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
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------รายชื่อผูม าประชุม
1. นพ.ธงชัย
เลิศวิไลรัตนพงศ ผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตฯ 1 ประธาน
2. นพ.ไพศาล
ธัญญาวินิชกุล สาธารณสุขนิเทศกเขตสุขภาพที่ 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
ลิ้มทอง
ผูอํานวยการโรงพยาบาลลําปาง
12. นพ.วรเชษฐ
เตชะรักษ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลลําพูน
13. พญ.จิรพร
ภัทรนุธาพร ผูอํานวยการโรงพยาบาลพะเยา
14. นพ.สมศักดิ์
อุทัยพิบูลย
(แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห
15. นพ.ธงชัย
มีลือการ
(แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลแพร
16. นพ.ชีวา
มั่งมี
(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.สมศักดิ์
โสฬสลิขิต
ผูอํานวยการโรงพยาบาลหนองมวงไข
25. นพ.อดิศัย
ภัตตาตั้ง
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
/ 32. นายสมาน…

32. นายสมาน
33. นายประพันธ
34. นางอําภา
ผูไมมาประชุม
1. นพ.อําพร
2. นพ.วัชรพงษ
3. นพ.สุชาญ
4. นพ.กฤตพงษ
5. นพ.สุรพันธ
6. นพ.วรพงษ
7. นพ.วีรวัต
8. นายนิพนธ
9. นายธนิต
10. นายวิเชียร

-2พรวิเศษศิริกุล สาธารณสุขอําเภอปาซาง
พงษนิกร
(แทน) สาธารณสุขอําเภอแมทะ
ทองประเสริฐ หัวหนาสํานักงานเขตสุขภาพที่ 1

เอี่ยมศรี
คําหลา
ปริญญา
โรจนวิภาต
แสงสวาง
สําราญทิวาลัย
อุครานันท
ปนธาดา
เนตรกุล
สุวรรณรัตน

ผูอํานวยการโรงพยาบาลแมวาง
ติดราชการ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลเวียงปาเปา
ติดราชการ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลจุน
ติดราชการ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลเวียงสา
ติดราชการ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพเชียงใหม ติดราชการ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลธัญญารักษเชียงใหม ติดราชการ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลธัญญารักษแมฮองสอนติดราชการ
สาธารณสุขอําเภอแมลานอย
ติดราชการ
สาธารณสุขอําเภอแมทะ
ติดราชการ
สาธารณสุขอําเภอแมฟาหลวง
ติดราชการ

เคียนทอง
ภัทรอนันตนพ
บุญอําพันธ
สุดแดน
เชื้อสําราญ
ปนกองงาม
แกววี
โสภณ
พจมานวิพุธ
คําลือ
พงษนิกร
ขาวแสง
บุญวิวัฒนาการ
หุตามัย
กิจสุวรรณรัตน
วัชรประภาพงศ
อรุณราษฎร
ปรีดาสุวรรณ
เรือนเปง

ผูชวยผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1
ผูอํานวยการศูนยอนามัยที่ 1 เชียงใหม
นายแพทยเชี่ยวชาญดานเวชกรรมปองกัน สสจ.แพร
นายแพทยเชี่ยวชาญดานเวชกรรมปองกัน สสจ.นาน
นายแพทยเชี่ยวชาญดานเวชกรรมปองกัน สสจ.ลําปาง
รองผูอํานวยการฝายการแพทย รพ.ลําปาง
รองผูอํานวยการฝายการแพทย รพ.นาน
รองผูอํานวยการฝายการแพทย รพ.นครพิงค
รองผูอํานวยการฝายการแพทย รพ.นครพิงค
นายแพทยเชี่ยวชาญดานเวชกรรมปองกัน สสจ.เชียงราย
รองผูอํานวยการโรงพยาบาลดานการแพทย รพ.มะเร็งลําปาง
ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 ชม.
นักวิชาการเชี่ยวชาญดานการสงเสริมและพัฒนา สสจ.เชียงราย
หน.กลุมงานพัฒนายุทธศาสตร สสจ.เชียงใหม
หน.กลุมงานพัฒนายุทธศาสตร สสจ.ลําปาง
หน.กลุมงานพัฒนายุทธศาสตร สสจ.เชียงราย
หน.กลุมงานพัฒนายุทธศาสตร สสจ.แพร
หน.กลุมงานพัฒนายุทธศาสตร สสจ.นาน
หน.กลุมงานพัฒนายุทธศาสตร สสจ.ลําพูน
/ 20. นางรัตนมาลา…

ผูเขารวมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

นายผดุชชัย
พญ.นงนุช
นพ.ศุภชัย
นพ.ดิเรก
นพ.วรินทรเทพ
นพ.จรัล
นพ.วสันต
นพ.พงษศักดิ์
นพ.ชาญชัย
นพ.เอกชัย
นพ.ดลสุข
นายถาวร
นางขจีรัตน
นางรุงตะวัน
นางสมพร
นางรัชฎาภรณ
นางพัชรี
นางสาวนันทนา
นางดารา

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.
50.
51.
52.
53.
54.

นางรัตนมาลา
นางสาวบุญยรัตน
นางปรียานุช
นางนฤมล
นายธีรศักดิ์
นางปรานอม
นายศุภชัย
นายธีรพงษ
นางสาวพัชรี
นายสมพงษ
นายภาคภูมิ
นางอิสรีย
นางทิพยวรรณ
นายสยามราชย
นางกาญจนา
นายกฤษรัตน
นางเกตุสุดา
นายกําพล
นายสุชาติ
นายชาลี
นางสุปราณี
นายนครินทร
นางอมาวสี
นางสาวผองศิริ
นางพรพรรณ
นายสุธีร
นางสาวธันญนันท
นายเกษมศักดิ์
นายภราดร
นายกิจพิพัฒน
นางสาวทัตพิชา
นางสาวนฤมล
นางสาวเวนุกา
นางสาวสุธาสินีย
นางชนัญชิดา

