
รายงานการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 1 ครั้งที่ 6 / 2560 

วันที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 - 16.30 น. 
ณ หองประชุมสํานักงานเขตสุขภาพที่ 1 ชั้น 2 อาคารเทพรัตนราชสุดา สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร  

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

รายช่ือผูมาประชุม  
1. นพ.ธงชัย  เลิศวิไลรัตนพงศ ผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตฯ 1  ประธาน 

2. นพ.ไพศาล  ธัญญาวินิชกุล สาธารณสุขนิเทศกเขตสุขภาพท่ี 1  

3. นพ.ทศเทพ   บุญทอง  นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 

4. นพ.ภูรีวรรธน  โชคเกิด  นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม 

5. นพ.ประเสริฐ  กิจสุวรรณรัตน นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดลําปาง 

6. นพ.นิพนธ  พัฒนากิจเรือง นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนาน 

7. นพ.ขจร   วินัยพานิช นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดแพร 

8. นพ.จตุชัย  มณีรัตน  นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดแมอองสอน 

9. นพ.สุนทร  สุริยพงศกร (แทน) นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดลําพูน 

10. นพ.ธํารง  หาญวงศ ผูอํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค  

11. นพ.ธานี   ล้ิมทอง  ผูอํานวยการโรงพยาบาลลําปาง 

12. นพ.วรเชษฐ  เตชะรักษ ผูอํานวยการโรงพยาบาลลําพูน 

13. พญ.จิรพร  ภัทรนุธาพร ผูอํานวยการโรงพยาบาลพะเยา 

14. นพ.สมศักด์ิ  อุทัยพิบูลย (แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห 

15. นพ.ธงชัย  มีลือการ  (แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลแพร 

16. นพ.ชีวา   ม่ังมี  (แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลศรีสังวาลย 

17. นพ.วิชญ  สิริโรจนพร ผูอํานวยการโรงพยาบาลฝาง 

18. นพ.สัมพันธ  กองเงิน  ผูอํานวยการโรงพยาบาลจอมทอง 

19. นพ.ภราดร  มงคลจาตุรงค ผูอํานวยการโรงพยาบาลนาน 

20. นพ.ดนัย   ภัทรเธียรสกุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลเชียงคํา 

21. นพ.ธวัชชัย  ฉันทวุฒินันท ผูอํานวยการโรงพยาบาลปาซาง 

22. นพ.ทศพล  ดิษฐศิริ  ผูอํานวยการโรงพยาบาลแมสะเรียง 

23. นพ.นพรัตน  วัชระขจรกุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลงาว 

24. นพ.สมศักด์ิ  โสฬสลิขิต ผูอํานวยการโรงพยาบาลหนองมวงไข 

25. นพ.อดิศัย  ภัตตาต้ัง  ผูอํานวยโรงพยาบาลมะเร็งลําปาง  

26. พญ.ศศิธร  ศิริมหาราช รก. ผูอํานวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม 

27. นางเกตุสุดา  ชินวัตร  (แทน) ผูอํานวยโรงพยาบาลสวนปรุง 

28. นายทวีศิลป  ชัยชนะ  สาธารณสุขอําเภอสันปาตอง  

29. นายธวัช   สิทธิยศ  สาธารณสุขอําเภอภูพียง  

30. นายอุดม  พานิช  สาธารณสุขอําเภอสันติสุข 

31. นายไพรัช  วงศจุมปู  สาธารณสุขอําเภอเมืองพะเยา 
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32. นายสมาน  พรวิเศษศิริกุล สาธารณสุขอําเภอปาซาง   

33. นายประพันธ  พงษนิกร (แทน) สาธารณสุขอําเภอแมทะ  

34. นางอําภา   ทองประเสริฐ หัวหนาสํานักงานเขตสุขภาพท่ี 1 

 

ผูไมมาประชุม   

1. นพ.อําพร  เอ่ียมศรี  ผูอํานวยการโรงพยาบาลแมวาง  ติดราชการ 

2. นพ.วัชรพงษ  คําหลา  ผูอํานวยการโรงพยาบาลเวียงปาเปา ติดราชการ 

3. นพ.สุชาญ  ปริญญา  ผูอํานวยการโรงพยาบาลจุน  ติดราชการ 

4. นพ.กฤตพงษ  โรจนวิภาต ผูอํานวยการโรงพยาบาลเวียงสา  ติดราชการ 

5. นพ.สุรพันธ  แสงสวาง ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพเชียงใหม ติดราชการ 

6. นพ.วรพงษ  สําราญทิวาลัย ผูอํานวยการโรงพยาบาลธัญญารักษเชียงใหม ติดราชการ 

7. นพ.วีรวัต  อุครานันท ผูอํานวยการโรงพยาบาลธัญญารักษแมฮองสอนติดราชการ 

8. นายนิพนธ  ปนธาดา  สาธารณสุขอําเภอแมลานอย  ติดราชการ 

9. นายธนิต  เนตรกุล  สาธารณสุขอําเภอแมทะ   ติดราชการ 

10. นายวิเชียร  สุวรรณรัตน สาธารณสุขอําเภอแมฟาหลวง  ติดราชการ 

ผูเขารวมประชุม 

1. นายผดุชชัย  เคียนทอง ผูชวยผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี 1 

2. พญ.นงนุช  ภัทรอนันตนพ ผูอํานวยการศูนยอนามัยท่ี 1 เชียงใหม 

3. นพ.ศุภชัย  บุญอําพันธ นายแพทยเช่ียวชาญดานเวชกรรมปองกัน สสจ.แพร 

4. นพ.ดิเรก  สุดแดน  นายแพทยเช่ียวชาญดานเวชกรรมปองกัน สสจ.นาน 

5. นพ.วรินทรเทพ  เช้ือสําราญ นายแพทยเช่ียวชาญดานเวชกรรมปองกัน สสจ.ลําปาง 

6. นพ.จรัล   ปนกองงาม รองผูอํานวยการฝายการแพทย รพ.ลําปาง 

7. นพ.วสันต  แกววี  รองผูอํานวยการฝายการแพทย รพ.นาน 

8. นพ.พงษศักด์ิ  โสภณ  รองผูอํานวยการฝายการแพทย รพ.นครพิงค 

9. นพ.ชาญชัย  พจมานวิพุธ รองผูอํานวยการฝายการแพทย รพ.นครพิงค 

10. นพ.เอกชัย  คําลือ  นายแพทยเช่ียวชาญดานเวชกรรมปองกัน สสจ.เชียงราย 

11. นพ.ดลสุข  พงษนิกร รองผูอํานวยการโรงพยาบาลดานการแพทย รพ.มะเร็งลําปาง 

12. นายถาวร  ขาวแสง  ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 ชม. 

