
 รายงานการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 1 ครั้งที่ 7 / 2560 

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 - 16.30 น. 
ณ หองประชุมสุรินทร – สมพร โอสถานเุคราะห ชัน้ 6 อาคารนวมินทรราชประชาภักด ี

โรงพยาบาลลาํปาง ตาํบลหัวเวียง อําเภอเมืองลําปาง จังหวดัลําปาง 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

รายช่ือผูมาประชุม  
1. นพ.ธงชัย  เลิศวิไลรัตนพงศ ผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตฯ 1 ประธาน 

2. นพ.ทศเทพ   บุญทอง  นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 

3. นพ.ภูรีวรรธน  โชคเกิด  นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม 

4. นพ.ประเสริฐ  กิจสุวรรณรัตน นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดลําปาง 

5. นพ.ขจร   วินัยพานิช นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดแพร 

6. นพ.จตุชัย  มณีรัตน  นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดแมอองสอน 

7. นพ.ไกรสุข  เพชระบูรณิน นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดพะเยา 

8. นางดารา  เรือนเปง (แทน) นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดลําพูน 

9. นางกานดา  ยุบล  (แทน) นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนาน 

10. นพ.ธํารง  หาญวงศ ผูอํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค  

11. นพ.ธานี   ล้ิมทอง  ผูอํานวยการโรงพยาบาลลําปาง 

12. นพ.ไชยเวช  ธนไพศาล ผูอํานวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห 

13. พญ.จิรพร  ภัทรนุธาพร ผูอํานวยการโรงพยาบาลพะเยา 

14. พญ.สุวรรณา  ตีระวณิชย ผูอํานวยการโรงพยาบาลแพร 

15. นพ.พงษพจน  ธีรานันตชัย ผูอํานวยการโรงพยาบาลศรีสังวาลย 

16. นพ.วรเชษฐ  เตชะรักษ ผูอํานวยการโรงพยาบาลลําพูน 

17. นพ.สัมพันธ  กองเงิน  ผูอํานวยการโรงพยาบาลจอมทอง 

18. นพ.ประพัฒน  ธรรมศร  ผูอํานวยการโรงพยาบาลเชียงคํา 

19. นายรณกร  จันทรชา  (แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลฝาง 

20. นพ.วสันต  แกววี  (แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลนาน 

21. นพ.ทศพล  ดิษฐศิริ  ผูอํานวยการโรงพยาบาลแมสะเรียง 

22. นพ.นพรัตน  วัชระขจรกุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลงาว 

23. นพ.วัชรพงษ  คําหลา  ผูอํานวยการโรงพยาบาลเวียงปาเปา 

24. นพ.กฤตพงษ  โรจนวิภาต ผูอํานวยการโรงพยาบาลเวียงสา  

25. นพ.ดลสุข  พงษนิกร (แทน) ผูอํานวยโรงพยาบาลมะเร็งลําปาง  

26. พญ.ศศิธร  ศิริมหาราช รก. ผูอํานวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม 

27. นายประพันธ  พงษนิกร (รก.) สาธารณสุขอําเภอแมทะ  

28. นางจรวยพร  ทะแกลวพันธ ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ลําปาง 

29. นางสาววรัญญากรณ โนใจ  ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 

30. นายชูศักด์ิ  ช่ืนนาน  (แทน) ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม 

31. นายอํานวย  ทิพศรีราช (แทน) สํานักงานควบคุมโรคท่ี 1 เชียงใหม 
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32. นายพิษณุพงศ  ไชยวุฒิ  (แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลธัญญารักษเชียงใหม 

33. นางอําภา   ทองประเสริฐ หัวหนาสํานักงานเขตสุขภาพท่ี 1 

 

ผูไมมาประชุม     

1. นพ.ไพศาล  ธัญญาวินิชกุล สาธารณสุขนิเทศกเขตสุขภาพท่ี 1  ติดราชการ 

2. นพ.อําพร  เอ่ียมศรี  ผูอํานวยการโรงพยาบาลแมวาง  ติดราชการ 

3. นพ.ธวัชชัย  ฉันทวุฒินันท  ผูอํานวยการโรงพยาบาลปาซาง  ติดราชการ 

4. นพ.สมศักด์ิ  โสฬสลิขิต ผูอํานวยการโรงพยาบาลหนองมวงไข ติดราชการ 

5. นพ.สุชาญ  ปริญญา  ผูอํานวยการโรงพยาบาลจุน  ติดราชการ 

6. นพ.สุรพันธ  แสงสวาง ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพเชียงใหม ติดราชการ 

7. นพ.วีรวัต  อุครานันท ผูอํานวยการโรงพยาบาลธัญญารักษแมฮองสอนติดราชการ 

8. นพ.ธรณินทร  กองสุข  ผูอํานวยการโรงพยาบาลสวนปรุง  ติดราชการ 

9. นายนิพนธ  ปนธาดา  สาธารณสุขอําเภอแมลานอย  ติดราชการ 

10. นายธนิต  เนตรกุล  สาธารณสุขอําเภอแมทะ   ติดราชการ 

11. นายวิเชียร  สุวรรณรัตน สาธารณสุขอําเภอแมฟาหลวง  ติดราชการ 

12. นายธวัช   สิทธิยศ  สาธารณสุขอําเภอภูพียง   ติดราชการ 

13. นายอุดม  พานิช  สาธารณสุขอําเภอสันติสุข   ติดราชการ 

14. นายไพรัช  วงศจุมปู  สาธารณสุขอําเภอเมืองพะเยา  ติดราชการ 

15. นายทวีศิลป  ชัยชนะ  สาธารณสุขอําเภอสันปาตอง  ติดราชการ 

16. นายสมาน  พรวิเศษศิริกุล สาธารณสุขอําเภอปาซาง   ติดราชการ 

 

ผูเขารวมประชุม 

1. นายผดุชชัย  เคียนทอง ผูชวยผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี 1 

2. นพ.พงษศักด์ิ  โสภณ  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตสุขภาพท่ี 1 รพ.นครพิงค 

3. พญ.นงนุช  ภัทรอนันตนพ ผูชวยผูอํานวยการ สนง. เขตสุขภาพท่ี 1 ศูนยอนามัยท่ี 1 เชียงใหม 

4. นพ.ศุภชัย  บุญอําพันธ นายแพทยเช่ียวชาญดานเวชกรรมปองกัน สสจ.แพร 

5. นพ.วรินทรเทพ  เช้ือสําราญ นายแพทยเช่ียวชาญดานเวชกรรมปองกัน สสจ.ลําปาง 

6. นพ.จรัล   ปนกองงาม รองผูอํานวยการฝายการแพทย รพ.ลําปาง 

7. นพ.สมศักด์ิ  อุทัยพิบูลย รองผูอํานวยการฝายการแพทย รพ.เชียงราย 

8. พญ.ศิรินิภา  อินทรพาณิชย รอง ผอ.ฝายพัฒนาระบบการสนับสนุนบริการสุขภาพ รพ.เชียงราย 