-3เทียนถนอม หัวหนางานแผนงานและประเมินผล รพ.นครพิงค
ศรีอาวัชนาการ หัวหนางานแผนงานและประเมินผล รพ.ลําปาง
เชิดชูเหลา
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ สสจ.พะเยา
สวัสดิผล
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสจ.นาน
วงศใหญ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ รพ.เชียงคํา
เห็นถูก
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสจ.เชียงราย
กันทาใจ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สบส.1 เชียงใหม
รุงเรือง
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.ประสาทเชียงใหม
รําไพ
นักวิชาการสาธารณสุข สสจ.พะเยา
โมราฤทธิ์
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ ศูนยอนามัยที่ 1
ธาวงศ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ สสจ.เชียงใหม
นุติประพันธ เจาพนักงานธุรการ รพ.นครพิงค
เยาวกุล
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน รพ.ลําปาง
ฟูเจริญกัลยา นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ สสจ.เชียงราย
สิทธิคํา
นักทรัพยากรบุคคล รพ.เชียงรายประชานุเคราะห
เทพจักร
นักวิชาการศึกษา รพ.เชียงรายประชานุเคราะห
ชินวัตร
พยาบาลวิชาชีพ
ใหลมา
วิศกรไฟฟาสื่อสารชํานาญการ สบส.1 เชียงใหม
อุทัยมงคล
นายชางโยธาชํานาญงาน สบส.1 เชียงใหม
เอี่ยมมา
หัวหนางานตรวจราชการ สํานักตรวจราชการ
ดิษยะกมล
นักวิเคราะหนโยบายฯ ชํานาญการพิเศษ สนง.เขตสุขภาพที่ 1
เกียรติอนันต นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สนง.เขตสุขภาพที่ 1
สันทัดวนิช
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.เขตสุขภาพที่ ๑
ศิริสุวรรณจิตร นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.เขตสุขภาพที่ ๑
คํามาเร็ว
เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน สนง.เขตสุขภาพที่ ๑
ปมปวง
นักทรัพยากรบุคคล สํานักงานเขตสุขภาพที่ ๑
ปญจธง
นักวิชาการเงินและบัญชี สํานักงานเขตสุขภาพที่ ๑
สิงหตะแกว
นักวิชาการคอมพวเตอร 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
/ 55. นางวิรัลพัชร…

55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

นางวิรัลพัชร
นางสาวมณีรัตน
นายสุภัทร
นางสาวสายพิรุณ
นางกัญชพร
นางสาวศรินทิพย
นายพงษดนัย
นายกฤษดา
นางสาวปุญญาพร

ปนะถา
สมสุข
บุญประเสริฐ
กิจธเนศ
ราวเรือง
ตุยตามพันธ
ชัยสิทธิ์
ทรงวัย
อึงพินิจการดี

-4นักวิชาการสาธารณสุข สํานักงานเขตสุขภาพที่ ๑
นักทรัพยากรบุคคล สํานักงานเขตสุขภาพที่ ๑
นักทรัพยากรบุคคล สํานักงานเขตสุขภาพที่ ๑
นักทรัพยากรบุคคล สํานักงานเขตสุขภาพที่ ๑
นักวิชาการพัสดุ สํานักงานเขตสุขภาพที่ ๑
นักวิชาการเงินและบัญชี สํานักงานเขตสุขภาพที่ ๑
นักจัดการงานทั่วไป สํานักงานเขตสุขภาพที่ ๑
นิติกร สํานักงานเขตสุขภาพที่ ๑
เจาพนักงานธุรการ สํานักงานเขตสุขภาพที่ ๑

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจงที่ประชุมทราบ (ผูตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 1)
1.1 มอบนโยบาย และวิสัยทัศนในการทํางาน : โดยผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1
1.1.1 เรื่อง โครงการพระราชดําริ และโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ ดวยกระทรวงสาธารณสุขเนนเรื่องสถานีอนามัยเฉลิมพระ
เกียรติ และโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติของแตละพื้นที่
มติที่ประชุม - ใหนพ.สสจ.ทุกจังหวัด ติดตาม และพิจารณาใหการชวยเหลืออยางไร ผูตรวจราชการฯ จะติดตามในการ
ตรวจราชการ
- ติดตามการยกระดับโรงพยาบาลบอเกลือใหเปนโรงพยาบาลในพระราชดําริ ในเรื่องการเขาถึงบริการ
ปญหาทางสังคม และดานสาธารณสุข ฯลฯ
1.1.2 เรื่อง นโยบายรัฐ กระทรวงสาธารณสุข PA และ 4 Excellence และนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข
มติที่ประชุม ติดตามจากยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุข และเรื่อง 4 Excellence ประเด็นการถายทอดแผนสูการ
ปฏิบัติอยางไร
1.1.3 เรื่อง การสื่อสาร การเฝาระวังขาว และความเสี่ยงในระบบ ประเด็นขาวที่ออกมาและการสะทอนกลับสูระบบเพื่อ
ชวยในการหยุดการแพรกระจายขาว ทิศทางขาวปจจุบันไมผานการตรวจสอบ และการขยายประเด็นทําใหเกิดปญหาตางๆ ในสวน
ระดับกระทรวงอยูระหวางดําเนินการ ในระดับจังหวัดใหเฝาระวังและรายงานเหตุการณที่เกิดขึ้นอยางเรงดวนเพื่อหาแนวทางแกไข
และการปองกัน
มติที่ประชุม - ใหเฝาระวังเรื่องการสื่อสาร และเมื่อเกิดปญหาใหรีบดําเนินการแกไข
- ชองทางการสื่อสารสําหรับผูบริหารเขตสุขภาพที่ 1 ใหใช Line กลุม HR 1 เพื่อสื่อสาร ขอใหผูบริหารเขา
รวมกลุมเพื่อรับการสื่อสารทุกเรื่องในกลุม
1.1.4 เรื่อง การพัฒนาระบบสุขภาพ การปฏิรูประบบสาธารณสุข จากการหาแนวทางของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ดานตาง ๆสวนดานกระทรวงสาธารณสุขมีประเด็นที่จะมีการตกผลึกในเรื่องการปฏิรูป และการทําแผนตาม พรบ. การปฏิรูปซึ่งมี
แผนดําเนินการรอเขาในสวน ครม. การตั้งอนุกรรมการปฏิรูป และรายงานให ครม. โดยมีกระบวนการติดตามที่ชัดเจนมากขึ้น
มติที่ประชุม ระยะเวลาการดําเนินงาน จะมีการเสนอ ครม.ชวงเดือน มีนาคม 2561 โดยจะมีกระบวนการติดตามที่
คอนขางชัดเจนมากยิ่งขึ้น
1.1.5 เรื่อง Health literacy มหัศจรรย 1,000 วัน การเงินการคลัง พัฒนาบุคลากร และระบบบริการสุขภาพ
(Service plan)
มติที่ประชุม - มหัศจรรย 1000 วันเปนการดําเนินงานที่ครอบคลุมบทบาทของสาธารณสุขแตไมครอบคลุมการมีสวน
รวมของทองถิ่น และการบูรณาการรวม 4 กระทรวง ขอใหนพ.สสจ. ชวยติดตามการขับเคลื่อนเรื่องนี้
/ การเงินการคลัง …