13. นางขจีรัตน  บุญวิวัฒนาการ นักวิชาการเช่ียวชาญดานการสงเสริมและพัฒนา สสจ.เชียงราย 

14. นางรุงตะวัน  หุตามัย  หน.กลุมงานพัฒนายุทธศาสตร สสจ.เชียงใหม 

15. นางสมพร  กิจสุวรรณรัตน หน.กลุมงานพัฒนายุทธศาสตร สสจ.ลําปาง 

16. นางรัชฎาภรณ  วัชรประภาพงศ หน.กลุมงานพัฒนายุทธศาสตร สสจ.เชียงราย 

17. นางพัชรี   อรุณราษฎร หน.กลุมงานพัฒนายุทธศาสตร สสจ.แพร 

18. นางสาวนันทนา  ปรีดาสุวรรณ หน.กลุมงานพัฒนายุทธศาสตร สสจ.นาน 

19. นางดารา  เรือนเปง หน.กลุมงานพัฒนายุทธศาสตร สสจ.ลําพูน 
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20. นางรัตนมาลา  เทียนถนอม หัวหนางานแผนงานและประเมินผล รพ.นครพิงค 

21. นางสาวบุญยรัตน ศรีอาวัชนาการ หัวหนางานแผนงานและประเมินผล รพ.ลําปาง 

22. นางปรียานุช  เชิดชูเหลา นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ สสจ.พะเยา 

23. นางนฤมล   สวัสดิผล นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสจ.นาน 

24. นายธีรศักด์ิ  วงศใหญ  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ รพ.เชียงคํา 

25. นางปรานอม  เห็นถูก  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสจ.เชียงราย 

26. นายศุภชัย  กันทาใจ  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สบส.1 เชียงใหม 

27. นายธีรพงษ  รุงเรือง  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.ประสาทเชียงใหม 

28. นางสาวพัชรี  รําไพ  นักวิชาการสาธารณสุข สสจ.พะเยา 

29. นายสมพงษ  โมราฤทธ์ิ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ ศูนยอนามัยท่ี 1  

30. นายภาคภูมิ  ธาวงศ  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ สสจ.เชียงใหม 

31. นางอิสรีย  นุติประพันธ เจาพนักงานธุรการ รพ.นครพิงค 

32. นางทิพยวรรณ  เยาวกุล  เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน รพ.ลําปาง 

33. นายสยามราชย  ฟูเจริญกัลยา นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ สสจ.เชียงราย 

34. นางกาญจนา  สิทธิคํา  นักทรัพยากรบุคคล รพ.เชียงรายประชานุเคราะห 

35. นายกฤษรัตน  เทพจักร  นักวิชาการศึกษา รพ.เชียงรายประชานุเคราะห 

36. นางเกตุสุดา  ชินวัตร  พยาบาลวิชาชีพ 

37. นายกําพล  ใหลมา  วิศกรไฟฟาส่ือสารชํานาญการ สบส.1 เชียงใหม 

38. นายสุชาติ  อุทัยมงคล นายชางโยธาชํานาญงาน สบส.1 เชียงใหม  

39. นายชาลี   เอ่ียมมา  หัวหนางานตรวจราชการ สํานักตรวจราชการ 

40. นางสุปราณี  ดิษยะกมล นักวิเคราะหนโยบายฯ ชํานาญการพิเศษ สนง.เขตสุขภาพท่ี 1 

41. นายนครินทร  เกียรติอนันต นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สนง.เขตสุขภาพท่ี 1 

42. นางอมาวสี  สันทัดวนิช นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.เขตสุขภาพท่ี ๑ 

43. นางสาวผองศิริ  ศิริสุวรรณจิตร นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.เขตสุขภาพท่ี ๑ 

44. นางพรพรรณ  คํามาเร็ว เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน สนง.เขตสุขภาพท่ี ๑ 

45. นายสุธีร   ปมปวง  นักทรัพยากรบุคคล สํานักงานเขตสุขภาพท่ี ๑ 

46. นางสาวธันญนันท ปญจธง  นักวิชาการเงินและบัญชี สํานักงานเขตสุขภาพท่ี ๑ 

47. นายเกษมศักด์ิ  สิงหตะแกว นักวิชาการคอมพวเตอร สํานักงานเขตสุขภาพท่ี ๑ 

48. นายภราดร  โอฬารจันทโรทัย นักวิเคราะหนโยบายและแผน  สํานักงานเขตสุขภาพท่ี ๑ 

49. นายกิจพิพัฒน  อินตะแกว นักวิชาการสาธารณสุข  สํานักงานเขตสุขภาพท่ี ๑ 

50. นางสาวทัตพิชา  ลิมปประเสริฐกุล นักวิชาการสาธารณสุข  สํานักงานเขตสุขภาพท่ี ๑ 

51. นางสาวนฤมล  สารอินจักร นักวิชาการสาธารณสุข  สํานักงานเขตสุขภาพท่ี ๑ 

52. นางสาวเวนุกา  เขงคา  นักวิชาการสาธารณสุข  สํานักงานเขตสุขภาพท่ี ๑ 

53. นางสาวสุธาสินีย  พาศรี  นักวิชาการสาธารณสุข  สํานักงานเขตสุขภาพท่ี ๑ 

54. นางชนัญชิดา  เนตรประสาท นักวิชาการสาธารณสุข  สํานักงานเขตสุขภาพท่ี ๑ 
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55. นางวิรัลพัชร  ปนะถา  นักวิชาการสาธารณสุข  สํานักงานเขตสุขภาพท่ี ๑ 

56. นางสาวมณีรัตน   สมสุข  นักทรัพยากรบุคคล สํานักงานเขตสุขภาพท่ี ๑ 

57. นายสุภัทร  บุญประเสริฐ นักทรัพยากรบุคคล สํานักงานเขตสุขภาพท่ี ๑ 

58. นางสาวสายพิรุณ  กิจธเนศ  นักทรัพยากรบุคคล สํานักงานเขตสุขภาพท่ี ๑ 

59. นางกัญชพร  ราวเรือง  นักวิชาการพัสดุ สํานักงานเขตสุขภาพท่ี ๑ 

60. นางสาวศรินทิพย  ตุยตามพันธ นักวิชาการเงินและบัญชี สํานักงานเขตสุขภาพท่ี ๑ 

61. นายพงษดนัย  ชัยสิทธ์ิ  นักจัดการงานท่ัวไป สํานักงานเขตสุขภาพท่ี ๑ 

62. นายกฤษดา  ทรงวัย  นิติกร  สํานักงานเขตสุขภาพท่ี ๑ 

63. นางสาวปุญญาพร อึงพินิจการดี เจาพนักงานธุรการ สํานักงานเขตสุขภาพท่ี ๑ 
 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ (ผูตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 1) 

