
รายงานการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 1 ครั้งที่ 4 / 2560 

วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 - 16.30 น. 
ณ หองประชุมสํานักงานเขตสุขภาพที่ 1 ชั้น 2 อาคารเทพรัตนราชสุดา สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร  

ตําบลดอนแกว อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

รายช่ือผูมาประชุม  
1. นพ.รัฐวุฒิ  สุขมี  ผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตฯ 1  ประธาน 

2. นพ.ไพศาล  ธัญญาวินิชกุล สาธารณสุขนิเทศกเขตสุขภาพท่ี 1  

3. นพ.ศิริชัย  ภัทรนุธาพร นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดลําปาง 

4. นพ.ศิริชัย  ภัทรนุธาพร นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดลําปาง 

5. นพ.ปจจุบัน  เหมหงษา นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดลําพูน 

6. รอยเอกภูรีวรรธน โชคเกิด  นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม 

7. นพ.ขจร   วินัยพานิช นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดพะเยา 

8. นพ.ศุภชัย  บุญอําพันธ (แทน) นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดแพร 

9. นพ.ชรินทร  ดีปนตา  (แทน) นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนาน 

10. นางขจีรัตน  บุญวิวัฒนาการ (แทน) นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 

11. นายวิเชียร  สุวรรณมังกร (แทน) นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดแมอองสอน 

12. นพ.ธํารง  หาญวงศ ผูอํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค  

13. นพ.ธานี   ล้ิมทอง  ผูอํานวยการโรงพยาบาลลําปาง 

14. พญ.จิรพร  ภัทรนุธาพร ผูอํานวยการโรงพยาบาลพะเยา 

15. นพ.ไชยเวช  ธนไพศาล ผูอํานวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห 

16. พญ.สุวรรณา  ตีระวณิชย ผูอํานวยการโรงพยาบาลแพร 

17. นพ.วรเชษฐ  เตชะรักษ ผูอํานวยการโรงพยาบาลศรีสังวาลย 

18. นพ.สุรพงศ  ออประยูร (แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลลําพูน 

19. นพ.วิชญ  สิริโรจนพร ผูอํานวยการโรงพยาบาลฝาง 

20. นพ.สัมพันธ  กองเงิน  ผูอํานวยการโรงพยาบาลจอมทอง 

21. นพ.ดนัย   ภัทรเธียรสกุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลเชียงคํา 

22. นพ.วสันต  แกววี  (แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลนาน 

23. นพ.ธวัชชัย  ฉันทวุฒินันท ผูอํานวยการโรงพยาบาลปาซาง 

24. นพ.สมศักด์ิ  โสฬสลิขิต ผูอํานวยการโรงพยาบาลหนองมวงไข 

25. นพ.ทศพล  ดิษฐศิริ  ผูอํานวยการโรงพยาบาลแมสะเรียง 

26. นพ.อําพร  เอ่ียมศรี  ผูอํานวยการโรงพยาบาลแมวาง 

27. นพ.วัชรพงษ  คําหลา  ผูอํานวยการโรงพยาบาลเวียงปาเปา 

28. นพ.กฤตพงษ  โรจนวิภาต ผูอํานวยการโรงพยาบาลเวียงสา   

29. นายบุรินทร  วงคแกว  (แทน) ผูอํานวยโรงพยาบาลมะเร็งลําปาง 

30. นพ.ปริทรรศ  ศิลปกิจ  (แทน) ผูอํานวยโรงพยาบาลสวนปรุง 

31. นายทวีศิลป  ชัยชนะ  สาธารณสุขอําเภอสันปาตอง  
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32. นายสมาน  พรวิเศษศิริกุล สาธารณสุขอําเภอปาซาง   

33. นางอําภา   ทองประเสริฐ หัวหนาสํานักงานเขตสุขภาพท่ี 1 

 

ผูไมมาประชุม   

1. นพ.นพรัตน  วัชระขจรกุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลงาว  ติดราชการ 

2. นพ.สุชาญ  ปริญญา  ผูอํานวยการโรงพยาบาลจุน  ติดราชการ 

3. นพ.วีระวัฒน  สุขสงาเจริญ ผูอํานวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม ติดราชการ 

4. นพ.สุรพันธ  แสงสวาง ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพเชียงใหม ติดราชการ 

5. นพ.วรพงษ  สําราญทิวาลัย ผูอํานวยการโรงพยาบาลธัญญารักษเชียงใหม ติดราชการ 

6. นพ.วีรวัต  อุครานันท ผูอํานวยการโรงพยาบาลธัญญารักษแมฮองสอนติดราชการ 

7. นายนิพนธ  ปนธาดา  สาธารณสุขอําเภอแมลานอย  ติดราชกา 

8. นายธนิต  เนตรกุล  สาธารณสุขอําเภอแมทะ   ติดราชการ 

9. นายวิเชียร  สุวรรณรัตน สาธารณสุขอําเภอแมฟาหลวง  ติดราชการ 

10. นายไพรัช  วงศจุมปู  สาธารณสุขอําเภอจุน   ติดราชการ 

11. นายธวัช   สิทธิยศ  สาธารณสุขอําเภอภูพียง   ติดราชการ 

12. นายเหร่ียน  เขียนโพธ์ิ  สาธารณสุขอําเภอสูงเมน   ติดราชการ 

ผูเขารวมประชุม 

1. นายผดุชชัย  เคียนทอง ผูชวยผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี 1 

2. พญ.อัจฉรา  ละอองนวลพานิช รองผูอํานวยการสํานักงานเขตสุขภาพท่ี 1 

3. พญ.นงนุช  ภัทรอนันตนพ ผูอํานวยการศูนยอนามัยท่ี 1 เชียงใหม 

4. นพ.จตุชัย   มณีรัตน  นายแพทยเช่ียวชาญดานเวชกรรมปองกัน สสจ.เชียงใหม 

5. นพ.สุนทร  สุริยพงศกร นายแพทยเช่ียวชาญดานเวชกรรมปองกัน สสจ.ลําพูน 

6. นพ.วรินทรเทพ  เช้ือสําราญ นายแพทยเช่ียวชาญดานเวชกรรมปองกัน สสจ.ลําปาง 

7. นพ.บรรเจิด  นนทสูติ  รองผูอํานวยการฝายการแพทย รพ.ลําปาง 

8. นพ.ธงชัย  มีลือการ  รองผูอํานวยการฝายการแพทย รพ.แพร 

9. นพ.พงษศักด์ิ  โสภณ  รองผูอํานวยการฝายการแพทย รพ.นครพิงค 

10. นพ.ดิเรก  สุดแดน  นายแพทยเช่ียวชาญ สสจ.นาน 

11. นางรุงตะวัน  หุตามัย  หน.กลุมงานพัฒนายุทธศาสตร สสจ.เชียงใหม 

12. นางสมพร  กิจสุวรรณรัตน หน.กลุมงานพัฒนายุทธศาสตร สสจ.ลําปาง 

13. นางรัชฎาภรณ  วัชรประภาพงศ หน.กลุมงานพัฒนายุทธศาสตร สสจ.เชียงราย 

14. นายเฉลิม  ใจอุน  หน.กลุมงานพัฒนายุทธศาสตร สสจ.พะเยา 

15. นางพัชรี   อรุณราษฎร หน.กลุมงานพัฒนายุทธศาสตร สสจ.แพร 

16. นางรัตนมาลา  เทียนถนอม หัวหนางานแผนงานและประเมินผล 

17. นางปรียานุช  เชิดชูเหลา นักวิชาการสาธารณสุขสุขชํานาญการพิเศษ สสจ.พะเยา 

18. นางวราภรณ  อุปสุขิน  นักวิชาการสาธารณสุขสุขชํานาญการพิเศษ สสจ.ลําพูน 
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19. นางบุษบา  อนุศักด์ิ  นักวิชาการสาธารณสุขสุขชํานาญการ สสจ.ลําพูน 

20. นางอรนุช  ดวงเบ้ีย  นักวิชาการสาธารณสุขสุขชํานาญการ สสจ.ลําปาง 

21. นางนฤมล  สวัสดิผล นักวิชาการสาธารณสุขสุขชํานาญการ สสจ.นาน 

22. นางสาวพัชรี  รําไพ  นักวิชาการสาธารณสุขสุข สสจ.พะเยา 

23. นางสุวิมล  ทิพยชมพู นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สสจ.ลําพูน 

24. นางประกายทิพย  เครือจันทร นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ รพ.มะเร็งลําปาง 

25. นายกําพล  ใหลมา  วิศกรไฟฟาส่ือสารชํานาญการ สบส.1 เชียงใหม 

26. นายเกรียงศักด์ิ  แสนคําวงค หัวหนางานนักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ รพ.นครพิงค 

27. นางวันเพ็ญ  จันเลน  นักทรัพยากรบุคคล รพ.เชียงรายประชานุเคราะห 

28. นายกฤษรัตน  เทพจักร  นักวิชาการศึกษา รพ.เชียงรายประชานุเคราะห 

29. นายสุเรศณ  กองคํา  พนักงานชวยเหลือคนไข รพ.สันทราย 

30. นายชาลี   เอ่ียมมา  หัวหนางานตรวจราชการ สํานักตรวจราชการ 

31. นางสุปราณี  ดิษยะกมล นักวิเคราะหนโยบายฯ ชํานาญการพิเศษ สนง.เขตสุขภาพท่ี 1 

32. นายนครินทร  เกียรติอนันต นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สนง.เขตสุขภาพท่ี 1 

