจัดทําอยู่แล้วให้นําข้อมูล
ตัวนั้นรายงานได้เลย ภาพที่โครงการต้องการมองเห็นคือ มองในภาพของครัวเรือน
นางพรพิมล หล้าปิงเมือง กล่าวว่า ข้อมูล ใน จปฐ. จะมีข้อมูลในด้านสุขภาพค่อนข้างมากน่าจะตอบโจทย์ได้
หรือไม่
นายสุทิน เขื่อนเป๊ก กล่าวว่า ระยะแรกคือได้ข้อมูล ระยะที่สองคือนําข้อมูลมาวิเคราะห์และจัดทําแผน ในปี 58
คือมีการนําแผนไปใช้ ซึ่งเห็นว่าข้อมูลที่โครงการต้องการคือ จปฐ.
นายปิยะ ศิริลักษณ์ กล่าวว่าเราสามารถสอบถามข้อมูลจากแหล่งใดได้บ้าง โดยหลักแล้วให้ยึดหลักคือให้ใช้ข้อมูล
ที่มีอยู่ และมอบให้ สาธารณสุขอําเภอเมืองประสานเรื่องแนวทางการดําเนินงานเพื่อจะได้สานต่อได้ถูกต้อง
นายอุดม พานิช รับไปสอบถามรายละเอียดให้ และเสนอว่า ให้เรามีแบบฟอร์มไปนําเสนอเพื่อง่ายต่อการตัดสินใจ
นายปิยะ ศิริลักษณ์ กล่าวว่าสามารถใช้ข้อมูลที่ทางพื้นที่มีอยู่ เสนอเข้าไปยังฝ่ายที่รับผิดชอบได้เลย พร้อมกับ
สอบถามเรื่องการดําเนินงานเกี่ยวกับฌาปนกิจสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน มีการดําเนินการอย่างไร ประเด็น
ปัญหาที่เกิดขึ้นตอนนี้ เงินที่เรียกเก็บจากกองนี้ มีจํานวนน้อยกว่า สิทธิประโยชน์ที่จะต้องจ่าย
นายอุดม พานิช กล่าวว่า เหตุที่ตั้งกองทุนนี้มาเพื่อเป็นสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือชาวสาธารณสุขด้วยกัน โดยการ
รวมทุนกันซึ่งแต่ก่อนมีเจ้าหน้าค่อนข้างน้อยเลยไม่มีปัญหาในการดําเนินงาน
นางอรุณี ตั้งจิตนุสรณ์ กล่าวว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากการเก็บค่าสวัสดิการเกิดจากการประมาณการไม่ได้จ่าย
ตามจริง จึงเกิดปัญหาเรื่องเงินไม่พอจ่าย
น.ส.สุนีย์พร ถีจันทร์ กล่าวว่าปัญหาเกิดจากบางโรงพยาบาลเก็บเงินสบทบได้ไม่ครบ จํานวนสมาชิกไม่ครบถ้วน
ถูกต้อง
นางอรุ ณี ตั้ ง จิ ต นุ ส รณ์ กล่ า วว่ า การเงิ น จะเป็ น ผู้ คํ า นวณเรื่ อ งการเงิ น ที่ จ ะมอบให้ ผู้ รั บ สิ ท ธิ์ ซึ่ ง คิ ด ว่ า การ
ดําเนินการดังกล่าวน่าจะดําเนินการตามแบบกระทรวง แต่ การรับผลประโยชน์ หนึ่งต่อหนึ่ง
นายนิธิวัชร์ แสงเรือง เสนอว่า หากจะมีการดําเนินการต่อให้มีการตั้งคณะกรรมการที่ดําเนินการที่โปร่งใส และมา
บริหารงานในส่วนดังกล่าวและอาจมีการเปลี่ยนกฎกติกาเล็กน้อย

