รายงานการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 1 ครั้งที่ 2 / 2560
วันที่ 15 มีนาคม 2559 เวลา 13.00 – 16.30 น.

ณ หองประชุมสํานักงานเขตสุขภาพที่ 1 ชั้น 2 อาคารเทพรัตนราชสุดา
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร ตําบลดอนแกว อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------รายชื่อผูม าประชุม
1. นพ.รัฐวุฒิ
สุขมี
ผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตฯ 1 ประธาน
2. นพ.ไพศาล
ธัญญาวินิชกุล สาธารณสุขนิเทศกเขตสุขภาพที่ 1
3. รอยเอกภูรีวรรธน
โชคเกิด
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
4. นพ.ปจจุบัน
เหมหงษา
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดลําพูน
5. นพ.ทศเทพ
บุญทอง
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดแพร
6. นพ.ขจร
วินัยพานิช
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
7. นพ.ประเสริฐ
กิจสุวรรณรัตน นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดแมฮองสอน
8. นพ.วรินทรเทพ
เชื้อสําราญ
(แทน) นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดลําปาง
9. นางขจีรัตน
บุญวิวัฒนาการ (แทน) นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
10. นางสาวนันทนา
ปรีดาสุวรรณ (แทน) นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนาน
11. นางรัตนมาลา
เทียมถนอม
(แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค
12. นพ.ชนินทร
จารุวัฒนมงคล ผูอํานวยการโรงพยาบาลลําพูน
13. นพ.ไชยเวช
ธนไพศาล
ผูอํานวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห
14. พญ.สุวรรณา
ตีระวณิชย
ผูอํานวยการโรงพยาบาลแพร
15. นพ.วรเชษฐ
เตชะรักษ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลศรีสังวาลย
16. นพ.วิชญ
สิริโรจนพร
ผูอํานวยการโรงพยาบาลฝาง
17. นพ.สัมพันธ
กองเงิน
ผูอํานวยการโรงพยาบาลจอมทอง
18. นพ.บรรเจิด
นนทสูติ
(แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลลําปาง
19. นพ.วสันต
แกววี
(แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลนาน
20. นายธีรศักดิ์
วงศใหญ
(แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลเชียงคํา
21. นพ.ทศพล
ดิษฐศิริ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลแมสะเรียง
22. นพ.สมศักดิ์
โสฬสลิขิต
ผูอํานวยการโรงพยาบาลหนองมวงไข
23. นพ.ปริทรรศ
ศิลปกิจ
(แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลสวนปรุง
24. นางนุชนวรัตน
ศีลประเสริฐ (แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม
25. นายธนิต
เนตรกุล
สาธารณสุขอําเภอแมทะ
26. นายสมาน
พรวิเศษศิริกุล สาธารณสุขอําเภอปาซาง
27. นางอําภา
ทองประเสริฐ หัวหนาสํานักงานเขตสุขภาพที่ 1
ผูไมมาประชุม
1. พญ.จิรพร
ภัทรนุธาพร ผูอํานวยการโรงพยาบาลพะเยา
ติดราชการ
2. นพ.อําพร
เอี่ยมศรี
ผูอํานวยการโรงพยาบาลแมวาง
ติดราชการ
/ ผูไมมาประชุม…

3. นพ.นพรัตน
4. นพ.สุชาญ
5. นพ.วัชรพงษ
6. นพ.ธวัชชัย
7. นพ.กฤตพงษ
8. พญ.ธันยภัทร
9. นพ.สุรพันธ
10. นพ.วรพงษ
11. นพ.วีรวัต
12. นายนิพนธ
13. นายทวีศิลป
14. นายวิเชียร
15. นายสุรศักดิ์
16. นายเหรี่ยน
17. นายธวัช

-2วัชระขจรกุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลงาว
ติดราชการ
ปริญญา
ผูอํานวยการโรงพยาบาลจุน
ติดราชการ
คําหลา
ผูอํานวยการโรงพยาบาลเวียงปาเปา
ติดราชการ
ฉันทวุฒินันท ผูอํานวยการโรงพยาบาลปาซาง
ติดราชการ
โรจนวิภาต
ผูอํานวยการโรงพยาบาลเวียงสา
ติดราชการ
พงษเลาหพันธ ผูอํานวยการโรงพยาบาลมะเร็งลําปาง
ติดราชการ
แสงสวาง
ผูอํานวยการ รพ.สงเสริมสุขภาพเชียงใหม ติดราชการ
สําราญทิวาวัลย ผูอํานวยการโรงพยาบาลธัญญารักษเชียงใหมติดราชการ
อุครานันท
ผูอํานวยการโรงพยาบาลธัญญารักษแมฮองสอนติดราชการ
ปนธาดา
สาธารณสุขอําเภอแมลานอย
ติดราชการ
ชัยชนะ
สาธารณสุขอําเภอสันปาตอง
ติดราชการ
สุวรรณรัตน สาธารณสุขอําเภอแมฟาหลวง
ติดราชการ
สันกวาน
สาธารณสุขอําเภอจุน
ติดราชการ
เขียนโพธิ์
สาธารณสุขอําเภอสูงเมน
ติดราชการ
สิทธิยศ
สาธารณสุขอําเภอภูพียง
ติดราชการ

ผูเขารวมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

นพ.จตุชัย
พญ.อัจฉรา
นพ.ประจินต
นพ.สมมิตร
นพ.วิเชียร
พญ.กนกศรี
นายผดุชชัย
นพ.วีรพรรณ
นายชาลี
นางสิริหญิง
นางรุงตะวัน
นางสมพร
นางรัชฎาภรณ
นายวิเชียร
นางสาวบุญยรัตน
นางดารา
นางปรียานุช
นางปยพร