-5- การเงินการคลัง การติดตามวิกฤตการเงินการคลังระดับ 7 ชวยติดตามและแกปญหาเนื่องจากเปน
ปญหาที่ซับซอน
- พัฒนาบุคลากร และระบบบริการสุขภาพ (Service plan) ขอใหความสําคัญเรื่องการนําเครื่องมือใชใน
การพัฒนาตอ
1.2 สาระสําคัญการประชุมกระทรวงสาธารณสุขเรื่องคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ
การแตงตั้งคณะกรรมการการไดรับการรับรองผาน ครม. เปนที่เรียบรอยแลว รอการขับเคลื่อนดานรายละเอียด
ตางๆ มอบใหนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดทําการศึกษา เนื่องจากเปนเครื่องมือที่สําคัญในการขับเคลื่อนงานสงเสริมสุขภาพ
ในชุมชน
มติที่ประชุม ใหรองผูอํานวยการสํานักงานเขต ติดตามการพัฒนาศักยภาพสาธารณสุขเพื่อรองรับเรื่องนี้
1.3 ระเบียบการรับบริจาคของกระทรวงสาธารณสุข
สืบเนื่องรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขนําเรื่องเขา ครม. เรื่องการบริจาคสามารถหักภาษีไดเปน 2 เทา และ
ระเบียบการรับเงินบริจาค กรณีการบริจาคแบมีวัตถุประสงคใหดําเนินตามนั้น สวนการบริจาคที่ไมระบุวัตถุประสงคโดยเงิน
บริจาคอยูในสวนของเงินบํารุง ใหใชจายตามระเบียบเงินบํารุงของแตละสถานบริการ การที่หนวยงานออกระเบียบในการใช
เงินบริจาคสามารถดําเนินการได แตในสวนของกระทรวงสาธารณสุขไดดําเนินการในเรื่องระเบียบอยูเพื่องายตอการรับและ
การใชเงินจากการรับบริจาค
มติที่ประชุม ชี้แจงเรื่องการบริจาคสามารถหักภาษีได 2 เทา และติดตามระเบียบการรับบริจาคของกระทรวงสาธารณสุข
.
ตอไป
1.4 ชี้แจงความรวมมือกับราชวิทยาลัย
สื บเนื่ องการขอร วมมื อกั บราชวิ ทยาลั ย รั ฐมนตรี วาการกระทรวงสาธารณสุ ขไดเชิ ญราชวิ ทยาลั ยทั้ งหมด
แลกเปลี่ยนในการขอความรวมมือกับราชวิทยาลัย ซึ่งการดําเนินการอยูระหวางการยกรางการรวมมือราชวิทยาลัยและ
กระทรวงสาธารณสุขในการทํางาน
มติที่ประชุม รับทราบ
1.5 การจัดซื้อจัดจาง เรื่องงบลงทุน
เนื่องจากปลัดกระรวงสาธารณสุขติดตามเรื่องการจัดซื้อจัดจางเรื่องงบลงทุน ฝากนายแพทยสาธารณสุข
จังหวัดชวยกํากับดูแล แตละเขตฯ มีการดําเนินการในการจัดซื้อจัดจางอยางไรบาง อยูระหวางการดําเนินการในขั้นตอนใด
โดย สบรส. ไดสรุปปญหา อุ ปสรรค การดําเนินงานในปงบประมาณ 2560 เรื่องการจั ดซื้อจัดจางและแนวทางแกไข
กระบวนการขั้นตอนตางๆ
มติที่ประชุม - ใหดูรายการการจัดซื้อจัดจางของทุกจังหวัด เนนย้ํางานพัสดุ สวนเรื่องความลาชาจากการชะลอเรื่อง
ระเบียบพัสดุใหมตองรอมติจากสวนกลาง
- ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเนนย้ําเรื่องครุภัณฑที่มูลคาไมถึง 2 ลานบาท ตองเบิกจายใหเสร็จภายใน
เดือนธันวาคม สวนสิ่งกอสรางที่เกินกําหนดตองลงนามในสัญญา การดําเนินการตางๆควรเริ่มไดแลว
เนื่องจากจะไมทันเวลา ขอใหติดตามรายละเอียดตางๆดวย