33. นางอมาวสี  สันทัดวนิช นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.เขตสุขภาพท่ี ๑ 

34. นางสาวผองศิริ  ศิริสุวรรณจิตร นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.เขตสุขภาพท่ี ๑ 

35. นางพรพรรณ  คํามาเร็ว เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน สนง.เขตสุขภาพท่ี ๑ 

36. นายสุธีร   ปมปวง  นักทรัพยากรบุคคล สํานักงานเขตสุขภาพท่ี ๑ 

37. นางสาวธันญนันท ปญจธง  นักวิชาการเงินและบัญชี สํานักงานเขตสุขภาพท่ี ๑ 

38. นายภราดร  โอฬารจันทโรทัย นักวิเคราะหนโยบายและแผน  สํานักงานเขตสุขภาพท่ี ๑ 

39. นายกิจพิพัฒน  อินตะแกว นักวิชาการสาธารณสุข  สํานักงานเขตสุขภาพท่ี ๑ 

40. นางสาวมณีรัตน   สมสุข  นักทรัพยากรบุคคล สํานักงานเขตสุขภาพท่ี ๑ 

41. นายสายพิรุณ  กิจธเนศ  นักทรัพยากรบุคคล สํานักงานเขตสุขภาพท่ี ๑ 

42. นางชนัญชิดา  เนตรประสาท นักวิชาการสาธารณสุข  สํานักงานเขตสุขภาพท่ี ๑ 

43. นางกัญชพร  ราวเรือง  นักวิชาการพัสดุ สํานักงานเขตสุขภาพท่ี ๑ 

44. นางสาวศรินทิพย  ตุยตามพันธ นักวิชาการเงินและบัญชี สํานักงานเขตสุขภาพท่ี ๑ 

45. นายพงษดนัย  ชัยสิทธ์ิ  นักจัดการงานท่ัวไป สํานักงานเขตสุขภาพท่ี ๑ 

46. นางสาวปุญญาพร อึงพินิจการดี เจาพนักงานธุรการ สํานักงานเขตสุขภาพท่ี ๑ 

 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ (ผูตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 1) 

 1.1 การลาเพ่ือศึกษาตอของแพทย และพยาบาลวิชาชีพ 
 การลาศึกษาตอตองมีกระบวนการ การปฏิบัติ เน่ืองจากการศึกษาตอไมผานการอนุมัติ และเง่ือนไขในการเรียนตอ 
ไมสามารถไปเรียนได สวนทุนรอบแรกท่ีเหลือในรอบการคัดเลือกท่ี 2 ยังใชกรอบเดิมในทุนท่ีเหลือท่ีไมมีผูรับทุน สวนรอบท่ี 3 
ผูท่ีสนใจใหหาสถานท่ีเรียน และทางเขตจะสงใหเพราะเปนความตองการของแตละพ้ืนท่ี 
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ประธาน  ฝาก CHRO นพ.สสจ. และผูอํานวยการโรงพยาบาลติดตามเร่ืองน้ี ชวยกระตุนผูท่ีไดรับทุน ป 61 ในการ 
  สมัครประมาณเดือน สิงหาคม คัดเลือกประมาณเดือน กันยายน สวนการเกินกรอบใหบริหารจัดการ 
  ภายในจังหวัด 
มติท่ีประชุม  รับทราบ  

 1.2 การประชุมระดับกระทรวงสาธารณสุข 
     1.2.1 การแกไข พรบ.สาธารณสุข เร่ือง การรวมและการแยกเงินเดือน การตกลงการจัดซ้ือยาระหวาง สปสช.กับ
กระทรวงสาธารณสุขและสัดสวนกรรมการในคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ  
(นพ.ไพศาล ธัญญาวินิชกุล ผูอํานวยการสํานักงานเขตสุขภาพท่ี 1) 
 - การรวมเงินเดือนและการแยกเงินเดือน มีประเด็นอะไรท่ีทําให NGO เดือดรอน 
 - การตกลงการซ้ือยาของ สปสช.และกระทรวงสาธารณสุข เปนผูจัดซ้ือถือวาเปนประเด็นท่ีตอรองได โดย สปสช. 
   ตองการเปนธุรการในการจัดการ สวนกระทรวงสาธารณสุขควรมีสวนเก่ียวของต้ังแตเร่ิมดําเนินการ คือการ 
   กําหนดการจัดซ้ือตาง  ๆถือวาเปนการดีในการบริหารจัดการภาพรวมใหญ เพ่ือหลีกเล่ียงปญหา และกลไกการเงิน
ท่ีมีการกระจายเพราะซ่ึงเปนปญหากับผูขาย 
 - เร่ืองสัดสวนคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ โดยไมนาใหมีสัดสวนของสถานบริการตัวแทนของหนวยบริการ
เขาไปตามท่ีเสนอรายช่ือ ไมเห็นดวยในหลักการเน่ืองจากทําใหไมเกิดความเปนอิสระในการตัดสินใจ สวนของกระทรวง
สาธารณสุขไมมีสวนรวมไมได 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 1.2.2 งาน PCC การดําเนินระบบปฐมภูมิ ป 2561  
 (นพ.ไพศาล ธัญญาวินิชกุล ผูอํานวยการสํานักงานเขตสุขภาพท่ี 1) 
 งาน PCC ระบบปฐมภูมิ ป 2561 ตองมีการดําเนินการในระดับปฐมภูมิ โดยระดับตติยภูมิไมสามารถรองรับได 
จึงมีการดําเนินการเร่ืองของ Intermediate Care ใหเตรียมการรองรับโรงพยาบาลชุมชนตามนโยบายดังกลาว การเรง
ดําเนินการเพ่ือเปนการกําหนดกติกาในการดําเนินงาน ท้ัง PCC และ intermediate Care เขตฯจากการประชุมมีความ
เขมแข็ง ควรดําเนินการเพ่ือเปนผูกําหนดกติกาในการดําเนินงานท่ีชัดเจน  
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 1.2.3 เร่ืองอัตรากําลังคน ปญหาอัตรากําลังพยาบาลท่ีเหลืออยู  
 (นพ.ไพศาล ธัญญาวินิชกุล ผูอํานวยการสํานักงานเขตสุขภาพท่ี 1) 
 เร่ืองอัตรากําลังคนท่ีเปนปญหาคืออัตรากําลังพยาบาลท่ีเหลืออยู 100 ตําแหนง เปนเร่ืองเง่ือนไขท่ีเกิดความ
ขัดแยงภายในกระทรวง อัตรากําลังพยาบาลท่ีลงไปตาม FTE แต FTE ท่ีเกิดในระบบ Service plan ปริมาณงานอยูในสวน
ตติยภูมิ จะเห็นการกําหนดจํานวนพยาบาลของเขตฯ ลดลง สถานบริการระดับตติยภูมิมาก 100  ปลัดฯใหทําความเขาใจ
กับ รพ.ช และรพ.สต. 
ประธาน  ปลัดกระทรวงสาธารณสุขแนะนําใหดูแลและใหคําปรึกษาแพทยในโรงพยาบาลชุมชน 
มติท่ีประชุม  รับทราบ  

 1.2.4 เร่ืองการเงิน การคลัง ปงบประมาณ 2561 เงินหลักคือเงิน UC  
 (นพ.ไพศาล ธัญญาวินิชกุล ผูอํานวยการสํานักงานเขตสุขภาพท่ี 1)  
 ปงบประมาณ 2561 หลักคือเงิน UC ทิศทางไมตางจากเดิมของปท่ีผานมา แนวโนมดานเงินเดือนชัดเจนกวา ใน
สวนคา K วิธีการเหมือนเดิม แตเขตฯไมปรับ โดยตองชวยกันภายในเขต และนายแพทยสาธารณสุขตองดูแล                
การไมปรับคา K โดยใหเกล่ียในจังหวัด ตองดูแลหนวยบริการไมใหเกิดวิกฤตทางการเงินภายในจังหวัดเองในป 2561         
หนวยบริการท่ีไดรับการชวยเหลือตองเกิดปญหา คิดวาในป 2561 และป 2560 จะมีปญหาการเงินบางแหง  

/ ตองระวัง… 
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ตองระวังในสวนการจัดระบบ รวมถึงระบบ GFMIS  ทิศทางในอนาคต หนวยงานท่ีเปนหนวยเบิกจายตองนําเขาระบบ
ท้ังหมด ในสวนของเงินทุกประเภท โดยรวมกับเร่ืองใหมท่ีมีระเบียบเร่ืองการจัดซ้ือจัดจาง ท้ังในสวนโรงพยาบาล          
และรพ.สต. เน่ืองจากมีการออกแบบมาแลว อนาคตงานท่ีเก่ียวกับ การเงิน บัญชี พัสดุ การจัดซ้ือจัดจาง จะถูกรวมขอมูล
และลง Website เพ่ือสามารถตรวจสอบได   
มติท่ีประชุม  รับทราบ  