9. นพ.ธานินทร  สุขวันย  รองผูอํานวยการฝายการแพทย รพ.ลําปาง 

10. นายเฉลิม  ใจอุน  หน.กลุมงานพัฒนายุทธศาสตร สสจ.พะเยา 

11. นางสมพร  กิจสุวรรณรัตน หน.กลุมงานพัฒนายุทธศาสตร สสจ.ลําปาง 

12. นางรัชฎาภรณ  วัชรประภาพงศ หน.กลุมงานพัฒนายุทธศาสตร สสจ.เชียงราย 

13. นางพัชรี   อรุณราษฎร หน.กลุมงานพัฒนายุทธศาสตร สสจ.แพร 
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14. นายวิเชียร  สุวรรณมังกร หน.กลุมงานพัฒนายุทธศาสตร สสจ.แมอองสอน 

15. นางดารา  เรือนเปง หน.กลุมงานพัฒนายุทธศาสตร สสจ.ลําพูน 

16. นางรัตนมาลา  เทียนถนอม หัวหนางานแผนงานและประเมินผล รพ.นครพิงค 

17. นางสาวบุญยรัตน ศรีอาวัชนาการ หัวหนางานแผนงานและประเมินผล รพ.ลําปาง 

18. นางปรียานุช  เชิดชูเหลา นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ สสจ.พะเยา 

19. นางนฤมล   สวัสดิผล นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสจ.นาน 

20. นายธีรศักด์ิ  วงศใหญ  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ รพ.เชียงคํา 

21. นางปรานอม  เห็นถูก  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสจ.เชียงราย 

22. นางเยาวเรศ  บรรเลง  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสจ.แพร 

23. นางนงคราญ  เผากา  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสจ.พะเยา 

24. นายณัฐวุฒิ  ใจชมช่ืน  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ รพ.จอมทอง 

25. นางสาวปยธิดา  พิชัย  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ รพ.แพร 

26. นายธีรพงษ  รุงเรือง  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.ประสาทเชียงใหม 

27. นางสาวชินารมณ  คําฟองเครือ นักวิชาการสาธารณสุข สสจ.นาน 

28. นางสาววรดา  ยาวิชัย  นักวิชาการสาธารณสุข รพ.ลําปาง 

29. นายวุฒิเลิศ  กุนุ  นักวิชาการสาธารณสุข สสจ.เชียงใหม 

30. นางสาวพัชรี  รําไพ  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สสจ.เยา 

31. นายสมพงษ  โมราฤทธ์ิ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ ศูนยอนามัยท่ี 1  

32. นางอิสรีย  นุติประพันธ เจาพนักงานธุรการ รพ.นครพิงค 

33. นางทิพยวรรณ  เยาวกุล  เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน รพ.ลําปาง 

34. นายสยามราชย  ฟูเจริญกัลยา นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ สสจ.เชียงราย 

35. นางลักขณา  วงศศิริ  นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ รพ.ลําปาง 

36. นางสาวสุดาวัลย  สายสืบ  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ รพ.ลําปาง 

37. นางบุษกร  สมบูรณ  พยาบาลวิชาชีพชํานาญ รพ.สวนปรุง 

38. นางสาวอโนชา  ทองกองทุน พยาบาลวิชาชีพ รพ.ลําปาง 

39. นางทิฆัมพร  สีคํายอด  เจาพนักงานโสตฯชํานาญงาน สสจ.เชียงราย 

40. นายสุเวียต  ดวงหลวง เจาพนักงานสถิติชํานาญงาน สสจ.พะเยา 

41. นายชาลี   เอ่ียมมา  หัวหนางานตรวจราชการ สํานักตรวจราชการ 

42. นางสุปราณี  ดิษยะกมล นักวิเคราะหนโยบายฯ ชํานาญการพิเศษ สนง.เขตสุขภาพท่ี 1 

43. นายนครินทร  เกียรติอนันต นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สนง.เขตสุขภาพท่ี 1 

44. นางสาวผองศิริ  ศิริสุวรรณจิตร นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.เขตสุขภาพท่ี ๑ 

45. นายสุธีร   ปมปวง  นักทรัพยากรบุคคล สํานักงานเขตสุขภาพท่ี ๑ 

46. นางสาวธันญนันท ปญจธง  นักวิชาการเงินและบัญชี สํานักงานเขตสุขภาพท่ี ๑ 

47. นายเกษมศักด์ิ  สิงหตะแกว นักวิชาการคอมพิวเตอร สํานักงานเขตสุขภาพท่ี ๑ 

48. นายภราดร  โอฬารจันทโรทัย นักวิเคราะหนโยบายและแผน  สํานักงานเขตสุขภาพท่ี ๑ 

49. นายกิจพิพัฒน  อินตะแกว นักวิชาการสาธารณสุข  สํานักงานเขตสุขภาพท่ี ๑ 
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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 

55. นางวิรัลพัชร  ปนะถา  นักวิชาการสาธารณสุข  สํานักงานเขตสุขภาพท่ี ๑ 

56. นายสุภัทร  บุญประเสริฐ นักทรัพยากรบุคคล สํานักงานเขตสุขภาพท่ี ๑ 

57. นางสาวสายพิรุณ  กิจธเนศ  นักทรัพยากรบุคคล สํานักงานเขตสุขภาพท่ี ๑ 

58. นางสาวศรินทิพย  ตุยตามพันธ นักวิชาการเงินและบัญชี สํานักงานเขตสุขภาพท่ี ๑ 

59. นายพงษดนัย  ชัยสิทธ์ิ  นักจัดการงานท่ัวไป สํานักงานเขตสุขภาพท่ี ๑ 

60. นายกฤษดา  ทรงวัย  นิติกร  สํานักงานเขตสุขภาพท่ี ๑ 
 

 

 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ (ผูตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 1) 

1.1 งานพระราชพิธีถวาย พระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และชวงชม
นิทรรศการพระเมรุมาศ ขอขอบคุณทีมเขตสุขภาพท่ี 1 ท่ีเขารวมท้ัง 3 โรงพยาบาล   
มติท่ีประชุม สวนกลาง และปลัดกระทรวงสาธารณสุขขอขอบคุณ ในงานพระราชพิธีท่ีสําเร็จลุลวงดวยดี 

1.2 การเร่ืองการเฝาระวัง ขาว/การส่ือสารผานส่ือโซเซ่ียลมีเดีย 
มติท่ีประชุม เร่ืองการใหขาว ตองระมัดระวังในกรณีเกิดเหตุการณตางๆใหรีบรายงานผูบังคับบัญชา ใหจัดทําระบบการ
รายงาน และการใหขาวตองให นพ.สสจ. หรือ ผชชว. เทาน้ัน ยกเวนกรณีท่ีมอบหมายในการใหขาว 