/ ระเบียบวาระที่ 2 …

-6ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 1 ครั้งที่ 5/2560
วันที่ 4 กันยายน 2560 ณ หองประชุมสํานักงานเขตสุขภาพที่ 1 ชั้น 2 อาคารเทพรัตนราชสุดา สถาบันพัฒนาการ
เด็กราชนครินทร ตําบลดอนแกว อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม (พญ.อัจฉรา ละอองนวลพานิช รองผูอํานวยการสํานักงาน
เขตสุขภาพที่ 1)
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรรมการเขตสุขภาพที่ 1 ครั้งที่ 5/2560
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ/พิจารณา
4.1 COO
4.1.1 ขอมูลทั่วไป ภาพรวมเขตสุขภาพที่ 1 (นพ.ไพศาล ธัญญาวินิชกุล ผูอํานวยการสํานักงานเขตสุขภาพที่ 1)
ภาพรวมการดําเนินงานเขตสุขภาพที่ 1 ตามโครงสรางผูบริหาร และโครงสรางคณะกรรมการเขตสุขภาพที่
1 ประกอบดวย CIO, CFO,CSO และ CHRO การบริหารงานของเขตฯ ควรมีการทบทวนโครงสรางงานที่ผูกพันตัวบุคคล
ซึ่งจะทําใหเกิดปญหาตามมา การดําเนินงานของคณะกรรมการ 4 C ประกอบดวย
- CIO การพัฒนายุทธศาสตรเนนเรื่อง PP มีการวางแผนยุทธศาสตรเปน 3 ลานนา และยุทธศาสตรราย
จังหวัด แบงเปน 2 ดานคือ การพัฒนาระบบสารสนเทศ และการพัฒนายุทธศาสตร โดยเนนการขับเคลื่อนและพัฒนาตาม
ยุทธศาสตร PA และตัวชี้วัดของกระทรวงฯ ใชปญหาของพื้นที่เปนตัวตั้ง
- CFO เนนเรื่องระบบบัญชี การพัฒนาระบบการเงินการคลัง และสารสนเทศระบบการเงินการคลัง
- CSO เนนเรื่อง PP&P และ Service 21 สาขา โดยแยกเปน 7 Cluster 2 Special Issue สวนบาง
สาขาที่แยกไมไดคงตาม Service plan แบบเดิมเพื่อใหการทํางานรูปแบบสาขาตางๆลดนอยลง โดยมีผูบริหารแตละจังหวัด
เปนประธานของแตละCluster และสาขาของ Service plan
- CHRO จากการทําแผนยุทธศาสตรหลายเรื่องอยูที่ CHRO รวมถึงการพัฒนาบุคลากรสอดรับการ
จัดระบบบริการภายในเขต เรื่อง HRD มีจุดออนในเรื่องความเชื่อมโยงกับระบบบริการแยกกัน สวน Service plan การคิด
พัฒนาแยกเปนรายสาขา ทีม CHRO ควรเนนเรื่องความเชื่อมโยงการพัฒนาบุคลากรในระบบบริการ รวมถึงเรื่อง KM
Service plan เนื่องจากเปนเรื่องที่นําไปสูการพัฒนาในเรื่องบุคลากร
ประธาน
ขอตรวจเยี่ยมใหครบทุกจังหวัดกอนการตรวจราชการ เพื่อแลกเปลี่ยน และเก็บขอมูลของแตละพื้นที่
มติที่ประชุม - โครงสรางที่วางไวมีการดําเนินงานที่ดี ควรมีการพัฒนาดูแลตอไป ในเรื่องการวิเคราะหประเด็นและการ
เชื่อมโยงของ C ตางๆ
- ระบบการพัฒนางาน 3 ลานนา มีบริบทที่แตกตางกันใหแตละจังหวัดดูเรื่องระบบบริการ สวนเรื่อง
รูปแบบที่จะทดลอง แนวคิดทั้งหมดใหลองดําเนินการบางลานนาใหชัดเจนเพื่อเปนตนแบบ
4.1.2 เสนอปรับคณะกรรมการชุดตางๆ CIO, CFO,CSO และ CHRO
(นพ.ไพศาล ธัญญาวินิชกุล ผูอํานวยการสํานักงานเขตสุขภาพที่ 1)
โครงสรางสํานักงานเขตสุขภาพที่ 1 เพื่อรองรับคณะกรรมการชุดตางๆ ของเขตสุขภาพ และการรับเรื่อง
นโยบายสํานักงานเขตฯ ซึ่งมีการผลักดันเปนสวนหนึ่งสํานักงานาธารณสุขจังหวัดที่เปนที่ตั้งของสํานักงานเขตฯ ในปจจุบัน
ยังขาดความชัดเจนในโครงสราง การบริหารงบประมาณ และการบังคับบัญชาที่มีความสับสน ไมชัดเจน
มติที่ประชุม
โครงสรางคณะกรรมการดําเนินการมาดีแลว ยังไมปรับคณะกรรมการ แตปรับตัวบุคคลตามการโยกยาย
หนวยงาน
/ 4.1.3 แจงผลการ…

