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เอกสารหมายเลข 1

ข้อสรุปการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
ครั้งที่ 7/2560วันพุธที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
ผู้รับผิดชอบ
เรื่อง
ข้อสรุปทีป่ ระชุม
ผลการดําเนินงาน
1.เรื่องจากที่ประชุม -ข้อสรุปจากทีป่ ระชุม สป.สัญจร เน้นเรื่องโรควัณโรค ซึ่ง กลุ่มงาน
สํานักปลัดกระทรวง
ประเทศไทย พบผู้ป่วยสูงเป็นอันดับ 14 ของโรค การ
ควบคุม
สาธารณสุข สัญจร
ค้นหาต่ํา รักษาหายขาดต่ํา เชื้อดื้อยาสูง
โรคติดต่อ
2.เรื่องจากที่ประชุม ๑. สํานักงานเขตสุขภาพที่ ๑ จะจัดประชุมเตรียมความ ทุกกลุ่ม
คณะกรรมการเขต
พร้อมให้กับบุคลากร เจ้าหน้าที่การเงิน ,พัส ดุ ของเขต งาน/ทุก
สุขภาพที่ 1 ครั้งที่4 สุขภาพที่๑(๘ จังหวัด) ด้านการบริหารจัดการ จัดซื้อจัด สถาน
จ้างตามระเบียบพัสดุใหม่ ที่จะเริ่มใช้วันที่ ๒๓ ส.ค.๒๕๖๐ บริการ
ก่อนใช้ระบบใหม่ต้องเคียร์ของเก่าให้เรียบร้อยก่อนและ
เขตฯ จะจัดทําแนวทางปฏิบัติ ให้ถือปฏิบัติทั้งเขต โดยมี
สสจ.เชียงราย เป็น Focal point ในเรื่องนี้
2. การประชุมวิชาการและสรุปตรวจราชการ ปี ๒๕๖๐
จั ด วั น ที่ ๙ - ๑๑ สิ ง หาคม ๒๕๖๐ ณ ศู น ย์ ป ระชุ ม
นานาชาติคุ้มคํา จ.เชียงใหม่
๓. การประเมินคุณธรรมความโปร่งใส (ITA) ปี ๒๕๖๐
สสจ.ลําปาง เป็น Focal point ในเรื่องนี้ ได้เชิญ
เจ้าหน้าที่จังหวัด/อําเภอเป้าหมายประชุมชี้แจงการจัดทํา
หลักฐานเชิงประจักษ์และคณะกรรมการ ITA เขตสุขภาพ
ที่ ๑ ตรวจเอกสารพร้อมชี้แจงรายละเอียดในประเด็นที่ไม่
ผ่านให้หน่วยรับตรวจจัดส่งเอกสารตามเงื่อนไขโดยเสนอ
ให้จังหวัดจัดประชุมแลกเปลีย่ นเรียนรู้ช่วยเหลือหน่วยงาน
ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ในไตรมาส ๔ เพื่อจัดทําเอกสารหลักฐาน
เชิงประจักษ์ให้ครบถ้วนตามเกณฑ์ประเมิน (จ.น่าน มี ๔
แห่ง)
4.การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ สสจ.พะเยา เป็น
Focal point ในเรื่องนี้ การตายไม่ทราบสาเหตุ Cause
of Death (iLL-define) ผลการดําเนินงานไตรมาสที่ ๓
จังหวัดน่าน เป็นอันดับ ๑ ของเขตร้อยละ ๒๐.๑๘
5. การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ DHDC ศูนย์
สารสนเทศระดับอําเภอ เขตจัดทําเกณฑ์การประเมิน
และให้ทุกอําเภอประเมินตนเอง ผลการดําเนินงานไตร
มาสที่ ๓ จังหวัดน่าน เป็นอันดับ ๗ ของเขต ,ลําดับที่ ๘
คือ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
6. แนวทางการพัฒนา Intermediate Care ของเขต ๑
สสจ.แพร่ เป็น Focal point ในเรื่องนี้ ให้ขยายการใช้
โปรแกรมเตียง ๕ สี กําหนดTime line การพัฒนาใน
๘ จังหวัด และเก็บข้อมูลให้เป็นแนวทางเดียวกัน
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เรื่อง
3.การจัดเขตพื้นที่
บริการโรงพยาบาล
น่าน และ
คปสอ.ภูเพียง

