
รายงานการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 1 ครั้งที่ 1 / 2561 
วันที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 15.30 - 17.00 น. 
ณ หองประชุม C71 อาคารผูปวยนอกและฉุกเฉิน ชัน้ 7 

โรงพยาบาลนครพิงค ตาํบลดอนแกว อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
รายช่ือผูมาประชุม  

1. นพ.ธงชัย  เลิศวิไลรัตนพงศ ผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตฯ 1  ประธาน 

2. นพ.ไพศาล  ธัญญาวินิชกุล สาธารณสุขนิเทศกเขตสุขภาพท่ี 1  

3. นพ.ทศเทพ   บุญทอง  นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 

4. นพ.ประเสริฐ  กิจสุวรรณรัตน นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดลําปาง 

5. นพ.นิพนธ  พัฒนากิจเรือง นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนาน 

6. นพ.ขจร   วินัยพานิช นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดแพร 

7. นพ.จตุชัย  มณีรัตน  นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดแมอองสอน 

8. นพ.วิทยา  พลสีลา  นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดลําพูน 

9. นพ.ไกรสุข  เพชระบูรณิน นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดพะเยา 

10. นพ.วรัญู  จํานงประสาทพร (แทน) นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม 

11. นพ.ธํารง  หาญวงศ ผูอํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค  

12. นพ.ไชยเวช  ธนไพศาล ผูอํานวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห 

13. นพ.ธานี   ล้ิมทอง  ผูอํานวยการโรงพยาบาลลําปาง 

14. นพ.วรเชษฐ  เตชะรักษ ผูอํานวยการโรงพยาบาลลําพูน 

15. พญ.จิรพร  ภัทรนุธาพร ผูอํานวยการโรงพยาบาลพะเยา 

16. พญ.สุวรรณา  ตีระวณิชย ผูอํานวยการโรงพยาบาลแพร 

17. นพ.พงษพจน  ธีรานันตชัย ผูอํานวยการโรงพยาบาลศรีสังวาลย 

18. นพ.วิชญ  สิริโรจนพร ผูอํานวยการโรงพยาบาลฝาง 

19. นพ.ภราดร  มงคลจาตุรงค ผูอํานวยการโรงพยาบาลนาน 

20. นพ.ดนัย   ภัทรเธียรสกุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลเชียงคํา 

21. นพ.สมศักด์ิ  โสฬสลิขิต ผูอํานวยการโรงพยาบาลหนองมวงไข 

22. นพ.วัชรพงษ  คําหลา  ผูอํานวยการโรงพยาบาลเวียงปาเปา 

23. นพ.สุรพันธ  แสงสวาง ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพเชียงใหม 

24. นพ.วรพงษ  สําราญทิวาลัย ผูอํานวยการโรงพยาบาลธัญญารักษเชียงใหม 

25. นพ.ปริทรรศ  ศิลปะกิจ (แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลสวนปรุง 

26. นายอภิชาต  มูลฟอง  (แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม 

27. นางอุมา   วันดี  (แทน) ผูอํานวยโรงพยาบาลมะเร็งลําปาง  

28. นางสาวจิตรรัตน  ปองทอง  (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานควบคุมโรคท่ี 1  

29. นางสาวอุมา  วันดี  (แทน) ผูอํานวยโรงพยาบาลมะเร็งลําปาง  

30. นายถาวร  ขาวแสง  ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1 เชียงใหม 

31. นายสังคม  วิทยนันทน ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรการแพทย เชียงใหม 
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32. นายธานี   กลอมใจ  ผูอํานวยการวิทยาลัยบรมราชชนนี พะเยา 

33. นายทวีศิลป  ชัยชนะ  สาธารณสุขอําเภอสันปาตอง  

34. นางอําภา   ทองประเสริฐ หัวหนาสํานักงานเขตสุขภาพท่ี 1 

 

ผูไมมาประชุม   

1. นพ.อําพร  เอ่ียมศรี  ผูอํานวยการโรงพยาบาลแมวาง  ติดราชการ 

2. นพ.สัมพันธ  กองเงิน  ผูอํานวยการโรงพยาบาลจอมทอง  ติดราชการ 

3. นพ.ธวัชชัย  ฉันทวุฒินันท ผูอํานวยการโรงพยาบาลปาซาง  ติดราชการ 

4. นพ.ทศพล  ดิษฐศิริ  ผูอํานวยการโรงพยาบาลแมสะเรียง ติดราชการ 

5. นพ.นพรัตน  วัชระขจรกุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลงาว  ติดราชการ 

6. นพ.สุชาญ  ปริญญา  ผูอํานวยการโรงพยาบาลจุน  ติดราชการ 

7. นพ.กฤตพงษ  โรจนวิภาต ผูอํานวยการโรงพยาบาลเวียงสา  ติดราชการ 

8. นพ.วีรวัต  อุครานันท ผูอํานวยการโรงพยาบาลธัญญารักษแมฮองสอนติดราชการ 

9. พญ.นงนุช  ภัทรอนันตนพ ผูอํานวยการศูนยอนามัยท่ี 1 เชียงใหม ติดราชการ 

10. นพ.มนตรี  นามมงคล ผูอํานวยการศูนยสุขภาพจิตท่ี 1 เชียงใหม  ติดราชการ 

11. นางกุลธิดา  ศิริวัฒน  ผูอํานวยการศูนยอนามัยท่ี 1 เชียงราย ติดราชการ 

12. นางวราพร  วันไชยธนวงศ ผูอํานวยการวิทยาลัยบรมราชชนนี เชียงใหม ติดราชการ 

13. นางจรวยพร  ทะแกลวพันธุ ผูอํานวยการวิทยาลัยบรมราชชนนี ลําปาง ติดราชการ 

14. นายปนนเรศ  กาศอุดม  ผูอํานวยการวิทยาลัยบรมราชชนนี แพร ติดราชการ 

15. นายนิพนธ  ปนธาดา  สาธารณสุขอําเภอแมลานอย  ติดราชการ 

16. นายวิเชียร  สุวรรณรัตน สาธารณสุขอําเภอแมฟาหลวง  ติดราชการ 

17. นายธวัช   สิทธิยศ  สาธารณสุขอําเภอภูพียง   ติดราชการ 

18. นายอุดม  พานิช  สาธารณสุขอําเภอสันติสุข   ติดราชการ 

19. นายไพรัช  วงศจุมปู  สาธารณสุขอําเภอเมืองพะเยา  ติดราชการ 

20. นายสมาน  พรวิเศษศิริกุล สาธารณสุขอําเภอปาซาง   ติดราชการ 

21. นายบุญเรือง  อินตาคํา  สาธารณสุขอําเภอแมทะ   ติดราชการ 

ผูเขารวมประชุม 

1. นายผดุชชัย  เคียนทอง ผูชวยผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี 1 