1.3 การเบิกจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2561 
 การเบิกจายงบประมาณ ป 2560 – 2561 ในเร่ืองงบลงทุนและงบดําเนินการ กระทรวงฯเนน โดยมีการนําเสนอ
ในการประชุมผูบริหารทุกเดือน การจัดซ้ือจัดจาง ป 2561 เนนโดยเปนเปาหมายของกระทรวงฯ ในสวนส่ิงกอสราง และ 
ครุภัณฑ ตองมีการติดตามและนําเสนอในสวนของเร่ืองงบลงทุนของเขตสุขภาพท่ี 1 
มติท่ีประชุม - การเบิกจายงบประมาณป 2560-2561 งบลงทุนและงบดําเนินการ มีการกํากับติดตามทุกเดือน และ 
    ทุกไตรมาส 
  - การจัดซ้ือ-จัดจางป 2561  
      งบประมาณ 1 ปใหกอหน้ีผูกพันภายในไตรมาสท่ี 1  
      งบผูกพันใหกอหน้ีผูกพันภายในไตรมาสท่ี 2  
    กระทรวงเนนการจัดซ้ือครุภัณฑ ตองเบิกจายในไตรมาส 1 โดยตองเบิกจายใหแลวเสร็จ เรียนผูบริหาร 
    กํากับติดตามเน่ืองจากกระทรวงใหความสําคัญ 

1.4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) 
 เปนนโยบายท่ีสําคัญ ไดมีการหารือสาธารณสุขอําเภอเนนยํ้าเปนการขับเคล่ือนงาน PP ในระดับอําเภอโดยมี
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอเปนผูขับเคล่ือน และบูรณาการงาน โดยสวนกลางมีการวางแผนเร่ืองการ
พัฒนาทีมสาธารณสุขอําเภอในการอบรม และหลักสูตรสําหรับทีมงาน ชวงเดือนพฤศจิกายน 2560 

/ มติท่ีประชุม… 
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มติท่ีประชุม - เปนนโยบายท่ีสําคัญของกระทรวงสาธารณสุขและกรมอนามัยในความคาดหวังคณะกรรมการพัฒนา 
    คุณภาพชีวิตระดับอําเภอ โดยใหมีสาธารณสุขอําเภอเปนเลขาในคณะกรรมการในการขับเคล่ือนงาน  
    มอบ นพ.สสจ. ทุกจังหวัดติดตามเร่ืองน้ีดวย  
  - ปน้ีสวนกลางของบประมาณจาก สสส.เพ่ือสนับสนุนใหทุกอําเภอ  ๆละ 50,000 บาท ทุกจังหวัด 

1.5 เร่ืองรองเรียนของโรงพยาบาล 
 สืบเน่ืองจากปลัดกระทรวงสาธารณสุขเนนยํ้า จากสาเหตุปญหาท่ีมีการรองเรียนโรงพยาบาล ในเขตสุขภาพท่ี 11 
ในการกํากับติดตามการดําเนินงานของโรงพยาบาลตองมีการประชุมผูบริหารและรายงานการประชุมเพ่ือลดปญหาการ
รองเรียนดังกลาว 
มติท่ีประชุม เน่ืองจากมีเร่ืองรองเรียนซ่ึงเกิดจากการตัดสินใจของผูอํานวยการโรงพยาบาลคนเดียว ปลัดกระทรวงฯ  
  จึงยํ้าใหจัดประชุมคณะกรรมการบริหารของโรงพยาบาลทุกเดือน โดยการประชุมตองมีการกํากับติดตาม 
  การดําเนินการงบลงทุน การวางแผนเร่ืองกําลังคน การเงินการคลัง ระบบบริการสุขภาพร โดยมีคณะกรรมการ 
  ในการวางระบบของแตละโรงพยาบาล และสงรายงานการประชุมใหจังหวัด และ ให นพ.สสจ. ทุกเดือน 

1.6 ความสะอาดของโรงพยาบาล ในกระทรวงสาธารณสุข 
มติท่ีประชุม เนนยํ้าในการดูแลความสะอาดของโรงพยาบาล รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขกลาวเสมอวา 
“โรงพยาบาล 
  เกาได แตตองมีความสะอาด” 

1.7 เร่ืองรถพยาบาลของสถานบริการ  
มติท่ีประชุม - ประเด็นการดูแลความปลอดภัยในการใชรถพยาบาลออกนอกสถานท่ี (การสงตอผูปวย) ควรมีการพักรถ 
    และมีพนักงานขับรถสํารอง ขอใหมีมาตรการกํากับดูแล 
  - เร่ืองประกันของรถพยาบาล การติดกลอง GPS ในรถพยาบาล และการอบรมพนักงานขับรถ จากรายงาน 
    ยังไมครบทุกสถานบริการใหนพ.สสจ. และผอ.โรงพยาบาล กํากับดูแลในเร่ืองน้ีตามนโยบายของกระทรวง
สาธารณสุข 

1.8 การตรวจเย่ียมของท่ีปรึกษา จากทีมคณะรัฐมนตรี (ประมาณชวงปลายเดือนพฤศจิกายนหรือตนเดือนธันวาคม 2560) 
มติท่ีประชุม ประเด็นการติดตาม ผลการดําเนินงานของ PA ป 2560 ระดับเขตฯ และแผนการดําเนินงาน PA ป 2561  

  ใหเตรียมขอมูลประกอบการตรวจเย่ียมโดยกําหนดสถานท่ีจังหวัดลําพูน 

 

ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 1 ครั้งท่ี 6/2560  
 วันท่ี 11 ตุลาคม 2560 ณ หองประชุมสํานักงานเขตสุขภาพท่ี 1 ช้ัน 2 อาคารเทพรัตนราชสุดา สถาบัน
พัฒนาการเด็กราชนครินทร ตําบลดอนแกว อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม (รองผูอํานวยการสํานักงานเขตสุขภาพท่ี 1)
  
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรรมการเขตสุขภาพท่ี 1 คร้ังท่ี 6/2560  
  (หากมีประเด็นแกไขเพ่ิมเติมใหประสานทีมเลขาฯ จากสํานักงานเขตสุขภาพท่ี 1) 
 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 
3.1 การขอใชตําแหนงวางของสวนราชการ กรณีการเปล่ียนตําแหนงทางสายงาน และปรับปรุงระดับตําแหนง 3 ตําแหนง  
(นายสยามราชย ฟูเจริญกัลยา นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ) 
 สืบเน่ืองเร่ืองการบริหารจัดการตําแหนงวางและการปรับปรุงตําแหนงของสวนราชการเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการเขตฯ 
คร้ังท่ี 6 /2560 จํานวน 5 ตําแหนง มติท่ีประชุมให CHRO หาขอมูลเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการพิจารณา และไดแจงหนวยบริการ



แตละแหงหาขอมูลเพ่ิมเติม สุรปมีการสงกลับขอมูลการขอใชตําแหนงวางของสวนราชการ กรณีการเปล่ียนตําแหนงทางสายงาน 
และปรับปรุงระดับตําแหนง 3 ตําแหนง ยกเลิก  2 ตําแหนง ดังน้ี 

