รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
ครั้งที่ 12/2557 ประจําเดือนธันวาคม
วันศุกร์ ที่ 26 ธันวาคม 2557
ณ ห้องประชุม 1 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
ผู้เข้าประชุม
1
นายปิยะ
2
นายสมจิตต์
3
นายชรินทร์
4
นายศุภชัย
5
นายช่อฉัตร
6
น.ส.นันทนา
7
นายกมล
8
นางอรุณี
9
น.ส.เฉลิมขวัญ
10 นางพรพิมล
11 นางกานดา
12 นางพัชรา
13 นายมณูศิลป์
14 นายอานันต์
15 นายถนัด
16 นายสุทิน
17 นายธัญญา
18 นายจงจิต
19 นายธวัช
20 นายศิลป์
21 นายชัยวุฒิ
22 นายสบชัย
23 นายอัชฌาวัฒน์
24 นายสมเกียรติ
25 นายสุวิทย์
26 นางศรัจจันทร์
27 นายชุมพล
28 นายสุขสันต์
29 นายกฤตพงษ์
30 นายอนุวัฒน์
31 นายพิธาน

ศิริลักษณ์
ใจวิถี
ดีปินตา
ใหม่นิถะ
เส็งพาณิช
ปรีดาสุวรรณ
เศรษฐชัยยันต์
ตั้งจิตนุสรณ์
ขัดขจร
หล้าปิงเมือง
ยุบล
ถาวระ
ศิริมาตย์
ศิริ
ใบยา
เขื่อนเป๊ก
วิเศษสุข
ปินศิริ
สิทธิยศ
อายุยืน
วันควร
สายแปง
สมบัติ
สิทธิยศ
พุทธหลวง
อุดมแก้วกาญจน์
สุทธิ
ยศอาลัย
โรจนวิภาต
ธนะวงศ์
วงค์คงคาเทพ