2. นพ.สุนทร  สุริยพงศกร นายแพทยเช่ียวชาญดานเวชกรรมปองกัน สสจ.ลําพูน 

3. นพ.ศุภชัย  บุญอําพันธ นายแพทยเช่ียวชาญดานเวชกรรมปองกัน สสจ.แพร 

4. นพ.สุธิต   คุณประดิษฐ รองผูอํานวยการฝายการแพทย รพ.ลําพูน 

5. นพ.พงษศักด์ิ  โสภณ  รองผูอํานวยการฝายการแพทย รพ.นครพิงค 

6. นพ.สุรศักด์ิ  มีพันธ  รองผูอํานวยการฝายการแพทย รพ.ลําปาง 

7. นพ.เอกชัย  คําลือ  นายแพทยเช่ียวชาญดานเวชกรรมปองกัน สสจ.เชียงราย 

8. พญ.เยาวลักษณ  จริยพงศไพบูลย รองผูอํานวยการฝายผลิตบุคลากรทางการแพทย รพ.เชียงราย 
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9. พญ.ศิรินิภา  อินทรพาณิชย รองกลุมงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ รพ.เชียงรายฯ 

10. นายถาวร  ขาวแสง  ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 ชม. 

11. นางขจีรัตน  บุญวิวัฒนาการ นักวิชาการเช่ียวชาญดานการสงเสริมและพัฒนา สสจ.เชียงราย 

12. นางรุงตะวัน  หุตามัย  หน.กลุมงานพัฒนายุทธศาสตร สสจ.เชียงใหม 

13. นางสมพร  กิจสุวรรณรัตน หน.กลุมงานพัฒนายุทธศาสตร สสจ.ลําปาง 

14. นายเฉลิม  ใจอุน  หน.กลุมงานพัฒนายุทธศาสตร สสจ.พะเยา 

15. นางพัชรี   อรุณราษฎร หน.กลุมงานพัฒนายุทธศาสตร สสจ.แพร 

16. นางดารา  เรือนเปง หน.กลุมงานพัฒนายุทธศาสตร สสจ.ลําพูน 

17. นางสาวบุญยรัตน ศรีอาวัชนาการ หัวหนางานแผนงานและประเมินผล รพ.ลําปาง 

18. นางสาวปยธิดา  พิชัย  หัวหนางานแผนงานและประเมินผล รพ.แพร 

19. นางขจีรัตน  บุญวิวัฒนาการ นักวิชาการสาธารณสุขเช่ียวชาญ สสจ.เชียงราย 

20. นางปยะฉัตร  ธนเกียรติสกุล นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสจ.เชียงใหม 

21. นายธีรศักด์ิ  วงศใหญ  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ รพ.เชียงคํา 

22. นายสรัญ  อิตะวัน  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสจ.เชียงราย 

23. นายเสกสรร  ชางเขียว นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสจ.แพร 

24. นางสาวพัชรี  รําไพ  นักวิชาการสาธารณสุข สสจ.พะเยา 

25. นายชนาชล  บุญปน  นักวิชาการสาธารณสุข สสจ.พะเยา 

26. นายกรกช  วิจิตรจรัสแสง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สสจ.ลําปาง 

27. นายธรรมรัตน  บุญสูง  นักวิทยาศาสตรการแพทยชํานาญการพิเศษ ศูนยวิทยฯ ชม. 

28. นางอิสรีย  นุติประพันธ เจาพนักงานธุรการ รพ.นครพิงค 

29. นางทิพยวรรณ  เยาวกุล  เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน รพ.ลําปาง 

30. นางภรภัทร  สิมะวงศ  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ รพ.สวนปรุง 

31. นางปยมนย  ภัทรเธียรสกุล พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ.เชียงคํา 

32. นางอังศุมาลิน  บัวแกว  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ สสจ.แพร 

33. นายชาลี   เอ่ียมมา  หัวหนางานตรวจราชการ สํานักตรวจราชการ 

34. นายนครินทร  เกียรติอนันต นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สนง.เขตสุขภาพท่ี 1 

35. นางอมาวสี  สันทัดวนิช นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.เขตสุขภาพท่ี ๑ 

36. นางสาวผองศิริ  ศิริสุวรรณจิตร นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.เขตสุขภาพท่ี ๑ 

37. นายภราดร  โอฬารจันทโรทัย นักวิเคราะหนโยบายและแผน  สํานักงานเขตสุขภาพท่ี ๑ 

38. นายกิจพิพัฒน  อินตะแกว นักวิชาการสาธารณสุข  สํานักงานเขตสุขภาพท่ี ๑ 

39. นางสาวทัตพิชา  ลิมปประเสริฐกุล นักวิชาการสาธารณสุข  สํานักงานเขตสุขภาพท่ี ๑ 

40. นางสาวนฤมล  สารอินจักร นักวิชาการสาธารณสุข  สํานักงานเขตสุขภาพท่ี ๑ 

41. นางสาวเวนุกา  เขงคา  นักวิชาการสาธารณสุข  สํานักงานเขตสุขภาพท่ี ๑ 

42. นางสาวสุธาสินีย  พาศรี  นักวิชาการสาธารณสุข  สํานักงานเขตสุขภาพท่ี ๑ 

43. นางชนัญชิดา  เนตรประสาท นักวิชาการสาธารณสุข  สํานักงานเขตสุขภาพท่ี ๑ 

44. นางวิรัลพัชร  ปนะถา  นักวิชาการสาธารณสุข  สํานักงานเขตสุขภาพท่ี ๑ 
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45. นายสุภัทร  บุญประเสริฐ นักทรัพยากรบุคคล สํานักงานเขตสุขภาพท่ี ๑ 

46. นางกัญชพร  ราวเรือง  นักวิชาการพัสดุ สํานักงานเขตสุขภาพท่ี ๑ 

47. นายพงษดนัย  ชัยสิทธ์ิ  นักจัดการงานท่ัวไป สํานักงานเขตสุขภาพท่ี ๑ 

48. นางสาวปุญญาพร อึงพินิจการดี เจาพนักงานธุรการ สํานักงานเขตสุขภาพท่ี ๑ 
 

เริ่มประชุมเวลา 15.00 น. 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจงที่ประชุมทราบ (ผูตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 1) 