1.1 มอบนโยบาย และวิสัยทัศนในการทํางาน : โดยผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี 1 
 1.1.1 เร่ือง โครงการพระราชดําริ และโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ ดวยกระทรวงสาธารณสุขเนนเร่ืองสถานีอนามัยเฉลิมพระ
เกียรติ และโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติของแตละพ้ืนท่ี  
มติท่ีประชุม - ใหนพ.สสจ.ทุกจังหวัด ติดตาม และพิจารณาใหการชวยเหลืออยางไร ผูตรวจราชการฯ จะติดตามในการ 
    ตรวจราชการ 
  - ติดตามการยกระดับโรงพยาบาลบอเกลือใหเปนโรงพยาบาลในพระราชดําริ ในเร่ืองการเขาถึงบริการ  
    ปญหาทางสังคม และดานสาธารณสุข ฯลฯ 
 1.1.2 เร่ือง นโยบายรัฐ กระทรวงสาธารณสุข PA และ 4  Excellence และนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข 
มติท่ีประชุม ติดตามจากยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุข และเร่ือง 4 Excellence ประเด็นการถายทอดแผนสูการ
ปฏิบัติอยางไร  
 1.1.3 เร่ือง การส่ือสาร การเฝาระวังขาว และความเส่ียงในระบบ ประเด็นขาวท่ีออกมาและการสะทอนกลับสูระบบเพ่ือ
ชวยในการหยุดการแพรกระจายขาว ทิศทางขาวปจจุบันไมผานการตรวจสอบ และการขยายประเด็นทําใหเกิดปญหาตาง  ๆในสวน
ระดับกระทรวงอยูระหวางดําเนินการ ในระดับจังหวัดใหเฝาระวังและรายงานเหตุการณท่ีเกิดข้ึนอยางเรงดวนเพ่ือหาแนวทางแกไข 
และการปองกัน 
มติท่ีประชุม - ใหเฝาระวังเร่ืองการส่ือสาร และเม่ือเกิดปญหาใหรีบดําเนินการแกไข 
  - ชองทางการส่ือสารสําหรับผูบริหารเขตสุขภาพท่ี 1 ใหใช Line กลุม HR 1 เพ่ือส่ือสาร ขอใหผูบริหารเขา 
    รวมกลุมเพ่ือรับการส่ือสารทุกเร่ืองในกลุม 
 1.1.4 เร่ือง การพัฒนาระบบสุขภาพ  การปฏิรูประบบสาธารณสุข จากการหาแนวทางของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ดานตาง สๆวนดานกระทรวงสาธารณสุขมีประเด็นท่ีจะมีการตกผลึกในเร่ืองการปฏิรูป และการทําแผนตาม พรบ. การปฏิรูปซ่ึงมี
แผนดําเนินการรอเขาในสวน ครม. การต้ังอนุกรรมการปฏิรูป และรายงานให ครม. โดยมีกระบวนการติดตามท่ีชัดเจนมากข้ึน 
มติท่ีประชุม ระยะเวลาการดําเนินงาน จะมีการเสนอ ครม.ชวงเดือน มีนาคม 2561 โดยจะมีกระบวนการติดตามท่ี
คอนขางชัดเจนมากย่ิงข้ึน 
 1.1.5 เร่ือง Health literacy  มหัศจรรย 1,000 วัน การเงินการคลัง พัฒนาบุคลากร และระบบบริการสุขภาพ 
(Service plan) 
มติท่ีประชุม - มหัศจรรย 1000 วันเปนการดําเนินงานท่ีครอบคลุมบทบาทของสาธารณสุขแตไมครอบคลุมการมีสวน 
    รวมของทองถ่ิน และการบูรณาการรวม 4 กระทรวง ขอใหนพ.สสจ. ชวยติดตามการขับเคล่ือนเร่ืองน้ี 
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  - การเงินการคลัง การติดตามวิกฤตการเงินการคลังระดับ 7 ชวยติดตามและแกปญหาเน่ืองจากเปน 
    ปญหาท่ีซับซอน 
  - พัฒนาบุคลากร และระบบบริการสุขภาพ (Service plan) ขอใหความสําคัญเร่ืองการนําเคร่ืองมือใชใน 
    การพัฒนาตอ 
 
1.2 สาระสําคัญการประชุมกระทรวงสาธารณสุขเร่ืองคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ 
       การแตงต้ังคณะกรรมการการไดรับการรับรองผาน ครม. เปนท่ีเรียบรอยแลว รอการขับเคล่ือนดานรายละเอียด
ตาง  ๆมอบใหนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดทําการศึกษา เน่ืองจากเปนเคร่ืองมือท่ีสําคัญในการขับเคล่ือนงานสงเสริมสุขภาพ
ในชุมชน 
มติท่ีประชุม ใหรองผูอํานวยการสํานักงานเขต ติดตามการพัฒนาศักยภาพสาธารณสุขเพ่ือรองรับเร่ืองน้ี 
 
1.3 ระเบียบการรับบริจาคของกระทรวงสาธารณสุข 
       สืบเน่ืองรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขนําเรื่องเขา ครม. เร่ืองการบริจาคสามารถหักภาษีไดเปน 2 เทา และ
ระเบียบการรับเงินบริจาค กรณีการบริจาคแบมีวัตถุประสงคใหดําเนินตามน้ัน สวนการบริจาคท่ีไมระบุวัตถุประสงคโดยเงิน
บริจาคอยูในสวนของเงินบํารุง ใหใชจายตามระเบียบเงินบํารุงของแตละสถานบริการ การท่ีหนวยงานออกระเบียบในการใช
เงินบริจาคสามารถดําเนินการได แตในสวนของกระทรวงสาธารณสุขไดดําเนินการในเร่ืองระเบียบอยูเพ่ืองายตอการรับและ
การใชเงินจากการรับบริจาค 
มติท่ีประชุม ช้ีแจงเร่ืองการบริจาคสามารถหักภาษีได 2 เทา และติดตามระเบียบการรับบริจาคของกระทรวงสาธารณสุข 
.  ตอไป 
 