มณีรัตน
นายแพทยเชี่ยวชาญดานเวชกรรมปองกัน สสจ.เชียงใหม
ละอองนวลพานิชรองผูอํานวยการฝายการแพทย รพ.เชียงรายประชานุเคราะห
เหลาเที่ยง
ผูอํานวยการโรงพยาบาลวัดจันทรเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
สิงหใจ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล
ศิริ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลอมกอย
สมินทรปญญา นายแพทยชํานาญการพิเศษ รพ.ลําปาง
เคียนทอง
ผูชวยผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1
อินตะศรี
นายแพทยชํานาญการ รพ.จอมทอง
เอี่ยมมา
หัวหนากลุมตรวจราชการ สํานักตรวจและประเมินผล
ทิพยศรีราช สคร. 1 เชียงใหม
หุตามัย
หน.กลุมงานพัฒนายุทธศาสตร สสจ.เชียงใหม
กิจสุวรรณรัตน หน.กลุมงานพัฒนายุทธศาสตร สสจ.ลําปาง
วัชรประภาพงศ หน.กลุมงานพัฒนายุทธศาสตร สสจ.เชียงราย
สุวรรณมังกร หน.กลุมงานพัฒนายุทธศาสตร สสจ.แมฮองสอน
ศรีอาวัชนาการ หน.กลุมงานพัฒนายุทธศาสตร สสจ.ลําปาง
เรือนเปง
หน.กลุมงานพัฒนายุทธศาสตร สสจ.ลําพูน
เชิดชูเหลา
นักวิชาการสาธารณสุขสุขชํานาญการพิเศษ สสจ.พะเยา
เสารสาร
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ศูนยอนามัยที่ 1 เชียงใหม

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

นายอนุพงษ
นายณัฐวุฒิ
นางนงคราญ
นางปรานอม
นายชัชวาลย
นายวุฒิเลิศ
นางสาวสุพิศ
นางสาวบุญยรัตน
นางขวัญฤทัย
นายเกรียงศักดิ์
นายวุฒิฉัตร
นายยุทธนา
นายวุฒิการ
นายชาลี
นางสุปราณี
นางอมาวสี
นางสาวผองศิริ
นางพรพรรณ
นายสุธีร
นางสาวมณีรัตน
นางสาวสายพิรุณ
นายเกษมศักดิ์
นายภราดร
นายกิจพิพัฒน
นางสาวทัตพิชา
นางสาวนฤมล
นางสาวเวนุกา
นางสาวสุธาสินีย
นางชนัญชิดา
นางกัญชพร
นายพงษดนัย

เพียรไพรงาม นักวิชาการสาธารณสุขสุขชํานาญการพิเศษ รพ.เชียงคํา
ใจชมชื่น
นักวิชาการสาธารณสุขสุขชํานาญการ รพ.จอมทอง
เผากา
นักวิชาการสาธารณสุขสุขชํานาญการ สสจ.พะเยา
เห็นถูก
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสจ.เชียงราย
บุญเรือง
นักวิชาการสาธารณสุขสุข รพ.นครพิงค
กุนุ
นักวิชาการสาธารณสุขสุข สสจ.เชียงใหม
กิตติรัชดา
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ รพ.นครพิงค
ศรีอาวัชนาการ นักวิเคราะหนโยบายและแผน รพ.ลําปาง
ขยันตรวจ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ.ลําปาง
แสนคําวงศ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ รพ.นครพิงค
วงศใหญ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ รพ.เชียงคํา
ตาสุภา
นักวิชาการคอมพิวเตอร สสจ.เชียงใหม
เขมะวิชานุรัตน นายชางเทคนิคชํานาญการ สบส. 1 เชียงใหม
เอี่ยมมา
หัวหนางานตรวจราชการ สํานักตรวจราชการ
ดิษยะกมล
นักวิเคราะหนโยบายฯ ชํานาญการพิเศษ สนง.เขตสุขภาพที่ 1
สันทัดวนิช
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สํานักงานเขตสุขภาพที่ ๑
ศิริสุวรรณจิตร นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สํานักงานเขตสุขภาพที่ ๑
คํามาเร็ว
เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน สํานักงานเขตสุขภาพที่ ๑
ปมปวง
นักทรัพยากรบุคคล สํานักงานเขตสุขภาพที่ ๑
สมสุข
นักทรัพยากรบุคคล สํานักงานเขตสุขภาพที่ ๑
กิจธเนศ
นักทรัพยากรบุคคล สํานักงานเขตสุขภาพที่ ๑
สิงหตะแกว
นักวิชาการคอมพิวเตอร สํานักงานเขตสุขภาพที่ ๑
โอฬารจันทโรทัย นักวิเคราะหนโยบายและแผน สํานักงานเขตสุขภาพที่ ๑
อินตะแกว
นักวิชาการสาธารณสุข สํานักงานเขตสุขภาพที่ ๑
ลิมปประเสริฐกุล นักวิชาการสาธารณสุข สํานักงานเขตสุขภาพที่ ๑
สารอินจักร
นักวิชาการสาธารณสุข สํานักงานเขตสุขภาพที่ ๑
เขงคา
นักวิชาการสาธารณสุข สํานักงานเขตสุขภาพที่ ๑
พาศรี
นักวิชาการสาธารณสุข สํานักงานเขตสุขภาพที่ ๑
เนตรประสาท นักวิชาการสาธารณสุข สํานักงานเขตสุขภาพที่ ๑
ราวเรือง
นักวิชาการพัสดุ สํานักงานเขตสุขภาพที่ ๑
ชัยสิทธิ์
นักจัดการงานทั่วไป สํานักงานเขตสุขภาพที่ 1