ข้อสรุปทีป่ ระชุม
1.จากการประชุ ม ในอํ า เภอภู เ พี ย ง เลื อ กการบริ ห าร
จัดการคือ พื้นที่เขตรอยต่อ ให้โอนรายหัวการลงทะเบียน
(uc) ไป รพ.น่าน ทั้งหมด งบ OP PP IP รพ.น่านเป็น
ผู้ รั บ ทั้ ง หมด การบริ ห ารจั ด การงบประมาณมอบให้
รพ.น่าน ทั้งหมดโดยให้หมู่บ้านหัวเวียงเหนือกับบ้านคั้งถี่
(ติด รพ.น่าน) เข้ารับการรักษาโดยไม่ต้องมีใบส่งตัวจาก
รพ.สต.
2.สายบั ง คั บ บั ญ ชา รพ.สต.ขึ้ น กั บ สสอ.ภู เ พี ย ง(ติ ด
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน) การประชุม คปสอ.ใน
พื้นที่เขตรอยต่ออาจต้องเข้า 2 แห่ง คือ คปสอ.ภูเพียง
และ คปสอ.เมือง
3.การบริ ก ารในพื้ น ที่ เขตรอยต่ อ เดิ ม ที่ รพ.ภู เ พี ย ง
ดําเนินการขอให้เป็น รพ.น่าน ดําเนินการเช่น ออกอําเภอ
เคลื่อนที่ การควบคุมโรคระบาด
4. รูปแบบการบริหารจัดการ ร.พ.น่านรับเป็นผู้บริหาร
การเงินทั้งหมด จ่าย Fix cost ให้ รพ.สต.และเงินอื่นใดที่
พึงได้รับ
5. รพ.น่าน ขอสนับสนุนเงิน Extra ก้อนหนึ่งย้อนหลัง
โดยขอคิดเงินที่ได้รับทั้งปีงบ 60 แล้วหักค่าใช้จ่ายของ
ภู เ พี ย งออก เนื่ อ งจากไม่ อ ยู่ ใ นเงื่ อ นไขที่ นพ.สสจ.ให้
การบ้าน ขอให้พิจารณารายละเอียดดูก่อน
1.เป็ น วาระจั ง หวั ด น่ า น :“เมื อ งเข้ ม แข็ ง แหล่ ง อาหาร
4.วาระจังหวัดน่าน
ประกอบด้วย4 มิติ : ด้าน
ด้านอาหารปลอดภัย ปลอดภัย สุขใจที่น่าน”
สิ่งแวดล้อม ด้านสุขภาพ ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคม
และการเตรียมการ
โครงการจัดซื้อผักผลไม้ 2.เป็ น นโยบายกระทรวงสาธารณสุ ข :จั ง หวั ด น่ า น มี
ปลอดสารฆ่าแมลง
โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการฯใน Phase2 ปีงบ 2560
สําหรับโรงพยาลใน
พื้นที่นําร่อง คือ รพ.น่าน และ รพ.สมเด็จพระยุพราชปัว
จังหวัดน่าน
3. กิ จ กรรมสํ า คั ญ ของ สสจ.น่ า น (ที ม วางระบบ,
สนับสนุน, นิเทศ ติดตาม)
- จัด Training Course พัฒนาสมรรถนะ
QC Team ของโรงพยาบาล บริษัทประชารัฐและกลุ่ม
เกษตรกร เพื่อทําหน้าที่ “ตรวจวิเคราะห์แบบทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วม”
- ทําหน้าที่ Auditor นิเทศ ติดตาม สุ่มเก็บตัวอย่าง
ผักและผลไม้ จาก โรงพยาบาลวิเคราะห์หาสารฆ่าแมลง
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
ข้อสั่งการจากที่ประชุม คาดว่าจะต้องทําทุกโรงพยาบาล
เนื่องจากเป็นโครงการที่ได้รับประโยชน์