/ 1. สํานักงาน… 

-6- 

1. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแมฮองสอน ขอปรับตําแหนงผูอํานวยการโรงพยาบาลปางมะผา จากตําแหนงนายแพทยเช่ียวชาญ  
    เปน นายแพทยชํานาญการพิเศษ 
2. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนาน ตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ เปล่ียนตําแหนงสายงาน เปน นิติกรปฏิบัติการ 
3. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ตําแหนงเจาพนักงานธุรการชํานาญงานเปล่ียนเปน นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ  
มติท่ีประชุม เห็นชอบเสนอเขาสวนกลางในการปรับปรุงระดับตําแหนง 
    
 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ 
4.1 COO 
- 
4.2 CIO      
4.2.1 สรุปงบลงทุน เขตสุขภาพท่ี 1 ปงบประมาณ 2562 (นพ.พงษศักด์ิ โสภณ รองผูอํานวยการสํานักงานเขตสุขภาพท่ี 1) 
 เร่ืองงบลงทุนสรุป 3 ปยอนหลัง แยกรายจังหวัด รายป ส่ิงกอสราง และครุภัณฑลดลง กรอบระยะเวลาการจัดทํางบ
ลงทุนป 2562 มีการบันทึกรายการท้ังหมดเปนท่ีเรียบรอยและรอผานมติครม. โดยไมสามารถแกไขรายการได การพิจารณา
รายการตามกรอบวงเงินท่ีไดจัดสรรท่ีสอดคลองกับกับแผน Service plan และนําจํานวนรายการท้ังหมดเสนอคณะกรรมการ
เขตฯ เพ่ือพิจารณา แยกสัดสวนลานนา  40 : 30 : 30 ตามมติของคณะกรรมการใหบรรจุคําขอเพ่ิมเปน 1 เทา รวมเปน
วงเงิน 1,400 ลานบาท แบงเปนหนวยบริการ จํานวนเงิน 1,200 ลานบาท คิดเปน 88% ตอ หนวยบริหาร จํานวนเงิน 
200 ลานบาท คิดเปน 12% เพ่ือ หลักเกณฑการจัดสรรพิจารณากอสราง 68% จํานวนเงิน 940 ลานบาท และครุภัณฑ 
30% จํานวนเงิน 460 ลานบาท 
มติท่ีประชุม - ปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายพบปะผูบริหารเดือนละ 1 คร้ังเพ่ือใหทุกเขตนําเสนอผลการดําเนินงาน 
    เร่ืองงบลงทุน 
  - กระบวนการในการดําเนินงานตองมีหลักเกณฑในการจัดสรรใหสอดคลอง และสามารถตอบโจทย 
    Service plan ดวย ใหทุกจังหวัดมีการตรวจสอบและยืนยันรายการส่ิงกอสราง และครุภัณฑตามกระบวนการ  
  - ใหเตรียมแผนงบลงทุน ป 2563 การวางแผนเพ่ือใหหนวยงานดําเนินการ โดยควรมีหลักเกณฑ
หลักการ 
    ในการพิจารณาเพ่ือตอบโจทย Service plan หรือ ความตองการของแตละแหง และใหทุกจังหวัดเตรียมการ 
    จัดเรียงรายการงบลงทุนโดยต้ังทีมเพ่ือทบทวนในระดับเขตฯกอน เพ่ือเสนอผูตรวจราชการตอไป 
  - ในสวนของศูนยความเปนเลิศทางการแพทยการจัดทําคําของบลงทุน มีขอเสนอใหสวนกลางแยกวงเงิน 
    งบลงทุนออก ขอใหติดตามสวนกลางอีกคร้ังเพ่ือดําเนินการอ่ืนๆตอไป 
  - ยืนยันในการสงขอมูล ไมปรับในสวนงบดําเนินการท่ีไดมีการพิจารณาไปแลว 
 

4.2.3 ความกาวหนาการดําเนินงาน CIO (นายเฉลิม ใจอุน หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตร สสจ.พะเยา) 
 รายงานความกาวหนาการดําเนินงานไตรมาสแรก เปนการเตรียมทีมในเร่ืองการพัฒนาระบบ และงานวิชาการเขต
สุขภาพท่ี 1  ตามภารกิจท่ีตองดําเนินการท้ัง 2 กลุม คือดานพัฒนาคุณภาพขอมูล และพัฒนาระบบสารสนเทศ. 
 1. พัฒนาคุณภาพขอมูล ไดแก  
  1.1 คุณภาพเวชระเบียน  
  1.2 คุณภาพสาเหตุการตาย ตามตัวช้ีวัดกระทรวงสาธารณสุข 
  1.3 คุณภาพขอมูล 43 แฟม จัดต้ังศูนยสารสนเทศระดับอําเภอ (District Health Informatics Center : DHIC)  
       โดยเนนการพัฒนาใหอําเภอมีศักยภาพในการดูแล กํากับ คุณภาพ (ครบถวน ถูกตอง ทันเวลา) ขอมูล 