-74.1.3 แจงผลการคัดเลือกหนวยงานตนแบบในการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนการใหบริการทางการแพทย ระดับประเทศ
ประจําป 2560 (2 P Sefety Best Practice Award)
(นพ.ไพศาล ธัญญาวินิชกุล ผูอํานวยการสํานักงานเขตสุขภาพที่ 1)
ผลการคั ดเลื อกหน วยงานต นแบบในการแก ไขป ญหาเรื่องรองเรียนการให บริการทางการแพทย ระดั บประเทศ
ประจําป 2560 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห ไดรับพิจารณาเปนหนวยงานตนแบบชนะเลิศ อันดับที่ 3 ซึ่งจะมี
การมอบรางวัลในงานสัมมนาเครือขายคุมครองสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ประจําป 2560 ในวันที่ 6 – 7
พฤศจิกายน 2560 โดยสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
มติที่ประชุม รับทราบ แสดงความยินดี
4.1.4 ขอเสนอรายการยาสมุนไพรทดแทน และยาสมุนไพร First Line Drug เขตสุขภาพที่ 1
(นพ.ศุภชัย บุญอําพันธ นายแพทยเชี่ยวชาญดานเวชกรรมปองกัน สสจ.แพร)
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริการสาขาแพทยแผนไทยและแพทยผสมผสาน เขตสุขภาพที่ 1 เสนอรายการยา
สมุนไพรทดแทน และยาสมุนไพร First Line Drug โดยผานการพิจารณาและเขาคณะกรรมการ PTC เขตฯ จํานวน 6
รายการ ได ดําเนินตามนโยบายและอธิ บดี เพื่ อสนับสนุนการใช ยาสมุนไพรไทย โดยไดนําเข าที่ ประชุมเพื่อทราบและ
ประกาศเปนนโยบายสําหรับเขตและสาธารณสุขดังนี้
รายการยาสมุนไพรทดแทน จํานวน 4 รายการ ไดแก
1. มะขามแขกแคปซูล
2. สูตรเพชรสังฆาตแคปซูล
3. กลีเซอรีน หรือทิงเจอรพญายอ
4. ยาหมองไพล
รายการยาสมุนไพร First Line Drug จํานวน 2 รายการ ไดแก
1. ขมิ้นชันแคปซูล
2. ฟาทะลายโจรแคปซูล
มติที่ประชุม ใหคณะกรรมการแพทยแผนไทย จัดทําแนวทางปฏิบัติและรางหนังสือตามมติคณะกรรมการเขตสุขภาพ
เรื่องการใชยาสมุนไพรทดแทนเพื่อใหสถานบริการดําเนินการ หลังจากครบ 6 เดือนใหประเมินผลการ
ปฏิบัติเพื่อเปนแนวทางการใชยาสมุนไพรระดับเขตฯ ตอไป
4.1.5 ขอเสนอบัญชีรายการยาสมุนไพรรวม เขตสุขภาพที่ 1
(นพ.ศุภชัย บุญอําพันธ นายแพทยเชี่ยวชาญดานเวชกรรมปองกัน สสจ.แพร)
ตามที่คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริการสาขาแพทยแผนไทยและแพทยผสมผสาน และ คณะอนุกรรมการยา
สมุนไพร เขตสุขภาพที่ 1 ไดจัดทําบัญชียาสมุนไพรซื้อรวม เพือ่ เปนการสนับสนุนการใชยาสมุนไพรและลดงบประมาณในการ
จัดซื้อยาสมุนไพรในเขตฯ ขอแจงบัญชีรายการยาสมุนไพรซื้อรวมเขตสุขภาพที่ 1 ปงบประมาณ 2560 (สืบราคา)
มติที่ประชุม รับทราบ
4.1.6 ขอสงรายงานการประชุมผูบริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 9/2560
(นพ.ไพศาล ธัญญาวินิชกุล ผูอํานวยการสํานักงานเขตสุขภาพที่ 1) ตามเอกสารประกอบการประชุม
มติที่ประชุม รับทราบ
4.1.7 รายงานการประชุมความพรอมเกี่ยวกับงานพระราชพิธีถวาย พระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช (นพ.ไพศาล ธัญญาวินิชกุล ผูอํานวยการสํานักงานเขตสุขภาพที่ 1) ตามเอกสารประกอบการประชุม
มติที่ประชุม รับทราบ
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-84.2 CIO
4.2.1 แผนยุทธศาสตร ประจําป 2561
4.2.2 โครงสรางระบบการดําเนินงานตามแผนเขตสุขภาพที่ 1 รูปแบบ Cluster
(พญ.นงนุช ภัทรอนันตนพ ผูชวยผูอํานวยการสํานักงานเขตสุขภาพที่ 1 ผูอํานวยการศูนยอนามัยที่ 1)
แผนปฏิบัติการแบบบูรณาการตาม 4 Excellence เขตสุขภาพที่ 1 ประจําปงบประมาณ 2561 จากการ
ดําเนินงานป 2560 การวางยุทธศาสตรเขตสุขภาพที่ 1 ตาม 4 Excellence ตามของกระทรวง ไดจัดทํา SWOT รวมกัน
ทุกภาคสวน และการขับเคลื่อนงาน 4 ยุทธศาสตรในภาพของเขตฯ 10 เรื่ อง โดยใชคําว า 5 สราง 5 เสริม และ 4
สนับสนุนจาก C ตางๆ การดําเนินงานในป 2561 ยึดตาม 4 ยุทธศาสตรของกระทรวงสาธารณสุขตาม 15 แผนงาน 5
โครงการ และ 80 ตัวชี้วัด และหลักยุทธศาสตร PA 12 เรื่อง ที่เปนของผูตรวจราชการและปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ
PA ระดับเขตฯ 3 เรื่อง ประกอบดวย
1. อัตราทารกคลอดกอนกําหนดเปาหมายลดลงรอยละ 10
2. เด็กอายุ 0 – 5 ป ไดรับการคัดกรองพัฒนาการลาชาและไดรับการติดตามภายใน 30 วัน เปาหมาย
เกินรอยละ 80
3. เรื่อง Long Term Care เปาหมายผานเกณฑรอยละ 100
การจัดทําแผนปฏิบัติการเขตสุขภาพที่ 1 ใชหลักการที่สามารถตอบโจทยปญหาในพื้นที่โดยทําตามนโยบายของ
กระทรวงฯ เปนการตอยอดการดําเนินงานป 2560 จากการวิเคราะห GAP และกําหนดการวางแผนในการขับเคลื่อน
Flam Work ตามยุทธศาสตรเพื่อนําไปสูการปฏิบัติ การขับเคลื่อนแผนฉบับบูรณาการของเขตนําไปสูการปฏิบัติชี้แจงการ
ถายทอดแผน โดย Super Vision team เพื่อขับเคลื่อนแผนนําไปสูการปฏิบัติจริงชวงเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม ชวง
การตรวจราชการและนิเทศงาน และเดือนกันยายนจะทําการวิเคราะหผลการดําเนินงานที่ผานมาเพื่อจัดทํา Action plan
ตอไป
โครงการที่เสนอของแตละ Cluster ขอพิจารณาปที่ผานมาการดําเนินงานผาน CIPO และ Service plan มีการใช
งบประมาณโครงการทั้งหมดตามรายละเอียด แตงบประมาณที่ขอมาป 2561 มากกวาป 2560 เปน 3 เทาซึ่งเปนปญหา
ในการหาแหลงงบประมาณ โดย CIO ชวยกรองในสวนของแผนงานโครงการที่ตองใชงบประมาณ
ประเด็นพิจารณากลไกขับเคลื่อนระดับเขต เสนอรายชื่อคณะทํางาน Custer ปงบประมาณ 2561 เพื่อพิจารณา
ในการทําคําสั่งคณะกรรมการของแตละ Custer และคณะกรรมการ Super Vision team ทั้ง 7 Cluster
มติที่ประชุม - เนนย้ําเรื่อง Cluster เปนประเด็นสําคัญที่ชวยในการดําเนินงาน
- ใหประธานและเลขาแตละ Cluster จัดตั้งทีมคณะทํางานประมาณ 15 คน เพื่อใหผูตรวจราชการลง
นามคําสั่ง ภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2560
- เรื่องตัวชี้วัดตางๆ กําหนดตัวชี้วัดใหชัดเจนวาการดําเนินงานจะวัดสวนใด เพื่ออะไร
- ทีมตรวจราชการและนิเทศงานตาม Cluster ประธาน รองฯประธาน และเลขาระดับเขต ใหดําเนินการ
ตามที่เสนอ
4.2.3 ความกาวหนาการดําเนินงาน CIO
(นพ.ขจร วินัยพานิช นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดพะเยา)
แผนการบริหารจัดการสารสนเทศป 2561 จากการปรึกษาคณะทํางานในการจัดทําแผนเขตสุขภาพที่ 1 โดย
เขียนเปน Six Auditing Block : SAB CIO โดยมีประเด็นที่มีปญหาอยูและไมบรรลุเปาหมายดังนี้
1. สาเหตุการตายไมชัดเจน (Ill-define) เกณฑภาพรวมของเขตฯ รอยละ 28.2 โดยจังหวัดที่ไมผานเกณฑรอยละ
25 ไดแก จังหวัดเชียงใหม, แมฮองสอน, ลําพูน และจังหวัดลําปาง
2. ความสมบูรณของเวชระเบียน Medical Record Audit เปาหมายรอยละ 75 เขตสุขภาพที่ 1 ตกทุกจังหวัด
จากประเด็นปญหาตัว Monitor ในการ Audit มาตรฐานที่ไมเทากัน หลักอยูในสวนการลงขอมูล เปนแผนที่
ตองจัดการและดําเนินการตอในป 2561
/ 3. DHIC …