1.4 ช้ีแจงความรวมมือกับราชวิทยาลัย 
       สืบเน่ืองการขอรวมมือกับราชวิทยาลัย รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขไดเชิญราชวิทยาลัยท้ังหมด
แลกเปล่ียนในการขอความรวมมือกับราชวิทยาลัย ซ่ึงการดําเนินการอยูระหวางการยกรางการรวมมือราชวิทยาลัยและ
กระทรวงสาธารณสุขในการทํางาน 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
1.5 การจัดซ้ือจัดจาง เร่ืองงบลงทุน 
       เน่ืองจากปลัดกระรวงสาธารณสุขติดตามเร่ืองการจัดซ้ือจัดจางเร่ืองงบลงทุน ฝากนายแพทยสาธารณสุข
จังหวัดชวยกํากับดูแล แตละเขตฯ มีการดําเนินการในการจัดซ้ือจัดจางอยางไรบาง อยูระหวางการดําเนินการในข้ันตอนใด  
โดย สบรส. ไดสรุปปญหา อุปสรรค การดําเนินงานในปงบประมาณ 2560 เร่ืองการจัดซ้ือจัดจางและแนวทางแกไข 
กระบวนการข้ันตอนตาง  ๆ 
มติท่ีประชุม - ใหดูรายการการจัดซ้ือจัดจางของทุกจังหวัด เนนยํ้างานพัสดุ สวนเร่ืองความลาชาจากการชะลอเร่ือง 
    ระเบียบพัสดุใหมตองรอมติจากสวนกลาง 
  - ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเนนยํ้าเร่ืองครุภัณฑท่ีมูลคาไมถึง 2 ลานบาท  ตองเบิกจายใหเสร็จภายใน 
    เดือนธันวาคม สวนส่ิงกอสรางท่ีเกินกําหนดตองลงนามในสัญญา การดําเนินการตางๆควรเร่ิมไดแลว 
    เน่ืองจากจะไมทันเวลา ขอใหติดตามรายละเอียดตางๆดวย  
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ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 1 ครั้งท่ี 5/2560  
 วันท่ี 4 กันยายน 2560 ณ หองประชุมสํานักงานเขตสุขภาพท่ี 1 ช้ัน 2 อาคารเทพรัตนราชสุดา สถาบันพัฒนาการ
เด็กราชนครินทร ตําบลดอนแกว อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม (พญ.อัจฉรา ละอองนวลพานิช รองผูอํานวยการสํานักงาน
เขตสุขภาพท่ี 1)  
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรรมการเขตสุขภาพท่ี 1 คร้ังท่ี 5/2560 
 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 
 - 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ/พิจารณา 
4.1 COO 
4.1.1 ขอมูลท่ัวไป ภาพรวมเขตสุขภาพท่ี 1 (นพ.ไพศาล  ธัญญาวินิชกุล ผูอํานวยการสํานักงานเขตสุขภาพท่ี 1) 
          ภาพรวมการดําเนินงานเขตสุขภาพท่ี 1 ตามโครงสรางผูบริหาร และโครงสรางคณะกรรมการเขตสุขภาพท่ี 
1 ประกอบดวย CIO, CFO,CSO และ CHRO การบริหารงานของเขตฯ ควรมีการทบทวนโครงสรางงานท่ีผูกพันตัวบุคคล 
ซ่ึงจะทําใหเกิดปญหาตามมา การดําเนินงานของคณะกรรมการ 4 C ประกอบดวย 
  - CIO การพัฒนายุทธศาสตรเนนเร่ือง PP มีการวางแผนยุทธศาสตรเปน 3 ลานนา และยุทธศาสตรราย
จังหวัด แบงเปน 2 ดานคือ การพัฒนาระบบสารสนเทศ และการพัฒนายุทธศาสตร โดยเนนการขับเคล่ือนและพัฒนาตาม
ยุทธศาสตร PA และตัวช้ีวัดของกระทรวงฯ ใชปญหาของพ้ืนท่ีเปนตัวต้ัง 
  - CFO เนนเร่ืองระบบบัญชี การพัฒนาระบบการเงินการคลัง และสารสนเทศระบบการเงินการคลัง 
  - CSO เนนเร่ือง PP&P และ Service 21 สาขา โดยแยกเปน 7 Cluster 2 Special Issue สวนบาง
สาขาท่ีแยกไมไดคงตาม Service plan แบบเดิมเพ่ือใหการทํางานรูปแบบสาขาตางๆลดนอยลง โดยมีผูบริหารแตละจังหวัด
เปนประธานของแตละCluster และสาขาของ Service plan  
  - CHRO จากการทําแผนยุทธศาสตรหลายเร่ืองอยูท่ี CHRO รวมถึงการพัฒนาบุคลากรสอดรับการ
จัดระบบบริการภายในเขต เร่ือง HRD มีจุดออนในเร่ืองความเช่ือมโยงกับระบบบริการแยกกัน สวน Service plan การคิด
พัฒนาแยกเปนรายสาขา ทีม CHRO ควรเนนเร่ืองความเช่ือมโยงการพัฒนาบุคลากรในระบบบริการ รวมถึงเร่ือง KM 
Service plan เน่ืองจากเปนเรื่องท่ีนําไปสูการพัฒนาในเร่ืองบุคลากร  
ประธาน  ขอตรวจเย่ียมใหครบทุกจังหวัดกอนการตรวจราชการ เพ่ือแลกเปล่ียน และเก็บขอมูลของแตละพ้ืนท่ี 
มติท่ีประชุม - โครงสรางท่ีวางไวมีการดําเนินงานท่ีดี ควรมีการพัฒนาดูแลตอไป ในเร่ืองการวิเคราะหประเด็นและการ 
    เช่ือมโยงของ C ตาง  ๆ
  - ระบบการพัฒนางาน 3 ลานนา มีบริบทท่ีแตกตางกันใหแตละจังหวัดดูเร่ืองระบบบริการ สวนเร่ือง 
    รูปแบบท่ีจะทดลอง แนวคิดท้ังหมดใหลองดําเนินการบางลานนาใหชัดเจนเพ่ือเปนตนแบบ  
 
4.1.2 เสนอปรับคณะกรรมการชุดตาง  ๆCIO, CFO,CSO และ CHRO  
(นพ.ไพศาล  ธัญญาวินิชกุล ผูอํานวยการสํานักงานเขตสุขภาพท่ี 1) 
          โครงสรางสํานักงานเขตสุขภาพท่ี 1 เพ่ือรองรับคณะกรรมการชุดตาง  ๆของเขตสุขภาพ และการรับเร่ือง
นโยบายสํานักงานเขตฯ ซ่ึงมีการผลักดันเปนสวนหน่ึงสํานักงานาธารณสุขจังหวัดท่ีเปนท่ีต้ังของสํานักงานเขตฯ ในปจจุบัน
ยังขาดความชัดเจนในโครงสราง การบริหารงบประมาณ และการบังคับบัญชาท่ีมีความสับสน ไมชัดเจน 
มติท่ีประชุม  โครงสรางคณะกรรมการดําเนินการมาดีแลว ยังไมปรับคณะกรรมการ แตปรับตัวบุคคลตามการโยกยาย 
   หนวยงาน 
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4.1.3 แจงผลการคัดเลือกหนวยงานตนแบบในการแกไขปญหาเร่ืองรองเรียนการใหบริการทางการแพทย ระดับประเทศ 
ประจําป 2560 (2 P Sefety Best Practice Award)  
(นพ.ไพศาล  ธัญญาวินิชกุล ผูอํานวยการสํานักงานเขตสุขภาพท่ี 1) 
  ผลการคัดเลือกหนวยงานตนแบบในการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนการใหบริการทางการแพทยระดับประเทศ 
ประจําป 2560 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห ไดรับพิจารณาเปนหนวยงานตนแบบชนะเลิศ อันดับท่ี 3 ซ่ึงจะมี
การมอบรางวัลในงานสัมมนาเครือขายคุมครองสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ประจําป 2560 ในวันท่ี 6 – 7 
พฤศจิกายน 2560 โดยสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
มติท่ีประชุม รับทราบ แสดงความยินดี 
 

4.1.4  ขอเสนอรายการยาสมุนไพรทดแทน และยาสมุนไพร First Line Drug เขตสุขภาพท่ี 1 
(นพ.ศุภชัย บุญอําพันธ นายแพทยเช่ียวชาญดานเวชกรรมปองกัน สสจ.แพร) 
  คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริการสาขาแพทยแผนไทยและแพทยผสมผสาน เขตสุขภาพท่ี 1 เสนอรายการยา
สมุนไพรทดแทน และยาสมุนไพร First Line Drug โดยผานการพิจารณาและเขาคณะกรรมการ PTC เขตฯ จํานวน 6 
รายการ ไดดําเนินตามนโยบายและอธิบดี เพ่ือสนับสนุนการใชยาสมุนไพรไทย โดยไดนําเขาท่ีประชุมเพ่ือทราบและ
ประกาศเปนนโยบายสําหรับเขตและสาธารณสุขดังน้ี 
 รายการยาสมุนไพรทดแทน จํานวน 4 รายการ ไดแก 
  1. มะขามแขกแคปซูล 
  2. สูตรเพชรสังฆาตแคปซูล 
  3. กลีเซอรีน หรือทิงเจอรพญายอ 
  4. ยาหมองไพล 
 รายการยาสมุนไพร First Line Drug จํานวน 2 รายการ ไดแก 
  1. ขม้ินชันแคปซูล 
  2. ฟาทะลายโจรแคปซูล 
มติท่ีประชุม  ใหคณะกรรมการแพทยแผนไทย จัดทําแนวทางปฏิบัติและรางหนังสือตามมติคณะกรรมการเขตสุขภาพ 
  เร่ืองการใชยาสมุนไพรทดแทนเพ่ือใหสถานบริการดําเนินการ หลังจากครบ 6 เดือนใหประเมินผลการ 
  ปฏิบัติเพ่ือเปนแนวทางการใชยาสมุนไพรระดับเขตฯ ตอไป 
 