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านส่งเสริมพัฒนา)
รก.นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
รองผู้อํานวยการโรงพยาบาลน่าน
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
สาธารณสุขอําเภอปัว
สาธารณสุขอําเภอท่าวังผา
สาธารณสุขอําเภอนาน้อย
สาธารณสุขอําเภอภูเพียง
สาธารณสุขอําเภอแม่จริม
สาธารณสุขอําเภอบ่อเกลือ
(แทน)สาธารณสุขอําเภอสันติสุข
สาธารณสุขอําเภอสองแคว
(แทน)สาธารณสุขอําเภอทุ่งช้าง
(แทน)สาธารณสุขอําเภอเชียงกลาง
สาธารณสุขอําเภอบ้านหลวง
สาธารณสุขอําเภอนาหมื่น
(แทน) สาธารณสุขอําเภอเฉลิมพระเกียรติ
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลนาน้อย
(แทน)ผู้อํานวยการโรงพยาบาลท่าวังผา
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสองแคว
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32 นายเทพวรวิทย์
ใจจะดี
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลแม่จริม
33 นายเฉลิมพล
พงษ์พิชิต
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลบ่อเกลือ
34 นางผกาพรรณ์
จอมเมือง
(แทน)ผู้อํานวยการโรงพยาบาลทุ่งช้าง
35 นายมงคล
ลัคนาเลิศ
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ
36 นายนิธิวัชร์
แสงเรือง
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสันติสุข
37 นายกฤษ์
ใจวงศ์
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลเชียงกลาง
38 น.ส.กัลยาณี
อัครชิโนเรศ
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลบ้านหลวง
งึ้มนันใจ
(แทน) ผู้อํานวยการโรงพยาบาลนาหมื่น
39 นางสาวจงรักษ์
40 ว่าที่ร.ต.สุรชาติ
ดีพรมกุล
หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลงที่ ๑๐.๕.๒ จ.น่าน
41 นางเวณิกา
โนทา
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ.เวียงสา
42 น.ส.นุชนารถ
อะทะ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ รพ.สองแคว
43 นายมนตรี
ฉัตรมงคล
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.แม่จริม
44 นายนิคม
สุนทร
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.ท่าวังผา
45 น.ส.อารุณรัตศ์
อรุณนุมาศ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ สสจ.น่าน
46 นางสุธี
ธินันท์
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสจ.น่าน
47 น.ส.คนึง
คํารังษี
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสจ.น่าน
48 นส.สุมาลี
ซุยหาญ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสจ.น่าน
49 นางพิกุล
แซ่ปัง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ สสจ.น่าน
50 นายแชน
อะทะไชย
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสจ.น่าน
51 นางเพชรัตน์
วัฒนศิริ
เจ้าพนักงานพัสดุชํานาญงาน สสจ.น่าน
52 น.ส.ศุภวรรณ
นันทวาส
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ สสจ.น่าน
53 น.ส. เพ็ญพักตร์
ภิรัญคํา
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สสจ.น่าน
54 นายสวิง
ปันรัตน์
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.ปัว
55 นายนิคม
อุทุมพร
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.เมือง
56 นายเกียรติ
จันพฤกษ์
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ ตัวแทน ผอ.รพ.สต
57 นายมานพ
ฉวีศักดิ์
ตัวแทนสมาคมหมออนามัย
58 นางสาวรัชดา
อินทร์ปา
นิติกร สสจ.น่าน
ผู้ไม่เข้าประชุม (ติดราชการ)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านบริการทางวิชาการ)
1 นส.เยาวลักษณ์ อนุรักษ์
มะลิดวง
หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ห้วยโก๋น จ.น่าน
2 นายอาทิตย์
วาระก่อนการประชุม
1. พิธีมอบเกียรติบัตรรับรองโรงพยาบาลที่ผ่านมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
รายนามดังต่อไปนี้
1.1 ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว
1.2 ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โรงพยาบาลท่าวังผา
1.3 ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โรงพยาบาลเวียงสา
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1.4 ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โรงพยาบาลทุ่งช้าง
1.5 ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โรงพยาบาลนาน้อย
1.6 ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โรงพยาบาลเชียงกลาง
1.7 ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โรงพยาบาลแม่จริม
1.8 ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ
1.9 ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โรงพยาบาลบ้านหลวง
1.10 ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โรงพยาบาลสันติสุข
2. พิธีมอบเกียรติบัตร การพัฒนาระบบสุขภาพอําเภอ(DHS)ต้นแบบ และการพัฒนาคุณภาพบริการปฐมภูมิ
(PCA) ต้นแบบ
2.1 อําเภอต้นแบบการพัฒนาระบบสุขภาพอําเภอ(DHS) ได้แก่ อําเภอปัว
2.2 อําเภอที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาระบบสุขภาพอําเภอ(DHS) ได้แก่ อําเภอท่าวังผา อําเภอทุ่งช้าง อําเภอ
เชียงกลาง อําเภอเวียงสา และ อําเภอนาหมื่น
2.3 รพ.สต.ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพบริการปฐมภูมิ(PCA) ได้แก่ รพ.สต.เปือ อําเภอเชียงกลาง
2.4 อําเภอที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพบริการปฐมภูมิ(PCA) ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลเจดีย์ชัย อ.ปัว
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล บ้านแหน อ.ท่าวังผา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลและ อ.ทุ่งช้าง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลแม่สาคร อ.เวียงสา และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหลักหมื่น อ.นาหมื่น
เริ่มประชุม เวลา 09.30 น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
นายปิยะ ศิรลิ ักษณ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้
เรื่องที่ 1 แจ้งกําหนดการตรวจราชการโครงการดําเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558
ของนายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2557 – 29 ธันวาคม
2557 ในพื้นที่จังหวัดน่าน ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลน่าน ร่วมเป็นประธานเปิดโครงการดําเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 ณ ด่านห้วยน้ําอุ่น อ.เวียงสา จ.น่าน โครงการดังกล่าวจัดทําร่วมกับ คปสอ.เวียงสา
เพื่ อ ให้ บริการข้ อมู ล และบริการทางการแพทย์กับนักท่องเที่ยว ดั งนี้ บริการข้อมูลการแจ้งเหตุฉุ กเฉิน บริการทาง
การแพทย์นวดแผนไทย น้ําสมุนไพร และหลังจากร่วมเป็นประธานพิธีเปิดโครงการดังกล่าวแล้ว ท่านจะเดินทางต่อไปยัง
พื้นที่จังหวัดแพร่ ในช่วงที่ท่านเดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลน่าน ขอเชิญให้ผู้บริหารทุกท่านร่วมต้อนรับและร่วมพิธี
เปิดโครงการ
เรื่องที่ 2 สั่งการเรื่องการดําเนินงานนโยบายของขวัญของกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้
• การดําเนินงานเกี่ยวกับฟันเทียมผู้สูงอายุ รากฟันเทียม เน้นย้ําให้ผู้บริหารระดับอําเภอให้ความสนใจ ติดตามการ
ดําเนินงานดังกล่าว โดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดให้มีการรายงานความก้าวหน้าการดําเนินการโครงการ เดือนละ 2
ครั้ง โดยมอบกลุ่มงานทันตกรรมรับผิดชอบในการติดตามความก้าวหน้าและรายงานผู้บริหารทราบ
• การรณรงค์ฉดี วัคซีนป้องกันบาดทะยักในกลุ่มเป้าหมายอายุ 20 – 50 ปีและผู้ที่ประวัติการรับวัคซีนไม่ชัดเจน
ส่วนเรื่องการดําเนินงานแจ้งพื้นที่ทราบเรื่องวัสดุอุปกรณ์บางอย่างในการดําเนินงานช่วงแรกให้สํารองไปก่อนและจะมีการ
ชดเชยให้ภายหลัง การติดตามความก้าวหน้าการดําเนินการตามนโยบาย เดือนละ 2 ครั้ง มอบกลุ่มงานควบคุมโรค