1.1 ประเด็นช้ีแจงการประชุมระดับกระทรวงสาธารณสุข 
จาการประชุมระดับกระทรวงสาธารณสุขใหทบทวนประเด็นท่ีสําคัญ โดยช้ีแจงผานชองทาง Line ผูบริหาร เร่ืองประเด็น
การปฏิรูปท้ัง 4 กลุมเพ่ือทราบในเร่ืองของกรอบแนวคิดการดําเนินการตาง  ๆ 
  * ประเด็น NHPB และ RHPB รายละเอียดในสวนคณะกรรมการ และรูปแบบเปนอยางไร เปนความเห็นในท่ี
ประชุมการนํา 3 คณะรวมกันเปน RHPB ซ่ึงไมมีรูปแบบ กรอบแนวคิดตองมีการปรับ NHPB และเลือกเร่ืองท่ีสําคัญ โดยมี
คณะกรรมการกล่ันกรองซ่ึงตองปรับบทบาทในระดับสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยตองเปนกองยุทธศาสตรและ
แผนงานดูแลในเร่ืองน้ี 
  * ประเด็นการปรับโครงสรางของกรม โดยคณะรัฐมนตรีจะทําการเย่ียมทุกกรม เพ่ือใหเสนอการปฏิรูปของแตละ
กรม และการปรับบทบาทของโรงพยาบาลท่ีอยูในกรมตางๆ และการมี NHPB และ RHPB มองถึงการนําสถานบริการออก
จาก สป. ตองมีการปฏิรูปและวางกรอบใหเห็นทิศทาง 
  * ประเด็นสารสนเทศ ไมมีการปฏิรูปแตเนนการพัฒนาใหชัดเจนและดีมากข้ึน 
   * ประเด็นดานกําลังคน ใหมองกําลังคนระบบ ไมมองเฉพาะภายในระบบของ สป. อยางเดียว  
  * ประเด็นการเงินการคลังมีแนวคิดท่ีชัดเจนแตการแปลงสูการปฏิบัติเปนอยางไร และการนํา Six Building Box 
เปนแนวทาง การดูเร่ือง Service Delivery  และเร่ืองการจายเงินใหสถานบริการตองมีการปฏิรูป   
มติท่ีประชุม รับทราบ 

1.2 การบริหารจัดการโรควัณโรค 
 ปญหาการตายจากโรควัณโรคมีอัตราท่ีสูงการแกปญหา ตองมองเร่ืองการคัดกรอง การดําเนินงานตองจํากัด
กลุมเปาหมายในการคัดกรองเปนจุด  ๆหรือจํากัดในกลุมอายุเกิน 65 ป ท่ีเปนโรคเบาหวาน โรคหัวใจ ในกลุม COPD ทําให
พบจํานวนผูปวยมากกวา การคัดกรองแบบ Gyn expert ทุกจังหวัดตองมีการดําเนินงาน เน่ืองจากเขตสุขภาพท่ี 1           
มีผลการคัดกรองนอย การคัดกรองแบบ Gyn expert สามารถบอกเช้ือด้ือยาได และไมเสียคาใชจาย มอบประธาน Sevice 
plan สาขาวัณโรคปรึกษาทีมงานระดับเขตฯ  
มติท่ีประชุม รับทราบ 

1.3 การวางระบบการขับเคล่ือน service plan ป 2561 เพ่ือนําไปสูการเปล่ียนแปลงใหรวบรวมและแลกเปล่ียนในแตละ
จังหวัดเพ่ือใหเกิดการขับเคล่ือน เนน 4 เร่ือง ดังน้ี 
 - มหัศจรรย 1,000 วันแรกของชีวิตมีการประชุมผาน VDO Conference โดยมอบ MCH Board ของจังหวัด
นําเสนอซ่ึงมีการกํากับติดตามอยู โดยเนน 6 ประเด็น  
     1. แมตาย, การเย่ียมเสริมพลัง, การคัดกรองหญิงต้ังครรภ  
     2. Anemia Pregnancy  
     3. Preterm และ LBW  
     4. Exclusive Breastfeeding  
     5. DSPM  
     6. ภาวะซีดในเด็กปฐมวัย 
มติท่ีประชุม มอบโรงพยาบาลพะเยา บริหารจัดการ และดําเนินการ 
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  - ระบบบริการในพ้ืนท่ีสูง เขาถึงยาก ในสวน สสช. มีการจัดการระบบบริการ และการดําเนินการอยางไร การทํา
ขอมูล และรายละเอียดเพ่ือทบทวนระบบบริการใน สสช. หรือ สุขศาลา ในกรณีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา พระราชทาน 
เพ่ือเปนรูปแบบท่ีเหมาะสมในการพัฒนาระยะส้ัน และระยะยาว 
มติท่ีประชุม มอบจังหวัดแมฮองสอน และเชียงใหม บริหารจัดการ และดําเนินการ 
  - Health Literacy : General Key Message 66 ขอ ใชในการประเมินและการส่ือสาร เพ่ือปรับเปล่ียน
พฤติกรรมใหเกิดความรอบรูดานสุขภาพ โดยมีงบประมาณสนับสนุนเร่ืองน้ีเพ่ือใหเปนสถานบริการท่ีรับรูเร่ืองสุขภาพ กรณีท่ี
มีงานวิจัย และการพัฒนาสามารถขอสนับสนุนงบประมาณจาก สบรส. ได เน่ืองดวยเปนเร่ืองสําคัญในการขับเคล่ือน PP 
มติท่ีประชุม มอบกรมอนามัย บริหารจัดการ และดําเนินการ 
  - Digital Transformation เปนจุดเร่ิมตนในการขับเคล่ือนตอในอนาคต ทุกสถานบริการตองมี โดย Digital 
Transformation ประกอบดวย 3 สวน ดังน้ี 
 1. Digital digitization เปน Fully Digital Computer การทําใหระบบ Digital ครอบคลุมกิจการในสถานบริการ 
              ทุกประเภท 
 2. Coordination content การแปลง content digital ใหอยูในรูปแบบ digital format เพ่ือนําไปวางแผนงาน  
              คาดการณสถานการณโรคตางๆ 
 3. Process Transformation การปรับกระบวนการทํางานและระบบการทํางาน เขาสูระบบ Digital เชน การนํา 
              ขอมูล Digital ไปวิเคราะหการจัด business model ของการจัดบริการใหมและการวางแผนในอนาค  
มติท่ีประชุม มอบสสจ.พะเยา บริหารจัดการ และดําเนินการ   

ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 1 ครั้งท่ี 7/2560  
 วันท่ี 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ หองประชุมสุรินทร – สมพร โอสถานุเคราะห ช้ัน 6 
อาคารนวมินทรราชประชาภักดี โรงพยาบาลลําปาง ตําบลหัวเวียง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง (รองผูอํานวยการสํานักงาน
เขตสุขภาพท่ี 1)  
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรรมการเขตสุขภาพท่ี 1 คร้ังท่ี 7/2560  
  (หากมีประเด็นแกไขเพ่ิมเติมใหประสานทีมเลขาฯ จากสํานักงานเขตสุขภาพท่ี 1) 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 
- 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ 
4.1 COO 
- 
4.2 CIO      
-  
4.3 CFO 
4.3.1 วิกฤตทางการเงินการคลังไตรมาสท่ี 1  และการกํากับติดตาม LOI (นพ.ประเสริฐ  กิจสุวรรณรัตน นายแพทย
สาธารณสุขจังหวัดลําปาง) 
 - สถานการณการเงิน เม่ือวันท่ี 24 มกราคม 2561 เงิน Hard Ship รอยละ 100  เงิน OP,PP ไตรมาสแรก    
50% จะไมมีวิกฤตระดับ 7 เน่ืองจากมีเงินโอนเขามาเติม แตทําใหไตรมาส 2 - 4 จะมีวิกฤตระดับ 7 เน่ืองจากเงินท่ีได
สถานบริการระดับ F ไดรับเงินมากกวาสถานบริการระดับ M เม่ือเทียบกับผลรวมของเงินท่ีไดรับจัดสรร เนนยํ้าใหผูบริหาร
กับกําติดตามแผนการเงินการคลัง (Planfin)  
 ในการบริหารจัดการภายในหนวยงานเพ่ือประเมินรายไดและคาใชจาย หลังส้ินไตรมาส 2 ใหทบทวนแผน Planfin 
ในการกํากับศูนยเคลม กับศูนยรายได ในปงบประมาณ 2560 ไดสรางทีมสอบทานจํานวน 2 รุน  
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 รุนท่ี 1 จัดข้ึนใน จังหวัดเชียงราย คือ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะหและโรงพยาบาลแมจัน  
 รุนท่ี 2 จัดข้ึนในจังหวัดนาน คือ โรงพยาบาลนาน และโรงพยาบาลเวียงสา  
 การจัดอบรมในท้ังสองรุนจะทดลอง 8 จังหวัด แบงเปนรุนละ 4 จังหวัด ทีมสอบทานท่ีเขารวมอบรมของแต
จังหวัดใหลงพ้ืนท่ีตรวจสอบระดับอําเภอ เพ่ือตรวจสอบการจัดเก็บรายไดและการสงเคลม การควบคุมคาใชจายใหนํา
แนวทางจากการอบรมไปปฏิบัติตอ สงสรุปในไตรมาสท่ี 2  
 - ในไตรมาส 1 มี 2 โรงพยาบาลท่ีติดวิกฤตระดับ 7 คือ โรงพยาบาลเวียงสา และโรงพยาบาลพระยุพราชเดนชัย      
ซ่ึงเกิดจากการบริหารจัดการภายในจังหวัดหมุนเงินเร็ว ทําใหควบคุมคาใชจายไมไดจึงทําใหเกิดสภาวะวิกฤต ดังน้ันในไตร
มาส 2 ไมควรนําเงินสดท่ีมีอยูไปดําเนินงานเปนสินทรัพยมากเกินไป เพราะจะทําใหภาระหน้ีเพ่ิมมากข้ึน  
 - เม่ือส้ินรอบบัญชีวันท่ี 1 จังหวัดจะดึงงบทดลองของทุกหนวยบริการในสังกัด ท้ังน้ี หนวยบริการควรบันทึกบัญชี
อยางนอย 15 – 20 วันทําการ ในปท่ีผานมาเม่ือตรวจสอบแลวพบวาเม่ือส้ินงวดบัญชีไมมีการบันทึกบัญชีรายไดเน่ืองจาก
ศูนยจัดเก็บรายไดไมนําสงใหบัญชี ดังน้ันการบริหารจัดการภายในหนวยบริการจึงเปนส่ิงสําคัญขอความรวมมือนายแพทย
สาธารณสุขจังหวัด กํากับ ติดตามในการบันทึกบัญชีรายไดดวย 
 -   เนนยํ้าในเร่ืองการบริหารพัสดุ การบริหารคลังสินคา การตามจายหน้ี หน้ีบริการ คาตอบแทน เม่ือกํากับ 
ติดตามท้ัง 5 ประเด็นแลวจะพบปญหาวิกฤต 6 – 7 ประมาณรอยละ 15 – 20 ในไตรมาส 2 ใหดําเนินการติดตาม
ภายในจังหวัดเพ่ือหาแนวทางเพ่ือไมใหเกิดวิกฤต 7 เงินกองทุน IP ในการจัดสรรหลังจากไตรมาส 2 – 3 จะทําใหเกิด
สภาพคลองมากข้ึน แตในไตรมาสท่ี 4 จะทําใหโรงพยาบาลขนาดใหญอาจประสบปญหาขาดสภาพคลองทางการเงิน  
 - ในไตรมาสท่ี 1 มีประเด็นท่ีตองควบคุม กํากับ ติดตาม เน่ืองจากพบวิกฤตในระดับ 5 และ 6 
 - ไตรมาสท่ี 2 ใหตรวจสอบวิกฤตระดับ 4 ,5 ,6 เชน หน้ีบริการขามปจะตองดําเนินการติดตามอยางนอย 3 คร้ัง
เพ่ือตัดหน้ีสูญ และปรับปรุงบัญชี หากไมดําเนินการใหทบทวนในเร่ืองการขอรับการชวยเหลือรวมท้ังปรับ LOI ให CFO 
เขตชวยกํากับ ติดตาม และรายงาน ท้ังน้ีผูบริหารจะตองกํากับ รายงานและชวยสรุปประเด็นปญหาตาง ๆ เนนเน้ือหา 
ประเด็นท่ีตองกํากับ ติดตามเปนกรณีพิเศษ คือ บัญชียา ฯ เพ่ือลดตนทุน และคาใชจาย 
มติท่ีประชุม - ใหผูบริหารกํากับติดตามการจัดการตามมาตรการของคณะกรรมการ CFO และใหความสําคัญการ 
    บริหารจัดการ ติดตามการใชงบประมาณเร่ืองงบลงทุนของกลุมโรงพยาบาลจังหวัดซ่ึงภาพรวมยังไมมี 
         ความคืบหนาท้ังส่ิงกอสราง และครุภัณฑ และในสวนของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ชวยเรงรัด 
    เน่ืองจากมีความลาชาต้ังแตเร่ืองกอหน้ีผูกพัน ลงนามสัญญาและการดําเนินการ ในภาพรวมไมถึง 20%  
    และการวางแผนการดําเนินงานในป 2562 