-93. DHIC (คูมือไมไดมาตรฐาน) การดําเนินการในป 2560 โดยการนํารองจังหวัดละ 1 อําเภอเพื่อใหอําเภอมีทีม
ในการติดตามตรวจสอบเรื่อง HDC ในการสงขอมูลเพื่อใหครบถวนและทันเวลา
4. HIE (EMR), PHR เปนการใหแตละโรงพยาบาลสามารถเรียกดูขอมูลของโรงพยาบาลอื่นได โดยการดําเนินงาน
ที่ผานมาจังหวัดพะเยาไดมีการนํารอง 2 อําเภอ ในสวนของโรงพยาบาล และรพ.สต. โดยทีมโปรแกรมเมอรจะ
ติดตามการใชโปรแกรมตางๆ เพื่อแกไขปญหา
5. ความหลากหลายของโปรแกรมในแตละพื้นที่ โดยมีการเขียนโปรแกรมของแตละพื้นที่ ความซ้ําซอนของขอมูล
ไมสามารถที่จะดึงฐานขอมูลมาได ทางทีมจะไดมีการพัฒนาตอไป
6. ตําแหนงขาราชการ นักวิชาการคอมพิวเตอร เนื่องจากนักคอมฯที่จะสื่อสารในทางพยาบาลไดมีนอย
ขอความมั่นคงในเรื่องตําแหนงเพื่อพัฒนาเชื่อมโยงกับโปรแกรมตางๆ
แนวทาง DHIC และ Auditor เรื่องนายทะเบียน การดําเนินการป 2561 เรื่องการพัฒนา Application นาย
ทะเบียน เปนนวัตกรรมโดยใหนายทะเบียนอําเภอสามารถใช Application ในโทรศัพทมือถือเพื่อตรวจสอบสาเหตุการตาย
ที่ถูกตอง และเพื่อใหขอมูลมีความเชื่อมโยงกันในการพัฒนาสารสนเทศเขตฯ ป 2560 การดําเนินงานที่มีการเริ่ม แตไม
เรียบรอย เรื่อง Information เขตฯเปนการประมวลผลของเขตสุขภาพที่ 1 และแสดงผลไดในหนาเว็บไซตของตัวชี้วัด
ทุกงาน ทุกกิจกรรมในการรายงาน โดยการดึงขอมูลจาก HDC โดยไมตองกรอกขอมูลซ้ําผูบริหารสามารถดูได
ผูดูแลระบบ CIO แตละจังหวัดหารือการดําเนินงานเรื่องโปรแกรมยอยของแตละจังหวัด เชน จังหวัดพะเยา
เรื่อง EMR จังหวัดลําปาง เรื่อง Thai refer และ COC link จังหวัดเชียงใหม เรื่องการระบบสืบคนขอมูล 43 แฟม ฯลฯ
เรื่องแผนการปฏิบัติการป 2561 วางแผนงานโครงการ 2 กิจกรรม
การขอขอมูลของบสํานักงานเขตฯ เพื่อพัฒนาคุณภาพขอมูลสารสนเทศ Application ตางๆ ในการรวมโปรแกรม
รวมถึง HIE และอื่นๆ และการพัฒนา IOS และ Android ใน App store และแผนปฏิบัติการในการทํางาน และ Business
Intelligence system ตามความตองการจัดการของขอมูลเปนเปาหมายที่ทําในงาน จากเริ่ม Data Sources ฐานขอมูล
ของคนไขในแตละสถานพยาบาลประมวลผล 43 แฟม ฯลฯ เพื่อเขาสู Data war house ประเด็นการใชงาน IT ในการดึง
ขอมูล ไมใหเกิดความลาชา ประเด็นการพัฒนาใหมี Data ใหม โดยทุกคนสามารถเขาฐานขอมูลนี้ไดทั้งหมดและจะมี
โปรแกรมทีก่ รอกและดึงขอมูลออกมาได Username ในการเขาระบบเลือกพิมพขอมูลไดเอง เปนความมุงหวังของงาน CIO
ที่จะพัฒนาตอไปโดยมี นพ.นเรศฤทธิ์ ขัดธะสีมา นายแพทยเชี่ยวชาญดานเวชกรรมปองกัน สสจ.พะเยา อบรมและถายทอด
ใหกับเขตฯเพื่อพัฒนาไปสูเปาหมายดวยกันตอไป
มติที่ประชุม ใหทีมที่มีการวางแผนไว เรื่องการจัดการขอมูลรูปแบบ Data ware house เพื่อจัดการขอมูลขนาดใหญ
(Big data) ระดับเขตฯ แตกระบวนการทําไมงายตองมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญโดยเปนผูที่มีความรู
ดาน Computer สถิติ และดานการแพทย เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของ C ตางๆ ในการวางแผน
ดําเนินงานตอไป
4.3 CFO
4.3.1 ความกาวหนาการดําเนินงาน CFO (นพ.ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดลําปาง)
สถานการณการเงินการคลังของเขตสุขภาพที่ 1 ในภาพรวมขอมูลวันที่ 31 สิงหาคม 2560
หนวยบริการที่ติดวิกฤตระดับ 7 จํานวน 7 แหง ไดแก
โรงพยาบาลแม ออน จ.เชี ยงใหม , โรงพยาบาลสั นติ สุข โรงพยาบาลบ านหลวง โรงพยาบาลนาหมื่ น จ.น าน,
โรงพยาบาลดอกคําใต จ.พะเยา, โรงพยาบาลยุพราชเดนชัย จ.แพร, และ โรงพยาบาลบานธิ จ.ลําพูน
หนวยบริการที่ติดวิกฤตระดับ 6 จํานวน 4 แหง ไดแก
โรงพยาบาลเวียงเชียงรุง จ.เชียงราย, โรงพยาบาลดอยเตา จ.เชียงใหม และโรงพยาบาลเวียงสา โรงพยาบาล
แมจริม จ.นาน
/ หนวยบริการ…