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจงที่ประชุมทราบ (ผูตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 1)
1. สืบเนื่องจากการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ติดตามงานที่เกี่ยวของพระองค ดังนี้
1.1 โรงเรียนพระปริยัติธรรมของแตละจังหวัด ใหจังหวัดจัดหนวยดูแลพระภิกษุ สามเณรในโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมเชนเดียวกับงานอนามัยโรงเรียน และติดตามเรื่องโครงการอาหารกลางวันพระภิกษุ สามเณร รวมดวย
มติที่ประชุม รับทราบ
1.2 สุขศาลาพระราชทานในพื้นที่ทุรกันดาร และการคัดเลือกพื้นที่จัดตั้งสุขศาลาใช ศสช. (ศูนยสาธารณสุขชุมชน)
เดิมโดยดูความยากลําบากในการเดินทางของแตละพื้นที่ ใหครู กศน. และครู ตชด.อบรมเพิ่มเติมเพื่อดําเนินการ และใช
พื้นที่ที่พระองคทรงรับสั่ง โดยใหดําเนินการของบประมาณ นอกจากมีผูบริจาคเปนการสวนพระองค
มติที่ประชุม รับทราบ
1.3 การรองขอ หรือฎีกา เรื่องการฟอกไตของโรงพยาบาลจอมทอง โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล และโรงพยาบาลแม
สะเรียง โดยให นพ.สสจ.จังหวัดเชียงใหม และแมฮองสอน หารือเพื่อหาแนวทางรวมกันกับโรงพยาบาลทั้ง 3 แหง และ ให
นพ.สสจ.เชียงใหมติดตามเรื่องการรอง และฎีกาตางๆ ของมูลนิธิสมเด็จพระเทพฯ รวมดวย สวนพื้นที่ที่พระองคเสด็จหาก
ไดรับงานมาแลวตองรายงานผูบริหารและรับมาดําเนินการ ระดับเขตมอบ สธน. และระดับจังหวัดมอบ นพ.สสจ.ทุกจังหวัด
ในการบริหารจัดการ
มติที่ประชุม รับทราบ
1.4 ติดตามเรื่องทางเชื่อมอาคารโรงพยาบาลวัดจันทรเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เรงดําเนินการในการจัดทํา
แบบและของบประมาณเพื่อดําเนินการ กอนกําหนดการพิธีเปดอาคารพระราชทานประมาณเดือนมกราคม 2561
มติที่ประชุม รับทราบ
2. เรื่องเกี่ยวกับงานตาง ๆ
2.1 งบประมาณที่ไดรับสนับสนุน จาก สปสช. และงบประมาณต างๆ ที่ผานเขตฯ มอบ CIO ติดตามการ
ดําเนินงานและรายงานการใชเงิน โดยมีทะเบียนควบคุม แนวทางการใชงบประมาณ และรายงานผลการดําเนินงาน จัดทํา
แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนเพื่อใหจังหวัดดําเนินงานใหเปนทิศทางเดียวกัน
มติที่ประชุม รับทราบ
2.2 งบประมาณ PPA ที่ไดรับจัดสรร และการรายงานผลการดําเนินงาน มอบ CIO ติดตามการดําเนินงาน
รายงานการใชเงิน และรายงานผลการดําเนินงาน ของภาพเขตฯ ให ผตร.และ สปสช. ทราบ และจัดตั้งคณะทํางานเพื่อ
กํากับติดตาม
มติที่ประชุม รับทราบ
2.3 ขอมูลผูปวยใน IPD การประมาณการรายรับ IP ให CFO ตรวจสอบสถานะหนี้ที่อายุเกิน 2 ป และใหตัดเปน
ศูนย
มติที่ประชุม รับทราบ
2.4 การประชุมสรุปตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 1 ใหเลื่อนการประชุมไปกอน
มติที่ประชุม รับทราบ
2.5 การดําเนินงานตางๆของเขต ใหผูบริหารติดตามการทํางาน เนนเรื่องการรายงานหากพบความผิดปกติตองรีบ
ดําเนินการ ตรวจสอบขอมูลและการหาแนวทางแกไข โดยที่การรายงานตองครบถวน รวดเร็ว และมีระบบ สามารถนํา
ขอมูลใหผูบริหารนําไปใชในการตัดสินใจได และให CIO ชวยดูระบบและการรายงานทุกเดือนในการนําเสนอในการ
ประชุมของเขตฯ
มติที่ประชุม รับทราบ

2.6 การติ ดตามเรื่ องอาหารปลอดภั ยในโรงพยาบาล มี ตัวอย างการดํ าเนิ นการในเชี ยงราย เป าหมายการ
ดําเนินการใน รพศ. และรพท. และขยายเพิ่มเติมในโรงพยาบาลระดับ M1 เปนตนไป
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองการประชุมคณะกรรรมการเขตสุขภาพที่ 1 ครั้งที่ 1/2560
วันที่ 16 มกราคม 2560 ณ หองประชุมวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ตําบลบานตอม อําเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา
(พญ.อัจฉรา ละอองนวลพานิช รองผูอํานวยการสํานักงานเขตสุขภาพที่ 1)
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรรมการเขตสุขภาพที่ 1 ครั้งที่ /2560
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ/พิจารณา
4.1 COO
4.1.1 ขออุทธรณการปรับหนวยบริการ (เพิ่มเติม) ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม ขออุทธรณเพิ่มเติมของ
โรงพยาบาลแมออนจากระดับ 2 เปนระดับ 3
ประธาน
1. ไมอนุมัติการขออุทธรณ (เพิ่มเติม) ของโรงพยาบาลแมออน
2. การขออุทธรณของทุกโรงพยาบาลใหรอการพิจารณาการขออุทธรณครั้งตอไป
มติที่ประชุม รับทราบ
4.1.2 แจงเปดใหบริการตรวจรักษาผูปวยหองตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด สืบเนื่องโรงพยาบาลมหาราชนคร
เชียงใหมงดใหบริการผูปวยหองตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือดชั่วคราว เนื่องจากดําเนินการติดตั้งเครื่องสวนหัวใจ และ
ปรับปรุงหองตรวจใหม ในวันที่ 17 กันยายน 2559 และสามารถเปดใหบริการไดในวันที่ 16 กุมภาพันธ 2560
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2 CFO
4.2.1 บริหารจัดการรายได IP
ประธาน
ใหหนวยงานที่ไดรับเงินโอนต่ํากวาคาประมาณรายไดขั้นต่ํา ปรับปรุงประสิทธิภาพการเพิ่มผลผลิตผูปวย
ในและสงใหทันเวลา
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2.2 การจัดสงงบทดลองประจําเดือนของหนวยบริการสุขภาพ
ประธาน
กําชับใหจัดสงงบทดลอง ที่ถูกตองและครบถวน ใหเปนไปตามกําหนดของเขต และมอบ และมอบหมาย
ให Auditor แตละจังหวัด ตามที่เขตไดแตงตั้งไวแลว ดําเนินการสอบทานและตรวจสอบงบทดลองของหนวยบริการ แลว
แจงผลการประเมินคุณภาพบัญชีหนวยบริการ ที่ยังไดคะแนนไมเต็มกลับไปใหหนวยบริการปรับปรุง แลวจัดสงงบการเงินที่
ปรับปรุงแลวภายในวันที่ ๒๐ ของเดือนถัดไป
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2.3 ประเมินความเพียงพอกําลังคนในการพัฒนางบการเงิน
ประธาน
ขอใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแหงรวบรวมขอมูลสง สํานักงานเขตสุขภาพเพื่อนําเสนอขอรับการ
สนับสนุน
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2.4 การกํากับติดตามแผนการเงินการคลัง (Planfin Monitor)