 1.3 นโยบายท่ีผูตรวจราชการฯมอบ สืบเน่ืองป 2559 เร่ืองการบริหารจัดการเร่ืองการเงินการคลัง การพัสดุ  
การควบคุมภายใน (นายผดุชชัย เคียนทอง ผูชวยผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี 1 )  
 นโยบายท่ีผูตรวจราชการฯมอบ เปนการส่ังการในกฎหมาย ระเบียบ ใหมีการประชุมกลุมของรองผูอํานวยการ
โรงพยาบาลฝายบริหาร โดยประชุมเม่ือวันท่ี 12 กรกฎาคม 2560 โดยไดนํากฎหมายมาเปนแนวทางในการปฏิบัติของ
เขตฯ และขอขอสรุปภายในวันท่ี 31 กรกฎาคม 2560 ไดทําหนังสือส่ังการภายใตระเบียบกฎหมาย เน่ืองจากระเบียบ
พรบ.พัสดุฉบับใหมมีบทลงโทษทางดานการปรับและจําคุก  จากการประชุมไดคณะกรรมการหลักคือ รองผูอํานวยการฝาย
บริหารของโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห เพ่ือรวบรวมมติของโรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลท่ัวไป โรงพยาบาล
ชุมชน รวมถึงรพ.สต. และไดรับเปนประธานหารือรายละเอียดโดยจะนํามาปรึกษากันในท่ีประชุมวันท่ี 25 กรกฎาคม 
2560 เนนแนวทางในภาพ สสจ. ลงไปรพช. สสอ. จะเปนแนวทางการเงินคลัง บัญชีพัสดุ รวมถึงงานบุคคล โดยผูบริหาร
จะตองส่ังการ และใหรองผูอํานวยการฝายบริหารในการกํากับดูแล พรบ.มีผลกํากับในแตละเดือน 23 สิงหาคม 2560    
ท่ียังไมไดดําเนินการใหทําตามระเบียบเกาไปกอน รวมถึงเร่ืองงบลงทุนใหมมีการแจงราคาและ สธน.แจงหนังสือเวียนใหทุก
จังหวัดทราบ 
ประธาน  ทุกส้ินปงบประมาณตองใหรีบดําเนินการ ตรวจสอบ การจัดการของหนวยบริการขาดการควบคุมกํากับ 
  กอนท่ีจะใชระเบียบใหมใหจัดการใหเรียบรอย เพราะอาจเกิดปญหาระหวางระเบียบเกาและระเบียบใหม  
  และทําแนวทางปฏิบัติ 
มติท่ีประชุม  รับทราบ  

 1.4 การตรวจราชการและนิเทศงานรอบท่ี 2 (นพ.ไพศาล ธัญญาวินิชกุล ผูอํานวยการสํานักงานเขตสุขภาพท่ี 1)  
 จาการตรวจราชการท่ีผานมาเขตสุขภาพท่ี 1 มีพัฒนาการท่ีดี และผลจากการตรวจรอบ 2 มีบางสวนท่ีไมสมบูรณ 
ควรมีการติดตาม และการตรวจราชการท่ีผานมามีการแลกเปล่ียนท่ีดี การวางแผนการทํางานในป 2561 กรอบในการ
วางแผนป 2561 เปนกรอบท่ีสามารถเห็นผลไดเปนรูปธรรม  
มติท่ีประชุม  รับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองการประชุมคณะกรรรมการเขตสุขภาพที่ 1 ครั้งท่ี 3/2560  

วันท่ี 25 พฤษภาคม 2560 ณ หองประชุมสุรินทร-สมพร โอสถานุเคราะห ช้ัน 6 อาคารนวมินทรราชประชาภักดี 
โรงพยาบาลลําปาง ตําบลหัวเวียง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง (พญ.อัจฉรา ละอองนวลพานิช รองผูอํานวยการสํานักงาน
เขตสุขภาพท่ี 1)  
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรรมการเขตสุขภาพท่ี 1 คร้ังท่ี 3/2560 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 
 3.1 ติดตามเร่ืองการฟอกไต 
 โรงพยาบาลแมสะเรียงจังหวัดแมฮองสอน (นพ.ทศพล ดิษฐศิริ ผูอํานวยการโรงพยาบาลแมสะเรียง) 
 สืบเน่ืองจากผูปวยโรคไตตองไดรับการฟอกเลือด แตมีปญหาในเร่ืองคาใชจาย ญาติผูปวยไดนําเร่ืองทูลเกลาฯ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา และไดรับเขาเปนผูปวยในพระบรมราชานุเคราะห  การดําเนินการของโรงพยาบาลมีการจัดต้ัง
หนวยไตเทียม โดยผูวาราชการจังหวัดแมฮองสอนไดจัดสรรงบประมาณใหโรงพยาบาลแมสะเรียง และโรงพยาบาลปาย 
สวนของครุภัณฑอยูระหวางการสงมอบ 

/ และมีการ… 
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 และมีการกอสรางอาคารโรงนํ้าบริสุทธ์ิ RO ผานการตรวจรับเปนท่ีเรียบรอยแลว  เร่ืองการจัดการระบบใหบริการ มีการสง
พยาบาลวิชาชีพเพ่ือศึกษาไดตรวจสอบหลักสูตรของรพ.มหาราช และขอสนับสนุนทีมงานจากโรงพยาบาลศรีสังวาลยเพ่ือ
จัดต้ังหนวยไตเทียม และการรับผูชวยซ่ึงมีประสบการณจากโรงพยาบาลเอกชนเพ่ือชวยในหนวยไตเทียมดวย 
ประธาน  ใหดําเนินการภายในวันท่ี 1 ตุลาคม 2560 โดยใชแผนท่ีวางไวท้ัง 2 แผน  และทําหนังสือจาก 
  โรงพยาบาลแมสะเรียงผานนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด ผานเขตฯ เร่ืองขอโควตาเรียน ตามโครงการ 
  ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาท่ีมีความประสงค  

 โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล จังหวัดเชียงใหม (รอยเอกภูรีวรรธน โชคเกิด นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม) 
 การดําเนินการของโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูลอยูระหวางการเลือกพ้ืนท่ีสรางอาคาร โดยมอบหมายสบส.เขต
และมูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทรในการออกแบบและสงกลับมาอีกคร้ัง สวนบุคลากรวางแผนหลังจากการสรางตึก
เสร็จตองมีแพทยประจําจํานวนอยางนอน 2 อาทิตย/ครั้ง และหารือโรงพยาบาลนครพิงค โรงพยาบาลจอมทอง และ
โรงพยาบาลสันทรายขอสนับสนุนแพทยหมุนเวียน 2 อาทิตย/ครั้ง และการขอทุนแพทยเพ่ิมเติมโดยแจงผูตรวจราชการ
ทราบแลว และขอเพ่ิมเติมใน Service plan สาขาโรคไต และการสงพยาบาลเรียนตอในป 2561 – 2562 
ประธาน  การวางผังสถานท่ีจัดสรางอาคาร หามทําขวางอาคารอ่ืนท่ีมีอยู วางผังอาคารไวหลังของโรงพยาบาลได 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 3.2 การดําเนินการจัดทําทางเช่ือมโรงพยาบาลวัดจันทรเฉลิมพระเกียรติ  
 (รอยเอกภูรีวรรธน โชคเกิด นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม) 
 การดําเนินการจัดทําทางเช่ือมโรงพยาบาลวัดจันทรเฉลิมพระเกียรติ สืบเน่ืองเรื่องทางเช่ือมโรงพยาบาลวัดจันทรฯ
ภาพรวมไดมีการของบประมาณ โดยใชงบประมาณเหลือจายไมไดและทางโรงพยาบาลไดสรางตึกและจะมีการเปดอาคาร
จึงจะขอใชงบประมาณจาการดําเนินงานและงบลงทุน ซ่ึงไดเรียนปลัดกระทรวงฯแลวจากการเย่ียมโรงพยาบาลวัดจันทร 
สวนเร่ืองแบบท่ีจะจัดทําไดมีการแกแบบใหแลวเสร็จในเดือนสิงหาคมเพ่ือเสนอไปท่ีเขตฯในการของบประมาณจาก
กระทรวงฯในสวนงบเหลือจายป 2561 ตอไป 
ประธาน  เร่ืองของมูลนิธิตาง ใๆหจังหวัดและมูลนิธิจัดต้ังคณะทํางานเพ่ือวางกรอบและแนวทางปฏิบัติ และใหจังหวัด  
  จัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลตามโครงการพระราชดําริ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  
  โดยมีคณะกรรมการสวนของมหาดไทย และมูลนิธิรวมดวย และใหผูอํานวยการโรงพยาบาลวัดจันทรฯ  
  เปนเลขาของคณะกรรมการ เพ่ือรวมแกไขปญหา 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ/พิจารณา 
4.1 COO 
 4.1.1 ประชุมวิชาการเขตสุขภาพท่ี 1 ประจําป 2560  
 (พญ.อัจฉรา ละอองนวลพานิช รองผูอํานวยการสํานักงานเขตสุขภาพท่ี 1) 
 การประชุมวิชาการเขตสุขภาพท่ี 1 ประจําป 2560 จัดในวันท่ี 9 – 11 สิงหาคม 2560 ณ.ศูนยประชุม
นานาชาติคุมคํา ตําบลหนองปาคร่ัง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม กลุมเปาหมายจํานวน 600 คน โดยมีการสรุปตรวจ
ราชการและการวางแผนการตรวจราชการเขตสุขภาพท่ี 1 ป 2561 รวมดวย 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 4.1.2 รายการคําขอส่ิงกอสราง ครุภัณฑ งบลงทุน งบประมาณรายจาย ปงบประมาณ 2561 เขตสุขภาพท่ี 1 
      4.1.3 เตรียมความพรอม จัดทํารายการคําขอส่ิงกอสราง ครุภัณฑ งบลงทุน ปงบประมาณ 2562 เขตสุขภาพท่ี 1 
 (พญ.อัจฉรา ละอองนวลพานิช รองผูอํานวยการสํานักงานเขตสุขภาพท่ี 1) 
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 เตรียมความพรอมจัดทํารายการคําขอส่ิงกอสราง ครุภัณฑ งบลงทุน ปงบประมาณ 2562 เขตสุขภาพท่ี 1
ภาพรวมงบลงทุนป 2561 แบงเปนระดับตาง  ๆการจัดสรรระดับตติยภูมิไดมากกวาระดับอ่ืน สบรส.แจงใหเตรียมการในป
น้ีตองเปนข้ันตอนท่ีตองมีความรวดเร็ว มีกรอบระยะเวลาตรวจสอบและสงใหกับสํานักงานเขตสุขภาพท่ี 1 เพ่ือแจง สบรส. 
กรณีงบประมาณตกหลน ชวงระยะเดือน มิถุนายน 2562 ประชุมช้ีแจงและเตรียมความพรอมบริหารจัดการงบลงทุน การ
จัดทําแผนดําเนินงานงบลงทุนเพ่ือสง สป. การหาแนวทางการเตรียมความพรอมบริหารจัดการงบลงทุน        ตามข้ันตอน
การดําเนินงานงบประมาณรายจายงบลงทุนของ สปสช.ประจําปงบประมาณ 2561  
สรุปภาพรวมงบประมาณรายจายประจําป 2561 เขตสุขภาพท่ี 1 
 - ส่ิงกอสราง 4 รายการ วงเงินรวม 331,2232,200 บาท ใหแตละสถานบริการเตรียมสถานท่ี  
 - ครุภัณฑบริการ 32 รายการ วงเงินรวม 60,207,000 บาท เปนรายการท่ีเรียงลําดับความสําคัญซ่ึงไมไดครบ 
   ทุกจังหวัด และเขตฯไดขอแปรญัตติและรอฟงผลอีกคร้ัง 
 - ครุภัณฑบริหาร 45 รายการ วงเงินรวม 38,241,800 บาท สวนมากเปนรถบรรทุกจะจัดสงรายการใหสถาน 
         บริการเพ่ือทําการจัดซ้ือตอไป 
 - โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ : ส่ิงกอสราง 2 รายการ วงเงินรวม 17,394,400 บาท เปนของโรงพยาบาล 
    วัดจันทรฯ  อาคารโรงครัว โรงอาหาร และอาคารพัสดุ 
 - ระบบบําบัดนาเสีย 2 รายการ วงเงินรวม 25,650,000 บาท ของโรงพยาบาลสันทราย และโรงพยาบาล 
    สมเด็จพระญาณสังวร 
 - ครุภัณฑนวัตกรรม 9 รายการ วงเงินรวม 3,852,000 บาท เปนเคร่ืองยูนิตทําฟนของจังหวัดพะเยาท้ังหมด  
   9 รายการ 
 - งบผูกพันเดิม (ส่ิงกอสรางบริการ) 22 รายการ วงเงินรวม 989,442,900 บาท  
 - งบผูกพันเดิม (ส่ิงกอสรางบริหาร) 1 รายการ วงเงินรวม 24,730,400 บาท เปนงบภาคท่ีตองเตรียมจัดซ้ือ 
   จัดจาง โครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตภาคเหนือ และโครงการเมืองสมุนไพรภาคเหนือ 
สบรส.แจงใหเตรียมการเร่ืองงบขาข้ึน ป 2562 โดยเขตฯจะทํารางรายการโดยการเรียงรายการท่ีไมผานการพิจารณาและ
เรียงลําดับความสําคัญเพ่ือเสนอผูบริหารในการพิจารณาในการประชุมคร้ังตอไป 
ประธาน  การบริหารจัดการประเด็นการจัดซ้ือจัดจางการดําเนินงานตองทัน งบประมาณป 2561 เนนงบยุทธศาสตร 
  ติดตามงบประมาณระดับภาค  กับงบประมาณจังหวัด เพ่ิมมากข้ึน ใหจังหวัดเตรียมตัวในการเขียนแผน 
  สนับสนุนเพ่ือรองรับงบประมาณดังกลาว สบรส.แจงใหเตรียมงบประมาณขาข้ึน ป 2562 เขตฯจะทํา 
  รางโดยนํารายการท่ีไมผานการพิจารณาของปงบประมาณ 2561 เรียงลําดับตามความสําคัญและจะ 
  นําเสนอในท่ีประชุมคร้ังตอไป 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 4.1.4 รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ประจําป
งบประมาณ 2560 เขตสุขภาพท่ี 1 (นางสุปราณี ดิษยกมล นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ)  
 ผลการประเมิน ITA รอบ 9 เดือน มีจํานวนหนวยงานท่ีผานการประเมินไดคะแนนมากกวารอยละ 85 จํานวน 
18 แหงคิดเปนรอยละ 45 ในไตรมาสท่ี 4 ตองเรงรัดยกระดับหนวยงานท่ีไดคะแนนการประเมินรอยละ 80 ใหเปนรอย
ละ 85 ข้ึนไปเพ่ือใหสามารถผานการเมิน ITA เน่ืองจากเปนตัวช้ีวัด PA ระดับกระทรวงฯ และ CIPO ผูรับผิดชอบ ITA     
มีการแจงผูรับผิดชอบ ITA ระดับจังหวัดกํากับติดตามเพ่ือใหผานการประเมินในรอบไตรมาสท่ี 4 
ประธาน  ขอใหผูบริหารติดตามใหเปนไปตามเปาหมายผลการดําเนินงานรอบไตรมาส ท่ี 4 และนําหลักฐานเชิง
ประจักษ 
  สงเขตฯ การสงตองานใหผูรับผิดชอบตองมีการช้ีแจงและใหจังหวัดทําแนวทางปฏิบัติใหเปนทิศทางเดียวกัน 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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4.2 CFO 
 4.2.1 การบริหารงบกลางท่ีไดรับจัดสรร เขตสุขภาพท่ี 1  
 (นพ.ชรินทร ดีปนตา นายแพทยเช่ียวชาญดานเวชกรรมปองกัน สสจ.นาน) 
 การบริหารงบกลางท่ีไดรับจัดสรรแบงเปน 3 หมวด ไดแก คาใชจายบริการผูปวยใน คาตอบแทนบุคลากร และเงิน
สวนขาดท่ี สปสช.ไดดําเนินการแลวเงินงบประมาณไมพอโดยเฉพาะกองทุนไตเร้ือรัง การบริหารงบกลางมีการกําหนด
เปาหมายในการจัดสรร ภาพรวมการจัดสรรใหเขตสุขภาพท่ี 1 แยกรายจังหวัดตามสวนของงบกลางท่ีสนับสนุน 
คาตอบแทนกําลังคนท่ีไดรับจัดสรรมีการแจงการจัดสรรไปท่ีสสจ.เรียบรอยแลว แนวทางการบริหารงบท่ีไดรับจัดสรร
กําหนดใหโรงพยาบาลท่ีไดรับงบทําแผนบริหารหน้ีสิน ซ่ึงสํานักงานเขตสุขภาพท่ี 1 มีหนังสือแจงแนวทางปฏิบัติใหทุก
จังหวัดทราบแลว ในการเสนอ ตรวจสอบ และกํากับ ผานการเห็นชอบจากเขตฯ และสงกระทรวงฯ เพ่ือแกไขวิกฤติปญหา
ทางการเงิน เปาหมายเพ่ือใหมีสภาพหน้ีท่ีลดลงและการเงิน การบริการดานสุขภาพดีข้ึน โรงพยาบาลท่ีไดรับการโอน
งบประมาณตองใชจายเงินงบประมาณท่ีไดรับโอนเปนประจําในวันท่ี 10 ของเดือนถัดไป เร่ิมการรายงานต้ังแตเดือน
กรกฏาคม ขอความรวมมือ CFO ของแตละจังหวัดรายงานการใชงบกลางใหสํานักงานเขต และรายงานความกาวหนาเปน
ประจําทุกเดือน 
 ประเด็นเพ่ิมเติมหลังจากการไดรับการจัดสรรงบเหมาจายรายหัว ป 2560 กลุมงานประกัน กระทรวงสาธารณสุข
ติดตามการไดรับงบจัดสรรในกองทุนผูปวยในของโรงพยาบาล โดยมีเปาหมายติดตามโรงพยาบาลท่ีไดรับการจัดสรรท่ีไมถึง 
85% ของงบประมรท่ีไดรับต้ังแตตนป เขตสุขภาพท่ี 1 มีท้ังหมด 29 หนวยบริการท่ีไดรับจัดสรร การจัดสรรงบกองกลาง
ท่ีไดกันจากการทํา Step Ladder และคา K เพ่ือกระจายและชดเชยใหโรงพยาบาลท่ีไดรับงบประมาณเหมาจายหัวข้ันตํ่า
นอยกวา 85%  
 4.2.2 สถานการณการเงิน การคลัง เขตสุขภาพท่ี 1 (นพ.ชรินทร ดีปนตา นายแพทยเช่ียวชาญดานเวชกรรมปองกัน 
สสจ.นาน) 
 การเฝาระวังภาวะวิกฤตทางการเงินการคลังของสถานบริการรอบบัญชีเดิมของป 2560 หนวยบริการท่ีประสบ
วิกฤตทางการเงินการคลังดังน้ี 
 - วิกฤตทางการเงินการคลังระดับ 7 ไดแก โรงพยาบาลแมออน 
 - วิกฤตทางการเงินการคลังระดับ 6 ไดแก โรงพยาบาลแมวาง 
 - วิกฤตทางการเงินการคลังระดับ 5 ไดแก โรงพยาบาลเดนชัย โรงพยาบาลหนองมวงไข และโรงพยาบาลบานธิ 
 - วิกฤตทางการเงินการคลังระดับ 4 จํานวน 7 แหง ไดแก โรงพยาบาลพะเยา โรงพยาบาลเกาะคา โรงพยาบาล
แมเมาะ โรงพยาบาลเวียงสา โรงพยาบาลดอยเตา โรงพยาบาลสันติสุข และโรงพยาบาลนาหม่ืน รอบบัญชีเดือนมิถุนายน 
ทุกหนวยบริการของเขตสุขภาพท่ี 1 มีการบันทึกรายงานบัญชีผานโปรแกรมของงบทดลองครบทุกหนวยบริการ เปนเขต
เดียวท่ีทําได 100% รายละเอียดทางการเงินประจําเดือนพฤษภาคม 2560 ภาพรวมของรายจังหวัดหมวดหน้ีสินการเงิน 
รายงานเบ้ืองตนของจังหวัดเชียงใหม จังหวัดพะเยา และจังหวัดแมอองสอนมีภาวะติดลบ 
ประธาน  โรงพยาบาลเกือบ 40% ท่ีรายไดไมถึง 85% ของข้ันตํ่า ประมาณ 30 แหง ท่ีเปนปญหา โรงพยาบาลใด 
  ท่ีเงินรายรับลดลงตองปรับปรุงประสิทธิภาพเรงดวน การเรียกเก็บให CFO กํากับติดตาม เงินหมวดคาตอบแทน 
  ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกําชับใหดูแล รพ.สต. ใหไดคาตอบแทน 100% 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