-10หนวยบริการที่ติดวิกฤตระดับ 5 อยู 9 แหง ไดแก
โรงพยาบาลดอยสะเก็ ด โรงพยาบาลสั นกํ าแพง โรงพยาบาลฮอด โรงพยาบาลสารภี โรงพยาบาลดอยหล อ
โรงพยาบาลวัดจันทรฯ จ.เชียงใหม, โรงพยาบาลจุน จ.พะเยา, โรงพยาบาลแมเมาะ จ.ลําปาง และโรงพยาบาลเวียงหนอง
ลอง ลําพูน
- ผลการทํางานของแตละหนวยบริการสามารถสรุปไดในชวงปลายเดือนพฤศจิกายน 2560 ในการวิเคราะห
แนวโนมหนี้สินหมุนเวียนลดลงรอยละ 3 สินทรัพยหมุนเวียนมีการปรับเพิ่มขี้น ลูกหนี้คารักษาพยาบาลมีจํานวนลดลง
เนื่องจากสามารถเรียกเก็บเงินได สวนที่เหลือผูบริหารของหนวยบริการตองทําการตัดลูกหนี้การสงตอใหเปนหนี้สูญ เพื่อทํา
ใหรายการเงินสดเพิ่มสูงขึ้น
- การจัดทําแผนการเงินการคลัง Planfin ที่มีการจัดทําแผนระดับ 8 ในจังหวัดลําพูนใหเสนอแผนการจัดทํา พรอม
เหตุผลในการจัดทําแผนระดับ 8 ใหเขตสุขภาพที่ 1
- ปจจัยที่มีผลตอสถานะการเงินการคลัง
1.ระบบบัญชี จะตองมีความครบถวน ถูกตอง
2. ประสิทธิภาพของหนวยบริการ ในการรับภาระคาแรงที่สูง เงินที่ไดรับจัดสรร OPและPP หลังหักเงินเดือน
นอยลง ทําใหการบริหารจัดการยังไมดีพอ
3. ระบบการทําการภายในระดับเขต จังหวัด และหนวยบริการ
4. ปจจัยดานสิ่งแวดลอม
5. นโยบายของสวนกลาง
4.3.2 แผนยุทธศาสตร ประจําป 2561 (นพ.ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดลําปาง)
- มีการจัดสรรเงินใหหนวยบริการมีรายไดที่เพียงพอกับคาใชจาย
- พัฒนาประสิทธิภาพของระบบการจัดสรรเงินใหกับหนวยบริการ
- เฝาระวัง ติดตาม ประเมินผลความเพียงพอของการจัดสรรเงินใหกับหนวยบริการ
มติที่ประชุม - จากเงินไมเพียงพอทําใหหนวยบริการขนาดเล็กไมสามารถดําเนินการได
- ขอใหมีการหารือเพื่อหาแนวทางที่จะทําใหหนวยบริการดําเนินการตอไปได
- วิกฤติการเงินการการคลังระดับ 7 ตองจัดทําบัญชีรายรับ รายจาย ใหสมบูรณ และใหดีกวาเดิม และ
ปรับประสิทธิภาพการดําเนินงานใหเรียบรอยยิ่งขึ้น
- ใหหนวยบริการจัดเตรียมขอมูลเบื้องตนของแตละพื้นที่เพื่อรองรับการตรวจเยี่ยมตอไป
4.3.3 ติดตามงบลงทุน ป 2561 (จํานวนรายการและผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง)
(นายธีระศักดิ์ วงศใหญ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ)
การติดตามงบลงทุนไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อกํากับติดตาม และการแจงแนวทางและการรายงานประจํา
ทุกอาทิตย สืบเนื่องจากสวนกลางใหเตรียมความพรอมเรื่องการจัดงานงบลงทุน สรุปขั้นตนใหหนวยบริการที่ไดรับจัดสรร
งบประมาณดํ าเนิ นการจั กซื้ อจั ดจ างและช วงเดื อนธั นวาคมให ลงนามในสั ญญาให เรี ยบร อย โดยภาพเขตและจั งหวั ด
สวนกลางจะติดตามหนวยบริการผานกรอบระบบของ สบรส.
สรุปขอมูลป 2561 ในเขตสุขภาพที่ 1 ครุภัณฑ 101 รายการ สิ่งกอสราง 8 รายการโดยผูกพัน 5 ป พบวาทั้ง
ครุภัณฑและสิ่งกอสรางไมทันเวลาใหดําเนินการตามระบบ แผนการจัดซื้อจัดจางครุภัณฑ และสิ่งกอสราง การบันทึกใน
ระบบของ สบส. มีการดําเนินการตามแผนหรือไม อยางไร ในสวนของเขตฯ และจังหวัดมีการติดตามจังหวัดในการการทํา
สัญญาเรียบรอยในชวงเดือน ธันวาคม เพื่อใหเปนไปตามเกณฑ ปจจัยจากการถอดบทเรียนของปงบประมาณ 2560
ในเรื่องการแกไขรายการสิ่งกอสราง พื้นที่ไมพรอมในการดําเนินการ หนวยงานที่เกี่ยวของในเรื่องการออกแบบ การสอบ
ทานเอกสารใหครบ และสเปคไมพรอม เขตฯขอเรงรัดและติดตาม ขอใหทุกจังหวัดรายงานเขาเขตฯ
/ งบลงทุน…

-11งบลงทุนคาเสื่อมในสวน 10% ซึ่ง สปสช.กําหนดใหทีมรวมทั้ง สป.สามารถปรับเกลี่ยได วงเงินกรอบการจัดสรร
เขตฯมอบใหเกลี่ยลงจังหวัด ผานคณะกรรมการ 5 x 5
มติที่ประชุม - ใหดําเนินการ และติดตามรายการในสวนชองไมทันเวลาของเขตฯทั้งหมด
- ใหผูบริหารที่ดูแลเรื่องงบลงทุนไปทบทวนและเรงดําเนินการ และใหแตละจังหวัดดูรายละเอียดแตละ
รายการเพื่อใหทันเวลา สวนเรื่องงบลงทุนป 2560 ใหทําบันทึกเสนอผูตรวจราชการอีกครั้ง
4.4 CHRO
4.4.1 ความกาวหนาการดําเนินงาน CHRO
4.4.2 แผนยุทธศาสตร ประจําป 2561
(นางขจีรัตน บุญวิวัฒนาการ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ 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 ซึ่งเปนฐานขอมูลของกระทรวง
สาธารณสุข เรียก HROPH ฐานขอมูลนี้ สสจ. และ รพศ./รพท. มีหนาที่บันทึกบุคลากรทุกประเภท 5 ประเภท ขาราชการ
พนักงานราชการ พนักงานกระทรวง ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว ป 2560 มีความพยายาม และยังทําไดไมครบ ในสวน
ของลูกจางชั่วคราวภาพรวมไดประมาณ 80 % ตามทีไ่ ดมีการประเมิน จะมีการเรงรัดในป 2561 ตอไป
สวน HRD ตามสาธารณสุขนอเทศก เสนอในตอนตนขาดการประสานงานกับ Service plan และการบริหารงบประมาณ
เงินอุดหนุน 5 ลาน ของเขตสุขภาพที่ 1 ในปที่ผานมามีขอจํากัดที่ใหใชเปนคาลงทะเบียน อบรม ซึ่งจะมีปญหาในเรื่อง
หลักสูตร บุคลากรที่เขาอบรม
ป 2560 การบริหารงบจัดสรรไปได 75 % เหลือ 25 % มีการขยายถึงมีนาคม 2561 สวนงานวิจัย ความ
เขมแข็งในเขตฯ โดยไดทีมจาก โรงพยาบาลแพร ชวยเปน Focal point และปผานมาไดมีการจัดอบรมสรางวินัยหนาใหม
ตอยอดนักวิจยั ที่มีความสามารถทําไดในระดับ 1 การเก็บขอมูลยังไมเปนระบบ
เรื่อง Happy MOPH กระทรวงใหแตละจังหวัด ใหบุคลากรบันทึก Happy monitor ในภาพรวมเขตบันทึกไป
85 % ในป 2561 จะดําเนินการไปสูกิจกรรมที่จะไปตอบสนองตอสาธารณสุข Happy MOPH ในรายละเอียดไดวิเคราะห
ออกมาในการประชุม จะนําไปสูแผนปฏิบัติงานป 2561 ในเรื่องที่ตองรวมกันปรับปรุงฐานขอมูล HROPH ใหมีความ
ถูกตองและเปนปจจุบันซึ่งปที่ผานมาจะมีการบรรจุขาราชการหลายรอบ โดยเฉพาะกลุมพยาบาลวิชาชีพในการบรรจุตองมี
การขอขอมูลกลับไปทําทันที ทําใหทันเวลา ไดมีการตกลงในการทําแผนป 2561 ทางสํานักงานเขตสุขภาพที่จะดึงขอมูล
จากจากฐาน HROPH ออกมาในการบริหาร ฉะนั้นเปนหนาที่พื้นที่ในการบันทึกขอมูลใหเปนปจจุบันและมีการทําแผน HR
จัดทํา carries pals และความกาวหนาทางสายอาชีพไมเพียงแตบุคลากรที่รองรับ Service plan โดยรวมถึงสายสนับสนุน
การกําหนดกิจกรรมสรางสุขและการจัดตั้งเครือขายนักวิจัยระดับเขตและการจัดประชุมวิชาการเขต แผนปฏิบัติการ
CHRO พิจารณาจํานวน 6 โครงการ
มติที่ประชุม มอบให CHRO ดูเรื่องประเด็นการเชื่อมโยงระหวาง Service ทุกดานที่เปน GAP ในการพัฒนาบุคลากร