ประธาน
ไดตั้งคณะทํางานจัดทําเครื่องมือการประมวล และประเมินแผนทางการเงินการคลัง โดยกําหนดตัวชี้วัด
เพิ่มเติม โดยอางอิงฐานขอมูลจากงบทดลอง แลวจัดทําเครื่องมือการประมวลและประเมิน Planfin รองรับการปรับ
แผนการเงินการคลังรอบ 2/๒๕๖๐
มติที่ประชุม รับทราบ
4.3 CHRO
4.3.1 การขออนุมัติจางลูกจางชั่วคราว เกินกรอบ FTE 80 % แตไมเกิน 100 % จํานวน 6 อัตรา
ขออนุมัติจางจํานวน 5 อัตรา เนื่องจาก 1 อัตราอยูระหวางตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม กรณีตําแหนงเภสัชกร ของ
โรงพยาบาลฝาง จังหวัดเชียงใหม
ประธาน
อนุมัติจางชั่วคราวในหลักการจํานวน 5 อัตรา
มติที่ประชุม รับทราบ
4.3.2 ขาราชการขอยายมาชวยปฏิบัติราชการ (นางขจีรัตน บุญวิวัฒนาการ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
สสจ.เชียงราย)
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําปาง ขอรับยายขาราชการไวชวยปฏิบัติราชการ คือ นางสาวชนัดดา อนันตบัณฑิต
ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานฝายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลกําแพงแสน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
นครปฐม ชวยราชการที่ ฝายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลเกาะคา อยูระหวางตรวจสอบเพิ่มเติม
ประธาน
อนุมัติในหลักการอนุมัติในหลักการหลังจากการตรวจสอบรวมกับงาน บค. และใหลําปางเลือกสถานที่
ชวยปฏิบัติราชการ และบริหารจัดการภายในจังหวัดตอไป
มติที่ประชุม รับทราบ
4.3.3 การขอใชตําแหนงวางของสวนราชการในเขตสุขภาพที่ 1 จํานวน 18 อัตรา 16 อัตราตองผานการ
พิจารณาระดั บเขต ส วนตําแหน งที่ ขอใช ตํ าแหน งแพทยแผนไทย ของสํ านั กงานสาธารณสุขจั งหวั ดลําพู น ตํ าแหน ง
นายแพทย ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนาน และตําแหนงนายแพทย ของโรงพยาบาลเชียงคํา เปนการขอตามหนังสือ
ฉบับใหม ซึ่งแจงการบริหารตําแหนงวาง 25 สายงานโดยผานการเห็นชอบในระดับเขต และสงตอกลุมงาน บค. และระดับ
กระทรวงฯพิจารณาอีกครั้ง
ประธาน
1. เห็นชอบการขอใชตําแหนงวางตามที่หนวยงานขอจํานวน 16 ตําแหนง สวน 3 ตําแหนงผานการ
เห็นชอบระดับเขต และจะดําเนินการสงขออนุมัติในระดับกระทรวงฯตอไป
2. การยายภายในเขตใหทําเปนนโยบายการตัดโอนตําแหนงตามรายตําแหนง ยกเวนตําแหนงบริหาร
และเรงรัดดําเนินการในตําแหนงที่ไดรับอนุมัติ
3. ใหเรงรัดตรวจสอบตําแหนงวางที่ไดรับการจัดสรรภายใน 3 เดือน เพื่อบริหารจัดการตอไป
มติที่ประชุม รับทราบ
4.3.4 การขอเปลี่ยนชื่อตําแหนงสายงาน/เปลี่ยนสวนราชการ
อนุมัติการขอเปลี่ยนชื่อตําแหนงสายงาน/เปลี่ยนสวนราชการกรณีตําแหนงนักจัดการงานทั่วไปโรงพยาบาลสันติสุข จ.นาน
เปลี่ยนเปนนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติงานโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปว
ประธาน
ใหสสจ.นานตรวจสอบการขอเปลี่ยนชื่อตําแหนงสายงาน และให CHRO ตรวจสอบคุณสมบัติเพิ่มเติม
มติที่ประชุม รับทราบ
4.3.5 การพิจารณาจัดลําดับความสําคัญความตองการเภสัชกรผูทําสัญญาฯ ป พ.ศ.2560
สืบเนื่องจากกลุมงาน บค. แจงผานเขตฯ เพื่อพิจารณาจัดลําดับความสําคัญโดยเขตสุขภาพที่ 1 ไดมีการประชุม
เครือขายเภสัชกร และเครือขายของโรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลทั่วไป โดยใหแจงความประสงคเพื่อจัดสรร และไดผล
พิจารณาการจัดสรร 41 ลําดับ จํานวนที่ขอสวนกลาง 49 อัตรา
ประธาน
1. อนุมัติในหลักการ และใหนพ.สสจ. ตรวจสอบโรงพยาบาลในหนวยงาน
2. แจง CHRO กอนเวลา 12.00 น. วันที่ 16 มีนาคม 2560 โดยตรวจสอบเฉพาะจังหวัดที่รับผิดชอบ
และถาตองการเพิ่มเติมโดยที่ไมเกิน FTE ใหแจง CHRO เพื่อให ผตร.พิจารณา