4.1.5 ขอเสนอบัญชีรายการยาสมุนไพรรวม เขตสุขภาพท่ี 1  
(นพ.ศุภชัย บุญอําพันธ นายแพทยเช่ียวชาญดานเวชกรรมปองกัน สสจ.แพร) 
           ตามท่ีคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริการสาขาแพทยแผนไทยและแพทยผสมผสาน และ คณะอนุกรรมการยา
สมุนไพร เขตสุขภาพท่ี 1 ไดจัดทําบัญชียาสมุนไพรซ้ือรวม เพ่ือเปนการสนับสนุนการใชยาสมุนไพรและลดงบประมาณในการ
จัดซ้ือยาสมุนไพรในเขตฯ ขอแจงบัญชีรายการยาสมุนไพรซ้ือรวมเขตสุขภาพท่ี 1 ปงบประมาณ 2560 (สืบราคา) 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

4.1.6 ขอสงรายงานการประชุมผูบริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข คร้ังท่ี 9/2560  
(นพ.ไพศาล  ธัญญาวินิชกุล ผูอํานวยการสํานักงานเขตสุขภาพท่ี 1) ตามเอกสารประกอบการประชุม 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

4.1.7 รายงานการประชุมความพรอมเก่ียวกับงานพระราชพิธีถวาย พระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช (นพ.ไพศาล  ธัญญาวินิชกุล ผูอํานวยการสํานักงานเขตสุขภาพท่ี 1) ตามเอกสารประกอบการประชุม 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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4.2 CIO      
4.2.1 แผนยุทธศาสตร ประจําป 2561 
4.2.2 โครงสรางระบบการดําเนินงานตามแผนเขตสุขภาพท่ี 1 รูปแบบ Cluster 
(พญ.นงนุช ภัทรอนันตนพ ผูชวยผูอํานวยการสํานักงานเขตสุขภาพท่ี 1 ผูอํานวยการศูนยอนามัยท่ี 1) 
 แผนปฏิบัติการแบบบูรณาการตาม 4 Excellence เขตสุขภาพท่ี 1 ประจําปงบประมาณ 2561 จากการ
ดําเนินงานป 2560 การวางยุทธศาสตรเขตสุขภาพท่ี 1 ตาม 4 Excellence ตามของกระทรวง ไดจัดทํา SWOT รวมกัน
ทุกภาคสวน และการขับเคล่ือนงาน 4 ยุทธศาสตรในภาพของเขตฯ 10 เร่ือง โดยใชคําวา 5 สราง 5 เสริม  และ 4 
สนับสนุนจาก C ตางๆ การดําเนินงานในป 2561 ยึดตาม 4 ยุทธศาสตรของกระทรวงสาธารณสุขตาม 15 แผนงาน 5 
โครงการ และ 80 ตัวช้ีวัด และหลักยุทธศาสตร PA 12 เร่ือง ท่ีเปนของผูตรวจราชการและปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ 
PA ระดับเขตฯ 3 เร่ือง ประกอบดวย  
  1. อัตราทารกคลอดกอนกําหนดเปาหมายลดลงรอยละ 10  
  2. เด็กอายุ 0 – 5 ป ไดรับการคัดกรองพัฒนาการลาชาและไดรับการติดตามภายใน 30 วัน เปาหมาย 
      เกินรอยละ 80 
  3. เร่ือง Long Term Care เปาหมายผานเกณฑรอยละ 100  
 การจัดทําแผนปฏิบัติการเขตสุขภาพท่ี 1 ใชหลักการท่ีสามารถตอบโจทยปญหาในพ้ืนท่ีโดยทําตามนโยบายของ
กระทรวงฯ เปนการตอยอดการดําเนินงานป 2560 จากการวิเคราะห GAP และกําหนดการวางแผนในการขับเคล่ือน 
Flam Work ตามยุทธศาสตรเพ่ือนําไปสูการปฏิบัติ การขับเคล่ือนแผนฉบับบูรณาการของเขตนําไปสูการปฏิบัติช้ีแจงการ
ถายทอดแผน โดย Super Vision team เพ่ือขับเคล่ือนแผนนําไปสูการปฏิบัติจริงชวงเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม ชวง
การตรวจราชการและนิเทศงาน และเดือนกันยายนจะทําการวิเคราะหผลการดําเนินงานท่ีผานมาเพ่ือจัดทํา Action plan 
ตอไป 
 โครงการท่ีเสนอของแตละ Cluster ขอพิจารณาปท่ีผานมาการดําเนินงานผาน CIPO และ Service plan มีการใช
งบประมาณโครงการท้ังหมดตามรายละเอียด แตงบประมาณท่ีขอมาป 2561 มากกวาป 2560 เปน 3 เทาซ่ึงเปนปญหา
ในการหาแหลงงบประมาณ โดย CIO ชวยกรองในสวนของแผนงานโครงการท่ีตองใชงบประมาณ  
 ประเด็นพิจารณากลไกขับเคล่ือนระดับเขต เสนอรายช่ือคณะทํางาน Custer ปงบประมาณ 2561 เพ่ือพิจารณา
ในการทําคําส่ังคณะกรรมการของแตละ Custer และคณะกรรมการ Super Vision team ท้ัง 7 Cluster  
มติท่ีประชุม - เนนยํ้าเร่ือง Cluster เปนประเด็นสําคัญท่ีชวยในการดําเนินงาน 
  - ใหประธานและเลขาแตละ Cluster จัดต้ังทีมคณะทํางานประมาณ 15 คน เพ่ือใหผูตรวจราชการลง 
    นามคําส่ัง ภายในวันท่ี 18 ตุลาคม 2560 
  - เร่ืองตัวช้ีวัดตาง  ๆกําหนดตัวช้ีวัดใหชัดเจนวาการดําเนินงานจะวัดสวนใด เพ่ืออะไร 
  - ทีมตรวจราชการและนิเทศงานตาม Cluster ประธาน รองฯประธาน และเลขาระดับเขต ใหดําเนินการ 
    ตามท่ีเสนอ 
 

4.2.3 ความกาวหนาการดําเนินงาน CIO 
(นพ.ขจร วินัยพานิช นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดพะเยา) 
  แผนการบริหารจัดการสารสนเทศป 2561 จากการปรึกษาคณะทํางานในการจัดทําแผนเขตสุขภาพท่ี 1 โดย
เขียนเปน Six Auditing Block : SAB CIO โดยมีประเด็นท่ีมีปญหาอยูและไมบรรลุเปาหมายดังน้ี 
 1. สาเหตุการตายไมชัดเจน (Ill-define) เกณฑภาพรวมของเขตฯ รอยละ 28.2 โดยจังหวัดท่ีไมผานเกณฑรอยละ 
     25 ไดแก จังหวัดเชียงใหม, แมฮองสอน, ลําพูน และจังหวัดลําปาง 
 2. ความสมบูรณของเวชระเบียน Medical Record Audit เปาหมายรอยละ 75 เขตสุขภาพท่ี 1 ตกทุกจังหวัด  
     จากประเด็นปญหาตัว Monitor ในการ Audit มาตรฐานท่ีไมเทากัน หลักอยูในสวนการลงขอมูล เปนแผนท่ี 
     ตองจัดการและดําเนินการตอในป 2561 