4.3 CHRO 
 4.3.1 การขอใชตําแหนงวางของสวนราชการในเขตสุขภาพท่ี 1  
 (นางขจีรัตน  บุญวิวัฒนาการ นักวิชาการสาธารณสุขเช่ียวชาญ สสจ.เชียงราย) 
 การขอใชตําแหนงวางสวนราชการเขต 1 ในรอบน้ีการขอใชตําแหนงวางในเง่ือนไขตางๆหลายเง่ือนไข หนังสือท่ี
เปนหนังสือสําคัญตาม ว.1706 ลงวันท่ี 4 มิ.ย. 60 สสจ. รพศ./รพ.ท. ไดรับแลวเร่ืองของการระงับและการปดระบบ 
HROPS การใชตําแหนงวาง การปรับปรุงตําแหนง การเกล่ียอัตรากําลัง และการจัดทําคําส่ังใหเปนไปตามมติ ครม.       
โดยกําหนดแนวทางในการปฏิบัติ ดังน้ี 
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 1. ใหทุกหนวยงานตรวจสอบตําแหนงวางและดําเนินการตามข้ันตอนท่ีกําหนดอยางเครงครัด  
  1.1 กรณีตําแหนงอนุญาตใหใชแลว ใหระบุวาอยูระหวางดําเนินการในข้ันตอนใด  
  1.2 กรณีตําแหนงวางท่ียังไมไดขอใช หรือขอใชแลวแตอยูระหวางการพิจารณาของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรืออยูระหวางการพิจารณาของสํานักงานเขตสุขภาพ ใหระงับการดําเนินการใด  ๆเก่ียวกับ
ตําแหนงดังกลาว นับต้ังแตวันท่ีหนังสือเวียนฉบับน้ีบังคับใช  
 2. ใหทุกหนวยงานเรงรัดการจัดทําคําส่ังเก่ียวกับความเคล่ือนไหวของเจาหนาท่ีทุกประเภทและบันทึกขอมูลใน
ระบบ HROPS ภายในวันท่ี 30 มิถุนายน 2560 ซ่ึงทุกแหงไดดําเนินการแลว  
 3. สป. ไดปดระบบ HROPS ต้ังแตวันท่ี 1 กรกฎาคม เปนตนไป น้ีแลวเน่ืองจากมีหลายหนวยงานมีการขอใช
ตําแหนงวางเขามา ขอใชตําแหนงวาง 26 อัตรา ในสวนน้ีตองรอใหทางสวนกลางไดเปดระบบใหมถึงจะดําเนินการได 
 - การขอใชตําแหนงท่ีจะวางในกรณีท่ีเกษียณท่ีเดิมตามหนังสือกุมภาพันธ 2560 สามารถท่ีจะขอไดกอน 6 เดือน 
กอนการเกษียณแตวาขณะน้ีมีการส่ังการใหระงับการดําเนินการทุกอยางคือตองรอไปกอน 
 - เง่ือนไขท่ี 3 การขอใชท่ีจะขอไปท่ี สป. เชนเดียวกับการท่ีขอรับทราบไวกอนตองระงับไวกอน 
 - การขอเปล่ียนระดับตําแหนงมีความเขาใจคลาดเคล่ือนถาระบบเปดจะใหดําเนินการในระดับตําแหนงของ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการกับชํานาญการอยูในระดับเดียวกันซ่ึงจะสามารถใชไดเลยถาอนุญาตโดยไมตองลดการปรับระดับ 
จะนําเรียนใหท่ีประชุมไดรับทราบวาสวนท่ีขอมา ป 2560 ใหชะลอไปกอน 
ประธาน  ใหเตรียมขอมูลท้ังหมดเพ่ือรอระบบเปด ถามีการอนุมัติใหใชตําแหนงวางให CHRO ตรวจสอบความถูกตอง 
  ถาตรงตามตําแหนงใหดําเนินการตอได 
มติท่ีประชุม  รับทราบ /เห็นชอบในหลักการ 

 4.3.2 การขออนุมัติจางลูกจางช่ัวคราว เกินกรอบ FTE 80 % แตไมเกิน 100 % 
 (นางขจีรัตน  บุญวิวัฒนาการ นักวิชาการสาธารณสุขเช่ียวชาญ สสจ.เชียงราย) 
 การขออนุมัติจางลูกจางรายเดือนในกรณี FTE เกิน 80 ไมเกิน 100 มาขอท่ีเขต 28 อัตรา กรณีจังหวัด
แมฮองสอนไดมีหนังสือขอจางลูกจางช่ัวคราวรายเดือน ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ 20 ตําแหนงเปนนักเรียนทุน นักเรียน
พยาบาลท่ีจางวันท่ี 1 มิถุนายน 2560 เรียนท่ีประชุมทราบวาสวนน้ีมีการไดจางไปแลว เม่ือวันท่ี 1 มิถุนายน 2560   
ทาง สป.ไดมีการสํารวจการจางของแตละสถานบริการ และ CHRO มีการสํารวจและสงรายช่ือขอมูลไปสวนกลางทาง
สวนกลางรับทราบขอมูลสวนน้ีโดยจะไปนําเสนอเพ่ือกําหนดตําแหนงพนักงานราชการ ซ่ึงตองรอการพิจารณาอีกคร้ัง      
ในระหวางน้ีเปนการจางลูกจางช่ัวคราวไปกอน แตถาหากวาเปนการจางลูกจางท่ีนํามาทดแทนผูท่ีลาออกหรือวาจะจางใหม
ท่ีไมใชนักเรียนทุนตรงน้ีขอนําเรียนปรึกษาทานประธานตามหนังสือฉบับน้ันเร่ืองการหลีกเล่ียงการใชเงินบํารุงในการจาง 
ทางเขตฯ จะใหนโยบาย 
ประธาน  - หนวยงานท่ีตองการจางลูกจางช่ัวคราวทุกกรณีของ FTE ใหผานการพิจารณาของคณะกรรมการกําลังคน 
    ของแตละจังหวัด การจางลูกจางช่ัวคราวทุกประเภทตองแจงและขอในระดับจังหวัด และจังหวัดตอง 
    ควบคุมกํากับ และรายงานผาน CHRO ระดับเขตเพ่ือตรวจสอบ 
  - ใหหลีกเล่ียงวิธีการจางเหมาตางๆซ่ึงไมสามารถแจงเปนหนังสือส่ังการได  ถาตองการจางใหจางในการ 
    เขาระบบลูกจางช่ัวคราวแทน 
  - ในสวนการจางพยาบาลวิชาชีพทุกประเภทการจาง กระทรวงสาธารณสุขใหหลีกเล่ียงการนําเงินนอก 
    งบประมาณไปใชในการจางเพ่ือปองกันกันการเรียกรองใหบรรจุแตงต้ังเปนขาราชการในภายหลัง 
  - ให CHRO ทําแนวทางการปฏิบัติและแจงทุกจังหวัด 
มติท่ีประชุม  รับทราบ /เห็นชอบ 

 

 