รับผิดชอบในการติดตามความก้าวหน้าและรายงานผู้บริหารทราบ
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• การดําเนินงานหมอครอบครัว มีผลการดําเนินงานก้าวหน้ามากพอสมควร แต่ฝากให้จัดรูปแบบและแสดงให้เห็น
ถึงการดําเนินงานให้ชัดเจนขึ้น มอบกลุม่ งานพัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการในการติดตามความก้าวหน้าและรายงาน
ผู้บริหารทราบ
• การคัดกรองผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพิง ให้สํารวจจําแนกตามสภาพร่างกาย ความสามารถในการดํารงชีวิต มอบกลุ่ม
งานส่งเสริมสุขภาพในการติดตามความก้าวหน้าและรายงานผู้บริหารทราบ
• การคัดกรองผ่าตัดตาต้อกระจก แจ้งให้พื้นที่รับทราบว่ามีหน้าที่หากลุ่มเป้าหมายดังกล่าวเพื่อผ่าตัดตาต้อกระจก
มอบกลุ่มงานควบคุมโรคในการติดตามความก้าวหน้าและรายงานผู้บริหารทราบ
• การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย เป้าหมายของกระทรวง คือ ให้โรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป มีเตียง
สําหรับผู้ป่วยระยะสุดท้ายอย่างน้อย 1 unit หลังจากนั้นจะมีการขยายไปใน รพ.ชุมชน โดยใน รพ.ชุมชนที่จะดําเนินงาน
ดังกล่าวต้องมีพยาบาลที่ผ่านการอบรมเรื่องดังกล่าว อย่างน้อย 1 คน หากมีข้อจํากัดทางอัตรากําลัง จะมีการหารือกันอีก
ครั้ง
เน้นย้ําเรื่องการรายงานผลความก้าวหน้ารอบที่ 1 ภายในวันที่ 15 มค 58 ฝากเน้นย้ําผู้บริหารทุกท่านกําชับพื้นที่
ในเรื่องการเร่งดําเนินงานตามนโยบาย
เรื่องที่ 3 การจัดงานข้าราชการพลเรือนในวันที่ 1 เมษายน 2558 เป้าหมายเพื่อคนหาคนดี เป็นการให้ขวัญกําลังใจกับ
คนดี โดยเปลี่ยนวิธีในการค้นหาข้าราลการพลเรือนที่ดี จากเดิมคือการส่งเอกสารเข้ามา เป็นให้พื้นที่เสนอรายชื่อเข้ามา
และจะมีทมี คณะกรรมการลงไปติดตามว่า บุคคลดังกล่าวมีการครองตน ครองงานที่ดีอย่างที่เสนอเข้ามาหรือไม่ โดยแจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้า และจะมีการจัดงานที่ใหญ่ เพื่อให้ขวัญกําลังใจกับข้าราชการ
เรื่องที่ 4 ขอให้ท่านมีความพร้อมในเรื่องการรับอุบัติเหตุและความเจ็บป่วยจํานวนมาก ขอเน้นย้ําให้ผู้บริหารระดับอําเภอ
เตรียมความพร้อมสถานบริการทุกด้านเพื่อรองรับเทศกาลปีใหม่
เรื่องที่ 5 มอบให้ผู้บริหารทุกอําเภอติดตาม กํากับ ตรวจสอบ เรื่องงบลงทุน งบกระตุ้นเศรษฐกิจ งบค่าเสื่อมที่ค้าง
ดําเนินการ ว่าปัจจุบนั ได้ดําเนินการถึงขั้นตอนใดแล้ว ให้เร่งดําเนินการด้วย
เรื่องที่ 6 การประเมินผลงานที่ยึดหลักฐานเชิงประจักษ์ นับจากนี้ไป ภายในเดือนมกราคม 2558 จะมีการพูดคุยเรื่อง
การประเมินผลงานมอบกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ขับเคลือ่ นเรื่องนี้ ขอให้เป็นรูปธรรมทันการประเมินรอบเดือนเมษายน
2558 ต้องมีเกณฑ์ที่ชัดเจน เรื่องการรวบรวมผลงาน จะมีการติดตามความก้าวหน้า ภายในวันที่ 15 มกราคม 2558
เรื่องที่ 7 เรื่องข้าราชการที่บรรจุก่อน 11 มกราคม 2555 ได้รับสิทธิน้อยกว่าข้าราชการที่บรรจุทีหลัง มอบให้ผู้บริหาร
ทุกท่านเสนอความคิดเห็นมาเกี่ยวกับการเยียวยากลุ่มข้าราชการดังกล่าวและจะมีการพิจารณาอีกครั้ง มอบหมายกลุม่ งาน
ทรัพยากรบุคคลรวบรวม ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มกราคม 2558
เรื่องที่ 8 นโยบายของ คสช และเป็นนโยบายของจังหวัด เรื่องการกําจัดขยะติดเชื้อและขยะอันตราย ขอให้ผู้บริหารทุก
อําเภอได้โปรดให้ความสําคัญ เนื่องจากเป็นวารสําคัญของจังหวัด ในการกําจัดขยะดังกล่าวขอให้เป็นภาระรับผิดชอบ
ร่วมกันในระดับอําเภอ มอบงานอนามัยสิ่งแวดล้อมจัดประชุมเพื่อรวบรวม แก้ไขปัญหา หากอําเภอสามารถดําเนินการ
แก้ไขปัญหาเบือ้ งต้นได้ก่อนให้ดําเนินการเลย หากเกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่น มอบงานอนามัยสิ่งแวดล้อมนัดประชุมหารือ
เรื่องที่ 9 เรื่องการดําเนินงานระบบข้อมูล จะมีการจัดทําคลังข้อมูลระดับจังหวัด เพื่อรวบรวมตัวอักษร ภาพ วีดีโอ จาก
ผลงานในระดับอําเภอ รวบรวมเอาไว้ในระดับจังหวัด มอบให้งานข้อมูล กลุ่มงานยุทธศาสตร์ รับผิดชอบทําคลังข้อมูล
ดังกล่าว สิ่งที่รวบรวมผลงานที่ดําเนินการและประวัติศาสตร์ ภาพเก่า ที่เคยได้ดําเนินการ ขอความร่วมมือจากพื้นทีจ่ ัดส่ง
มายังจังหวัด เพื่อรวบรวมเป็นพิพิธภัณฑ์สาธารณสุขเพื่อเล่าความเป็นมาด้านสาธารณสุข
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เรื่องที่ 10 เรื่องการดําเนินงานเกี่ยวกับการจัดการเวชภัณฑ์และยาที่หมดอายุ เนื่องจากเป็นเรื่องที่สําคัญ ยังพบปัญหายา
หมดอายุในสถานบริการ ขอความเห็นจากที่ประชุม ต่อจากนี้หากเจอยาหมดอายุเราควรจะดําเนินการอย่างไรกับสถาน
บริการและผู้บริหารในสถานที่นั้น
นายกฤตพงษ์ โรจนวิภาต ในเรื่องการประเมินผลในรอบต่อไป หากยังพบปัญหาดังกล่าวในพื้นที่ เสนอให้ลดเรื่องขั้น
เงินเดือน
นางพัชรา ถาวระ กล่าวว่าจากข้อเสนอจากที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการเรื่องยา เสนอกําหนดเป็นตัวชี้วัดในการ
ประเมินผลงาน และต้องมาดูว่าใครมีส่วนเกี่ยวข้องหากเจอใน รพ. ผู้อาํ นวยการโรงพยาบาลรับผิดชอบ หากเกิดใน รพ.
สต. ให้ร่วมรับผิดชอบร่วมกัน สสอ. และรพ.สต
นายสุขสันต์ ยศอาลัย กล่าวว่าหากบทลงโทษไม่รุนแรงพอจะให้ผลกระทบที่ตามมามากกว่านั้น
นายถนัด ใบยา กล่าวว่าควรพัฒนาเชิงระบบ จากการติดตามการดําเนินงานใน รพ.สต เรื่องการจัดทีมลงไปดูแลพื้นที่
หากวางระบบการจัดการตั้งแต่ รพ.แม่ข่าย ที่ช่วยดูแล รพ.สต. อาจจะลดปัญหาเรื่องนี้ได้
นายธวัช สิทธิยศ เห็นด้วยเรื่องมาตรการในการลดขั้นเงินเดือน หรือโยกย้ายผู้บริหาร เพื่อกระตุ้นการเปลี่ยนแปลง
นายปิยะ ศิรลิ ักษณ์ กล่าวฝากกลุ่มงาน คบส. ติดตามเรื่องดังกล่าว และฝากผู้บริหารทุกท่านให้ความสําคัญเกี่ยวกับการ
ดําเนินการในเรื่องนี้ด้วย
นายสมจิตต์ ใจวิถี กล่าวเสนอเรื่องการจัดการเวชภัณฑ์มิใช่ยารวมเข้าไปกับการบริหารจัดการยาดังกล่าวด้วย
เรื่องที่ 11 เรื่องการบริการทางการแพทย์เพื่อการท่องเที่ยว เป็นวาระของจังหวัด ฝากให้พื้นที่ทําแผนรองรับ เนื่องจากปี
ที่ผ่านมา ผู้อํานวยการการท่องเที่ยวได้เสนอเรื่องงบประมาณ เพื่อสนับสนุนการบริการทางการแพทย์หรือสาธารณสุขเพื่อ
รองรับการท่องเที่ยว เบื้องต้นท่องเที่ยวเสนอให้อําเภอบ่อเกลือ หากมีอําเภอใดประสงค์ขอรับสนับสนุนงบประมาณ
ดังกล่าวให้จัดเตรียมแผนไว้
เรื่องที่ 12 เรื่องการเฝ้าระวังโรคระบาดข้ามแดน การดําเนินงาน IHR เน้นให้ผู้บริหารทุกท่านให้ความสําคัญ
เรื่องที่ 13 เรื่องงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับ service plan แจ้งให้ทราบว่าได้รับจากเขต ให้พื้นที่
กลับไปดูความจําเป็นว่าพื้นที่ต้องการรับสนับสนุนส่งบุคคลากรไปพัฒนาด้านใดเพื่อรองรับการดําเนินงาน service plan
ที่ประชุมรับทราบ
เรื่องจากรองนพ.สสจ.น่าน
นายสมจิตต์ ใจวิถี แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับการดําเนินการตามนโยบายธรรมภิบาลด้านการจัดซื้อยาและ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ดังนี้
ประเด็นปัญหาการบริหารยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาในสถานบริการแต่ละระดับ ปีงบประมาณ 2558
• การจั ด ซื้อร่ วมการจั ด ซื้ อ จั ดหาตามระเบีย บพัส ดุเ ดิ ม ใช้วิ ธีสื บ ราคาร่ว ม ยั งไม่ส ามารถดํ า เนิ น การได้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพเนื่องจากมีปัญหาเรื่องการเงินของแต่ละสถานพยาบาล
• โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง แผนยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ยังไม่มีความแม่นยําในการทํา
แผน
• โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล ต้องมีการกําหนดกรอบบัญชีรายการยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จัดทําแผนการ
จัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
• ชุมชน ผู้ป่วยได้รับยาซ้ําซ้อน หรือไม่ข้าใจว่าได้รับยาตัวเดียวกัน เพราะยาลักษณะไม่เหมือนกันทั้งจังหวัด