4.4 CHRO      
4.4.1 งบเงินอุดหนุนพัฒนาศักยภาพบุคลากรรองรับ Service Plan ป พ.ศ 2561  
(นางขจีรัตน บุญวิวัฒนาการ นักวิชาการสาธารณสุขเช่ียวชาญ สสจ.เชียงราย) 
 สืบเน่ืองจากการไดรับงบประมาณและไดจัดทําโครงการเสนอเพ่ือจัดสรรงบประมาณ ขณะน้ีกองบริหารการคลังได
โอนเงินจัดสรรใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด และโรงพยาบาลท่ีรับผิดชอบของแตละโครงการ ในชวงเดือนมกราคม 
2561 เปนท่ีเรียบรอยแลว โดย Focal Point ตองจัดทําโครงการเพ่ือเสนอผูตรวจราชการลงนามอนุมัติในโครงการ 
ปจจุบันเสนอโครงการเพ่ืออนุมัติแลวท้ังหมด 17 โครงการ คงเหลือ 2 โครงการ ขอความรวมมือ Focal Point จัดทํา
โครงการเสนออนุมัติผานสํานักงานเขตสุขภาพท่ี 1 เพ่ือเบิกเงินในระบบ GF เขาในระบบบัญชีของหนวยงานเพ่ือดําเนิน
ตามแผนงานโครงการตอไป 
มติท่ีประชุม ใหผูรับผิดชอบแตละโครงการท่ีเหลือรีบดําเนินการและสงโครงการเพ่ืออนุมัติ โดยสงมาท่ีสํานักงานเขตสุขภาพท่ี 1  
  และการติดตามการดําเนินโครงการจะมีการกํากับติดตามผูรับผิดชอบโครงการทุกวันท่ี 5 ของเดือน 
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 4.4.2 สรุปการประชุมคณะกรรมการพิจารณาพ้ืนท่ีเพ่ือการยายหมุนเวียนแพทย ทันตแพทย เภสัชกร และเพ่ือจัดสรร
แพทย ทันตแพทย เภสัชกร ผูทําสัญญาของกระทรวงสาธารณสุข  
(พญ.เยาวลักษณ จริยพงศไพบูลย รองผูอํานวยการฝายผลิตบุคลากรทางการแพทย รพ.เชียงรายประชานุเคราะห) 
 การยายหมุนเวียนและผลการจัดสรร  ประจําป  2560 มีการยายหมุนเวียนแพทย  ทันตแพทย  เภสัชกร  
ประจําป 2560  จํานวน  2  รอบ  รวมเปน 553  ราย 
 ผลการจัดสรรแพทย  ทันตแพทย  เภสัชกร  ประจําป 2560 ไดปฏิบัติงานชดใชทุนในกระทรวงสาธารณสุข 
แพทย จํานวน 2,045 ราย, ทันตแพทย จํานวน 629 ราย และเภสัชกร จํานวน 351 ราย 
แผนดําเนินการ การยายหมุนเวียนแพทย ทันตแพทย เภสัชกร ประจําป 2561 
 -  ประชาสัมพันธ              วันท่ี 19 ธ.ค. 60 - 17 ม.ค. 61 
 -  เปด website แสดงความจํานงขอยาย   รอบท่ี 1  วันท่ี 18-26 ม.ค. 61 
      รอบท่ี 2  วันท่ี   5-7 มี.ค. 61 
 -  ประชุมพิจารณาการยาย  รอบท่ี 1  วันท่ี 27 ก.พ. 61 
      รอบท่ี 2  วันท่ี 27 มี.ค. 61 
 -  ประกาศผลการยาย          รอบท่ี 1  วันท่ี   2 มี.ค. 61 
      รอบท่ี 2  วันท่ี 30 มี.ค. 61 
หลักเกณฑการยายและเกณฑการพิจารณายาย 
 -  แพทย  คงหลักเกณฑเดิมป 2560 
 -  ทันตแพทย เภสัชกร  เกณฑการพิจารณาการยาย พิจารณาจากขอมูลปฏิบัติงานจริง  กรอบอัตรากําลัง  ภาระ
งาน อัตรากําลังตามท่ี สป. กําหนด   
กําหนดการจัดสรรแพทย ทันตแพทย เภสัชกร เขตสุขภาพท่ี 1 ประจําป 2561 
 -  วันท่ี 15 พ.ค. 61 เภสัชกรรับหนังสือสงตัว 
 -  วันท่ี 15 พ.ค. 61 แพทย CPRD, ODOD, Fammed, พพล. รับสัมฤทธิบัตร(เชา) , ปฐมนิเทศ(บาย) 
 -  วันท่ี 16 พ.ค. 61 อบรมปฐมนิเทศแพทย, ทันตแพทย, เภสัชกร(เชา) การหย่ังเสียงเลือกพ่ืนท่ี (บาย) 
 -  วันท่ี 17 พ.ค. 61 แพทย ทันตแพทย เลือกพ้ืนท่ีและรับหนังสือสงตัว 
เกณฑและแนวทางการจัดสรรพ้ืนท่ีสําหรับแพทย ทันตแพทย เภสัชกร ผูทําสัญญาของกระทรวงสาธารณสุข  ประจําป 
2561 แพทย ใชแนวทางปฏิบัติเดิมป 2560 ทันตแพทย และเภสัชกรจัดสรรใหโรงพยาบาล  สํานักงานสาธารณสุข  ตาม
อัตรากําลัง และระดับความขาดแคลน 
วาระอ่ืนๆ 
 1.  แพทยผูทําสัญญาลาออกใหแจงสถาบันภายใน 30 วัน นับจากวันท่ีมีคําส่ังพนจากการปฏิบัติงาน  และสําเนา
แจงสถาบันพระบรมราชชนก  และกองบริหารทรัพยากรบุคคล  สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทราบ 
 2.  เสนอใหมีการจัดทําแนวทางในการรับแพทยใชทุนจากคณะแพทย เขาปฏิบัติงานในกระทรวงสาธารณสุข 
 3.  มีการสํารวจพบวาแพทยใชทุนบรรจุใหมท่ีลาออกจากราชการเปนแพทยท่ีไมใชทุนรัฐบาล  สงผลกระทบตอ
จํานวนแพทยในรพ.ชุมชน  ในปท่ี 2-3 มีการเสนอ ใหมีการจัดทํามาตรการแกไข เชน การเก็บคาฝกอบรม การทําสัญญา
ในระหวางการใชทุน ฯลฯ  ท้ังน้ีตองศึกษาในแงกฎหมายเพ่ิมเติม 
มติท่ีประชุม - กรณีการฝกท่ีจังหวัดแพรเม่ือครบปท่ี 2 และปท่ี 3 ควรมีการกําหนดสถานท่ีฝกเน่ืองจากวาจะไมมี 
    แพทยเลือกสถานท่ีฝก 
  - กรณีการแจงสถานท่ีฝกแลวสถานการณเปล่ียนแปลงควรใหผูตรวจราชการพิจารณากําหนดสถานท่ีฝก 
    แลวปฏิบัติตามคําส่ังใหปฏิบัติราชการในแตละสถานท่ีฝก  
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4.5 CSO 
4.5.1 สาขาแพทยแผนไทย เร่ืองโรงงานผลิตยาสมุนไพรสนับสนุนเขตสุขภาพท่ี1  
(นพ.ศุภชัย บุญอําพันธ นายแพทยเช่ียวชาญดานเวชกรรมปองกัน สสจ.แพร) 
 การแพทยแผนไทยเร่ืองโรงงานผลิตยาสมุนไพรท่ีผามาตรฐาน GMP ฐานการผลิตภาพรวมประมาณจากการใชในป 
2560 โดยประมาณการผลิตยาสมุนไพร ป 2561 เพ่ิมจากป 2560 รอยละ 10 ของการใชปผานมา แตเน่ืองจาก
โรงงานการผลิตไมทันประกอบกับการผาน GMP ท้ังหมดจึงตองมีการซ้ือขายยาสมุนไพรระหวางกัน ขอความรวมมือการซ้ือ
ขายระหวางกันกรณีท่ีโรงงานผลิตไมไดมีการใชยาท่ีมีการผลิตในจังหวัด และโรงงานผลิตยาในเขตสุขภาพท่ี 1 และตาม
แหลงผลิต และการสนับสนุนภายในจังหวัดในการบริหารจัดการ 
มติท่ีประชุม ควรมีการผลิตยาใหเปน Product และทําใหถูกลงตามแผนท่ีวางไว ขอความรวมมือการใชยาสมุนไพรเพ่ิมข้ึน 
  ในบางจังหวัดท่ีมีการใชนอย และขอใหจังหวัดท่ีมีโรงงานผลิตยาสมุนไพรทําใหผานตามมาตรฐาน GMP  