มติที่ประชุม

รับทราบ

4.3.6 ขอจัดสรรตําแหนงวางเพื่อบรรจุลูกจางชั่วคราวเขารับราชการ (นางขจีรัตน บุญวิวัฒนาการ นักวิชาการ
สาธารณสุขเชี่ยวชาญ สสจ.เชียงราย)
ตําแหนงนายแพทยจํานวน 5 อัตรา ดังนี้
- โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย จํานวน 3 อัตรา
- โรงพยาบาลนครพิงค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม จํานวน 2 อัตรา
ประธาน
เห็นชอบการจัดสรรตําแหนงวางเพื่อบรรจุลูกจางชั่วคราวเขารับราชการ 5 ตําแหนง
มติที่ประชุม รับทราบ
4.3.7 เกณฑการพิจารณาจัดสรรโควตาแพทยประจําบาน ประจําปการศึกษา 2561
แนวทางการจัดสรรโควตาแพทยประจําบาน ปการศึกษา 2561 เนนแนวทางการจัดสรรเดิมและปรับรายละเอียด
บางสวน การพิจารณาจัดสรรโควตาแพทยประจําบาน ประจําปการศึกษา 2561 โดยสํารวจขอมูลแพทยมีจริง ณ 3 มีนาคม
2560และความตองการทุนแพทยประจําบาน
- จังหวัดสง เขต ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา 16.00 น.
- เขตสง กระทรวง วันที่ 24 มีนาคม 2560 เวลา 12.00 น.
ติดตามประกาศ จาก

Website กระทรวงสาธารณสุข
Menu : บริการ > e-service>ระบบสมัครแพทยประจําบาน
http://telecorp.co.th/pwh/
ประธาน
เรงดําเนินการสํารวจเพื่อพิจารณาจัดสรรโควตาแพทยประจําบาน ป 2561 เพื่อสง สบพช. ภายในวันที่
24 มีนาคม 2560
มติที่ประชุม รับทราบ
4.3.8 การจัดสรรแพทยผูทําสัญญาฯ ประจําป พ.ศ. 2560
การจัดสรรแพทยผูทําสัญญา กระทรวงฯจัดสรรรายเขตสุขภาพ สวนเขตสุขภาพจัดสรรรายจังหวัด
หลักการการจัดสรร - ป 1: ตามสัดสวน ศักยภาพของแพทยสภา (รพท./รพศ. 10 เดือน : รพช. 2 เดือน)
- ป 2,3 : ตามความขาดแคลน เทียบแพทยมีจริง / FTE ของ รพช. ระดับ F1-3, M2 และ M1
ที่ไมใชสถานที่ฝกแพทยเพิ่มพูนทักษะ
- นอกสังกัดฝากฝกแพทยผูทําสัญญา Top up ไมเกินโรงพยาบาลละ 4 คน Fammed tract 3 :
Top up
กระทรวงฯทําการสํารวจแพทยมีจริง ใน รพช ณ วันที่ 1 เมษายน 2560 (หลังการพิจารณายายรอบ2) โดยเขตฯ
ใหดําเนินการสํารวจกอน เพื่อสงการสํารวจใหกระทรวงฯ ภายในวันที่ 3 เมษายน 2560 ประกาศโควตาแพทย ทันต
แพทย เภสัชกร ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560
กําหนดการจัดอบรมแพทย ทันตแพทย เภสัชกร ใชทุน ป 2560 เขตสุขภาพที่ 1
16 พฤษภาคม 2560
: เภสัชกร เลือกพื้นที่
17 พฤษภาคม 2560
: CPIRD ODOD รับสัมฤทธิบัตร สบพช.
18 พฤษภาคม 2560
: ปฐมนิเทศ แพทย ทันตแพทย เภสัชกร
: แพทยหยั่งเสียงเลือกพื้นที่
19 พฤษภาคม 2560
: แพทย ทันตแพทย จับสลาก
22-31 พฤษภาคม 2560
: ปฐมนิเทศ ขาราชการใหม
ประธาน
เห็นชอบในหลักการการจัดสรรแพทยผูทําสัญญา ฯ กรณีแพทยเฉพาะทางมอบทาง CHRO รวมกับ CSO
รวมกันพิจารณาจัดสรร

มติที่ประชุม

รับทราบ

4.3 CIO
4.4.1 ชี้แจงนโยบายแผนปฏิบัติการรองรับยุทธศาสตร ประเทศไทย 4.0 ดานสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1
สืบเนื่องจากโมเดลขับเคลื่อนประเทศไทย สูความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน Thailand 4.0 เนนการพัฒนาที่สมดุลตาม
หลั ก คิ ดเศรษฐกิ จพอเพี ยง สู ประเทศไทย 4.0 ด านสาธารณสุ ขตามหลั ก การของแผนยุ ทธศาสตร 20 ป กระทรวง
สาธารณสุขรวมกับนวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อนและรองรับยุทธศาสตร ประเทศไทย 4.0 ดานสาธารณสุข โดยคนหาจาก 3
Engine ประกอบดวย Inclusive Growth Engine, Productive Growth Engine และ Green Growth Engine ซึ่งมี
เปาหมายดําเนินการ 10 เปาหมาย
โดยมอบหมายให 1. กรมและเขตสุขภาพทํามาตรการ แผนปฏิบัติการ แผนความรวมมือกับหนวยงาน/องคกรที่เกี่ยวของ
ตัวชี้วัด และ Valued สง สนย. ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2560
2. นําสงแผนยุทธศาสตรประเทศไทย 4.0 (ดานสาธารณสุข) ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 – 2564)
ตอ ครม. วันที่ 30 มีนาคม 2560
3. สื่อสารถึงหนวยปฏิบัติทั่วประเทศในการประชุม สป.สัญจร วันที่ 27 มีนาคม 2560 ณ อุบลราชธานี
ประธาน
รับทราบแผนปฏิบัติการรองรับยุทธศาสตร ประเทศไทย 4.0 ดานสาธารณสุข และเตรียมการเพื่อทํา
แผนปฏิบัติการในการนําเสนอในระดับกระทรวง
มติที่ประชุม รับทราบ
4.4.2 (ราง) แผนปฏิบัติการรองรับยุทธศาสตร ประเทศไทย 4.0 ดานสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1