/ มติที่ประชุม…

-124.4.3 การขอใชตําแหนงวางของสวนราชการ ในเขตสุขภาพที่ 1
(นางขจีรัตน บุญวิวัฒนาการ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ สสจ.เชียงราย)
4.4.3.1 การขอใชตําแหนงวางของสวนราชการในเขตสุขภาพที่ 1 จํานวน 18 อัตรา

มติที่ประชุม

รับทราบ มอบผูบริหารดูรายละเอียดและตรวจสอบใหถูกตองกอนและทําหนังสือเพื่อใหพิจารณาอนุมัติ

4.4.3.2 การขอใชตําแหนงวางของสวนราชการ ที่ตองขอไป สป. ในเขตสุขภาพที่ 1 จํานวน 1 อัตรา

มติที่ประชุม

เห็นชอบ อนุมัติในหลักการ
4.4.3.3 การขอใชตําแหนงวางของสวนราชการ กรณีการเปลี่ยนตําแหนงทางสายงาน และปรับปรุงระดับตําแหนง

/ มติที่ประชุม…

-13มติที่ประชุม ใหวางกรอบ แบบแผน ใหชัดเจนโดยตองมีหลักการและเหตุผล เพื่อใชเปนขอมูลยืนยันในการสอบถาม
ของ สป. โดยใหหนวยงานที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง/ปรับปรุงตําแหนงดําเนินการจัดทําขอมูลฯ เพื่อประกอบการพิจารณา
และนําเขาวาระประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 1 เพื่อพิจารณาในครั้งตอไป
4.4.3.4 การขอใชตําแหนงวางของสวนราชการ กรณีการขอเปลี่ยนประเภทการใชตําแหนง

มติที่ประชุม

เห็นชอบ อนุมัติในหลักการ

4.4.4 การขอรับการจัดสรรตําแหนงเพื่อบรรจุเขารับราชการ จํานวน 3 อัตรา
(นางขจีรัตน บุญวิวัฒนาการ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ สสจ.เชียงราย)

มติที่ประชุม

เห็นชอบ อนุมัติในหลักการ

4.4.5 การขออนุมัติลูกจางชั่วคราวรายเดือน เกินกรอบ FTE 80 % แตไมเกิน 100 %
(นางขจีรัตน บุญวิวัฒนาการ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ สสจ.เชียงราย)

/ มติที่ประชุม…

มติที่ประชุม
อนุมัติในการจาง

-14อนุมัติในหลักการ ใหรีบดําเนินการกอนการพิจารณาครั้งตอไป ซึ่งกระทรวงการคลังจะเปนผูพิจารณา

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 เรื่องการสรุปตรวจราชการมีการติดตามโดย Six Auditing Block ในแตละประเด็น โครงสรางการดําเนินงาน
Service plan เปนการดําเนินงานโดยรองแพทย และนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดที่มีความเชี่ยวชาญใน Service plan
ในแตละสาขา ในป 2561 เนนบูรณาการตาม 4 Excellence ประเด็น M&E เปนตัวควบคุมที่ตองมีการติดตามใน
แผนการดําเนินงาน การดําเนินงานยุทธศาตรที่ 2 Service Excllence ของกระทรวงสาธารณสุขในสวนของเปาหมาย 1 ป
4 เดือน และ MOPH 4.0 และประเด็น PA ทั้งหมดจะตองมีการดําเนินการในรอบป 2561 โครงสรางมีการบูรณาการ 7
Cluster 2 Issue และ 7 สาขาที่เหลือใน Service plan การติดตามการดําเนินงานจากการรายงานผลการดําเนินงาน และ
ปญหาอุปสรรค ผานการประชุมคณะกรรมการเขตในแตละครั้ง และการผลักดันเรื่อง HA เพื่อใหบรรลุแผนการดําเนินงาน
Service plan
ประเด็ นศู นย ความเป นเลิ ศทางการแพทย เขตสุ ขภาพที่ 1 โดยโรงพยาบาลศู นย ทั้ ง 3 แหง ชี้ เป าหมายการ
ดํ าเนิ น งานการให บริ ก ารทางการแพทย เ รื่ อ งหั วใจและทารกแรกเกิ ด ทั้ ง 3 โรงพยาบาลศู น ย ในเขตสุ ขภาพที่ 1
การดําเนินงานการใหบริการทางการแพทยเรื่องการปลูกถายอวัยวะ ที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห และการ
ดําเนินงานการใหบริการทางการแพทยเรื่องมะเร็งและการใหเคมีรังสี ที่โรงพยาบาลนครพิงค
มติที่ประชุม - ใหพิจารณาประเด็นการบูรณาการในเรื่องระบบบริการสุขภาพ
- กรณีการตรวจราชการ ผูตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 1 ไดรับมอบหมายคณะ 2 เนื่องจากมีประเด็นที่
คอนขางมาก จะเนนบางเรื่องที่สําคัญเพื่อ เปนแนวทางบูรณาการใหอยูในระบบบริการสุขภาพ
5.1 สํานักงานเขตสุขภาพที่ 1
5.2 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
-

5.3 ศูนยวิชาการ/โรงพยาบาลในกรม
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