4.5.2 Cluster COC นําเสนอผลการดําเนินงานและเรงรัดการดําเนินงาน  
(นพ.ศุภชัย บุญอําพันธ นายแพทยเช่ียวชาญดานเวชกรรมปองกัน สสจ.แพร) 
 COC ประเด็นเร่ือง Care plan มีดารเรงรัดการจายงบประมาณของกระทรวงสาธารณสุข แตเงินอยูท่ี อปท.     
โดยตองรับผิดชอบรวมกัน ในรายจังหวัดเรงรัดการเบิกจายงบประมาณของเขตสุขภาพท่ี 1 ท้ังจังหวัดเชียงราย             
และจังหวัดเชียงใหม การขับเคล่ือนเร่ือง Care plan ในกรณีใหคืนเงินไปท่ี สปสช. โดยให อปท. ถอนคืนตองแจงผูวา
ราชการจังหวัดแตละทองท่ีทราบกอน 
มติท่ีประชุม - ใหทุกจังหวัดท่ีไมมี Care plan กํากับติดตามใหสง Care plan และการเบิกจายเปนเร่ืองขององคกร 
    ปกครองสวนทองถ่ิน สวนไมมีการเบิกจายข้ึนอยูกับผูวาราชการจังหวัดของแตละจังหวัดในการส่ังการใน 
    การถอนการเบิกจายเงิน และการเปล่ียนการเบิกจายจากทองถ่ินเปน สป.  
  - การสง Care plan ตองทําหนังสือปะหนาถึงนายกฯของแตละทองถ่ินถือวาเปนการสง Care plan ท่ี
สมบูรณ 
  - ป 2559 จังหวัดเชียงใหมและจังหวัดเชียงรายใหดําเนินการจัดสง Care plan จํานวนตามท่ีกําหนด 
  - การดําเนินการสง Care plan ป 2560 ใหทําเหมือนป 2559 เพ่ือนําไปสูการแกไขปญหาตอไป 
 
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 
5.1 COO  
5.5.1 โอนงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการดานสุขภาพแรงงานตางดาวและเหย่ือการคามนุษย  
(นางอําภา ทองประเสริฐ หัวหนาสํานักงานเขตสุขภาพท่ี 1) 
 เน่ืองดวยกระทรวงสาธารณสุขโดยกองบริหารสาธารณสุข ไดโองบประมาณใหเขตสุขภาพท่ี 1 เพ่ือสนับสนุนการ
จัดบริการดานสุขภาพแรงงานตางดาวและการคามนุษย ป 2560 ไดโอนงบประมาณดังกลาวใหโรงพยาบาลนครพิงค 
จํานวนเงิน 80,000 บาท ท่ีประชุมคณะกรรมการเขตฯ มีมติมอบใหจังหวัดเชียงรายเปนผูดําเนินการ ในสวนของป 
2561 ขอนําเรียนเพ่ือพิจารณามอบหมายใหจังหวัดไหน ในการดําเนินการตามงบประมาณท่ีไดรับสนับสนุน 
มติท่ีประชุม มอบหมายการดําเนินงานสวนของงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการดานสุขภาพแรงงานตางดาว 
  และเหย่ือการคามนุษย ใหจังหวัดเชียงรายดําเนินการ  
5.2 CIO  
5.2.1 พิจารณางบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนโครงการระดับเขต ปงบประมาณ 2561 (งบประมาณ
สํานักงานเขตสุขภาพท่ี 1 และงบ PPA) 
(พญ.สุวรรณา ตีระวณิชย ผอํานวยการโรงพยาบาลแพร) 
 ประเด็นปรึกษาโครงการระดับเขตฯตามแผนท่ีมีการแบงเปน Cluster และตาม Special Issue โดยทําแผนงาน
โครงการเพ่ือเสนอของบประมาณของเขตฯ และเขตฯไดปรับแยกโครงการท่ีสามารถใชงบประมาณสวนของงบ PPA ป 
2561 และสวนโครงการท่ีไมใชงบ PPA ไดสงโครงการเพ่ือปรับใหม ปรึกษาในท่ีประชุมเน่ืองจากงบประมาณในสวนของ 
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งบประมาณสํานักงานเขตสุขภาพท่ี 1 ยังไมมีการจัดสรร จากแผนงานจะมีการประชุมคณะทํางานเปนหลัก ตองการใหมี
การดําเนินงานตามแผนงานโครงการไปกอนเพ่ือใหไดผลงานตามท่ีเปาหมายท่ีวางไว โดยเนนการจัดประชุมเปน VDO 
Conference หรือ Web Conference และขอสนับสนุนการประชุมจากโรงพยาบาล เพ่ือดําเนินการตามแผนงานของ
โครงการ 
มติท่ีประชุม งบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนโครงการระดับเขต ปงบประมาณ 2561 งบประมาณ 
  สํานักงานเขตสุขภาพท่ี 1 ผูตรวจราชการฯ จะดําเนินการติดตามงบฯ สวนการบริหารจัดการและการ 
  ดําเนินงานจะแจงใหทราบอีกคร้ัง 
5.3 CFO  
- 
 