ประธาน

มติที่ประชุม

รับทราบรางแผนปฏิบัติการรองรับยุทธศาสตร ประเทศไทย 4.0 ดานสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1
โดยดําเนินการ 3 เรื่อง ไดแก 1. ระบบเชื่อมโยงบริการทุกระดับ
2. Lanna Smart Kids
3. Intermediate Care
โดยรางแผนฯใน 3 เรื่องสงภายในวันที่ 16 มีนาคม 2560 เพื่อเสนอแผนให สนย. ตอไป
รับทราบ

4.4 CSO
4.5.1 แนวทางการดําเนินงาน รพ.สต.ติดดาว (พญ.วลัยรัตน ไชยฟู รองผูอํานวยการสํานักงานเขตสุขภาพที่ 1)

แนวทางการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพรพ.สต.ติดดาว เขตสุขภาพที่1 ใหพิจารณาแนวทางการดําเนินงาน ตัวแทน
ครู ก ของแตละจังหวัดประชุมมาแลวจํานวน 12 คน โดยมีตัวแทนแตละจังหวัดๆละ 1-2 คน และนําเขาที่ประชุม
คณะกรรมการ SP สาขาปฐมภูมิ มีการจัดทําขอสรุป เพื่อเสนอเปนแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้คือ
1.1. จัดตั้งคณะกรรมการระดับเขต ระดับจังหวัด โดยใหรพ.สต.ประเมินตนเอง สงมาที่จังหวัด คณะกรรมการ
ระดับจังหวัดออกประเมินในพื้นที่และสงขอมูลมายังคณะกรรมการเขต คณะกรรมการระดับเขตออกประเมิน ประมาณ
เดือนมิถุนายน ใหแลวสงขอมูลในเดือนพฤษภาคม
1.2. คณะกรรมการที่ดําเนินงานในปจจุบัน เปนคณะกรรมSPสาขาปฐมภูมิ ผูรับผิดชอบ ขอพิจารณาผูรับผิดชอบ
หลักในสวนของผูบริหาร และขอให นพ.กฤตพงษ ผูอํานวยการรพ.เวียงสา จ.นาน เปนหัวหนาทีมประเมินระดับเขต
1.3.ขอพิจารณาสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการออกตรวจประเมิน
เกณฑการประเมินรพ.สต.ติดดาวระดับเขต นาจะมีการแบงรพ.สต.ติดดาวเปนระดับ คือ 2, 3, 4 และ 5 ดาว
ตามเกณฑคะแนน
ประธาน
1. ผูรับผิดชอบหลักของเขต มอบให พญ.วลัยรัตน ไชยฟู เปนผูบริหาร โดยใชคณะกรรมการปฐมภูมิเดิม
โดยบูรณาการงานกับ DHS และ PCA เดิม ทํางานรวมกับชมรมสาธารณสุขในการประเมินรพ.สต.
2. รวมจัดตั้งกําหนดทีมเยี่ยม 1 ทีม และตองกําหนดตัวบุคคลเห็นชอบการกําหนดรางตัวชี้วัดระดับเขต
ระดับจังหวัด และระดับอําเภอ และ เกณฑการประเมินรพ.สต.ติดดาว เขตสุขภาพที่ 1 เกณฑการประเมินรพ.สต.ติดดาว
เริ่มตนตั้งแต 3 ดาวเปนตนไปในรพ.สต.ที่ไดคะแนน 1 ดาว ตองไดรับการพัฒนา ใหแตละจังหวัด ดูแลเปนพิเศษ
3. ในสวนของงบประมาณจะหางบประมาณสนับสนุนให
สาธารณสุขนิเทศก เมื่อเสร็จสิ้นการดําเนินงานแลวขอใหผูบริหารสรุปสวนขาดดวยวา เพราะอะไร ถึงไมได 5 ดาว และ
วางแผนการแกไขปรับปรุง และกําลังดําเนินการของบประมาณสนับสนุนให รพ.สต.ติดดาวเปนสวนที่เชื่อมPCCในอนาคต
เปนหัวใจหนึ่งของThailand 4.0
มติที่ประชุม รับทราบ
4.5.2 ชี้แจงผลการติดตามไวรัส ซิกา (นางสิริหญิง ทิพยราช นวก.สาธารณสุขชํานาญการพิเศษ สํานักงานปองกัน
ควบคุมโรคที่1 จังหวัดเชียงใหม)
สถานการณการติดเชื้อไวรัสซิกา ขอมูลตั้งแต มกราคม 2559 - 11 มกราคม 2560 มีผูติดเชื้อไวรัสซิกาในเขต1
มีผูติดเชื้อไวรัสซิกา จํานวน 157 ราย ไดรับการยืนยัน 25 ราย microcephaly ในหญิงตั้งครรภ 4 ราย คลอดแลว 3
ราย ผลการตรวจเลือดทารก negative case PUIทารกศีรษะเล็ก(microcephaly) จํ านวนทั้งสิ้น 10 ราย (จั งหวั ด
เชียงใหม 8 ราย จังหวัดเชียงราย 1 ราย จังหวัดแพร 1 ราย) ผลเลือด negative ทุกราย
ประเด็นพิจารณา เมื่อเจอผูปวยPUI ทั้ง 5 ประเภท แลวไมไดสงตรวจ ทําใหเสียโอกาสในการคนพบผูปวย การสงตัวอยาง
กรมควบคุมโรค สนับสนุนงบประมาณคาสงตรวจใหแก สคร. ประมาณ 2,500 บาท
ประธาน
รับทราบแนวทางการสงตัวอยางทางหองปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการสอบสวนและควบคุมโรคติดเชื้อ
ไวรัสซิกา ของสํานักงานปองกัน ควบคุมโรคที่ 1
มติที่ประชุม รับทราบ
4.5.3 การปรับเกลี่ยงบประมาณ service plan ตามโครงการทศวรรษแหงการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและ
การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิใหมีคุณภาพมาตรฐาน ประจําป 2560
(พญ.อัจฉรา ละอองนวลพานิช รองผูอํานวยการสํานักงานเขตสุขภาพที่1)
สืบเนื่องจากการดําเนินงานใกลสิ้นสุดโครงการ บางสาขาที่ยังไมไดเบิกจายเงินตามโครงการ ขอใหเรงรัดการ
เบิกจาย ในสวนที่ยังไมไดดําเนินการ ที่ประชุมพิจารณาใหคณะกรรมการ service planดําเนินการในการปรับเกลี่ย
งบประมาณ