/ 3. DHIC … 
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 3. DHIC (คูมือไมไดมาตรฐาน) การดําเนินการในป 2560 โดยการนํารองจังหวัดละ 1 อําเภอเพ่ือใหอําเภอมีทีม 
     ในการติดตามตรวจสอบเร่ือง HDC ในการสงขอมูลเพ่ือใหครบถวนและทันเวลา 
 4. HIE (EMR), PHR เปนการใหแตละโรงพยาบาลสามารถเรียกดูขอมูลของโรงพยาบาลอ่ืนได โดยการดําเนินงาน 
     ท่ีผานมาจังหวัดพะเยาไดมีการนํารอง 2 อําเภอ ในสวนของโรงพยาบาล และรพ.สต. โดยทีมโปรแกรมเมอรจะ 
     ติดตามการใชโปรแกรมตาง  ๆเพ่ือแกไขปญหา 
 5. ความหลากหลายของโปรแกรมในแตละพ้ืนท่ี โดยมีการเขียนโปรแกรมของแตละพ้ืนท่ี ความซํ้าซอนของขอมูล 
     ไมสามารถท่ีจะดึงฐานขอมูลมาได ทางทีมจะไดมีการพัฒนาตอไป 
 6. ตําแหนงขาราชการ นักวิชาการคอมพิวเตอร เน่ืองจากนักคอมฯท่ีจะส่ือสารในทางพยาบาลไดมีนอย  
     ขอความม่ันคงในเร่ืองตําแหนงเพ่ือพัฒนาเช่ือมโยงกับโปรแกรมตางๆ 
 แนวทาง DHIC และ Auditor เรื่องนายทะเบียน การดําเนินการป 2561 เรื่องการพัฒนา Application นาย
ทะเบียน เปนนวัตกรรมโดยใหนายทะเบียนอําเภอสามารถใช Application ในโทรศัพทมือถือเพ่ือตรวจสอบสาเหตุการตาย
ท่ีถูกตอง และเพ่ือใหขอมูลมีความเช่ือมโยงกันในการพัฒนาสารสนเทศเขตฯ ป 2560 การดําเนินงานท่ีมีการเริ่ม แตไม
เรียบรอย เร่ือง Information เขตฯเปนการประมวลผลของเขตสุขภาพท่ี 1  และแสดงผลไดในหนาเว็บไซตของตัวช้ีวัด  
ทุกงาน ทุกกิจกรรมในการรายงาน โดยการดึงขอมูลจาก HDC โดยไมตองกรอกขอมูลซํ้าผูบริหารสามารถดูได  
 ผูดูแลระบบ CIO แตละจังหวัดหารือการดําเนินงานเร่ืองโปรแกรมยอยของแตละจังหวัด เชน จังหวัดพะเยา     
เร่ือง EMR จังหวัดลําปาง เร่ือง Thai refer และ COC link  จังหวัดเชียงใหม เร่ืองการระบบสืบคนขอมูล 43 แฟม ฯลฯ  
 เร่ืองแผนการปฏิบัติการป 2561 วางแผนงานโครงการ 2 กิจกรรม  
 การขอขอมูลของบสํานักงานเขตฯ เพ่ือพัฒนาคุณภาพขอมูลสารสนเทศ Application ตางๆ ในการรวมโปรแกรม 
รวมถึง HIE และอ่ืน  ๆและการพัฒนา IOS และ Android ใน App store และแผนปฏิบัติการในการทํางาน และ Business 
Intelligence system ตามความตองการจัดการของขอมูลเปนเปาหมายท่ีทําในงาน จากเริ่ม Data Sources ฐานขอมูล
ของคนไขในแตละสถานพยาบาลประมวลผล 43 แฟม ฯลฯ เพ่ือเขาสู Data war house ประเด็นการใชงาน IT ในการดึง
ขอมูล ไมใหเกิดความลาชา ประเด็นการพัฒนาใหมี Data ใหม โดยทุกคนสามารถเขาฐานขอมูลน้ีไดท้ังหมดและจะมี
โปรแกรมท่ีกรอกและดึงขอมูลออกมาได Username ในการเขาระบบเลือกพิมพขอมูลไดเอง เปนความมุงหวังของงาน CIO 
ท่ีจะพัฒนาตอไปโดยมี นพ.นเรศฤทธ์ิ ขัดธะสีมา นายแพทยเช่ียวชาญดานเวชกรรมปองกัน สสจ.พะเยา อบรมและถายทอด
ใหกับเขตฯเพ่ือพัฒนาไปสูเปาหมายดวยกันตอไป 
มติท่ีประชุม ใหทีมท่ีมีการวางแผนไว เร่ืองการจัดการขอมูลรูปแบบ Data ware house เพ่ือจัดการขอมูลขนาดใหญ 
  (Big data) ระดับเขตฯ แตกระบวนการทําไมงายตองมีบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญโดยเปนผูท่ีมีความรู 
  ดาน Computer สถิติ และดานการแพทย เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของ C ตาง  ๆในการวางแผน 
  ดําเนินงานตอไป 
 
4.3 CFO 
4.3.1 ความกาวหนาการดําเนินงาน CFO (นพ.ประเสริฐ  กิจสุวรรณรัตน นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดลําปาง) 
 สถานการณการเงินการคลังของเขตสุขภาพท่ี 1 ในภาพรวมขอมูลวันท่ี 31 สิงหาคม 2560  
หนวยบริการท่ีติดวิกฤตระดับ 7 จํานวน 7 แหง ไดแก  
 โรงพยาบาลแมออน จ.เชียงใหม, โรงพยาบาลสันติสุข โรงพยาบาลบานหลวง โรงพยาบาลนาหม่ืน จ.นาน, 
โรงพยาบาลดอกคําใต จ.พะเยา, โรงพยาบาลยุพราชเดนชัย จ.แพร, และ โรงพยาบาลบานธิ จ.ลําพูน 
หนวยบริการท่ีติดวิกฤตระดับ 6 จํานวน 4 แหง ไดแก  
 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุง จ.เชียงราย, โรงพยาบาลดอยเตา จ.เชียงใหม และโรงพยาบาลเวียงสา โรงพยาบาล     
แมจริม จ.นาน 
 

/ หนวยบริการ… 
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หนวยบริการท่ีติดวิกฤตระดับ 5 อยู  9 แหง ไดแก  
 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด โรงพยาบาลสันกําแพง โรงพยาบาลฮอด โรงพยาบาลสารภี โรงพยาบาลดอยหลอ 
โรงพยาบาลวัดจันทรฯ จ.เชียงใหม, โรงพยาบาลจุน จ.พะเยา, โรงพยาบาลแมเมาะ จ.ลําปาง และโรงพยาบาลเวียงหนอง
ลอง ลําพูน 
 - ผลการทํางานของแตละหนวยบริการสามารถสรุปไดในชวงปลายเดือนพฤศจิกายน 2560 ในการวิเคราะห
แนวโนมหน้ีสินหมุนเวียนลดลงรอยละ 3 สินทรัพยหมุนเวียนมีการปรับเพ่ิมข้ีน ลูกหน้ีคารักษาพยาบาลมีจํานวนลดลง
เน่ืองจากสามารถเรียกเก็บเงินได สวนท่ีเหลือผูบริหารของหนวยบริการตองทําการตัดลูกหน้ีการสงตอใหเปนหน้ีสูญ เพ่ือทํา
ใหรายการเงินสดเพ่ิมสูงข้ึน 
 - การจัดทําแผนการเงินการคลัง Planfin ท่ีมีการจัดทําแผนระดับ 8 ในจังหวัดลําพูนใหเสนอแผนการจัดทํา พรอม
เหตุผลในการจัดทําแผนระดับ 8 ใหเขตสุขภาพท่ี 1 
 - ปจจัยท่ีมีผลตอสถานะการเงินการคลัง 
 1.ระบบบัญชี จะตองมีความครบถวน ถูกตอง 
 2. ประสิทธิภาพของหนวยบริการ ในการรับภาระคาแรงท่ีสูง เงินท่ีไดรับจัดสรร OPและPP หลังหักเงินเดือน 
     นอยลง ทําใหการบริหารจัดการยังไมดีพอ 
 3. ระบบการทําการภายในระดับเขต จังหวัด และหนวยบริการ 
 4. ปจจัยดานส่ิงแวดลอม 
 5. นโยบายของสวนกลาง 
 