       ของตนเอง และสามารถนําไปใชประโยชนได ภายในอําเภอ  
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 2. พัฒนาระบบสารสนเทศ One Region One Data 
  2.1 พัฒนาศักยภาพทีม Admin เพ่ือพัฒนาระบบ  (Application web service) 
  2.2 พัฒนาสารสนเทศเขตสุขภาพท่ี 1 เพ่ือสนับสนุนขอมูลใหผูบริหาร ผูปฏิบัติงาน และ ประชาชน  
        สามารถเขาถึงขอมูลได โดยมอบหมายใหแตละจังหวัดพัฒนาโปรแกรมยอยตามประเด็นท่ีจังหวัดน้ัน  
การพัฒนาโปรแกรมยอยตามประเด็นท่ีจังหวัด 
 1. ระบบคืนขอมูล ตัวช้ีวัดกระทรวงสาธารณสุข ตัวช้ีวัด QOF : พัฒนาโดยทีมจังหวัดพะเยามีความกาวหนาในการ 
              พัฒนาระบบ 100 %  แตรอขยายผลการใชงานใหครบท้ัง 8 จังหวัด 
 2. ระบบ CMI : พัฒนาโดยจังหวัดเชียงใหม มีความกาวหนาในการพัฒนาระบบตามเมนูรายการท่ีนําเสนอ 80 % 
     ท้ังน้ียังมีปญหาในการสงขอมูล 12 แฟม ไมครบทุกสถานบริการ 
 3. ระบบ Intermediate care : พัฒนาโดยทีมจังหวัดแพร มีความกาวหนาในการพัฒนาระบบ 70 %  
 4. ระบบ PHR : พัฒนาโดยจังหวัดเชียงใหม มีการทดสอบระบบเช่ือมโยงทุกจังหวัด แตยังขาดระบบความปลอดภัย 
     ในการเขาถึงขอมูล และความชัดเจนในการใชงาน เน่ืองจากระบบมีความซํ้าซอนกับระบบ Smart ID ของกระทรวง 
 5. ระบบ CHRO : พัฒนาโดยจังหวัดเชียงราย มีความกาวหนาในการพัฒนาระบบ 70 %  
 6. ระบบอ่ืน  ๆอยูระหวางการพัฒนา เชน ระบบ Thai refer (ลําปาง), COC (ลําปาง), PCC, (ลําพูน) CFO 
     (แมฮองสอน), EMR (พะเยา), ระบบติดตามแผนของ CIPO ตาง  ๆ(สํานักงานเขตสุขภาพเปนผูพัฒนา)  
แผนปฏิบัติการบริหารสารสนเทศ ป 61 
 1. พัฒนาคุณภาพขอมูล 
   - พัฒนาศักยภาพทีมตรวจสอบขอมูลเขตสุขภาพท่ี 1 (งบสปสช.) 
   - ติดตามขอมูลคุณภาพสาเหตุการตายเขตสุขภาพท่ี 1 
   - ประชุมคณะกรรมการ CIO เขตสุขภาพท่ี 1  
   - ประชุมวิชาการ นําเสนอผลงาน DHDC/นวัตกรรม   
 2. พัฒนาระบบสารสนเทศเขต 1R1D 
   - พัฒนาศักยภาพเพ่ือพัฒนาระบบ  สารสนเทศเขต 1R1D 
    - ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรมยอย 
 3. พัฒนาระบบการแลกเปล่ียนขอมูล (HIE) 
   - ติดตาม PHR  8 จังหวัด ผานระบบ  WEB conference 
   - ประชุมขยายผล วิธีใชโปรแกรม EMR ใหกับ 8 จังหวัด  
   - จดทะเบียนทีมพัฒนา IOS/Android  Developer รายป ผานระบบ IOS/Android 
 การบันทึกขอมูลผูปวยเร่ืองวัคซีน 43 แฟม ปจจุบันมีการติดต้ังเวปไซตเพ่ือรวบรวมรายงาน 43 แฟมจาก
สาธารณสุขจังหวัดทุกแหงไว ท่ีจังหวัดพะเยา เรียนผูบริหารขอความรวมมือรวบรวมขอมูลในการสงรายงาน 43 แฟม    
โดยมีการแจงใหทุกโรงพยาบาลสงรายงาน 43 แฟมเขาเวปไซตของเขตสุขภาพท่ี 1 เพ่ือรวมพัฒนาระบบกับทีม
โรงพยาบาลนครพิงค และจังหวัดเชียงใหมตอไป 
 เร่ืองจัดต้ังเวป Service ใหทุกจังหวัดนําไปใชเพ่ือสามารถดึงขอมูลไวเปนขอมูลกลาง และจะมีการพัฒนาเวปไซต
และฝากไวท่ี Server ของแตละจังหวัดเพ่ือบริหารจัดการและการนําขอมูลไปใช ขอ ใหผูบริหารติดตามจังหวัดจัดทําขอมูล
ใหครบทุกจังหวัดดวย 
มติท่ีประชุม - ขอติดตามกํากับเร่ืองขอมูลท่ีไมมีการตรวจสอบเน่ืองจากเปนเร่ืองท่ีสําคัญมอบผูบริหารชวยกํากับ 
    ติดตามขอมูลท่ียังไมครบถวน การกํากับติดตามขอมูลในสวนทีม CIO ส่ิงสําคัญตองตอบโจทยการ 



    ใชบริการ และการนําขอมูลมาเพ่ือบริหารจัดการ  
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  - สํานักตรวจฯ มอบใหผูตรวจราชการรับผิดชอบคณะท่ี 2 ในการตรวจราชการมีตัวช้ีวัดท่ีนอกเหนือจาก 
    PA และService plan ซ่ึงการตรวจราชการมีตัวช้ีวัด 1 ตัวท่ีวัดการ Refer Out นอกเขตฯ สามารถดึง 
    ขอมูลไดรายละเอียดมากนอยเพียงใดเพ่ือใชแลกเปล่ียนกับ กบรส. ชวยติดตามขอมูลเนนรายละเอียด 
    ความแมนยํา เพ่ือนํามาใชประโยชนในการบริหารจัดการ 
  
4.3 CFO 
4.3.1 ความกาวหนาการดําเนินงาน CFO (นพ.ประเสริฐ  กิจสุวรรณรัตน นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดลําปาง) 
 สถานการณการเงินการคลังของเขตสุขภาพท่ี 1 ในภาพรวมขอมูลวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2560  
หนวยบริการท่ีติดวิกฤตระดับ 7 จํานวน 10 แหง จากท้ังหมด 103 แหง คิดเปนรอยละ 9.8 ของหนวยบริการซ่ึงเกิน
ขอตกลงของสวนกลางท่ีกําหนดไวท่ีไมเกินรอยละ 8 ของหนวยบริการ หนวยบริการท่ีติดวิกฤตระดับ 7 จํานวน 5 แหง 
หนวยบริการท่ีติดวิกฤตระดับ 6 จํานวน 11 แหง และหนวยบริการท่ีติดวิกฤตระดับ 5 อยู  6 แหง  
 การวิเคราะหตนทุนเงินจัดสรร UC ในภาพรวมเขตฯ ไมเพียงพอเม่ือเทียบป 2560 เม่ือรวมเงิน Basic Payment 
ท้ัง 3 กองทุนภาพรวมป 2560 มากกวาป 2559 เล็กนอย และมีการกระจายการจัดสรรท้ัง 7 จังหวัด ยกเวนในจังหวัด
แมฮองสอน การจัดสรรในป 2560 จากกองทุนเงินท้ัง 3 มีการปรับลดคาแรงเปนกองทุน OP เม่ือปรับลดคาแรงในสวน 
OP คิดเปนสัดสวนกับคาแรง 53% โรงพยาบาลท่ีตํ่ากวาคาเฉล่ียหักตนทุนคาแรงในกองทุน OP มากกวาคาเฉล่ียเปนกลไก
การหักเงินเดือนท่ีสวนกลางคํานวณในการจัดสรรเงินในการหักคาแรงเปนผลมาจากการทํา Step Ladder 
 การกันเงิน QOF ในสวนเงินท่ีเหลือจะนํามาประมาณการณ การกันเงิน 1,500 ลานบาท แบงเปน 2 สวน เงิน 
300 ลานบาทเก็บไวจัดสรรหลังไตรมาส 2 และ 3 สวนท่ีเหลือ 1,200 ลานบาทเพ่ือปด Global ปลายป ยอดคงเหลือ
รายรับ OP, IP และPP นํามาจัดสรรใหเขตสุขภาพท้ัง 12 เขต เขตฯ 1 ไดรับการจัดสรร 148 ลานบาท เงินสวน 7,000 
ลานบาทจะนําไปทํา Step Ladder และ K Factor ภายหลัง นําเรียน 3 ประเด็น ดังน้ี 
 1. การประมาณการประกันรายรับ 85 % สําคัญท่ี ชีทศูนยในการจัดสรรคํานวณจากสวนใด  
 2. CUP เปาหมาย 216 CUP เปนหนวยบริการท่ีมีเงินเดือนสูงแตมีเงินไมเพียงพอและนําเงินให CUP เพ่ือใหมี
รายรับ 100% ซ่ึงทําให CUP มีเงิน 3 ลานบาทในการบริหารจัดการท่ีเพียงพอ 
 3. การจัดสรรเงินเพ่ิมเติมใหเขตฯ เพ่ือใหเขตฯปรับเกล่ีย และเขตฯไดรับเงินเพ่ิมรวมท้ังส้ิน 206 ลานบาท จาก
การประชุมคณะกรรมการ CFO มติการประชุมควรใหเงินชวยเหลือ และการการกันเงินภายในเขตฯ ไมควรจัดสรรให
ท้ังหมด เพ่ือกันเงินให CUP ท่ีมีการบริหารจัดการท่ีผิดพลาด ไดมีการปรึกษาผูบริหารเขตฯ โดยการกันเงิน 15 % จากเงิน
ท่ีไดรับ 206 ลานบาท เปนยอดเงิน 30 ลานบาท ไมจัดสรรลงหนวยบริการ คงเหลือเงินจัดสรร 176 ลานบาท 
มติท่ีประชุม - การดําเนินการจัดสรรงบประมาณในป 2560 ของปท่ีผานมา คงการจัดสรรตามเดิมกอน 
  - การปรับเกล่ียงบประมาณในชวง Quarter 2 และ Quarter3 ใหนําเสนอในท่ีประชุมผูบริหารดวย  
  - ประเด็นหารือในมติ อปสข. ใหแตละเขตฯตัดสินใจเร่ืองการกันเงินโดย Maximum ไมเกิน 15 % และ 
    เร่ืองระเบียบท่ีไมชัดเจน กระทรวงสาธารณสุขจะดําเนินการสงหนังสือเพ่ือให สปสช. อนุมัติ ถามีการจัดสรร 
    จะแจงใหทราบอีกคร้ัง ถาไมผานการอนุมัติจาก สปสช. การจัดสรรโดยการฝากเงินไวท่ีจังหวัดเชียงราย 
    และจังหวัดลําปาง 
  - ใหนพ.สจจ.และทีม CFO ทุกจังหวัดดูขอมูลจากโปรแกรม HPR gxHoการแลกเปล่ียนขอมูลเพ่ือประกอบ 
    เปนแนวทางการจัดสรรป 2561 และโรงพยาบาลท่ีติดวิกฤตระดับ 4 - 7 ตรวจสอบบัญชีและใหมีการ 
    รายงานเพ่ือตรวจสอบขอมูลของตัวเอง 
4.3.2 การติดตามการใชจายงบลงทุน ประจําปงบประมาณ 2561 (นายธีระศักด์ิ วงศใหญ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ) 