-๑๗-

นายปิยะ ศิริลักษณ์ กล่าวว่าปัญหาคือไม่ทราบว่าผู้ปฏิบัติงานระดับอําเภอจะทราบถึงปัญหานี้หรือไม่
น.ส.สุนีย์พร ถีจันทร์ กล่าวว่าเนื่องจากยังไม่มีการสํารวจจํานวนสมาชิกที่แน่นอน เนื่องจากข้อมูลไม่สมบูรณ์
นายอุดม พานิช เสนอ ให้ดําเนินการตาม พรบ.ฌาปนกิจ โดยอัตราการจ่ายผลประโยชน์ก็ใช้แนวทางเดียวกับ
กระทรวงคือ หนึ่งต่อหนึ่ง คณะกรรมการควรมีให้ชัดเจนอาจมีการประชุมสมาชิก
นายปิยะ ศิริลักษณ์ กล่าวว่า กรรมการที่จะมาดําเนินการตรงจุดนี้ควรมาจากส่วนใด จะมีการดําเนินการอย่างไร
เพื่อความยุติธรรม คณะกรรมการต้องทราบเรื่องสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อจะได้บริหารไปในทิศทางที่ดี
ให้
ผู้รับผิดชอบงานเลือกตัวแทนในทุกระดับ ทั้ง ระดับตําบล อําเภอ และจังหวัด มาพูดคุยกัน เพื่อหาข้อตกลงร่วมกัน
ในการดําเนินการต่อ
นายชวลิต รวมศิลป์ เสนอว่าสัดส่วนในคณะกรรมการควรมีข้าราชการบํานาญเข้ามาร่วมด้วย
นางอรุณี ตั้งจิตนุสรณ์ กล่าวว่าเดิมคณะกรรมการมีสหกรณ์จังหวัดร่วมด้วย
ที่ประชุมรับทราบ
เลิกประชุม เวลา ๑6.30 น.

นางสาวเพ็ญพักตร์ ภิรัญคํา
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
จดรายงานประชุม

นางสาวนันทนา ปรีดาสุวรรณ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ตรวจรายงานประชุม

-๑๘-

ข้อสรุปการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
ครั้งที่ 7 / ๒๕๕7 ประจําเดือนกรกฎาคม
วันอังคารที่ 5 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุม ๑ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
เรื่อง
ข้อสรุปทีป่ ระชุม
1. การรายงานผลการ - สิ่งที่ต้องรายงานมี 2 ส่วน คือ
ดําเนินการตามแผนเพิ่ม ส่วนที่ 1 ผล มีการตั้งเป้าหมายไว้อย่างไรมีผลการดําเนินการ
ประสิทธิภาพทางด้าน อย่างไร
การเงินการคลัง
ส่วนที่ 2 หลักการที่เขียนไว้ในแผน ทางพื้นที่นําหลักการ
ดังกล่าวสู่การปฏิบัติอย่างไร
- มอบให้ผู้บริหารทุกโรงพยาบาลดําเนินการนําแผนสู่การ
ปฏิบัติและติดตามกํากับอย่างต่อเนื่อง
2. เรื่องการดําเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง การบริหาร
เวชภัณฑ์ ของสถาน
บริการสาธารณสุขชุมชน
(สสช.)
3. เรื่องการชําระค่าหนี้
ค่าห้องปฏิบัติการ
(LAB)ระหว่าง
โรงพยาบาลชุมชนกับ
โรงพยาบาลน่าน

ผู้รบั ผิดชอบ
- ผู้บริหารงาน
ระดับอําเภอ
- กลุม่ งาน
ประกัน
สุขภาพ

สาธารณสุข
อําเภอทุก
อําเภอ/
สาธารณสุข
อําเภอปัว
1.หนี้คงค้างของ รพช. ที่นําเงินมาฝากในเงินบํารุง รพ.น่าน รองฯสมจิตต์
ขอให้ รพช. ได้แจ้งยอดหนี้มาให้ รพ.น่านทราบด้วย จะได้
ใจวิถี และ
ดําเนินการตัดยอดหนี้ภายในปีงบประมาณนี้ไม่ต้องยกยอดไปปี กลุ่มงาน
ต่อไป
คุ้มครอง
ผู้บริโภค
2.ประเด็นที่เป็นปัญหาคือ การชําระค่าหนี้ Lab และการคิด
ค่าใช้จ่ายค่า Lab ยังไม่มีความชัดเจน
- มอบให้ ส าธารณสุ ข อํ า เภอปั ว เป็ น ประธานในการหารื อ
ประเด็ นภาพรวมทั้งหมดที่เกี่ ยวกับปั ญหาของสถานบริก าร
สาธารณสุขชุมชน และหาแนวทางในการดําเนินงานของ สสช
แจ้งมาจังหวัดเป็นลายลักษณ์อักษร