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มงาน
คุ้มครอง
ผู้บริโภค

ผลการดําเนินงาน

กระทรวงสาธารณสุขมี
นโยบายให้ดําเนินงาน
โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย
โดยเน้นการทํางานเชิง
บูรณาการร่วมกับทุก
ภาคส่วน โดยกลุ่มงาน คบส.
สสจ.น่าน ได้แจ้งอําเภอ
ตามหนังสือ ที่ นน
0032.004/4093 ลง
วันที่ 18 ส.ค. 2560
เรื่องแนวทางการปฏิบัติ ใน
การดําเนินงานโรงพยาบาล
อาหารปลอดภัย
สังกัดสํานักปลัดกระทรวง
สาธารณสุข เพือ่ ให้พื้นที่ถือ
ปฏิบัติตามแนวทาง และ
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เรื่อง
4.วาระจังหวัดน่าน
ด้านอาหารปลอดภัย
และการเตรียมการ
โครงการจัดซื้อผักผลไม้
ปลอดสารฆ่าแมลง
สําหรับโรงพยาลใน
จังหวัดน่าน (ต่อ)

5.แนวทางปฏิ บั ติ เ พื่ อ
เร่ ง รั ด การจั ด หาพั ส ดุ
ก่ อ นพระราชบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ า ย
ประจํ า ปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2561

ข้อสรุปทีป่ ระชุม

ผู้รับผิดชอบ

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ กลุ่มงาน
2561 มีผลบังคับวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ใช้ มีดังนี้
บริหารงาน
1. การทราบยอดเงินที่จะนํามาใช้ในการจัดหาพัสุดตาม ทั่วไป
ระเบียบฯพ.ศ. 2535 ให้ถือว่าทราบยอดเงินงบประมาณ
รายจ่ายปะจําปี เมื่อคณะกรรมมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 แล้วเสร็จก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติใน
วาระที่ 2
2. หลังจากทราบยอดเงินตามข้อ 1 แล้วให้ส่วนราชการ
ดําเนินการเผยแพร่ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจนถึงขั้นตอนได้ตัว
ผู้ขายหรือผู้รับจ้างไว้ก่อนได้ เว้นแต่ขั้นตอนการลงนามใน
สั ญ ญาหรื อ ข้ อ ตกลงเป็ น หนั ง สื อ ให้ ป ฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไข้ ที่
กําหนด
3. ให้ ส่ ว นราชการที่ จ ะจั ด หาพั ส ดุ กํ า หนดเป็ น เงื่ อ นไข
เอกสารประกาศจัดซื้อจัดจ้างไว้ด้วยว่าการจัดซื้อหรือการจัด
จ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ได้ ต่ อ เมื่ อ พระราชบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 แจ้งผ่านจากสํานักงบประมาณ
แล้ว สําหรับกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
เพื่อการจัดหาในครั้งดังกล่าว ส่วนราชการสามารถยกเลิก
การจัดหาได้
4. ในการบันทึกข้อมูลในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)ส่วนราชการสามารถดําเนินการ
บันทึกข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้างได้ทันทีโดยไม่ต้องระบุ
รหัสงบประมาณและรหัสแหล่งของเงิน แต่ทั้งนี้ส่วนราชการ
ต้องบันทึกรหัสงบประมาณและรหัสแหล่งของเงินให้แล้ว
เสร็จก่อนการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ผลการดําเนินงาน
จังหวัดน่านได้ผ่านเกณฑ์
“จังหวัดต้นแบบระบบ
คุณภาพ งานอาหาร
ปลอดภัย” โดยได้รับ
โล่รางวัลและเกียรติบัตร
จากรองปลัดกระทรวง
สาธารณสุข (นพ.สุวรรณชัย
วัฒนายิ่งเจริญชัย)
ในเวทีประชุมวิชาการ
กระทรวงสาธารณสุขจังหวัด
อุดรธานี เมื่อวันที่
8 กันยายน 2560
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เรื่อง
5.แนวทางปฏิ บั ติ เ พื่ อ
เร่ ง รั ด การจั ด หาพั ส ดุ
ก่ อ นพระราชบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ า ย
ประจํ า ปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2561 (ต่อ)