5.4 CHRO  
5.4.1 การขอใชตําแหนงวางของสวนราชการ ในเขตสุขภาพท่ี 1  
(นางขจีรัตน บุญวิวัฒนาการ นักวิชาการสาธารณสุขเช่ียวชาญ สสจ.เชียงราย) 
 - การขอใชตําแหนงวางของสวนราชการ จํานวน 3 อัตรา กรณีผูตรวจราชการเปนผูมีอํานาจในการพิจารณาการใช
ตําแหนงวาง 

 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 
 
 - การขอใชตําแหนงวางของสวนราชการ ท่ีตองขอไป สป. ในเขตสุขภาพท่ี 1 จํานวน 8 อัตรา โดยผานความ
เห็นชอบของคณะกรรมการเขตสุขภาพ 

 
มติท่ีประชุม   เห็นชอบ การขอใชตําแหนงวางของสวนราชการ 7 อัตรา ยกเวน ตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุข  
  ของสสจ.พะเยา ตองมีเหตุผลและขอมูลประกอบท่ีชัดเจนแลวนําเขาเสนอในท่ีประชุมอีกคร้ัง 
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 - การขอรับจัดสรรตําแหนง 3 อัตรา ดังน้ี 
  1. โรงพยาบาลลําพูน ขอรับจัดสรรตําแหนงนายแพทยปฏิบัติการ สาขาศัลยศาสตร จํานวน 1 ราย 
      คือ นายวิวัฒน ย้ิมโกศล เพ่ือเขารับการบรรจุเขารับราชการ (ไมเกินกรอบข้ันสูง) 
  2. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําพูน ขอรับจัดสรรตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุข จํานวน 1 ราย 
      คือ นางกุหลาบทิพย พิทักษรัตนนุกูล เพ่ือบรรจุกลับบุคคลเขารับราชการ 
  3. โรงพยาบาลปาซาง จังหวัดลําพูน ขอรับจัดสรรตําแหนงนักจิตวิทยาคลินิก จํานวน 1 ราย 
      คือ นส.ชัฌฏา ลอมศรี เพ่ือรับโอนขาราชการ สังกัดกรมสุขภาพจิต 
มติท่ีประชุม   เห็นชอบ 
 
5.4.2 การขอปรับปรุงตําแหนง/เปล่ียนสายงาน 

 
มติท่ีประชุม   เห็นชอบ 
 
5.4.3 การขออนุมัติลูกจางช่ัวคราวรายเดือน เกินกรอบ FTE 80 % แตไมเกิน 100 % จํานวน  18   อัตรา 

 
มติท่ีประชุม   เห็นชอบ การขออนุมัติการจางลูกจางช่ัวคราวรายเดือนของโรงพยาบาลแพร สวนการขออนุมัติการจาง 
  ลูกจางช่ัวคราวรายเดือนท่ีเหลือไมเห็นชอบเน่ืองจากเปนการจางท่ีผูกพัน และกรณีพยาบาลวิชาชีพเกิน 
  กรอบอัตรากําลังข้ันตํ่า  80 % FTE แตไมเกิน 100 % ไมสามารถจางไดจากมติ ครม. ใหหลีกเล่ียงการ 
  จางไปกอน 
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5.4.4 การขออนุมัติพนักงานกระทรวงฯ  เกินกรอบ FTE 80 % แตไมเกิน 100 % จํานวน  2   อัตรา 

 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบการจางพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุข ของโรงพยาบาลปาย 1 อัตรา 
สวน โรงพยาบาลแมสะเรียง ตําแหนง นายชางเทคนิค ใหดูความเหมาะสมตามเกณฑของระดับสถานบริการและใหกลับมา
พิจารณาอีกคร้ัง โดยใหเหตุผลความจําเปนท่ีชัดเจนข้ึน 
 
5.4.5 การขออนุมัติยายขาราชการ เกินกรอบ FTE 80 % แตไมเกิน 100 % จํานวน  17   อัตรา 

 
มติท่ีประชุม   เห็นชอบ การขอยายตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลพะเยา  
  - โรงพยาบาลแมทา ตําแหนง เจาพนักงานสาธารณสุข เห็นชอบในหลักการ แตตองมีการยายท่ีมีการ 
    แลกเปล่ียนกัน  
  - ตําแหนงท่ีเหลือใหนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดลําพูนทบทวนรายการการขออนุมัติยาย และ 
    โรงพยาบาลแมลานอย โดยใหรายละเอียดเพ่ิมเติมประกอบการยายขาราชการ 

5.4.6 การจัดสรรอัตรากําลังพนักงานราชการ (คร้ังท่ี 2) 
 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขไดจัดสรรอัตรากําลังพนักงานราชการ (คร้ังท่ี 2) ใหเขตสุขภาพท่ี 1 จํานวน 
31 อัตรา ดังน้ี 
 - สวนราชการในเขตสุขภาพท่ี 1 จํานวน 23 อัตรา (เขตพิจารณาจัดสรรใหจังหวัดตามสวนขาด) ข้ันตอนการ
ดําเนินการจัดสรรตําแหนงและกระจายอัตรากําลังพนักงานราชการ และไดจัดสรรพนักงานราชการคร้ังท่ี2 
 - ตําแหนงท่ีจัดสรรตามนโยบายเรงดวน จํานวน 8 อัตรา 
มติท่ีประชุม   - สวนราชการในเขตสุขภาพท่ี 1 จํานวน 23 อัตรา (เขตพิจารณาจัดสรรใหจังหวัดตามสวนขาด) ข้ันตอน
    การดําเนินการจัดสรรตําแหนงและกระจายอัตรากําลังพนักงานราชการ 
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  - ตําแหนงท่ีจัดสรรตามนโยบายเรงดวน ให สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบริหารจัดการ สวนของ 
    โรงพยาบาล ใหโรงพยาบาลน้ัน  ๆพิจารณา 
  - ใหทบทวนเหตุผลท่ีสนับสนุนการพิจารณา  
  - ประธาน CHRO ขอจัดทําDraft โดยหารือรวมกับ CFO เพ่ือสงรางในการพิจารณากอนวันท่ี  
    15 กุมภาพันธ 2561 เพ่ือสงใหสวนกลางตอไป 
 
ระเบียบวาระที่ 6 

6.1 สํานักงานเขตสุขภาพที่ 1 

6.1.1 งานกีฬาเขตสุขภาพท่ี 1 (นพ.ศุภชัย บุญอําพันธ นายแพทยเช่ียวชาญดานเวชกรรมปองกัน สสจ.แพร) 
 กําหนดการจัดการแขงขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ เขตสุขภาพท่ี 1 ประจําป 2561 ระหวางวันท่ี 23 – 24 

กุมภาพันธ 2561 ณ. โรงยิมสนามกีฬาองคการบริหารสวนจังหวัดแพร โดยพิธีเปดวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2561           