ประธาน มอบหมายใหปรับเกลี่ยงบประมาณในระบบบริการสุขภาพตาม Service plan ใหยึดในหลักการเดิมไว ถาสาขา
ไมไดดําเนินการเบิกจาย ใหดําเนินการใหแลวเสร็จกอน 31 มีนาคม 2560 โครงการใดยังไมไดเบิกจาย ใหทําเรื่องคืน
สนง.เขตสุขภาพที่ 1 ตอไป
มติที่ประชุม รับทราบ
4.5.4 ผลการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรค service plan สาขา โรคไต (นพ.ประนาท เชี่ยววานิช เลขานุการ
คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาไต)
ผลงานการคัดกรองผูปวย DM HT ใหได 90 %ผลงานในภาพเขต ผลงานในระดับเขต ได 22.84% ซึ่งยังไมถึงเปาหมาย
โดยเฉพาะ จ.เชียงใหม และลําพูน ตัวชี้วัดการคนหาผูปวยโรคไตเรื้อรังรายใหม ระดับกระทรวงคือ 90% ระดับเขต
ผลงานที่ได 37.06 % จํานวนรอยละของการชะลอความเสื่อมของไต ผูปวยมีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ผลงานระดับ
เขตได 64.23% โดยเปนรายใหมในทุก state
ปญหาและอุปสรรค การเก็บขอมูลในHDCไมครบถวน ศักยภาพของเครือขายในการทํา CAPD ในโรงพยาบาล M2 ขณะนี้
มีการดําเนินการไปได 50 % ขาดแคลนบุคลากรและอัตรากาลังใน CKD clinic เชน เภสัชกร นักกําหนดอาหาร นัก
กายภาพบําบัด และ CKD clinic ยังบูรณาการใน NCD clinic
ประธาน
ใหบูรณางานรวมกันกับงาน NCD เพื่อลดอัตราการเกิดภาวะโรคไต และหาขอมูลเชิงระบาดวิทยา เก็บ
ขอมูลเพื่อตอยอดและสามารถทํางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเกิดโรคไตของเขตสุขภาพที่ 1
มอบประธานสาขาไตติดตามเรื่องโครงการสมเด็จพระเทพฯในเรื่องการฟอกไต ของโรงพยาบาลจอมทอง โรงพยาบาลเทพรัตน
เวชชานุกลู และโรงพยาบาลแมสะเรียง
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.5.5 ผลการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรค แนวทางการดําเนินงานสาขามะเร็ง
(นพ.บรรเจิด นนทสูติ รองประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขามะเร็ง)
ประเด็นปญหา ผลงานการคัดกรองมะเร็งเตานมที่มีอัตราที่ต่ํา จึงเกิดแผนการดําเนินงานในป60 ไดรับ
งบประมาณของ PPA จาก สปสช. ในการดําเนินการคัดกรองมะเร็งเตานม สปสช.ไดรับขอมูลรายงานจาก สสจ. แตละ
จังหวัด ไมไดจากผูรับผิดชอบหลักของเขตโดยตรง ทําใหตัวเลขรายงานต่ํากวาผลงานที่ดําเนินการจริง ในสวนของโครงการ
3 โครงการPPA ในป59 ไดแก โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งตับ มะเร็งลําไสใหญ และมะเร็งเตานม จะใหเลขา service
planสาขามะเร็ง รวบรวมและสงสรุปผลการดําเนินงานและนําเสนอในครั้งตอไป
ผลการดําเนินงานในป2559
- การคัดกรองมะเร็งทอน้ําดี เปาหมายที่ตั้งไว คือ 30,000 ราย มีผลการดําเนินงาน 23,388 ราย เจอมะเร็งทอ
น้ําดี 11 ราย คิดเปน 0.047% จากPPA ซึ่งไดรับการจัดสรรเรียบรอยแลวและ และอีกงบประมาณ ไดรับการจัดสรร
จาก CASCAP แตยังไมไดรับงบประมาณในการดําเนินงาน ซึ่งไดรับคําตอบวาสาเหตุที่ไมจัดสรรงบประมาณเพราะคุณภาพ
ของขอมูลไมดีพอ จึงขอระงับการดําเนินงานในป60ไวกอน
-การคัดกรองมะเร็งเตานม ผูรับผิดชอบหลักคือ จ.เชียงราย ปญหาที่พบ คือ การบันทึกขอมูลในโปรแกรมถันยรักษ
ยังไมครบถวน ซึ่งจะมีการดําเนินการติดตามตอไป
-การคัดกรองมะเร็งลําไส ผูรับผิดชอบหลักไดแก จ.นาน การดําเนินงานเสร็จสิ้นแลว ผลงานที่ไดรับการคัดกรอง
จํานวน 8,498 ราย ซึ่งไดรับงบประมาณจาก PPA จะสรุปผลโครงการนําเสนอตอไป ในสวนของงบประมาณ PPAป60
ไดกําหนดกลุมเปาหมายทั้ง 8 จังหวัดเรียบรอยแลว และจะดําเนินการตอไป.
-งบประมาณโครงการPPA สาขามะเร็งจํานวน 200,000 บาท ไดดําเนินการจัดทําทะเบียนมะเร็งเรียบรอยแลว
กําลังอยูในระหวางรอเบิกจายงบประมาณ
ประธาน
ติดตามการรายงานโดยการรายงานจากผูรับผิดชอบของจังหวัด ตั้ง Project Manager เพื่อควบคุมกํากับ
และการดําเนินงานสวนของมะเร็งทอน้ําดีเนนจังหวัดในการหาแหลงพื้นที่อุบัติการณของโรคสูง เนนเชิงคุณภาพ เรื่อง