/ 4.3.3 การจัดสรร… 
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 4.3.3 การจัดสรรตําแหนงวางและอัตราขาราชการต้ังใหม ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ ป 2560 – 2562 
 (นางขจีรัตน  บุญวิวัฒนาการ นักวิชาการสาธารณสุขเช่ียวชาญ สสจ.เชียงราย) 
 การจัดสรรตําแหนงวางและอัตราขาราชการต้ังใหม ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ ป 61 ท้ังหมด 3299 อัตรา แบง
การจัดสรรออกเปน 80 ตอ 20  ในสวน 80 % ไดมีการจัดสรรโดยใชเกณฑของขาราชการควรมีเกณฑเดิมในข้ันแรกใหมี
การจัดสรรออกมาเปนเกณฑ 90 % ของขาราชการควรมีกรอบข้ันตํ่า ในการประชุมเม่ือวันท่ี 28  ในสวน 20 % น้ันไดมี
การขยับเลขเพ่ือใหได 100 % ขาราชการควรมีใหได 100 % ของกรอบข้ันตํ่า คือ จาง 80 % ตามความเขาใจ            
ในการประชุมแตละคร้ังเกณฑไมเหมือนกันท่ีผานมาเคยใช 85 ตอนหลังมีการขยับอาจมีการเปล่ียนแปลงนําเรียนวาในสวน
น้ีของเขตไดจัดสรรตามตามเกณฑน้ันท้ังหมดไดรับจัดสรรมาท้ังหมด 288 อัตรา ท้ังใน 2 สวน สวนแรกไดมารอบ 20 %       
44 อัตรา ขณะน้ีสวนเหลือ 20% ท่ี สธน. ไดเรียนตอนตนเหลือ 186 อัตรา ซํ้ายังไมมีการจัดสรรรอดูสวนกลางอีกคร้ัง 
ผูตรวจราชการ 
ประธาน  การจัดสรรคร้ังตอไปใหจัดสรรลงจังหวัดและโรงพยาบาลอําเภอ ฝกและสงไปรพ.สต.ตอไป 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 4.3.4 การจัดสรรโควตาทันตแพทยประจําบาน ปการศึกษา 2561 
 (นางขจีรัตน  บุญวิวัฒนาการ นักวิชาการสาธารณสุขเช่ียวชาญ สสจ.เชียงราย) 
 การจัดสรรโควตาทันตแพทยประจําบาน ปท่ีผานมา ท.พ.ประจักษ จริยพงศไพบูลย โรงพยาบาลเชียงรายฯ เปน
focal point และประธาน Service Plan สาขาทันตกรรม  รวมประชุมแจงมาและจะไดมีการดําเนินการจัดสรรโควตา 
ทันตแพทยประจําบาน ปการศึกษา 2561 ลําดับถัดไปจะมีการรับสมัครประมาณเดือน สิงหาคม 2561 ใหทุกแหงเตรียม
ความพรอมในการรับสมัครโควตาทันตแพทยประจําบาน ปการศึกษา 2561 
ประธาน  ผูท่ีจะรับโควตาตองสมัครและมีคุณสมบัติท่ีตรงกับโควตาน้ัน เพราะเม่ือเลือกโควตาแตสอบไมผานจะ 
  ทําใหเสียทุนเปลา 
มติท่ีประชุม  รับทราบ  

 4.3.5 สรุปผลการคัดเลือกแพทยประจําบาน    ปการศึกษา 2561 เขตสุขภาพท่ี 1 รอบท่ี 1 
 (พญ.อัจฉรา ละอองนวลพานิช รองผูอํานวยการสํานักงานเขตสุขภาพท่ี 1) 

สรุปการคัดเลือกแพทยประจําบานรอบท่ี 1 รับสมัครเสร็จเม่ือวันท่ี 18 กรกฎาคม 2560 เดิมเขตไดรับการ
จัดสรรโควตาจากกระทรวง 239 ทุน 47 สาขา สมัครรอบท่ี 1 ทุนเขต 34 ทุน มีผูสมัคร 24 ทุน คุณสมบัติตก 1     
เหลือ ทุนท้ังหมด 11 ทุน โรงพยาบาล 205 ทุน ผานพิจารณา 112 ทุน เหลือ 63 ทุน ประมาณ 60% เปนไปตามคาด 
รายละเอียดแตละสาขาตามช้ีแจง time line วันท่ี 18 กรกฎาคม 2560 ทีมชุดเลขาประชุมเพ่ือดูคุณสมบัติและเปดรอบ 
2 วันท่ี 26 สิงหาคม 2560 โควตาเดิมท่ีเหลือมาใหสมัครกอนสวนท่ีจะขอเพ่ิมเติม ภาคเหนือจะเปนรอบพิเศษ รอบท่ี 3  
ประธาน  กระตุนแพทยเพ่ือสมัครรับทุนแพทยประจําบาน โดยเฉพาะทุนแพทยเวชศาสตรครอบครัว 
มติท่ีประชุม  รับทราบ /เห็นชอบ 

 4.3.6 เสนอรายช่ือเพ่ือรวมคัดเลือกเขารับรางวัลชัยนาทนเรนทร ป 2560 
 (นางขจีรัตน  บุญวิวัฒนาการ นักวิชาการสาธารณสุขเช่ียวชาญ สสจ.เชียงราย) 

เสริมวาระเร่ืองรางวัลชัยนาทนเรนทรประจําป 2560 ซ่ึงทางสํานักปลัดกระทรวงสงหนังสือเวียนมาเพ่ือขอใหสง
รายช่ือทางเขตไดสงหนังสือไปทุกจังหวัดมีผูสมัคร 2 จังหวัด  

ประเภทบริหาร นายแพทยไชยเวช ธนไพศาล ผูอํานวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห           
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย  

ประเภทวิชาการ นางสาวสริยา ทวีกุล พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ กลุมการพยาบาล โรงพยาบาลเชียงราย
ประชานุเคราะห สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย  

 
/ ประเภทบริการ… 



-11- 
ประเภทบริการ 
 3.1 นางสาวสุภาวดี พงษประภาศ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ กลุมการพยาบาล โรงพยาบาลเชียงรายประชานุ

เคราะห สํานักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงราย  
3.2  นายพิสิษฐ  สมงาม นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานฝายแกว สํานักงาน

สาธารณสุขอําเภอปง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา 
ไดตามคุณสมบัติเบ้ืองตนแลว เจาหนาท่ีวามีความเรงดวน ไดสงสุภาวดี พงษประภาศ เน่ืองจากมีผลงานมากกวา 

เพ่ือสงเขาชิงในระบบใหญอีกคร้ัง ขอความเห็นชอบในท่ีประชุม 
มติท่ีประชุม  รับทราบ /เห็นชอบตามท่ีเสนอรายช่ือเพ่ือเขารวมคัดเลือกเขารับรางวัลชัยนาทนเรนทร ป 2560 
  
4.4 CIO 
 4.4.1 การจัดทําแผนยุทธศาสตรเขตสุขภาพท่ี 1 ปงบประมาณ 2561  
 (พญ.สุวรรณา ตีระวณิชย ผูอํานวยการโรงพยาบาลแพร) 
 การทําแผนเขตสุขภาพท่ี 1 ในปผานมาทําแผนโดยนําเสนอประเด็นปญหาและวิเคราะห สรรหาเรื่องท่ีจะทําของ

เขตเพ่ือมอบ CIPO ดําเนินการ แตมีปญหาสวน CIPO ดําเนินงานซํ้าซอนกับงานท่ีทําอยู ทําใหเกิดความไมชัดเจนการ

บริหารจัดการ ป 2561 เสนอการท่ีมี C ตางๆ แลวกระทรวงมีการแบงงานตาม 4 Excellence  ถาจัดทําตามแผน 4 

Excellence โดยใหแตละ C ทําแผนและนํามาบูรณาการเขากับแผนจะมีความชัดเจนกวา สวน PP&P ไดทําแผนและได 

Excellence ท่ี 1 คงเหลือ 3 Excellence ไดแก 

  - Service มอบให CSO จัดทําแผน Service ในภาพเขต  
  - people Excellence จะเปน CHRO   
  - Governance Excellence เปน CFO  และเร่ืองของ CIO  
 นํามาบูรณาการภายใน 1 – 2 วัน และนําเสนอผูบริหารในเร่ืองของแผนเขต จะมีความชัดเจนข้ึน ขอความ
เห็นชอบในท่ีประชุมโดยประมาณเดือนสิงหาคม 2560 ใหแตละ C วิเคราะหประเด็นปญหาแตละดานท่ีรับผิดชอบ         
และรวบรวมนําแผน เพ่ือจัดทําแผนเขตฯ ชวงเดือน กันยายน 2560 นําเสนอและบูรณาการเพ่ือใหเกิดความสอดคลองกัน 
ขจีรัตน บุญวิวัฒนาการ  สวน CHRO ตองขอขอมูลในสวนกลุมวัยและ Service Plan เพ่ือประกอบการจัดทําแผน หรือวา 
   เราจะมีการทํารวมกันหรือประสานงานกันอยางไร 
สาธารณสุขนิเทศก  CHRO  ทํา 2 ขา สวนของ HRM สามารถดําเนินการไดเลยเน่ืองจากมีฐานขอมูลแลว สวน HRD 
   ดูคณะการตรวจราชการคณะท่ี 1 และ 2 ซ่ึงกอนนํามาบูรณาการตองใหแตละทีมมาปรึกษา 
   รายละเอียดเพ่ือปรับแผนเสนอคร้ังน้ียังไมสะดวก ตองทําทีมเล็กบูรณาการกอนจะได HRD  
ประธาน  ให CHRO ดูเร่ือง MOPHดวยเน่ืองจากเปนตัวต้ังในการทําแผนพัฒนาบุคคล จัดไดตามตัวช้ีวัดเพ่ือนําบูรณการ 
  กับงานอ่ืน และให CIO ทํากรอบระยะเวลาแตละประเด็นของแตละ C เพ่ือนํามาบูรณการใหไดแผน 
  ยุทธศาสตรท่ีสมบูรณ และนํามาพิจารณารวมกันระดับเขต  
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 4.4.2 การพัฒนาระบบบริการ Intermediate Care เขตสุขภาพท่ี 1  
 (พญ.สุวรรณา ตีระวณิชย ผูอํานวยการโรงพยาบาลแพร) 
 Intermediate care เปาหมายการทําระบบริการ ในเร่ืองการลดความแออัดของโรงพยาบาลใหญเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใชเตียงและทรัพยากร แตเน่ืองจากเปนผลท่ีตองการท่ีจะไดผลใหญ คือความตองการของผูปวยและญาติ 
ท่ีมีความพรอมในการดูแลตนเองตอท่ีบาน โดยเนน 4 โรคเปนหลัก การทําเฉพาะ 4 โรค ทําใหไดผลลัพธท่ีนอยในการลด
ความแออัดของโรงพยาบาลใหญ มีการปรึกษาวาจากเดิม 4 กลุมโรคและการขยายจาก 4 โรค ท่ีคนไขไมจําเปนตองอยู 
รพศ/รพท. เพ่ือดูแลตอ หรือรพ.เอกชนได การดําเนินงานตัวอยางเชน รพ.นครพิงคตามรูปแบบเตียง 5 สี สวนไหนกลับได
และสวนไหนขยายสู รพช. ได การหารือตกลงวาจะขยายในกลุมน้ีดวย จุดท่ีจะมีการพัฒนาระดับเขตคือ  