และกิจกรรมสัมพันธ เวลา 18.00 – 22.00 น. ณ ศูนยอาหารบานแสงจันทร จังหวัดแพร การเขารวมการแขงขัน

แบงเปนทีม 8 จังหวัดของเขตสุขภาพท่ี 1 กีฬาท่ีจัดแขงขันแบงเปน 7 ประเภท งบประมาณจัดการแขงขันขอสนับสนุน

จากโรงพยาบาล ระดับ A จํานวนเงิน 80,000 บาท โรงพยาบาลระดับ S จํานวนเงิน 50,000 บาท และโรงพยาบาล

ระดับ M  จํานวนเงิน 30,000 บาท 

มติท่ีประชุม เห็นชอบรายละเอียดการจัดงานกีฬาเขตสุขภาพท่ี 1 และกําหนดการท่ีเปล่ียนแปลงจะแจงท่ีประชุมทราบ 

  ตอไป 

 

6.2 สํานักงานสาธารณสุขจงัหวัด 

- 

6.3 ศูนยวิชาการ/โรงพยาบาลในกรม 

- 

6.4 คณะกรรมการตาง ๆ 

6.4.1 สรุปงานดานการพัฒนาคุณภาพทางหองปฎิบัติการ รังสีวิทยา และ เทคนิคการแพทย เขต 1 
(นพ.ไชยเวช ธนไพศาล ผูอํานวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห) 
รังสีวิทยา 
 1. เร่ืองการขาดแคลนนักรังสีการแพทย 
 กระทรวงมีแผนท่ีจะจัดสรรตําแหนงสําหรับวิชาชีพรังสีเทคนิค ไดจัดทํา MOU กับมหาวิทยาลัย 5 มหาวิทยาลัย  
เพ่ือใหรับนักเรียนทุนรังสีเทคนิคตามความขาดแคลนของกระทรวงสาธารณสุข จัดสรรตามเขตตาง  ๆโดยใชงบประมาณของ
โรงพยาบาลท่ีเขารวมโครงการ สัญญาการจัดสรรทุนแกนักเรียนในแตละจังหวัดเปนจํานวนเงิน 30,000 บาทตอทุนตอป  
การพิจารณาจัดสรรตําแหนงบรรจุ เปนไปตามสัญญากับกระทรวงเม่ือจบการศึกษาใหไปปฏิบัติหนาท่ีในโรงพยาบาลของรัฐ
ตามเง่ือนไข 
 2. ปญหาของการผานมาตรฐานคุณภาพทางหองปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย ของกระทรวงฯ 
 เขตสุขภาพท่ี 1 โรงพยาบาลชุมชน 5 แหงท่ีไมผานมาตรฐานคุณภาพทางหองปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย เน่ืองจากไมมีนักรังสี 
เปาหมาย ผานมาตรฐานคุณภาพทางหองปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยทุกโรงพยาบาล แผนการแกปญหาการขาดแคลนนักรังสี
ระยะยาวจากกระทรวง เพ่ิมคาตอบแทนเปนแรงจูงใจ สงนักเรียนทุน และสรางระบบดูแลใหคําปรึกษา หรือสงนักรังสีไป
ชวย โรงพยาบาลใกลเคียง 
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 3. ปญหาเร่ืองการหามนักรังสีฉีดcontrast media  
 แนะใหสงเรียนพยาบาลเฉพาะทางรังสี หลักสูตร 4 เดือน และทํา policy ของ รพ. เพ่ือรองรับใหพยาบาลท่ีอบรม
มาสามารถชวยเตรียมและฉีดcontrast ได 
 4. เร่ืองผลกระทบจากพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ.2559 ซ่ึงมีผลบังคับใชต้ังแต 1 กุมภาพันธ 2560 
เทคนิคการแพทย 
 1. การจัดทํารายงานและราคาอางอิงวัสดุวิทยาศาสตรการแพทยเขตสุขภาพท่ี ๑ ประจําป ๒๕๖๑ 
 โดยใชเกณฑการกําหนดราคาอางอิง โดยแยกตามกลุมระดับโรงพยาบาล  A S M1 M2 F1 F2 F3 
 2. การดําเนินการเครือขายการสงตรวจทางหองปฏิบัติการ (node) เขตสุขภาพท่ี ๑       
 มี 4 จังหวัด มีโรงพยาบาลท่ีเปน nodes คือ  
  โรงพยาบาลแมจัน จังหวัดเชียงราย, โรงพยาบาลเกาะคา จังหวัดลําปาง, รพ.เชียงคํา จังหวัดพะเยา และ 
 โรงพยาบาลสันทราย โรงพยาบาลสันปาตอง โรงพยาบาลฝาง โรงพยาบาลจอมทอง จังหวัดเชียงใหม พบวายังตอง
 พัฒนาดานการเรียกเก็บเงิน, การนําสงตัวอยาง และระบบสารสนเทศเพ่ือรายงานผล 
 3. ผลการพัฒนาคุณภาพเครือขายหองปฏิบัติการดานการแพทยและสาธารณสุขในเขตสุขภาพท่ี ๑  
  เปาหมายของหองปฏิบัติการท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานหองปฏิบัติการคือ ๑๐๐% 
 4. นโยบายความปลอดภัยในการใหเลือด  
 โดยหองปฏิบัติการทางธนาคารเลือดตองผานการรับรองรายการทดสอบทางธนาคารเลือดตามมาตรฐานสากล (ซ่ึง 
 โรงพยาบาลท้ังหมดในเขต 1 ยังไมผาน ISO แตผานแค LA) เปาหมายใหนํารองในเครือโรงพยาบาลสมเด็จ       
 พระยุพราช ทุกแหงกอน สําหรับในเขตสุขภาพท่ี ๑ มี 3 แหง ไดแก รพ.สมเด็จพระยุพราชปว จ.นาน รพ.สมเด็จ
 พระยุพราชเดนชัย จ.แพร และ รพ.สมเด็จพระยุพราชเชียงของ จ.เชียงราย : ผานมาตรฐาน 1 แหงคือ รพ.สมเด็จ
 พระยุพราชปว จ.นาน 
มติท่ีประชุม ขอใหผูบริหารศึกษาขอมูล เน่ืองดวยหลายเร่ืองท่ีเสนอเปนท่ีนาสนใจ   เนนเร่ืองราคา LAB ใหทบทวน 
  กํากับติดตามขอมูล และหามาตรการในการตอรอง 
 
      ปดประชุมเวลา  16.30 น. 
      นายกิจพิพัฒน อินตะแกว นักวิชาการสาธารณสุข 
      นางอําภา ทองประเสริฐ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
      ผูบันทึกและสรุปรายงานการประชุม 
 

 