ข้อสรุปทีป่ ระชุม
ผู้รบั ผิดชอบ
ผลการดําเนินงาน
เน้นย้ําไปยังผู้บริหารทุกแห่ง ให้เลือกผู้ปฏิบัติงาน กลุ่มงานบริหารงาน
ที่มีความรู้ในเรื่องระเบียบและดําเนินงานให้ได้ตามพรบ. ทั่วไป
ใหม่ โดยจุดสําคัญของพรบ.ฉบับใหม่นี้คือข้อมูลที่สําคัญที่
จะนํ า ขึ้ น บนเวบไซต์ จะมี ก ารติ ด ตามจากส่ ว นกลางที่
เข้ ม ข้ น ระหว่ า งนี้ ส่ ว นราชการจึ ง ต้ อ งดํ า เนิ น การตาม
ระเบี ย บฯพ.ศ. 2535 และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม เอกสาร
หลักฐานที่ทําก่อนวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ยังคงต้องใช้
ระบบเดิม
ข้อสั่งการจากที่ประชุม ให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน
ศึ ก ษาระเบี ย บตามพรบ.ใหม่ เพื่ อที่จ ะได้ ดํา เนิ น งานได้
อย่างถูกต้องและไม่ผิดระเบียบในการปฏิบัติงาน

6.สถานการณ์การเงิน
การคลัง ไตรมาส 3
/2560

1.สถานการณ์การเงินการคลังของโรงพยาบาล ในไตรมาส คณะกรรมการ
ที่ 3 ไม่มี โรงพยาบาลที่ประสบปัญหาด้านการเงินการ CFO
คลัง ระดับ 7 แต่มีระดับ 6 ได้แก่โรงพยาบาลสันติสุข
และระดับ 4 ได้แก่ โรงพยาบาลท่าวังผา
2.จากข้อมูล Riskscore ณ ไตรมาสที่ 3 ทางเขตสุขภาพ
ที่ 1 ให้ความสําคัญ โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยง ได้แก่
โรงพยาบาลสั นติ สุข และ โรงพยาบาลนาหมื่น โดยเขต
ขอให้ ร ายงานสถานการณ์ แ ละแผนการดู แ ลไปยั ง เขต
สุขภาพที่ 1 ทั้งนี้โรงพยาบาลสันติสุขและนาหมื่น ได้ทํา
ประมาณการขอรับสนับสนุนเข้ามา ประมาณ 4 ล้านบาท
ซึ่งทางคณะกรรมการ CFO จะมีการพิจารณากันอีกครั้ง
ว่าจะสนับสนุนในลักษณะใด
3.ข้อมูลประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังจังหวัด
น่าน 7 Plus Efficiency Score โรงพยาบาลที่ได้ ระดับ
C ลงมา ได้แก่ โรงพยาบาลเวียงสา โรงพยาบาลสันติสุข
และโรงพยาบาลบ่อเกลือ โดยเมื่อดูในรายละเอียดจะ
พบว่ า ระยะเวลาถั่ ว เฉลี่ ย ส่ ว นใหญ่ ก ารเรี ย กเก็ บ หนี้
ประกันสังคม มีระยะเวลาเกิน 60 วัน โดยเฉพาะใน
โรงพยาบาลบ่อเกลือ ที่มีข้อมูลผิดปกติ คือ มีวันติดลบถึง
218 วัน
4. ข้อสังเกตจาก Planfin ที่มีรายจ่ายเกิน 5% ได้แก่
โรงพยาบาลท่าวังผา และโรงพยาบาลนาหมื่น
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เรื่อง
6.สถานการณ์การเงิน
การคลัง ไตรมาส 3
/2560 (ต่อ)