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มาตรการควบคุมกับกับติดตามป้องกันยาหมดอายุเสื่อมสภาพ ดังนี้
• การแลกเปลี่ยนหมุนเวียน กําหนดหลักเกณฑ์แนวทางการแลกเปลี่ยนยา/เวชภัณฑ์ฯ ก่อนหมดอายุ 6 เดือน
ระหว่าง หน่วยเบิก – คลังเวชภัณฑ์ ,รพ.สต. – รพช./รพท และระหว่าง รพช. – รพท./รพช.
• การเบิกจ่าย sub stock ใน รพ. กําหนดความถี่ในการเบิกจ่าย : ทุก 1-2 สัปดาห์,กําหนดอัตราสํารองยา
เพื่อใช้นาน 1-2 สัปดาห์ (ยกเว้นรายการยาที่แพทย์มีการนัดผู้ป่วยเป็นระยะเวลายาวนาน เช่น ยา NCD จ่ายให้
นาน 2-6 เดือน)
• การควบคุมเก็บรักษา ควบคุมปัจจัยทางกายภาพ เช่น แสง ความร้อน ความเย็น ความชื้น
• การตรวจสอบ โดยหน่วยงาน/แผนก ตรวจสอบ sub stock ในส่วนที่รับผิดชอบทุกเดือน : โดยคณะกรรมการที่
เกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการตรวจสอบภายในเขตอําเภอ ตรวจสอบStock และ sub stock ทุกไตรมาส
ที่ประชุมรับทราบ
นายชรินทร์ ดีปินตา แจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้
เรื่องที่ 1 รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาระบบการเงินการคลังหน่วยบริการสาธารณสุข จ.น่าน ปี 2558ดังนี้
1. ความก้าวหน้าการชําระหนี้ค่าชันสูตรระหว่างโรงพยาบาลน่านและโรงพยาบาลชุมชนปี งบประมาณ 2557
(ข้อมูล ณ 23 ธ.ค.57) โรงพยาบาลที่ยังค้างชําระ ปีงบฯ 2557 ได้แก่ รพ.นาน้อย ท่าวังผา ทุ่งช้าง บ่อเกลือ เฉลิม
พระเกียรติ ,ปีงบ 2558 ( ตค.57) ทุก รพ.
2. ความก้ า วหน้ า การชํ า ระหนี้ ค่ า ยาระหว่ า งโรงพยาบาลน่า นและโรงพยาบาลชุ ม ชน ปี งบประมาณ 2557
(ข้อมูล ณ 23 ธ.ค.57) โรงพยาบาลที่ค้างชําระปีงบฯ2557ได้แก่ รพ.นาน้อย ปัว ท่าวังผา ทุ่งช้าง นาหมื่น สันติสุข
บ่อเกลือ สองแคว เฉลิมพระเกียรติ
3. ความก้ า วหน้ า การชํ า ระหนี้ ค่ า รั ก ษาพยาบาลตามจ่ า ยระหว่ า งโรงพยาบาลน่ า นและโรงพยาบาลชุ ม ชน
ปีงบประมาณ 2557(ข้อมูล ณ 23 ธ.ค.57) โรงพยาบาลที่ยังค้างชําระปีงบฯ2557 ได้แก่ แม่จริม บ้านหลวง นาน้อย
ท่าวังผา ทุ่งช้าง บ่อเกลือ สองแคว เฉลิมพระเกียรติ
4. การจั ด สรรงบประมาณ ในบั ญ ชี 6 (ระดั บ จั ง หวั ด เดิ ม ) สนั บ สนุ น การศึ ก ษา นั ก เรี ย นทุ น พยาบาลและ
ทันตสาธารณสุข ปีการศึกษา 2557, 2558, 2559 กลุ่มงานประกันสุขภาพ ดําเนินการแจ้งการโอนเงิน ให้แล้ว(ปี 5859)รพ.ท่าวังผา 660,000 บาท, (ปี 57) วพ.ต่างๆ 900,000 บาท
5. การมอบหมายให้กลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ.น่านจัดทําบัญชีเงินรับฝาก รพช. กรณีมีวัตถุประสงค์เฉพาะ
ระดับจังหวัด ทางกลุ่มงานประกันได้จัดทําร่างบันทึกข้อตกลงการรับฝากเงิน กรณีวัตถุประสงค์เฉพาะ รายละเอียดตาม
เอกสาร 2 หน้า 4
6. ความก้าวหน้าการจัดทําแผนรายได้ –ค่าใช้จ่าย (Planfin) ปีงบประมาณ 2558 ดังนี้
6.1 โรงพยาบาลที่มีแผน ขาดดุล ได้แก่ เชียงกลาง
6.2 โรงพยาบาลที่มีการประมาณการค่าใช้จ่ายที่มีความเป็นไปได้น้อยที่มีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ โรงพยาบาล
บ้านหลวง เพิ่มค่าสาธารณูปโภคร้อยละ 217 เพิ่มค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย ร้อยละ 511 โรงพยาบาลที่มีการ
ประมาณการเงินเดือนและค่าจ้างประจําที่ลดลง ได้แก่ นาน้อย ทุ่งช้าง
6.3 โรงพยาบาลที่มีการประมาณการค่าใช้จ่ายผันแปรเพิ่มขึ้น ( ยา เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ วัสดุ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ ค่าใช้สอย ค่าสาธารณูปโภค วัสดุทั่วไป ) ควรมีการติดตามผลผลิตจากการบริการให้มี
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ความสอดคล้องกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ได้แก่โรงพยาบาล แม่ จ ริ ม นาน้ อ ย ทุ่ ง ช้ า ง เชี ย งกลาง นาหมื่ น สั น ติ สุ ข
บ่อเกลือ สองแคว เฉลิมพระเกียรติ และ ภูเพียง
เรื่องที่ 2 เรื่องการดําเนินงานตามนโยบายที่สําคัญ/แนวทางการดําเนินงานของกระทรวงสาธารณสุขด้านการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบไปสู่การปฏิบัติ ระดับหน่วยงาน ปี 2558 นโยบายและทิศทางการขับเคลื่อน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ การขจัดคอรัปชั่นเวลาในการ
บริหารของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข และ การดําเนินการด้านธรรมภิบาล รายละเอียดตามเอกสาร
หมายเลข 3 การนําสู่การปฏิบัติขอให้ผู้บริหารทุกท่านกลับไปดูรายละเอียดและดําเนินการให้แล้วเสร็จตามกรอบเวลาที่
กําหนด
นายปิยะ ศิริลักษณ์ กล่าวว่า หากมีการเดินทางเข้าร่วมอบรมหรือประชุมแล้วมีประเด็นสําคัญที่เกี่ยวข้องกับทุกท่าน
และเร่งดําเนินการให้มีการสรุปสาระสําคัญและประเด็นเร่งรัดการดําเนินการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ พร้อมกับเน้นย้ําเรื่อง
การดํา เนิ น งานโรงพยาบาลคุ ณ ธรรม ฝากกลุ่ ม งานพั ฒ นาคุ ณ ภาพและรูป แบบริ ก าร หาข้อ มูล เรื่ อ งการดํ า เนิน งาน
โรงพยาบาลคุ ณ ธรรมแจ้ ง ให้ ผู้ บ ริ ห ารระดั บ อํ า เภอรั บ ทราบและเป็ น แนวปฏิ บั ติ ใ นการดํ า เนิ น งาน พร้ อ มกั บ แจ้ ง
แนวนโยบายในการปฏิบัติงานสาธารณสุขคือ “เราจะเป็นหน่วยงานคุณธรรมทุกหน่วยงานทั้งจังหวัด”
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
นางศิริพร วงค์วัชรไพบูลย์ เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาเรื่อง การดําเนินงาน service plan สาขาทารกแรกเกิด ดังนี้
• เป้าหมายคือ ดูแลให้จบภายในเครือข่าย หมายถึง ทุกสถานบริการสามารถดูแลคนไข้ได้ลดการส่งต่อออกนอก
จังหวัด หากมีการส่งต่อจะต้องลดผลกระทบที่เกิดจากการส่งต่อคนไข้ให้น้อยที่สุด
• แผนพัฒนาบุคลากรที่ให้ความสําคัญคือพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลแม่ข่ายสายเหนือ(รพร.ปัว) และสายใต้(รพ.
เวียงสา)
• รายละเอียดของแผนที่จะดําเนินการในปีงบประมาณ 2558 เพื่อรองรับการดําเนินงาน service plan สาขา
ทารกแรกเกิด ตามเอกสารแยกเล่มที่แจกในที่ประชุม
นายนิธิวัชร์ แสงเรือง เสนอเรื่อง nicu ควรหางบประมาณมาสนับสนุนเพิ่มเติมเรื่องการดําเนินการดังกล่าว
นายปิยะ ศิริลักษณ์ การบริหารทางด้านการเงิน ให้ ทีม CFO นําแผนดังกล่าว มาพิจารณาจัดลําดับความสําคัญ และ
ฝากทาง ทีม service plan สาขาทารกแรกเกิด คํานวณเรื่องการใช้งบประมาณในการพัฒนาแผน มอบหมายให้กลุ่ม
งานทรัพยากรบุคคล เรื่องการดึงข้อมูลพัฒนาบุคลากรในแผน service plan สาขาทารกแรกเกิด ออกมารวบรวมและ
เรียงลําดับความสําคัญ และฝากให้กลุ่มงานยุทธศาสตร์ดึงข้อมูลเกี่ยวกับการขอสนับสนุนเครื่องมือ เพื่อเป็นคลังความ
ต้องการ รองรับการเสนอขอรับงบประมาณ โดยเรียงลําดับความสําคัญไว้ด้วย
มติที่ประชุมเห็นชอบ
ระเบียบวาระที่ 3 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 11/2557
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 4 ติดตามรายงานการประชุมครั้งที่ 11/2557
น.ส.นันทนา ปรีดาสุวรรณ แจ้งข้อสรุปการประชุมและผลการดําเนินงาน การประชุมครั้งที่ 8/2557 ซึ่งมีประเด็น
สําคัญจากการประชุมประจําเดือนที่ผ่านมา รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1
ประเด็นที่ 1 การดําเนินงาน service plan มีความก้าวหน้าในการดําเนินงาน และ มีการนําแผน service plan สาขา
ทารกแรกเกิด นําเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณาแล้ว ส่วนสาขาอื่นอยู่ในขั้นตอนการทบทวนแผน
ประเด็นที่ 2 เรื่องการบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์ การ stock ยาย่อยใน รพ.ชุมชน รองฯ สมจิตต์ ใจวิถี ได้นําเสนอ
แล้วรายละเอียดตามเอกสารหมาย 1
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ประเด็นที่ 3 – 6 รายละเอียดความก้าวหน้า รองฯชรินทร์ ดีปินตา ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบแล้วรายละเอียดตาม
เอกสารหมายเลข 2
ประเด็นที่ 7 ขออนุมัติดําเนินการการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบริการผู้ประกันตนจังหวัดน่าน อยู่ในขั้นตอน
เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดน่านลงนาม
ประเด็นที่ 8 การพิจารณาการปรับเกลี่ยงบเหมาจ่ายรายหัว ปีงบประมาณ 2558 รองฯชรินทร์ ดีปินตา ได้แจ้งให้ที่
ประชุมทราบแล้วรายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 2
ประเด็นที่ 9 การจัดกีฬาสาธารณสุขจังหวัดน่าน จากที่ประชุมการจัดกีฬาระดับจังหวัดเน้นการสร้างสุขภาพร่วมกัน
กิจกรรมที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้าร่วมกิจกรรมได้มากที่สุด และเป็นการสร้างกระแสการออกกําลังกาย
นายมงคล ลัคคนาเลิศ กล่าวว่า จะมีการประชุมคณะกรรมการกีฬาอีกครั้ง
นายนิธิวัชร์ แสงเรือง กล่าวว่าการจัดกีฬาสายกลางจะมีการประชุมกันอีกครั้งคาดว่าจะจัดก่อนกีฬาระดับจังหวัด
ประมาณ 1 อาทิตย์
นายปิยะ ศิริลักษณ์ กล่าวว่า นโยบายไม่เน้นการคัดตัวนักกีฬา แต่เน้นการมีส่วนร่วมการเป็นหนึ่งเดียวกัน
ประเด็นที่ 10 การดําเนินงาน ฌกส. สสจ.น่าน ได้ดําเนินการส่งแนวทางการดําเนินงานแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบแล้ว
ประเด็นที่ 11 ค่าตอบแทนเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนที่ปฏิบัติหน้าที่ นักวิชาการสาธารณสุข
นางอรุณี ตั้งจิตนุสรณ์ กล่าวว่าเนื่องจากประกาศของกระทรวงเรื่องแนวทางการเบิกจ่ายค่าตอบแทน หากมีเจ้าหน้าที่ที่
จบปริญญาตรีที่มีคําสั่งแต่ตั้งลงนามโดย ผอ.รพ.สต. และปฏิบัติหน้าที่นักวิชาการสาธารณสุข หัวหน้าหน่วยบริการ
สามารถใช้เงินบํารุงนําไปจ่ายได้
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 สถานการณ์ระบาดวิทยาประจําเดือนธันวาคม 2557
น.ส.คนึง คํารังษี นําเสนอข้อมูลดังนี้
1) โรคติดต่อที่มีความสําคัญสูงในประเทศไทย 13 โรค และพบผู้ป่วยในจังหวัดน่าน จํานวน 6 โรค ได้แก่
- Pneumonia พบผู้ป่วยจํานวน 1,509 ราย ไม่พบผู้เสียชีวิต
- Leptospirosis พบผู้ป่วยจํานวน 34 ราย พบผู้เสียชีวิต 1 ราย
- Measles พบผู้ป่วยจํานวน 1 ราย ไม่พบผู้เสียชีวิต
- โรคไข้เลือดออก ( DHF + DF +DSS ) พบผู้ป่วยจํานวน 468 ราย ไม่พบผู้เสียชีวิต
- AEFI พบผู้ป่วยจํานวน 1 ราย ไม่พบผู้เสียชีวิต
- Encephalitis พบผู้ป่วยจํานวน 1 ราย ไม่พบผู้เสียชีวิต
2) สถานการณ์ไข้เลือดออกจังหวัดน่าน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2557 พบ
ผู้ป่วย 468 ราย อัตราป่วย 95.45 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีผู้เสียชีวิต อําเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ อําเภอเวียงสา
พบผู้ป่วย 233 ราย อัตราป่วย 330.88 ต่อประชากรแสนคน อําเภอเมืองน่าน (ชนบท) พบผู้ป่วย 122 ราย อัตรา
ป่วย 198.27 ต่อประชาการแสนคน และอําเภอนาหมื่น พบผู้ป่วย 25 ราย อัตราป่วย 170.32 ต่อประชาการแสนคน
3) สถานการณ์โรค Leptospirosis จังหวัดน่าน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2557
พบผู้ป่วย 34 ราย อัตราป่วย 7.07 ต่อประชากรแสนคน พบผู้เสียชีวิต 1 ราย
4) สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ จังหวัดน่าน ตั้งแต่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2557 พบผู้ป่วย
โรคไข้หวัดใหญ่ จํานวน 147 ราย ไม่พบผู้ป่วยเสียชีวิต
5)
สถานการณ์โรคเฝ้าระวัง 10 อันดับ ของจังหวัดน่าน นับตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 27 ตุลาคม 2557
โรคที่พบมากเป็นอันดับที่ 1 คือ อุจาจาระร่วง พบผู้ป่วย จํานวน 444 ราย อัตราป่วย 90.55 ต่อประชากรแสนคน
เพิ่มขึ้น จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ในช่วงเวลาเดียวกันพบผู้ป่วย 328 ราย อัตราป่วย 68.77 ต่อประชากรแสนคน
พบอัตราป่วยมากที่สุด ที่อําเภอบ้านหลวง อัตราป่วย 200.24 ต่อประชากรแสนคน (จํานวน 24 ราย) รองลงมาได้แก่
อําเภอบ่อเกลือ และอําเภอเวียงสา อัตราป่วย 165.75 (28 ราย) และ อัตราป่วย 149.11 ( 105 ราย) ต่อประชากร
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แสนคน ตามลําดับ โรคที่พบมากเป็นอันดับที่ 2 คือ ไข้ไม่ ทราบสาเหตุ พบผู้ ป่ ว ย จํ า นวน 317 ราย อั ต ราป่ ว ย
64.65 ต่อประชากรแสนคน เพิ่มชึ้น จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ในช่วงเวลาเดียวกันพบผู้ป่วย 294 ราย อัตราป่วย
61.64 ต่อประชากรแสนคน พบอัตราป่วยมากที่สุด ที่อําเภอบ่อเกลือ อัตราป่วย 3371.30ต่อประชากรแสนคน
(จํานวน 56 ราย) รองลงมาได้แก่อําเภอบ้านหลวง และอําเภอเชียงกลาง อัตราป่วย 250.31 (30 ราย) และ อัตรา
ป่วย 82.39 ( 25 ราย) ต่อประชากรแสนคน ตามลําดับ ที่พบมากเป็นอันดับที่ 3 คือ โรคตาแดง จํานวน ทั้งสิ้น 107
ราย คิดเป็นอัตราป่วย 21.82 ต่อประชากรแสนคน เพิ่มขึ้น จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ในช่วงเวลาเดียวกันพบผู้ป่วย
63 ราย อั ตราป่ ว ย 13.21 ต่ อ ประชากรแสนคน พบอัต ราป่ ว ยมากที่ สุ ด ที่ อํ า เภอบ้ า นหลวง อั ต ราป่ ว ยเท่า กั บ
125.16 ต่อประชากรแสนคน (จํานวน 15 ราย) รองลงมาได้แก่อําเภอ แม่จริม และ อําเภอ เชียงกลาง อัตราป่วย
90.46 (15 ราย) และ 36.25 ( 11 ราย) ต่อประชากรแสนคน ตามลําดับ
ที่ประชุมรับทราบ
5.2 เรื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นายสุรชาติ ดีพรมสกุล กล่าวว่า ทางศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลงที่ ๑๐.๕.๒ จ.น่าน จะมีการสนับสนุนตรวจ
คุณภาพเครื่องพ่นในพื้นที่อําเภอเวียงสา และอําเภอเมือง หากอําเภอใกล้เคียงมีความประสงค์ในการตรวจคุณภาพเครื่อง
พ่นสามารถนําเครื่องพ่นมาตรวจคุณภาพได้
ที่ประชุมรับทราบ
5.3 การคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ที่จ้างไว้ในปี 2553
เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
นายอานันต์ ศิริ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องการดําเนินการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ที่จ้างไว้ในปี 2553 เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ โดยสิ่งที่หน่วยงานต้องดําเนินการ คือแจ้งให้
ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานราชการ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ที่จ้างไว้ในปี 2553 ทราบและมาสมัครเพื่อรับการ
คัดเลือกดังกล่าว รายละเอียดมีเผยแพร่หน้าเว็บไซต์
ที่ประชุมรับทราบ
5.4 การดําเนินงานช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 (30 ธ.ค 57 - 5 ม.ค 58) "มอบความสุขทั่วไทย สัญจรปีใหม่ ปลอดภัย
ทุกคน"
นางสาวเฉลิมขวัญ ขัดขจร แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องการดําเนินงานช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 ระหว่างวันที่ 30 ธ.ค
2557 ถึง 5 ม.ค 2558 "มอบความสุขทั่วไทย สัญจรปีใหม่ ปลอดภัยทุกคน" โดยขอให้สถานบริการทุกแห่งในสังกัด
ปฏิบัติตามแนวทางรายละเอียด เอกสารหมายเลข 7 โดยเน้นให้ทุกสถานบริการเตรียมความพร้อมไว้
ที่ประชุมรับทราบ
5.5 โครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบและหัด เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
นางสาวเฉลิมขวัญ ขัดขจร แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องโครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบและหัด เฉลิมพระ
เกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มี
วัตถุประสงค์เพื่อให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบในประชากรกลุ่มเสี่ยงอายุ 20 – 50 ปี ที่มีระดับภูมิคุ้มกันไม่เพียงพอต่อการ
ป้องกันโรคคอตีบและเร่งรัดการให้วัคซีนในกลุ่มเด็กอายุ 2 ปี ครึ่ง – 7 ปี เพื่อปิดช่องว่างภูมิคุ้มกันในเด็กกลุ่มนี้มิให้เกิด
การระบาดของโรคหั ด กํ า หนดการรณรงค์ ใ ห้ วั ค ซี น คอตี บ - บาดทะยั ก เดื อ น มกราคม – เมษายน 2558 และ
กําหนดการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัด เดือนพฤษภาคม – กันยายน 2558
ที่ประชุมรับทราบ