 มาตรการกํากับติดตามเร่ืองงบลงทุนป 2561 สัปดาหท่ี 2 ของเดือนพฤศจิกายน 2560 สวนกลางกําหนดใหการ
จัดซ้ือจัดจางตองลงนามในเดือนธันวาคม 2560 สถานการณของเขตสุขภาพท่ี 1 รายการครุภัณฑ 101 รายการท่ีไดรับ
งบจาก สบส. และงบภาค 471 รายการ พบวา จังหวัดเชียงใหม ลําพูน และแมฮองสอนครุภัณฑคาดวาทันเวลา 
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ในการจัดซ้ือจัดจาง สวนท่ีเหลือคาดวาไมทันในการจัดซ้ือจัดจาง รายการส่ิงกอสรางปเดียว 5 รายการ ทันเวลา 4 รายการ        
ไมทันเวลา 1 รายการ ส่ิงกอสรางผูกพัน 3 รายการไมทันเวลา เน่ืองจากกระบวนการพัสดุลาชาจากผูลงนามอนุมัติ 
ส่ิงกอสรางท้ัง 8 รายการ พบวารายการของโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห โรงพยาบาลเชียงคํา รพสต.ยางเน้ิง และ
โรงพยาบาลวันจันทรฯ ราคาทองถ่ินสูงกวางบจัดสรรท่ีสงมา สวนโรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร โรงพยาบาลปาย และ
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห สามารถดําเนินการได  
 การบริหารจัดการงบลงทุน ปงบประมาณ 2561 มีหนังสือจากสํานักงบประมาณฯ ไดกําหนดแนวทางการปฏิบัติ 
การดําเนินการรายการกอหน้ีผูกพันขามปงบประมาณ และแนวทางการดําเนินการกรณีราคากลางจังหวัด รายการ
ส่ิงกอสรางอาคารสูงกวางบประมาณรายจาย เสนอผูบริหารเพ่ือทราบ และเรงรัดการดําเนินงานภายใตกรอบระยะเวลา 
เดือนธันวาคม 2560 ในการลงนามสัญญาครุภัณฑและส่ิงกอสรางทุกรายการ และสัปดาหท่ี 3 จะทําการติดตาม เรงรัด 
กํากับส่ิงกอสราง 5 รายการท่ีไมทันเวลา และรายการครุภัณฑของ 5 จังหวัดท่ีเหลือ 
มติท่ีประชุม - ใหนพ.สสจ. แตละจังหวัดติดตามเร่ืองงบลงทุนในกรณีท่ีไมทันเวลา และสวนท่ีลาชาใหทบทวนเร่ืองกระบวนการ 
    และระเบียบของงบลงทุน   
  - รายงานการกอหน้ีผูกพันท่ีมีมากกวา 1 ป กรณีท่ีไมทราบผลและเกิน 1 ปใหสงรายการไปท่ีสํานักงบประมาณ 
    พิจารณาควบคูกับการจัดซ้ือจัดจาง ใหนพ.สสจ.และทีมงานกับกําติดตามเร่ืองน้ีดวย 
 
4.4 CHRO      
4.4.1 ขอมูลการจางงานคนพิการใหทํางานในหนวยงานของกระทรวงสาธารณสุข (ในเขตสุขภาพท่ี 1)  
(นายสยามราชย ฟูเจริญกัลยา นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ) 
 เรงรัดการจางงานผูพิการตามมติ ครม. วันท่ี 27 ตุลาคม 2558 อนุมัติใหหนวยงานของรัฐ จางผูพิการเขาทํางาน
ในอัตราสวนผูพิการ 1 คน ตอบุคลากร 100 คน ตาม พรบ. สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย และผูพิการ ให
ครบถวนภายในปงบประมาณ 2561 จากสถานการณปจจุบันของกระทรวงสาธารณสุขสามารถจางได รอยละ 15.49 
และเขตสุขภาพท่ี 1 เปาหมายการจางงานผูพิการ 220 คน ปจจุบันมีการจางงานแลว 108 คน คิดเปนอัตราสวน 49.5 
% คางท่ีตองจาง 112 คน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีหนังสือแจงผูตรวจราชการเขตสุขภาพ ทุกเขต ใหเรงรัด
การจางงานผูพิการตามแนวทางท่ีกระทรวงฯ กําหนด และรายงานขอมุลการจางผูพิการใหกระทรวงฯ ทุก 3 เดือน 
มติท่ีประชุม ใหจังหวัดและผูบริหารทุกสวนราชการ เรงรัดการจางงานคนพิการตามเกณฑท่ีขอความรวมมือในสวน 
  ของภาครัฐ โดยจางเปนรายเดือน หรือจางเหมาตามความเหมาะสม และใหรายงานขอมูลการจางผูพิการ   
  เขาสวนกลางทุก 3 เดือน  
4.4.2 แนวทางการแกไขปญหาการขาดแคลนนักรังสีการแพทย 
(นายสยามราชย ฟูเจริญกัลยา นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ) 
 การแกปญหาการขาดแคลนนักรังสีการแพทยในหนวยบริการสาธารณสุข ไดมีการประชุมสรุปสถานการณการขาด
แคลนนักรังสีการแพทยของกระทรวงฯตามกรอบข้ันตํ่า และสถานการณของเขตสุขภาพท่ี 1 ตามกรอบข้ันตํ่าควรมีนักรังสี
การแพทย และเจาพนักงานรังสีการแพทยท้ังหมด 252 คน ปจจุบันมีการปฏิบัติงาน 227 คน ขาด 38 คน จากปญหาท่ีพบ 
กระทรวงฯ มอบใหงาน CHRO เขตฯ ดําเนินการใหเสร็จส้ินภายในวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2560 ดังน้ี 
 1. พิจารณาวางตําแหนงนักรังสีการแพทย 1 – 5 อัตรา เพ่ือรองรับนักศึกษาปท่ี 4 ท่ีจะจบการศึกษา โดย
พิจารณาวางตําแหนง หรือเปล่ียนตําแหนง และพิจารณาโรงพยาบาล หรือ Node ของโรงพยาบาลท่ีคิดวานักรังสี
การแพทยสามารถปฏิบัติงานได 