ผลการดําเนินงาน

เอกสารแนบ ก

เอกสารแนบ ข

3.มอบรองฯสมจิตต์ ใจวิถี รับเรื่องไปเพื่อหาข้อยุติ โดยมี
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคเป็นฝ่ายเลขานุการ
4. การดําเนินงานด้าน
การจัดสรรเงิน
ประกันสังคม
5.การออกบัตรแรงงาน
ต่างด้าว

- เนื่องจากโรงพยาบาลน่าน มีการจัดสรรปลายปีเพราะต้องตัด
ยอดค่าใช้จ่ายไปยังหน่วยบริการที่สูงกว่าก่อน
- ที่ประชุมอยากให้มีการจัดสรรให้เร็วยิ่งขึ้น
- มอบให้ รองฯสมจิตต์ ใจวิถี ทบทวนคณะกรรมการและการ
จัดสรรเงินประกันสังคม
- ช่วงประกาศ One Stop Service รพ.น่านดําเนินการหาก
พ้นช่วงนี้ โรงพยาบาลอื่นๆสามารถออกบัตรได้ตามระบบปกติ
- แรงงานต่า งด้า วเขมรที่เ ข้า มาในพื้ นที่ จั ง หวั ดน่า นเพี ย ง 3
เดือน เก็บค่าบริการต่อหัว จํานวน 1,305 บาท ส่วนแรงงาน
ต่างด้าวอื่นๆ เก็บค่าบริการตามปกติ
- ให้จังหวัดทําหนังสือแจ้งพื้นที่เรื่องแนวทางการออกบัตรและ
ค่าบริการที่เรียกเก็บ

รองฯสมจิตต์
ใจวิถี และ
กลุ่มงาน
ประกัน
สุขภาพ
กลุ่มงาน
ประกัน
สุขภาพ

มีการแจกเอกสาร
แนวทางการ
ดําเนินงาน ปี
2557 ในที่ประชุม
พัฒนาศักยภาพ
ผู้รับผิดชอบงาน
วันที่ 10
กรกฏาคม 2557

-๑๙-

เรื่อง
6. การดําเนินงานตาม
โครงการแผ่นดินธรรม
แผ่นดินทองเรื่องการ
จัดทําบัญชีสุขภาพ
ครัวเรือน

ข้อสรุปทีป่ ระชุม
สามารถใช้ ข้ อ มู ล ที่ ท างพื้ น ที่ มี อ ยู่ เช่ น ข้ อ มู ล ในโปรแกรม
HosXP หรือจะใช้ข้อมูลจาก จปฐ หรือ family folder เสนอ
เข้าไปยังฝ่ายที่รับผิดชอบ เพื่อไม่เป็นการเพิ่มภาระของเจ้าหน้า
ทีในระดับปฏิบัติงาน ซึ่งเป้าหมายของการดําเนินงานโครงการ
คือ อําเภอละ 3 อปท.ๆละ3 หมู่บ้าน

ผู้รบั ผิดชอบ
สาธารณสุข
อําเภอทุก
อําเภอ

7. เรื่องการดําเนินงาน
เกี่ยวกับฌาปนกิจ
สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดน่าน

ให้ มี ก ารจั ด ตั้ ง คณะกรรมการขึ้ น มาใหม่ โ ดยสั ด ส่ ว นของ กลุ่มงาน
คณะกรรมการนั้นให้ประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่ในระดับ รพ. บริหารงาน
สต. ,สสอ., รพ. และข้าราชการบํานาญ และต้องมีการพูดคุย ทั่วไป
กันเรื่องแนวทางในการดําเนินการต่อไปและจะแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นอย่างไร

ผลการดําเนินงาน