-๑๐-

5.6 โครงการแข่งขันพัฒนาทักษะเชิงปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ NAN EMS RALLY เขตบริการ
สุขภาพที่ 1 ประจําปี 2558
นางสาวเฉลิมขวัญ ขัดขจร แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องจังหวัดน่านเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันพัฒนาทักษะเชิงปฏิบัติการ
ช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ NAN EMS RALLY เขตบริการสุขภาพที่ 1 ประจําปี 2558 ในระหว่างวันที่ 15 –
16 มกราคม 2558 โดยมี 8 จังหวัด ในเขตบริการสุขภาพที่ 1 เข้าร่วมแข่งขัน NAN EMS RALLY ณ สนามกีฬากลาง
จังหวัดน่าน
ที่ประชุมรับทราบ
5.7 สรุปแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดน่าน ระยะ 5 ปี (2558 - 2562 )
นายมนูศิลป์ ศิริมาตย์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดน่านระยะ 5 ปี จังหวัดน่านถูก
กําหนดเป็นพื้นที่เป้าหมายระยะเร่งด่วนให้มีการนําร่องรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย เป้าหมายใน
การดําเนินงาน เพื่อให้จังหวัดน่านมีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายและมูลฝอยติดเชื้อ อย่างถูกหลัก
วิชาการและมีประสิทธิภาพ รายละเอียดของแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดน่าน ตามเอกสารหมายเลข 10
ที่ประชุมรับทราบ
5.8 เรื่องจากกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
นางอรุณี ตั้งจิตนุสรณ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องการจัดซื้อร่วม LAB ตอนนี้อยู่ในขั้นตอน ทีมงานของ สสจ.น่าน
ตรวจสอบคุณภาพ ,การจัดซื้อ Gauze และเวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา อยู่ในขั้นตอนเสนอผู้ว่าราชการ ,การจัดซื้อน้ําเกลือ อยู่ใน
ขั้นตอนของพัสดุ พร้อมกับแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการดําเนินงานในปี 2558 ของงานควบคุมภายใน จะเป็นรูปธรรมมาก
ขึ้นจะมีการเชิญประชุมผู้รับผิดชอบงานเพื่อให้การดําเนินงานตรวจสอบภายในเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ที่ประชุมรับทราบ
6.เรื่องจากสาธารณสุขอําเภอ
6.1 การขึ้นทะเบียนจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการด้านสุขภาพ กลุ่มข้าราชการ ลูกจ้างประจํา รัฐวิสาหกิจ และ
กลุ่มที่มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ ในหน่วยบริการปฐมภูมิ
นายธวัช สิทธิยศ เสนอกับที่ประชุมเรื่องแนวปฏิบัติของผู้ใช้สิทธิการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล ดังนี้
1. มีการขึ้นทะเบียนผู้ใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก ต้องเป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจํา ผู้รับเบี้ย
หวัดบํานาญและบุคคลในครอบครัว ที่มีชื่อในฐานข้อมูลประชากรในพื้นที่ โปรแกรม HOSXP (ผ่านการตรวจสอบสิทธิ
ผ่าน Website กรมบัญชีกลาง (www.cgd.go.th)
2.กรณีที่ตรวจสอบแล้วมีชื่อ : มีการกรอกใบสมัครลงทะเบียน ณ สถานพยาบาล ที่จะเข้ารับการรักษาก่อน กรณีผู้ป่วย
นอกสามารถใช้ระบบจ่ายตรงได้หลังจากลงทะเบียนแล้ว 15 วัน และ ในช่วง 15 วันนั้น หากต้องเข้ารักษาพยาบาลให้นํา
ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลไปวางเบิกกับต้นสังกัด
3.ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา ผู้รับเบี้ยหวัดบํานาญ และบุคคลในครอบครัวที่มีสิทธิซ้ําซ้อน (เช่น มีสิทธิประกันสังคม สิทธิ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น) ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลได้
4. หนังสือรับรองการมีสิทธิสําหรับโครงการผู้ป่วยนอกรักษาต่อเนื่อง (แบบ 7101/1) ไม่สามารถนํา มายื่นต่อ
สถานพยาบาลได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2549 เป็นต้นไป โดยให้ใช้ระบบจ่ายตรง ค่ารักษาพยาบาลแทน
5. ข้ า ราชการ ลู ก จ้ า งประจํ า ผู้ รั บ เบี้ ย หวั ด บํ า นาญ และบุ ค คลในครอบครั ว ที่ ไ ม่ ไ ด้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการจ่ า ยตรงค่ า
รักษาพยาบาลยังคงสามารถนําใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลมาวางเบิกกับต้นสังกัด กรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลประเภท
ผู้ป่วยนอก และขอหนังสือต้นสังกัดกรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในได้ตามปกติ
นายปิยะ ศิริลักษณ์ กล่าวว่าเห็นด้วยกับข้อเสนอดังกล่าว แต่ขอให้มีการศึกษาระเบียบและข้อบังคับทําให้ถูกต้อง มอบ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สาธารณสุขอําเภอปัว และทีมงาน พร้อมด้วยกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป นิติการ หาแนวทางการ
ดําเนินงานที่เป็นไปตามระเบียบ และต้องทําข้อตกลงกันในพื้นที่เรื่องการบริหารจัดการคนไข้
ที่ประชุมรับทราบ

-๑๑-

6.2 อื่นๆ
นายนิธิวัชร์ แสงเรือง หารือเรื่องการแต่ตั้งคณะกรรมการจัดการเงินสวัสดิการโรงพยาบาล จะใช้ข้อระเบียบบังคับของ
กระทรวงเกี่ยวกับการดําเนินการจัดการเงินสวัสดิการโรงพยาบาล โดยเสนอว่าให้ทุกโรงพยาบาลมีการจัดทําบัญชีรายรับ
รายจ่ายให้ถูกต้อง
นายปิยะ ศิริลักษณ์ กล่าวว่าควรมีคณะกรรมการมาตามดูเรื่องการดําเนินงานการจัดการเงินสวัสดิการโรงพยาบาลโดย
อาศัยระเบียบของกระทรวงสาธารณสุข มอบให้กลุ่มงานบริหารงานทั่วไปและนิติการ ช่วยดําเนินการ
เลิกประชุม เวลา ๑2.45 น.
นางสาวเพ็ญพักตร์ ภิรัญคํา
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
จดรายงานประชุม

นางสาวนันทนา ปรีดาสุวรรณ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ตรวจรายงานประชุม

-๑๒-

ข้อสรุปการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
ครั้งที่ 12 / ๒๕๕7 ประจําเดือนธันวาคม
วันศุกร์ ที่ 26 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุม 1 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
เรื่อง
1.การ
ดําเนินงาน
นโยบาย
ของขวัญของ
กระทรวง
สาธารณสุข