 2. ใหเขตฯ หาโรงพยาบาลท่ีเปนหนวยงานใหทุนนักศึกษาปท่ี 1 ท่ีจะไปเรียนหลักสูตรนักรังสีการแพทย 1 - 5 
อัตรา เพ่ือสงขอมูลใหสวนกลางภายในวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2560  
ทีม CHRO จะมีการนัดประชุม VDO Conference วันท่ี 13 – 15  พฤศจิกายน 2560 เพ่ือหารือผูบริหารระดับจังหวัด 
ผูรับผิดชอบงาน CHRO และตัวแทนนักรังสีการแพทย เร่ืองการดําเนินการตามท่ีกระทรวงฯมอบหมาย  
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มติท่ีประชุม ติดตามการประชุม VDO conference เพ่ือหาแนวทางใหผูบริหารทราบเร่ืองท่ีกระทรวงสาธารณสุข 
  จัดสรรตําแหนงนักรังสีการแพทยเพ่ือหาสถานท่ีลงปฏิบัติงานซ่ึงตองพิจารณาสวนขาดตามท่ีจําเปน  
  ขอใหผูบริหารแตละจังหวัดติดตาม  
4.5 CSO 
4.5.1 การดําเนินงานมหัศจรรย 1000 วันแรกของชีวิต เขตสุขภาพท่ี 1  
 โครงการมหัศจรรย 1,000 วันแรกของชีวิต เปนโครงการท่ีสําคัญระดับประเทศ โดยเปดโครงการท่ีเขตสุขภาพท่ี 
1 ในเวที ครม.สัญจร ชวงเดือนมกราคม 2561 โดยโครงการดังกลาวไมใชแคตอบโจทยในการสรางคนเพ่ือชาติ แตตอบ
โจทยของประเทศในเรื่องคุณภาพชีวิตตามตัวช้ีวัดเพ่ือเทียบเคียงนาๆ ประเทศ กนอบแนวคิดของเขตฯ 1 ตองการใหเด็ก
ลานนา เกง ดี มี สุข ซ่ึงวัด Out come เร่ืองพัฒนาการสมวัย สุขภาพสมสวน และ Headquarters (H.Q.) กลไกการ
ขับเคล่ือนระดับเขต ใชกลไก MCH Board รวมกับ Cluster MCH และ Cluster สาขาปฐมภูมิ และการขับเคล่ือนระดับ
จังหวัด ระดับอําเภอ ชุมชน หมูบาน ถึงระดับครอบครัว โดยใชกลไกของหลายภาคสวนรวมพิจารณารางเปาประสงคท่ีตอง
ดําเนินการในแตละชวงวัย โดยเปนกรอบแบบกวางๆ ตามพ้ืนท่ีการดําเนินการตามขอตกลงรวมกันของทุกจังหวัด 103 
อําเภอ โดยพัฒนาใหมีตําบลตนแบบอยางนอย 1 ตําบล ตอ 1 อําเภอ มีแนวทางการดําเนินงานแลว และการกํากับติดตาม
จะทําในระดับเขต โดย Cluster MCH และ Cluster สาขาปฐมภูมิรายงานความกาวหนาตอคณะกรรมการเขตสุขภาพท่ี 1 
ทุก 2 เดือน และการติดตามระดับจังหวัด และอําเภอโดย MCH และผูรับผิดชอบ DHC เย่ียมเสริมพลังอําเภอ และมีทีม
ประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัดเพ่ือดําเนินการความกาวหนาเดือนละ 2 คร้ัง และ พอ. มีการติดตามและรายงานผลใน
การประชุม พชอ. นําเรียนวาการดําเนินงาน และการขับเคล่ือนดังกลาวไดเสนอผูบริหาร แตมีการทํางานกอนรับนโยบาย
จากผูตรวจราชการ และจะจัดเวทีสําหรับทุกภาคสวนเพ่ือถายทอดนโยบายระดับเขตฯ ในชวงเดือน ธันวาคม 2560 
มติท่ีประชุม - แนวทางใหผูรับผิดชอบท่ีเขียนโครงการเร่ืองการดําเนินงานมหัศจรรย 1000 วันแรกของชีวิต โดยปรับ 
    เขากับการพัฒนาคน พัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคมเพ่ือใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการขับเคล่ือนงาน 
  - กระทรวงฯใหสรุปและนําเสนอผลงานเดนในภาพเขตสุขภาพเพ่ือเสนอในท่ีประชุมผูบริหารระดับสูง 
    กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี 1 ใหความสําคัญเร่ืองแมและเด็กเน่ืองจากมีแผนท่ีตองดําเนินการตอ  
    ใหทีม Cluster MCHB และ ปฐมภูมิ สรุปรายงานผลการดําเนินงานรวมกับคณะผูบริหารรวมเสนอแนะเพ่ิมเติม 
4.5.2 การติดตามผลการดําเนินงาน Long Term Care  
 จากประเด็น สปสช. รายงานในการประชุมผูบริหารของกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการดําเนินงาน Long Term 
Care ของเขตสุขภาพท่ี 1 เปนอันดับ 2 ประเด็นอยูท่ีเรื่อง Care plan ท่ียังไมมีการดําเนินการ ใหกํากับเรื่อง Care plan 
ของเขตสุขภาพท่ี 1  
มติท่ีประชุม - ใหกํากับติดตามเร่ือง Care plan ในการสงทีม Care plan รวมงานกับสวนทองถ่ินตามท่ี สปสช.ติดตาม 
              การดําเนินงาน Long term care เขตฯ แตภาพรวมการดําเนินงานอยูในระดับท่ีดี 
  - ประเด็นการเบิกจายผานคณะกรรมการ Long term care ภายในจังหวัดขอใหมีผูตรวจสอบ และการ 
    เบิกจายตองถูกตองตามระเบียบท่ีกําหนดไว 
 