7.การดําเนินงาน
Intermediate care
เขตสุขภาพที่ 1

ข้อสรุปทีป่ ระชุม
5. สรุปผลการได้รับโอนค่าชดเชยค่าบริการทางการแพทย์
จากการจัดบริการผู้ป่วยใน พบโรงพยาบาลที่ได้รับจัดสรร
เงิน IP เพิ่มขึ้นตามผลงานและค้างรับการโอนค่าชดเชย
ได้แก่ โรงพยาบาลทุ่งช้าง โรงพยาบาลเชียงกลาง และ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว คาดว่าจะได้รับโอน
ประมาณ 20 ล้านบาท แต่เมื่อคํานวนแล้วที่ได้รับจริงกับ
ผลงานได้ไม่เท่ากันเนื่องจากมีการหักชําระบัญชี OP refer
หากเงินรายรับ OP Cap ไม่มีให้หักหรือคงเหลือไม่พอหัก
ชําระบัญชี จะหักจากรายรับอื่นๆของหน่วยบริการ
6. สรุปโดยภาพรวมสถานการณ์การหักเงินเดือนและ
รายรั บ ขั้ น ต่ํ า ของจั ง หวั ด น่ า น พบหั ก เงิ น เดื อ นต่ อ
ประชากร UC เพิ่มขึ้น ,รายรับขั้นต่ําและประชาการ UC
ลดลง Hardship ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2559 และจังหวัด
น่านมีประชากร UC ต่อ CUP น้อยที่สุดในเขต
7. ทางคณะกรรมการ CFO มีแผนจะลงติดตามเยี่ยม
สอบทานระบบบั ญ ชี โรงพยาบาลสั น ติ สุ ข และ
โรงพยาบาลนาหมื่น
8. การตามจ่ายหนี้ ระหว่าง โรงพยาบาล ปี 2560 ให้มี
การตามจ่ายหนี้ระหว่างปัวกับลูกค่าย visit ละ 155 บาท
และระหว่างโรงพยาบาลพื้นที่รอยต่อ บ่อเกลือ กับ เฉลิม
พระเกยรติ ,สันติสุข กับ ปัว Visit ละ 100 บาท
1.ขอบเขตการพัฒนาระบบบริการ Intermediate
care เขตสุขภาพที่ 1 กลุม่ เป้าหมาย ผูป้ ่วย 4 กลุ่มโรค
Head injury, Stroke, Chronic Wound care, post
operative physical therapy และผู้ป่วยทัง้ หมดที่ไม่
จําเป็นต้องอยู่ในรพศ,/รพท. ส่งไปดูแลต่อที่ รพช. เช่น
ผู้ป่วยเตียง 5 สี (ขาว-เขียว), ผู้ป่วย Palliative, ผู้ป่วยรอ
ให้ ATB
2.แนวทางการพัฒนาระดับเขตสุขภาพที่ 1
2.1 ขยายการใช้โปรแกรมเตียง 5 สีไปทั้งเขต
2.2 พัฒนาโปรแกรม Thai refer & COC
2.3 พัฒนาการเก็บข้อมูลระดับเขตให้เป็นทิศทาง
เดียวกัน
3. กรอบการดําเนินงาน Intermediate care จ.น่าน
เป้าหมายในการดําเนินงาน ได้แก่ รพ. M2/F2 /F3
ทุกแห่งให้บริการ Intermediate care โดยโรงพยาบาล
น่าน มีการนําเสนอแนวทางการส่งต่อไป รพช. ในประเด็น
4 กลุ่มโรค

ผู้รบั ผิดชอบ
คณะกรรมการ
CFO

สถานบริการทุก
แห่ง

ผลการดําเนินงาน
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7.การดําเนินงาน
Intermediate care
เขตสุขภาพที่ 1 (ต่อ)

ข้อสรุปทีป่ ระชุม
ผู้รบั ผิดชอบ
โดยโรคเป้ า หมาย 4 กลุ่ ม โรค และผู้ ป่ ว ยไม่ สถานบริการทุก
จําเป็นต้องอยู่ใน รพศ./รพท. ปฎิบัติตามนโยบายของเขต แห่ง
สุขภาพที่ 1 ผลลัพธ์ที่ต้องการลดการ Re admit, ลด
complication
ในผู้ ป่ ว ยกลุ่ ม โรคที่ กํ า หนด,เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการใช้เตียง / เพิ่ม CMI / Sum Adj RW
ข้อสรุปจากที่ประชุม เบื้องต้น กระบวนการทํางานยังไม่
เป็นการทํางานร่วมกัน ขอให้ทําความเข้าใจ กระบวนการ
แล้วเตรียมความพร้อมทั้งบุคลากรและกระบวนการต่างๆ
ก่อน

ผลการดําเนินงาน