 4.3.2 แผนยุทธศาสตร ประจําป 2561 (นพ.ประเสริฐ  กิจสุวรรณรัตน นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดลําปาง) 
 - มีการจัดสรรเงินใหหนวยบริการมีรายไดท่ีเพียงพอกับคาใชจาย 
 - พัฒนาประสิทธิภาพของระบบการจัดสรรเงินใหกับหนวยบริการ 
 - เฝาระวัง  ติดตาม ประเมินผลความเพียงพอของการจัดสรรเงินใหกับหนวยบริการ 
มติท่ีประชุม - จากเงินไมเพียงพอทําใหหนวยบริการขนาดเล็กไมสามารถดําเนินการได 
  - ขอใหมีการหารือเพ่ือหาแนวทางท่ีจะทําใหหนวยบริการดําเนินการตอไปได 
  - วิกฤติการเงินการการคลังระดับ 7 ตองจัดทําบัญชีรายรับ รายจาย ใหสมบูรณ และใหดีกวาเดิม และ 
    ปรับประสิทธิภาพการดําเนินงานใหเรียบรอยย่ิงข้ึน 
  - ใหหนวยบริการจัดเตรียมขอมูลเบ้ืองตนของแตละพ้ืนท่ีเพ่ือรองรับการตรวจเย่ียมตอไป 
 
4.3.3 ติดตามงบลงทุน ป 2561 (จํานวนรายการและผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง) 
(นายธีระศักด์ิ วงศใหญ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ) 
 การติดตามงบลงทุนไดมีการแตงต้ังคณะกรรมการเพ่ือกํากับติดตาม และการแจงแนวทางและการรายงานประจํา
ทุกอาทิตย สืบเน่ืองจากสวนกลางใหเตรียมความพรอมเรื่องการจัดงานงบลงทุน สรุปข้ันตนใหหนวยบริการท่ีไดรับจัดสรร
งบประมาณดําเนินการจักซ้ือจัดจางและชวงเดือนธันวาคมใหลงนามในสัญญาใหเรียบรอย โดยภาพเขตและจังหวัด
สวนกลางจะติดตามหนวยบริการผานกรอบระบบของ สบรส. 
 สรุปขอมูลป 2561 ในเขตสุขภาพท่ี 1 ครุภัณฑ 101 รายการ ส่ิงกอสราง 8 รายการโดยผูกพัน 5 ป พบวาท้ัง
ครุภัณฑและส่ิงกอสรางไมทันเวลาใหดําเนินการตามระบบ แผนการจัดซ้ือจัดจางครุภัณฑ และส่ิงกอสราง การบันทึกใน
ระบบของ สบส. มีการดําเนินการตามแผนหรือไม อยางไร ในสวนของเขตฯ และจังหวัดมีการติดตามจังหวัดในการการทํา
สัญญาเรียบรอยในชวงเดือน ธันวาคม เพ่ือใหเปนไปตามเกณฑ ปจจัยจากการถอดบทเรียนของปงบประมาณ 2560       
ในเร่ืองการแกไขรายการส่ิงกอสราง พ้ืนท่ีไมพรอมในการดําเนินการ หนวยงานท่ีเก่ียวของในเร่ืองการออกแบบ การสอบ
ทานเอกสารใหครบ และสเปคไมพรอม เขตฯขอเรงรัดและติดตาม ขอใหทุกจังหวัดรายงานเขาเขตฯ 

/ งบลงทุน… 
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 งบลงทุนคาเส่ือมในสวน 10% ซ่ึง สปสช.กําหนดใหทีมรวมท้ัง สป.สามารถปรับเกล่ียได วงเงินกรอบการจัดสรร
เขตฯมอบใหเกล่ียลงจังหวัด ผานคณะกรรมการ 5 x 5  
มติท่ีประชุม - ใหดําเนินการ และติดตามรายการในสวนชองไมทันเวลาของเขตฯท้ังหมด  
  - ใหผูบริหารท่ีดูแลเร่ืองงบลงทุนไปทบทวนและเรงดําเนินการ และใหแตละจังหวัดดูรายละเอียดแตละ 
    รายการเพ่ือใหทันเวลา สวนเร่ืองงบลงทุนป 2560 ใหทําบันทึกเสนอผูตรวจราชการอีกคร้ัง 
 
4.4 CHRO      
4.4.1 ความกาวหนาการดําเนินงาน CHRO 
4.4.2 แผนยุทธศาสตร ประจําป 2561 
(นางขจีรัตน  บุญวิวัฒนาการ นักวิชาการสาธารณสุขเช่ียวชาญ สสจ.เชียงราย) 
 แผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ CHRO จากการประชุมทําแผนเขตฯ ไดโครงสรางแบงเปน 2 สวน HRM และ 
HRD จากการวิเคราะหการดําเนินงานในป2560 แผน HRD แยกเปน 2 สวน คือ งานวิจัย และ HAPPY MOPH   ในสวน 
HRM คือการบริหารจัดการกําลังคนโดยหลักปกติการบริหารจัดการผานขอมูลบุคลากร ซ่ึงเปนฐานขอมูลของกระทรวง
สาธารณสุข เรียก HROPH ฐานขอมูลน้ี สสจ. และ รพศ./รพท. มีหนาท่ีบันทึกบุคลากรทุกประเภท 5 ประเภท ขาราชการ 
พนักงานราชการ พนักงานกระทรวง ลูกจางประจํา ลูกจางช่ัวคราว ป 2560 มีความพยายาม และยังทําไดไมครบ ในสวน
ของลูกจางช่ัวคราวภาพรวมไดประมาณ 80 % ตามท่ีไดมีการประเมิน จะมีการเรงรัดในป 2561 ตอไป  
สวน HRD ตามสาธารณสุขนอเทศก เสนอในตอนตนขาดการประสานงานกับ Service plan และการบริหารงบประมาณ
เงินอุดหนุน 5 ลาน ของเขตสุขภาพท่ี 1 ในปท่ีผานมามีขอจํากัดท่ีใหใชเปนคาลงทะเบียน อบรม ซ่ึงจะมีปญหาในเร่ือง
หลักสูตร บุคลากรท่ีเขาอบรม   
 ป 2560 การบริหารงบจัดสรรไปได 75 % เหลือ 25 % มีการขยายถึงมีนาคม 2561 สวนงานวิจัย ความ
เขมแข็งในเขตฯ โดยไดทีมจาก โรงพยาบาลแพร ชวยเปน Focal point และปผานมาไดมีการจัดอบรมสรางวินัยหนาใหม
ตอยอดนักวิจัยท่ีมีความสามารถทําไดในระดับ 1 การเก็บขอมูลยังไมเปนระบบ  
 เรื่อง Happy MOPH กระทรวงใหแตละจังหวัด ใหบุคลากรบันทึก Happy monitor ในภาพรวมเขตบันทึกไป   
85 % ในป 2561 จะดําเนินการไปสูกิจกรรมท่ีจะไปตอบสนองตอสาธารณสุข Happy MOPH ในรายละเอียดไดวิเคราะห
ออกมาในการประชุม จะนําไปสูแผนปฏิบัติงานป 2561 ในเร่ืองท่ีตองรวมกันปรับปรุงฐานขอมูล HROPH ใหมีความ
ถูกตองและเปนปจจุบันซ่ึงปท่ีผานมาจะมีการบรรจุขาราชการหลายรอบ โดยเฉพาะกลุมพยาบาลวิชาชีพในการบรรจุตองมี
การขอขอมูลกลับไปทําทันที ทําใหทันเวลา ไดมีการตกลงในการทําแผนป 2561 ทางสํานักงานเขตสุขภาพท่ีจะดึงขอมูล
จากจากฐาน HROPH ออกมาในการบริหาร ฉะน้ันเปนหนาท่ีพ้ืนท่ีในการบันทึกขอมูลใหเปนปจจุบันและมีการทําแผน HR 
จัดทํา carries pals และความกาวหนาทางสายอาชีพไมเพียงแตบุคลากรท่ีรองรับ Service plan โดยรวมถึงสายสนับสนุน  
การกําหนดกิจกรรมสรางสุขและการจัดต้ังเครือขายนักวิจัยระดับเขตและการจัดประชุมวิชาการเขต  แผนปฏิบัติการ 
CHRO พิจารณาจํานวน 6 โครงการ  
มติท่ีประชุม มอบให CHRO ดูเร่ืองประเด็นการเช่ือมโยงระหวาง Service ทุกดานท่ีเปน GAP ในการพัฒนาบุคลากร 
 