/ 1. การใช… 
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 1. การใชโปรแกรมเตียง 5 สี จาก จังหวัดเชียงใหมไปสูเขตโดยขอโปรแกรมของ เชียงใหม เพ่ือนําไปดําเนินการ 
     ในภาพเขต 
 2. โรงพยาบาลลําปางพัฒนาระบบ Thai Refer และ COC ใหสามารถรองรับ Intermediate care ทําใหดึงขอมูล 
     ในสวน Intermediate care เพ่ือประเมินผลและนํามาเพ่ือเสนอผลการดําเนินงานไดเลย  
 3. การเก็บขอมูลหรือ Indicator ตัวช้ีวัดใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน ตัวช้ีวัดดานการบริหารจัดการจะแบงเปน 2 ข้ัน  
              ดานข้ันบริหารจัดการดูเร่ืองการคลองเตียง รพศ/รพท. และ รพช. วามีประสิทธิภาพมากนอยแคไหน   
              คา adJust Rw ท่ีเพ่ิมข้ึน ใน รพ.ระดับ F และ M อัตราการสงออกผูปวย 4 กลุมโรค ใน รพ.ระดับ M และ S 
              คุณภาพตัวช้ีวัดจะประเมินผล 
 ภายใน 4 กลุมโรคท่ีกําหนดไว คือ คุณภาพของการบริหารและการ Refer ไปแลวเกิดภาวะแทรกซอนไมเพ่ิมข้ึน
และคนไขมีชีวิตท่ีดี หลักการดังน้ี  
ประธาน  ใหคณะกรรมการ Intermediate Care g9iup,แผนการดําเนินงาน วาง Timeline 8 จังหวัดเพ่ือรองรับ
การส่ังการ 
  ของกระทรวงในชวงเดือน ตุลาคม 2560 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

 4.4.3 การจัดทําแผนยุทธศาสตรสงเสริมสุขภาพปองกันโรคสูความเปนเลิศ PP&P เขตสุขภาพท่ี 1  

 (พญ.นงนุช ภัทรอนันตนพ ผูอํานวยศูนยอนามัยท่ี 1 เชียงใหม) 

 วาระการประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ีผานมา Input ในการทํา Action plan ตอในสวนยุทธศาสตร 1 PP&P  
time line ในการขับเคล่ือนแผน PP&P ตอนน้ีอยูใน Phase 3 ของเขต 1 ทําเสร็จส้ินไปแลวจะนําเรียนผูบริหารไดรับ
ทราบและพัฒนารวมกันอีกครั้งกอนเสนอกระทรวงฯ ซ่ึงจะเสนอ ครม.พิจารณาแลขับเคล่ือนยุทธศาสตร ระดับประเทศ
ตอไป Time line เขตสุขภาพท่ี 1 เสร็จแลวโดยจะดําเนินการจัดทํา Action plan ใหสอดคลองตามยุทธศาสตรและ
มาตรการท่ีทางทีมงานทําไวตามยุทธศาสตร 5 ป ไดรวมกันจัดทําและวิเคราะห SWOT ได กลยุทธ 8 กลยุทธ ในการ
ขับเคล่ือนท้ัง 4 Excellence ของกระทรวงสาธารณสุขและภาพเขตฯ ทําเร่ืองใน 5 สราง 5 เสริม ใชกลไกขับเคล่ือนโดย 
CIPO              ท้ัง 10 ประเด็นโดย CIPO ตองมีและดําเนินการตอไป ในป 2560 และ ป 2561 เพราะมีความเขมแข็ง
ไดผลงานชัดเจน ยุทธศาสตรในภาพรวมเขต 1 วา PP&P จะมีเปาประสงค 10 ขอ ในแตละ P ท่ีรวมกันคิดมาจะตอง
พัฒนาควบคู          และ Intermediate care วิเคราะหสถานการณใหม 1 คร้ัง ท่ีจะเปนอันแรก คือ Health 
promotion ประเด็นปญหาเดิมท่ีเปนปญหาและกําหนดกลยุทธแกไขปญหารวมกันเปนการคัดไวต้ังแตตน คิดวา SWOT 
ไดดีแลวและใชกลยุทธเดิมท่ีคิดไวและกําหนดเปาประสงค 20 ป และทีมงานยอระยะเวลา 5 ป ใหชัดเจนในส่ิงท่ีตองการ 
ไดกลยุทธและมาตรการ PP&P และเช่ือมโยงกับ SP  
 สรุปเปนรางยุทธศาสตร PP&P 20 ป  การจัดทํา Action plan โดยการนําประเด็นปญหาจากการตรวจราชการ
มาเปนประเด็นในการประมวลวิเคราะห หรือตองปรับกลไกขับเคล่ือนโดยใช CIPO  ของปท่ีผานมา Board คณะทํางานเดิม 
ประธาน  นาเช่ือถือ และเปนไปได แตไมมีการควบคุม และการดูแล และรอผลสรุป 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 4.4.4 รายงานความกาวหนาการดําเนินงาน CIO เขตสุขภาพท่ี 1  

 (นายเฉลิม ใจอุน หัวหนางานยุทธศาสตร สสจ.พะเยา) 

 รายงานความกาวหนาการดําเนินงาน CIO คุณภาพขอมูล 2 เร่ือง คุณภาพเวชระเบียน การ Audit ขอมูลเวช
ระเบียนและการตายไมทราบสาเหตุ ผลงานของ DHDC ศูนยขอมูลของอําเภอและเร่ือง เขต 1 ฐานขอมูล  
 - การตรวจสอบคุณภาพขอมูลเวชระเบียน อยูระหวางการตรวจสอบจากจังหวัดในเร่ืองการวางแผน Audit        
อยูระหวางการบันทึกผลสรุป ไมสามารถนําเสนอใหได เรื่องคุณภาพการประเมินและการตรวจสอบมีปญหา มีปญหาเรื่อง
คุณภาพการใหรหัส ICD 10 จะมีในเร่ืองรหัส E และรหัส F  