ข้อสรุปทีป่ ระชุม

ผู้รบั ผิดชอบ

ผลการ
ดําเนินงาน

1) การดําเนินงานเกี่ยวกับฟันเทียมผู้สูงอายุ รากฟันเทียม เน้นย้ําให้ - กลุม่ งานทันต
ผู้บริหารระดับอําเภอให้ความสนใจ ติดตามการดําเนินงานดังกล่าว สาธารณสุข
มอบกลุ่มงานทันตสาธารณสุข รับผิดชอบในการติดตาม
ความก้าวหน้าและรายงานผู้บริหารทราบ

เอกสารแนบ ก

2) การรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยักในกลุ่มเป้าหมายอายุ 20 กลุ่มงานควบคุมโรค
– 50 ปีและผูท้ ี่ประวัติการรับวัคซีนไม่ชัดเจน มอบกลุ่มงานควบคุม
โรครับผิดชอบในการติดตามความก้าวหน้าและรายงานผู้บริหาร
ทราบ
- กลุม่ งานพัฒนา
3) การดําเนินงานหมอครอบครัว มอบกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
คุณภาพรูปแบบ
รูปแบบบริการในการติดตามความก้าวหน้าและรายงานผู้บริหาร
บริการ
ทราบ
4)การคัดกรองผู้สูงอายุตามภาวะพึ่งพิง ให้สํารวจจําแนกตามสภาพ - กลุม่ งานส่งเสริม
สุขภาพ
ร่างกาย ความสามารถในการดํารงชีวิต มอบงานกลุ่มงานส่งเสริม
สุขภาพในการติดตามความก้าวหน้าและรายงานผู้บริหารทราบ

เอกสารแนบ ข

5) การคัดกรองผ่าตัดต้อกระจก แจ้งให้พื้นที่รับทราบว่ามีหน้าที่หา
กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวเพื่อผ่าตัดต้อกรจก มอบกลุ่มงานควบคุมโรค
ในการติดตามความก้าวหน้าและรายงานผู้บริหารทราบ

- กลุม่ งานควบคุม
โรค

- กลุม่ งานควบคุม
6) การดูแลผู้ปว่ ยระยะสุดท้าย เป้าหมายของกระทรวง คือ ให้
โรค
โรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป มีเตียงสําหรับผู้ป่วยระยะ
สุดท้ายอย่างน้อย 1 unit หลังจากนั้นจะมีการขยายไปใน รพ.ชุมชน
โดยใน รพ.ชุมชนที่จะดําเนินงานดังกล่าวต้องมีพยาบาลที่ผ่านการ
อบรมเรื่องดังกล่าว อย่างน้อย 1 คน หากมีขอ้ จํากัดทางอัตรากําลัง
จะมีการหารือกันอีกครั้ง
โดยการรายงานความก้าวหน้าของการดําเนินงานให้ทุกกลุม่ งานที่
ได้รับมอบหมายงาน รายงาน 2 ครั้ง ต่อเดือน โดยการรายงานผล
รอบที่ 1 เดือนมกราคม 2558 ไม่ควรเกินวันที่ 15 มกราคม
2558

- อยู่ระหว่าง
การรวบรวม
ข้อมูลการคัด
กรอง
เอกสารแนบ ค

- ในส่วน รพ.ที่ได้
ดําเนินการได้แก่
รพ.น่าน และ
รพร.ปัวเน้นการ
เยี่ยมผู้ป่วยระยะ
สุดท้ายในตึก/
ชุมชน มีบริการ
ให้ยืมอุปกรณ์
การแพทย์ไปใช้ที่
บ้าน
-ในส่วน รพ.ชุมชน
เน้นกิจกรรมการ
เยี่ยมบ้านในชุมชน

-๑๓-

เรื่อง
2. ข้อสั่งการ
จาก นพ.สสจ.

ข้อสรุปทีป่ ระชุม
ผู้รบั ผิดชอบ
1) การจัดงานข้าราชการพลเรือนในวันที่ 1 เมษายน 2558 - กลุม่ งานทรัพยากร
เป้าหมายเพื่อคนหาคนดี เป็นการให้ขวัญกําลังกับคนดี โดยให้ บุคคล
พื้นที่เสนอรายชื่อเข้ามาและจะมีทีมคณะกรรมการลงไปติดตาม
ว่า บุคคลดังกล่าวมีการครองตน ครองงานที่ดีอย่างที่เสนอเข้า
มาหรือไม่ มอบกลุ่มงานทรัพยากรบุคคลในเรื่องการนําทีม
คณะกรรมการลงติดตาม

ผลการดําเนินงาน
- มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
คัดเลือกข้าราชการ
ดีเด่นและคนดีศรี
สาธารณสุขจังหวัด
น่านและจะดําเนินา
การจัดประชุม
หารืออีกครั้ง
- ได้ดําเนินแจ้งให้
พื้นที่เตรียมความ
พร้อมแล้ว

2)ขอให้ทุกสถานบริการเตรียมการรับอุบัติเหตุและความ
เจ็บป่วยจํานวนมากในเทศกาลปีใหม่

- กลุม่ งานควบคุม
โรค

3) ให้ผู้บริหารทุกอําเภอติดตาม กํากับ ตรวจสอบ เรื่องงบ
ลงทุน งบกระตุ้นเศรษฐกิจ งบค่าเสื่อมที่ค้างดําเนินการ ว่า
ปัจจุบันได้ดําเนินการถึงขั้นตอนใดแล้ว ให้เร่งดําเนินการด้วย

-กลุ่มงานยุทธ์ศาสตร์ -งบกระตุ้น
และกลุ่มงานประกัน เศรษฐกิจ ปี
2558 แจ้งจัดสรร
สุขภาพ
แล้วแต่ยังไม่ได้โอน
เงิน
-งบค่าเสื่อมปี
2557 งบระดับ
เขต ค้าง 11
รายการที่อยู่ใน
ระหว่างดําเนินการ
รายละเอียดตาม
เอกสารแนบ ง
- งบค่าเสื่อมปี
2558 งบระดับ
เขตได้รับการแจ้ง
จัดสรรจากเขตแล้ว
ดําเนินการแจ้งให้
พื้นที่รับทราบแล้ว
ตามหนังสือเลขที่
0032.005/287
ลงวันที่ 20 ม.ค.
58
-งบค่าเสื่อมปี
2558 งบ 80%
ระดับสถานบริการ
อยู่ในขั้นตอนการ
พิจารณารายการใน
ระดับ คปสอ.

-๑๔-

เรื่อง
2. ข้อสั่งการ
จาก นพ.สสจ.
(ต่อ)

ข้อสรุปทีป่ ระชุม
ผู้รบั ผิดชอบ
4) การประเมินผลงานที่ยึดหลักฐานเชิงประจักษ์ นับจากนีไ้ ป - กลุม่ งานทรัพยากร
บุคคล
ภายในเดือนมกราคม 2558 จะมีการพูดคุยเรื่องการ
ประเมินผลงานมอบกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ขับเคลื่อนเรือ่ ง
นี้ ขอให้เป็นรูปธรรมทันการประเมินรอบเดือนเมษายน
2558 ต้องมีเกณฑ์ที่ชัดเจน เรื่องการรวบรวมผลงาน จะมี
การติดตามความก้าวหน้า ภายในวันที่ 15 มกราคม 2558

ผลการดําเนินงาน
-ได้ดําเนินการทํา
หนังสือแจ้งเรื่อง
หลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ
ของข้าราชการพล
เรือนสามัญ หนังสือ
เลขที่ นน
0032.001.2/15
ลงวันที่ 6 ม.ค.
2558
5) มอบให้ผู้บริหารทุกท่านเสนอความคิดเห็นมาเกี่ยวกับการ - กลุม่ งานทรัพยากร - รอความชัดเจนจาก
กระทรวงสาธารณสุข
เยียวยากลุ่มข้าราชการที่ไม่ได้รับความเท่าเทียม โดยจะมีการ บุคคล
เรื่องการเยียวยากลุ่ม
พิจารณาหาแนวทางร่วมกันอีกครั้งอีกครั้ง มอบหมายกลุม่
ข้าราชการดังกล่าว
งานทรัพยากรบุคคลรวบรวม ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15
มกราคม 2558