 
 
 
 
 
 

/ มติท่ีประชุม… 
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4.4.3 การขอใชตําแหนงวางของสวนราชการ ในเขตสุขภาพท่ี 1  
(นางขจีรัตน  บุญวิวัฒนาการ นักวิชาการสาธารณสุขเช่ียวชาญ สสจ.เชียงราย) 
       4.4.3.1 การขอใชตําแหนงวางของสวนราชการในเขตสุขภาพท่ี 1 จํานวน  18  อัตรา 
 

 
 

 
 
 
 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ มอบผูบริหารดูรายละเอียดและตรวจสอบใหถูกตองกอนและทําหนังสือเพ่ือใหพิจารณาอนุมัติ 
 

 4.4.3.2 การขอใชตําแหนงวางของสวนราชการ ท่ีตองขอไป สป. ในเขตสุขภาพท่ี 1 จํานวน  1  อัตรา 
 

 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ อนุมัติในหลักการ 
 

  4.4.3.3 การขอใชตําแหนงวางของสวนราชการ กรณีการเปล่ียนตําแหนงทางสายงาน และปรับปรุงระดับตําแหนง 
 

 
/ มติท่ีประชุม… 
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มติท่ีประชุม ใหวางกรอบ แบบแผน ใหชัดเจนโดยตองมีหลักการและเหตุผล เพ่ือใชเปนขอมูลยืนยันในการสอบถาม
ของ สป. โดยใหหนวยงานท่ีขออนุมัติเปล่ียนแปลง/ปรับปรุงตําแหนงดําเนินการจัดทําขอมูลฯ เพ่ือประกอบการพิจารณา 
และนําเขาวาระประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพท่ี 1 เพ่ือพิจารณาในคร้ังตอไป 
 

  4.4.3.4 การขอใชตําแหนงวางของสวนราชการ กรณีการขอเปล่ียนประเภทการใชตําแหนง  
 

 
             
มติท่ีประชุม เห็นชอบ อนุมัติในหลักการ 
 
 4.4.4 การขอรับการจัดสรรตําแหนงเพ่ือบรรจุเขารับราชการ จํานวน  3  อัตรา 
 (นางขจีรัตน  บุญวิวัฒนาการ นักวิชาการสาธารณสุขเช่ียวชาญ สสจ.เชียงราย) 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบ อนุมัติในหลักการ 
 

 4.4.5 การขออนุมัติลูกจางช่ัวคราวรายเดือน เกินกรอบ FTE 80 % แตไมเกิน 100 % 
 (นางขจีรัตน  บุญวิวัฒนาการ นักวิชาการสาธารณสุขเช่ียวชาญ สสจ.เชียงราย) 
 

 
 

/ มติท่ีประชุม… 
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มติท่ีประชุม อนุมัติในหลักการ ใหรีบดําเนินการกอนการพิจารณาคร้ังตอไป ซ่ึงกระทรวงการคลังจะเปนผูพิจารณา
อนุมัติในการจาง 
 

4.5 CSO 
4.5.1 ความกาวหนาการดําเนินงาน CSO 
4.5.2 แผนยุทธศาสตร ประจําป 2561 
  ความกาวหนาการดําเนินการกรอบกระทรวงสาธารณสุขในการจัดทําแผนเขตใช 4 Excellence ตามหลัก 5 
สราง 5 เสริม Service plan แบงเปน 21 สาขาในการดําเนินงาน ผลงานของแตละสาขาตองมีการติดตามและแกไขใน
บางสาขา  เร่ืองการสรุปตรวจราชการมีการติดตามโดย Six Auditing Block ในแตละประเด็น โครงสรางการดําเนินงาน 
Service plan เปนการดําเนินงานโดยรองแพทย และนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดท่ีมีความเช่ียวชาญใน Service plan  
ในแตละสาขา ในป 2561 เนนบูรณาการตาม 4 Excellence ประเด็น M&E เปนตัวควบคุมท่ีตองมีการติดตามใน
แผนการดําเนินงาน การดําเนินงานยุทธศาตรท่ี 2 Service Excllence ของกระทรวงสาธารณสุขในสวนของเปาหมาย 1 ป 
4 เดือน และ MOPH 4.0 และประเด็น PA ท้ังหมดจะตองมีการดําเนินการในรอบป 2561 โครงสรางมีการบูรณาการ 7 
Cluster 2 Issue และ 7 สาขาท่ีเหลือใน Service plan การติดตามการดําเนินงานจากการรายงานผลการดําเนินงาน และ
ปญหาอุปสรรค ผานการประชุมคณะกรรมการเขตในแตละคร้ัง และการผลักดันเรื่อง HA เพ่ือใหบรรลุแผนการดําเนินงาน 
Service plan  
 ประเด็นศูนยความเปนเลิศทางการแพทยเขตสุขภาพท่ี 1 โดยโรงพยาบาลศูนย ท้ัง 3 แหง ช้ีเปาหมายการ
ดําเนินงานการใหบริการทางการแพทยเร่ืองหัวใจและทารกแรกเกิด ท้ัง 3 โรงพยาบาลศูนยในเขตสุขภาพท่ี 1              
การดําเนินงานการใหบริการทางการแพทยเร่ืองการปลูกถายอวัยวะ ท่ีโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห และการ
ดําเนินงานการใหบริการทางการแพทยเร่ืองมะเร็งและการใหเคมีรังสี ท่ีโรงพยาบาลนครพิงค  
มติท่ีประชุม - ใหพิจารณาประเด็นการบูรณาการในเร่ืองระบบบริการสุขภาพ 
  - กรณีการตรวจราชการ ผูตรวจราชการเขตสุขภาพท่ี 1 ไดรับมอบหมายคณะ 2 เน่ืองจากมีประเด็นท่ี 
    คอนขางมาก จะเนนบางเร่ืองท่ีสําคัญเพ่ือ เปนแนวทางบูรณาการใหอยูในระบบบริการสุขภาพ 
 
5.1 สํานักงานเขตสุขภาพที่ 1  
-  
 
5.2 สํานักงานสาธารณสุขจงัหวัด 
- 

5.3 ศูนยวิชาการ/โรงพยาบาลในกรม 
-  
5.4 คณะกรรมการตางๆ 
- 
  

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