ทะเบียนมะเร็งตองใชประโยชนได โดยมีการตั้งทีมวิชาการชวยในการจัดทํา
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4.5.6 ผลการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรค แนวทางการดําเนินงานสาขาหลอดเลือดสมอง
4.5.6 ผลการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรค service plan สาขา หลอดเลือดสมอง
(พญ.กนกศรี สมินทรปญา เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาหลอดเลือดสมอง)
การแบงระดับของการใหบริการ การใหยาละลายลิ่มเลือดและ stroke unit ที่มีการดําเนินการ คือ จ.ลําปาง จ.ลําพูน
จ.เชียงใหม จ.เชียงราย จ.แพร สวนที่จะดําเนินการในปตอไป คือ จ.แมฮองสอน จ.แพร จ.พะเยา ที่มีการดําเนินการ คือ
การใหยาละลายลิ่มเลือด แตยังไมมีstroke unit
-ตัวชี้วัดของโรคหัวใจและหลอดเลือด คือ อัตราการตายดวยโรคหลอดเลือดและหัวใจ นอยกวา 7 % ซึ่งเปนอัตราที่ต่ํามาก
ผลงานของเขตสุขภาพที่ มีอัตรา 13.3%
การวิเคราะหปญหาที่ทําใหการดําเนินการไมถึงเปาหมาย
1.ดานการคัดกรองไมคลอบคลุม เนื่องจากประชาชนมีหลายหลาย จึงทําใหขอมูลไมชัดเจน ขาดการเชื่อมโยง
ขอมูล
2.ดานการดูแล ยังขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ขาดทักษะ ขาดการเชื่อมโยงขอมูล
3.ดานการเขาถึงการใหบริการยาละลายลิ่มเลือด ยังไมเขาถึง เนื่องจากความแตกตางของประชากร สภาพภูมิ
ประเทศยากลําบาก ขาดความเชื่อมั่นในการใหบริการ1669
มาตรการในการดําเนินการในป2560
1.การคัดกรองกลุม เสี่ยงในกลุม CVD stroke ผูปวยNCDที่มีปจจัยเสี่ยงสูงที่จะเปนHT
2.ใหความรู ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุมเสี่ยง stroke ผูปว ยNCD และ HT
3.การเขาถึงยาละลายลิ่มเลือด มีการจัดทําแจกปายประชาสัมพันธ การเตือนของโรคหลอดเลือดสมอง
ประชาสัมพันธการใชบริการ1669
4.พัฒนาระบบการดูแลรักษา มีการจัดฝกอบรมโรคหลอดเลือดสมองแก จนท. ชุมชน อสม.
5.พัฒนาระบบการสงตอขอมูลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองสูชุมชน
6.เปาหมายการดําเนินงาน คือ ลดอัตราการตายใหไดนอยกวา 7%
ประธาน
ประเด็นสําคัญเนนเรื่องระยะเวลา ลดการตายระหวางการเกิดโรคและการสงตอ สวนการคัดกรองผูปวย
ไมมีผลเนนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อหาวิธีปองกันการเกิดโรค
มติที่ประชุม
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ/พิจารณา
5.1 สํานักงานเขตสุขภาพที่ 1
5.2 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
5.3 ศูนยวิชาการ/โรงพยาบาลในกรม
5.3.1 การจัดประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตรสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคสูความเปนเลิศ (Promotion and
Prevention Excellence Strategic Plan Forum) นางปยพร เสารสาร
ประธาน
รับทราบการดําเนินการจัดงานและการขอความรวมมือของเขตสุขภาพและศูนยอนามัย ในการขับเคลื่อน
PP Forum การคัดเลือก Best Practice และผูนําเสนอ เรื่อง การบูรณาการคากลางงานสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค
กลุมวัย ตําบลออนใต อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม มอบ นายแพทยภูรีวรรธน โชคเกิด นายแพทยสาธาณสุขจังหวัด
เชียงใหม ผูนําเสนอ และเห็นชอบการคัดเลือกการจัดบอรดนิทรรศการ เรื่องน้ําเกี๋ยนชุมชนพัฒนาและเรียนรูรวมกัน ของ
จังหวัดนาน โดย รพสต.บานน้ําเกี๋ยน อ.ภูเพียง จ.นาน
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5.4 คณะกรรมการตางๆ
ปดประชุมเวลา 16.30 น.
นายกิจพิพัฒน อินตะแกว นักวิชาการสาธารณสุข
นางอําภา ทองประเสริฐ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
ผูบันทึกและสรุปรายงานการประชุม
นพ.ไพศาล ธั ญญาวิ นิ ชกุ ล ผู อํ านวยการสํ านั กงานเขตสุ ขภาพที่ 1
ผูตรวจรายงานการประชุม