6) นโยบายของ คสช และเป็นนโยบายของจังหวัด เรื่องการ - กลุ่มงานอนามัย
กําจัดขยะติดเชื้อและขยะอันตราย ให้ผู้บริหารทุกอําเภอให้ สิง่ แวดล้อม
ความสําคัญ เนื่องจากเป็นวาระสําคัญของจังหวัด ในการ
กําจัดขยะดังกล่าวขอให้เป็นภาระรับผิดชอบร่วมกันในระดับ
อําเภอ มอบงานอนามัยสิ่งแวดล้อมจัดประชุมเพื่อรวบรวม
แก้ไขปัญหา หากอําเภอสามารถดําเนินการแก้ไขปัญหา
เบื้องต้นได้ก่อนให้ดําเนินการเลย หากเกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
อื่น มอบงานอนามัยสิ่งแวดล้อมนัดประชุมหารือ

-ประชุม
คณะกรรมการเพื่อ
จัดระบบบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยติ
เชื้อและขยะอันตราย
เมื่อวันที่ 12 มค 58

7) เรื่องการดําเนินงานระบบข้อมูล จะมีการจัดทําคลังข้อมูล - กลุ่มงานพัฒนา
ระดับจังหวัด เพื่อรวบรวมตัวอักษร ภาพ วีดีโอ จากผลงานใน ยุทธศาสตร์
ระดับอําเภอ รวบรวมเอาไว้ในระดับจังหวัด มอบให้งานข้อมูล
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ รับผิดชอบทําคลังข้อมูลดังกล่าว สิ่งที่
รวบรวมผลงานที่ดําเนินการและประวัติศาสตร์ ภาพเก่า ที่
เคยได้ดําเนินการ ขอความร่วมมือจากพื้นทีจ่ ัดส่งมายังจังหวัด
เพื่อรวบรวมเป็นพิพิธภัณฑ์สาธารณสุขเพื่อเล่าความเป็นมา
ด้านสาธารณสุข

- อยู่ในระหว่างการ
จัดตั้งคณะทํางาน
เรื่องดังกล่าว

- กลุม่ งาน คบส
8) การดําเนินงานเกี่ยวกับการจัดการเวชภัณฑ์และยาที่
หมดอายุ มอบให้กลุ่มงาน คบส . ติดตามความก้าวหน้า และ
เน้นให้ผู้บริหารทุกท่านให้ความสําคัญเกี่ยวกับการดําเนินการ
ในเรื่องนี้ด้วย

- จะมีการหารือเรื่อง
ดังกล่าวอีกครั้งในที่
ประชุม กวป.เดือน
ม.ค. 2558

เรื่อง

ข้อสรุปทีป่ ระชุม

-๑๕-

ผู้รบั ผิดชอบ

9) การบริการทางการแพทย์เพือ่ การท่องเทีย่ ว ให้พื้นที่ที่เป็น
- กลุ่มงานทรัพยากร
สถานที่ทอ่ งเที่ยวจัดทําแผนรองรับไว้ เพือ่ เสนอของบประมาณ
บุคคล
จากการท่องเทีย่ วหากได้รับการแจ้งจัดสรรงบประมาณจากการ
ท่องเที่ยวในปีงบประมาณ 2558
10) การเฝ้าระวังโรคระบาดข้ามแดน การดําเนินงาน IHR เน้นให้
ผู้บริหารทุกท่านให้ความสําคัญ
11) งบประมาณสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับ service
plan ให้พื้นทีก่ ลับไปทบทวนแผนพัฒนาบุคลากรเรียงอันดับ
ความสําคัญ และดูความจําเป็นว่าพื้นที่ตอ้ งการรับสนับสนุนส่ง
บุคคลากรไปพัฒนาด้านใดเพื่อรองรับการดําเนินงาน service
plan

3. การ
ดําเนินงาน
service plan
สาขาทารกแรก
เกิด

4.การขึ้น
ทะเบียนจ่าย
ตรงค่า
รักษาพยาบาล
และค่าบริการ
ด้านสุขภาพ ใน
หน่วยบริการ
ปฐมภูมิ

มติที่ประชุม เห็นชอบ ตามแผน service plan สาขาทารก
แรกเกิด
¾ มอบ ทีม CFO พิจารณาเรื่องการเงินของแผน service
plan สาขาทารกแรกเกิด
¾ มอบกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล รวบรวมข้อมูลด้านการ
พัฒนาบุคคลากรที่อยู่ในแผนดังกล่าว และเรียงลําดับ
ความสําคัญเพือ่ เป็นข้อมูลในการสนับสนุนงบประมาณ
สนับสนุนการพัฒนาบุคคลากร
¾ มอบกลุ่มงานยุทธศาสตร์ รวบรวมข้อมูลเกีย่ วกับการ
ขอรับสนับสนุนเครื่องมือ เพื่อเป็นคลังความต้องการ
รองรับการเสนอขอรับงบประมาณ โดยเรียงลําดับ
ความสําคัญ
มติที่ประชุม เห็นด้วย ในประเด็นดังนี้
การขึ้นทะเบียนผู้ใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล
¾
กรณีผู้ป่วยนอกต้องเป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจํา ผู้รับ
เบี้ยหวัดบํานาญและบุคคลในครอบครัว ที่มีชอื่ ในฐานข้อมูล
ประชากรในพื้นที่ โปรแกรม HOSXP ที่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ
จาก Website กรมบัญชีกลาง บุคคลดังกล่าวหากมีสิทธิซ้ําซ้อน
(ประกันสังคม,อปท ฯลฯ) ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการจ่ายตรงได้
การมารับบริการ
¾ กรณีที่ตรวจสอบแล้วมีชื่อ : มีการกรอกใบสมัคร
ลงทะเบียน ณ สถานพยาบาล ที่จะเข้ารับการรักษาก่อน กรณี
ผู้ป่วยนอกสามารถใช้ระบบจ่ายตรงได้หลังจากลงทะเบียนแล้ว
15 วัน และ ในช่วง 15 วันนั้น หากต้องเข้ารักษาพยาบาลให้นํา
ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลไปวางเบิกกับต้นสังกัด(หนังสือรับรอง
การมีสิทธิสําหรับโครงการผู้ป่วยนอกรักษาต่อเนื่อง แบบ
7101/1 ยื่นได้ถึงวันที่ 30 ก.ย 59 เท่านั้น หลังจากนั้นให้ใช้
ระบบจ่ายตรงแทน)
¾ มอบ สาธารณสุขอําเภอปัว และทีมงาน พร้อมด้วยกลุ่ม
งานบริหารงานทั่วไป นิตกิ าร หาแนวทางการดําเนินงานที่เป็นไป
ตามระเบียบ และต้องทําข้อตกลงกันในพื้นที่เรื่องการบริหาร
จัดการคนไข้

ผลการดําเนินงาน
- ดําเนินการรวบรวม
แล้ว

- ทีม CFO
- กลุ่มงานทรัพยากร
บุคคล
- กลุม่ งานพัฒนา
ยุทธศาสตร์
- กลุ่มงานบริหารงาน อยู่ระหว่างการ
ทั่วไป นิตกิ าร
ดําเนินงาน
- สาธารณสุขอําเภอปัว
และทีม

-๑๖-

เรื่อง
5.การแต่ตั้ง
คณะกรรมการ
จัดการเงิน
สวัสดิการ
โรงพยาบาล

ข้อสรุปทีป่ ระชุม
ผู้รบั ผิดชอบ
ผลการดําเนินงาน
มติที่ประชุม มอบให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการมาตามดูเรื่อง - กลุม่ งานบริหารงาน -อยู่ระหว่างการ
ดําเนินงาน
การดําเนินงานการจัดการเงินสวัสดิการโรงพยาบาลโดยอาศัย ทัว่ ไปและนิติการ
ระเบียบของกระทรวงสาธารณสุข มอบให้กลุ่มงาน
บริหารงานทั่วไปและนิติการ ช่วยดําเนินการ