/ การตาย… 
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 การตายไมทราบสาเหตุในภาพเขต 1 มีจังหวัดผานเกณฑ 25 % ท่ี จังหวัดนาน จังหวัดเชียงราย และจังหวัด
พะเยา 
 - DHDC ศูนยขอมูลอําเภอ วัตถุประสงคในการจัดต้ังศูนยขอมูลอําเภอ คือ ตองการจัดต้ังการบริหารจัดการระบบ
ขอมูลของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือพัฒนาขอมูลศูนยสารสนเทศระดับอําเภอ ท่ีมีคุณภาพครบถวน ถูกตอง ทันเวลา 
วิธีดําเนินการ เขตกําหนดเกณฑการประเมิน อําเภอดําเนินการประเมินตนเองผานหนาเว็บไซต จังหวัดคัดเลือก DHDC 
เพ่ือเปนตัวแทนแลกเปล่ียนเรียนรูเขต 1 ตัวแทนจังหวัดและทีม CIO ออกเย่ียมประเมิน ผลการประเมินทุกอําเภอมีการ
ประเมินตนเองครบ 100 % ทางทีมไดแลกเปล่ียนเรียนรู 2 แหง จังหวัดเชียงราย อําเภอขุนตาล และจังหวัดลําปาง อําเภองาว      
 - 1 Region 1 DATA ทาง CIO มีการประชุมและพัฒนาฐานขอมูลท่ี สสจ.พะเยาเปนฐานขอมูลกลาง ไดมอบ
ประเด็นตางๆใหทุกจังหวัดรับผิดชอบรวมกันและพัฒนารวมกัน ในการพัฒนาโปรแกรมยอย ประเด็นท่ีตองพัฒนา          
คือ พะเยา ตองพัฒนาในเร่ืองการสืบคนขอมูลจากการใชโปรแกรมของสถานบริการและการคืนขอมูลใหจังหวัดตาง  ๆ
ลําปาง รับเรื่อง Thai refer และ COC link เชียงใหม รับเรื่องระบบสืบคนขอมูล 43 แฟม และ CMI  แพร รับเร่ือง 
Intermediate care  นาน รับเร่ืองระบบตรวจขอผิดพลาดเวชระเบียน  แมฮองสอน รับเร่ืองระบบการเงินการคลัง (CFO)  
เชียงราย ระบบ คน เงิน ของ สนับสนุน ระบบ PCC  
ประธาน  - โปรแกรมท่ีมีการพัฒนาสามารถนํามาใชรวมกันภายในเขตฯไดจริงหรือไม เห็นจาก Thai Refer จังหวัด 
    เชียงใหมยังไมไดใช ส่ังการใหจังหวัดเชียงใหมตองใช ไปดําเนินการเพ่ือสามารถใชโปรแกรมท่ีพัฒนา 
    รวมกันได 
  - ใหนําภาระงานรายงาน ทิศทางการพัฒนาระบบขอมูลท่ีดีอยูแลวใหนํามาใชท้ังเขต การปรับเปล่ียนวิธีคิด  
    พัฒนาการใช Cloud แทนการใช Server ฝากทีม CIO ติดตามเทคโนโลยีน้ี 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
4.5 CSO 
 4.5.1 ขออนุมัติจัดต้ัง และการปรับระดับศักยภาพ ขยายเตียงของหนวยบริการสุขภาพ เขตสุขภาพท่ี 1 
 (พญ.อัจฉรา ละอองนวลพานิช รองผูอํานวยการสํานักงานเขตสุขภาพท่ี 1)  
 สบรส. ใหมีการปรับระดับปละ 2 คร้ัง สํานักงานเขตไดทําหนังสือขอไป สสจ. เพ่ือใหทุกจังหวัดสงมา             
คร้ังท่ี 1 ในวันท่ี 31 มกราคม 2560 และ ครั้งท่ี 2 วันท่ี 31 กรกฎาคม 2560 ปน้ีการขอปรับระดับท่ีสงใกลครบ          
ทุกจังหวัด และพิจารณาในเขตฯ ท่ีผานมาแลวใหตัดออกโดยไมสงซํ้ารอบ 2   
ขอมูลการปรับระดับและการขยายเตียง ของสถานบริการในเขตสุขภาพท่ี 1 ป 2560 (ผานการประเมินระดับเขต) รอบท่ี 2 
 1. โรงพยาบาลนครพิงค ขอขยายเตียงบริการ มติท่ีประชุม สง สบรส.  พิจารณา 
 2. โรงพยาบาลฝาง ขอขยายเตียงบริการ มติท่ีประชุม สง สบรส.พิจารณา 
 3. โรงพยาบาลสันปาตอง ขอขยายเตียงบริการรอบท่ี 1 มติท่ีประชุม สง สบรส.พิจารณา สวนปรับระดับสถาน 
           บริการ ไมสง สบรส. 
 4. โรงพยาบาลสันทราย ขอขยายเตียงบริการ มติท่ีประชุม สง สบรส.พิจารณา 
 5. สสช. 10 แหง มติท่ีประชุม สง สบรส.พิจารณา รอเกณฑการจัดต้ัง สสช. กอน อยูระหวางการรางเกณฑการจัดต้ัง 
 6. โรงพยาบาลศรีสังวาลย ขอขยายเตียงบริการ มติท่ีประชุม ปรับขอมูลแลวเสนอใหม สง สบรส.พิจารณาในคร้ังตอไป 
 7. โรงพยาบาลพาน ขอปรับระดับ/ยกฐานะ มติท่ีประชุม สง สบรส.พิจารณาคร้ังตอไป 
 8. โรงพยาบาลสูงเมน ขอปรับระดับ/ยกฐานะ มติท่ีประชุม ไมสง  
มติท่ีประชุม รับทราบ 

 4.5.2 ผลการดําเนินงาน/ปญหา-อุปสรรค ของสาขาสูติกรรม  
 (นพ.วสันต แกววี รองผูอํานวยการฝายการแพทย รพ.นาน) 
 

/ ผลการดําเนิน… 
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 ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด มีดังน้ี อัตราการผาตัดคลอดท่ีรพ.M2 รอยละ 21.65(ยังไมถึงเปาหมายคือ

มากกวารอยละ25) อัตราการตายจากมารดา แยกเปนประเด็น ดังน้ี ตกเลือดหลังคลอด(เปาหมายรอยละ0) ป59      

มีจํานวน 8 ราย ลดลงเหลือ 1 รายในป60 อัตราการตายจากPIH ป59 มีจํานวน 3 รายเพ่ิมข้ึนมาเปนจํานวน 5 ราย

ในป 60 อัตราการฆาตัวตาย ป59 มีจํานวน 1 ราย เพ่ิมข้ึนมาเปน 3 รายในป60 พ้ืนท่ีสวนใหญอยูในจังหวัดเชียงใหม 

สวนจังหวัดอ่ืนกระจายออกไป 

 ปญหาอุปสรรคคือ ขาดการเช่ือมโยงจากนโยบายสูการปฏิบัติระหวางหัวหนาสูผูปฏิบัติงาน ขาดการ

ประสานงานของระบบบริการ พ้ืนท่ีทุรกันดารยังไมเขาถึงบริการ และการเก็บขอมูล 43 แฟมยังไมครบถวน ยังไมได

คุณภาพ  แนวทางการแกไข คือบูรณาการงานService Plan , CIPO และ MCH Board เขตสุขภาพท่ี 1  สราง Role 

Model ในพ้ืนท่ีมีปญหาคลายๆกันเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู มีระบบFast tractเช่ือมโยงประสาน พัฒนาระบบขอมูลให    

มีคุณภาพ 

ประธาน  การพัฒนาการท่ีดีของทีม MCH Board จากอัตราการตายลดลงอยางเห็นไดชัด ฝากกรณีเขตรอยตอ 
  ระหวางจังหวัด เน่ืองจากขอมูลการตรวจหายสงผลตอการดูแลจากการคัดกรองท่ีไมท่ัวถึง และให 
  คณะกรรมการจัดทําแนวทางท่ีเหมาะสมในการสงตอของงานสูติกรรม 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 4.5.3 ผลการดําเนินงาน/ปญหา-อุปสรรค ของสาขาปลูกถายอวัยวะ 
 (พญ.อัจฉรา ละอองนวลพานิช รองผูอํานวยการสํานักงานเขตสุขภาพท่ี 1)  
 ผูรับผิดชอบหลักคือจังหวัดเชียงราย มีแผนยุทธศาตรเพ่ือเพ่ิมการปลูกถายใหรวดเร็ว ลดอัตราการตายของผูปวย 

ภายใตยุทธศาสตรของประเทศ 5 ดาน เพ่ิมคุณภาพการบริจาคอวัยวะ เพ่ิมคุณภาพการปลูกถายไตและกระจกตา          

ผลการดําเนินงานแนวโนมเพ่ิมมากข้ึน จากโครงการทําดีท่ีสุดถวายเปนพระราชกุศล เดือนธันวาคม 2559 ถึง เดือน

เมษายน 2560 มีจํานวนผูบริจาคจํานวน 47,017 ราย  โดยจังหวัดท่ีมีผลงานมากท่ีสุดคือโรงพยาบาลเชียงรายฯ และขอ

ช่ืนชม โรงพยาบาลลําพูน เปนรพ.ระดับ S แตมีผลการดําเนินงานท่ีดี ศูนยบริจาคข้ึนอยูกับสถานบริการปฐมภูมิของพ้ืนท่ี

น้ัน  ๆตามโครงสราง 

 ประเด็นพิจารณา ใหมี SOP ในระดับเขต โดยมีตัวอยาง SOP ของโรงพยาบาลเชียงรายฯ ใหพิจารณา โดยมี

มาตรฐานและวิธีการปฏิบัติเปนข้ันตอน. 

ประธาน  ให CSO สอบถามกลุมผูใหบริการ สวนการดําเนินการ และอุปสรรค SOP สาขาปลูกถายอวัยวะรับไป 
  ดําเนินการ ควรมีขอมูลนําเสนอในภาพกวาง การสรางกระแสสังคมในเร่ืองความตองการอวัยวะผานส่ือ 
  ตาง  ๆและการดําเนินการ SOP ทีมตองมีความชํานาญและทักษะในการคุยในเร่ืองการบริจาคอวัยวะ  
  เฝาระวังสถานการณ มีพ้ืนฐานบางอยางในมาตรการและทําเปนมาตรฐาน และเง่ือนไขการรับ SOP 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
5.1 สํานักงานเขตสุขภาพที่ 1  
-  
5.2 สํานักงานสาธารณสุขจงัหวัด 
-  
 
 
 
 

/ 5.3 ศูนยวิชาการ… 
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5.3 ศูนยวิชาการ/โรงพยาบาลในกรม 
-  
5.4 คณะกรรมการตางๆ 
- 
  

 
ปดประชุมเวลา  16.30 น. 
นายกิจพิพัฒน อินตะแกว นักวิชาการสาธารณสุข  
นางอําภา ทองประเสริฐ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
ผูบันทึกและสรุปรายงานการประชุม 
 
นพ.ไพศาล  ธัญญาวินิชกุล ผูอํานวยการสํานักงานเขตสุขภาพท่ี 1       
ผูตรวจรายงานการประชุม 