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพือ่พิจารณา 
5.1 COO  



5.1.1 พิจารณาแผนงานโครงการท่ีไดรับงบประมาณ PPA ประจําปงบประมาณ 2561 เขตสุขภาพท่ี 1 
(นพ.พงษศักด์ิ โสภณ รองผูอํานวยการสํานักงานเขตสุขภาพท่ี 1) 
 แผนงานโครงการงบประมาณ PPA ป 2561 งบประมาณจัดสรรวงเงิน 21 ลาน ขอความเห็นชอบมติประชุม
คณะกรรมการเขตสุขภาพท่ี 1 พิจารณาเพ่ือนําเสนอในการประชุมคณะกรรมการ สปสช. เร่ืองงบประมาณ PPA ประจําป
งบประมาณ 2561 เขตสุขภาพท่ี 1 ตอไป 
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ประเด็นรูปแบบโครงการ 11 โครงการ โดยเสนอประเด็นตามกลุมวัย ดังน้ี 
 1. การลดการตายของมารดาและปองกันการคลอดกอนกําหนด 
 2. การสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
 3. การสงเสริมพฤติกรรมสุขภาพท่ีไมพึงประสงคเพ่ือลด NCD ในกลุมวัยทํางาน 
 4. การสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ 
 5. การปองกันและควบคุมโรควัณโรคในกลุมเส่ียง 
 6. การปองกันโรคพยาธิใบไมตับ และมะเร็งทอนํ้าดี 
มติท่ีประชุม - เห็นชอบ และแกไขดังน้ี เร่ืองการสงเสริมพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงคเพ่ือลด NCD ในกลุมวัยทํางาน 
    (สถานประกอบการ โรงงาน ) ใหตัดในสวนของกลุมวัยทํางาน (สถานประกอบการ โรงงาน) ออก 
  -  เปล่ียนแปลงประเด็นการปองกันปญหาโรคพยาธิใบไมในตับและมะเร็งทอนํ้าดี เปน เร่ืองการคุมครอง 
     ผูบริโภคดานยาและผลิตภัณฑสุขภาพ แทน 
  เพ่ือนําเสนอในท่ีประชุม สปสช. งบ PPA วันท่ี 16 พฤศจิกายน 2560  
5.1.2 พิจารณาตัวช้ีวัด QOF ประจําปงบประมาณ 2561 เขตสุขภาพท่ี 1 
(นพ.พงษศักด์ิ โสภณ รองผูอํานวยการสํานักงานเขตสุขภาพท่ี 1) 
 QOF เปนตัวช้ีวัดจายผลงานคุณภาพ ซ่ึงเปนตัวช้ีวัดจากสวนกลางของ สปสช.รวมกับกระทรวงสาธารณสุข โดยให
เสนอตัวช้ีวัดของเขตฯ ไมเกิน 5 ตัวช้ีวัด เนนปญหาในพ้ืนท่ีเขตสุขภาพท่ี 1 
ตัวช้ีวัด QOF ป 2561 ระดับเขต 2 ตัวช้ีวัด 5 รายการ ดังน้ี 
 
ลําดับ รายการตัวชีว้ดัเพิ่มเติม สัดสวน 

1. รอยละการสํารวจ ADL และติดตามเย่ียมบาน ในผูสูงอายุ 
1.1 รอยละของผูสูงอายุไดรับการประเมิน ADL ตามเกณฑ 
1.2 รอยละของผูสูงอายุติดบานติดเตียง ไดรับการทํา care plan ตามเกณฑ  

 
60 
40 

2. รอยละการประเมิน กระตุน และติดตามพัฒนาการในเด็กกลุม อายุ ๙, ๑๘, ๓๐, ๔๒ เดือน 
2.1 เด็กอายุ 9, 18, 30, 42 เดือน ไดรับการประเมินพัฒนาการ  
2.2 เด็กอายุ 9, 18, 30, 42 เดือน ไดรับการประเมินพัฒนาการ และพบเด็กสงสัยลาชา  
2.3 เด็กพัฒนาการสงสัยลาชา ไดรับการกระตุน และติดตาม ภายใน 30 วัน  

 
40 
30 
30 

  
มติท่ีประชุม เสนอ 2 ตัวช้ีวัด 5 รายการ ในสวนภาพรวมของเขตสุขภาพท่ี 1 เร่ือง QOF สวนตัวช้ีวัดของ สปสช.  
  และกระทรวงสาธารณสุขวางตัวช้ีวัดเพ่ือรองรับใหทําเฉพาะเร่ืองท่ีดําเนินการไดและต้ังตัวช้ีวัดไมยาก 
  เพ่ืองายตอการดําเนินการ 
5.2 CIO  
5.2.1 การดําเนินงานโครงการท่ีไดรับสนับสนุนงบประมาณ PPA ป 2560  
 งบ PPA ป 2560 ตามกลุมวัย ไดนําโครงการจาการทําแผนยุทธศาสตรเขตฯ ท่ีมีงบประมาณไมเพียงพอ โดย
แผนงานโครงการใดท่ีสามารถใชงบประมาณ PPA ได ใหรางโครงการขอสนับสนุนงบจาก งบ PPA  



โครงการท่ีไดรับสนับสนุนงบ (PPA) ระดับเขตสุขภาพ ปงบประมาณ 2560  
1. โครงการปองกันการคลอดกอนกําหนด 

2.โครงการสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย  

3. โครงการคัดกรองมะเร็งลําไสใหญและทวารหนักในประชากรกลุมเส่ียง 
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4. โครงการปองกันและควบคุมโรควัณโรคในเรือนจํา  

5. โครงการสงเสริมสุขภาพเพ่ือปองกันการหกลมในผูสูงอายุโดยคลินิกหมอครอบครัว  

 โดยมีผูรับผิดชอบแตละโครงการเปนแกนหลักจัดทําโครงการและจัดสรรเงินไปตามพ้ืนท่ี ปญหาการดําเนินงานไม
เปนไปตามเปาหมาย เน่ืองจาก สปสช. โอนเงินจัดสรรมีความลาชา บางประเด็นมีการดําเนินการไปกอน บางประเด็นยังไม
มีการดําเนินการ ฝากใหแตละจังหวัดเรงดําเนินการ และสงผลสรุปใหผูประสานแตละโครงการเพ่ือสรุปเปนภาพรวมของ
เขตฯ ในเร่ืองประมาณ PPA ป 2560 และสงให สปสช. ภายในวันท่ี 15 กุมภาพันธ 2561 
มติท่ีประชุม ใหแตละจังหวัดสรุปผลการดําเนินงานใหกับผูประสานในแตละโครงการเพ่ือสรุปภาพรวมของเขตฯ และ
สงรายงานการดําเนินงานให สปสช. เพ่ือเบิกจายงบในสวนท่ีเหลือ 
 
5.2.2 แผนงานโครงการ เขตสุขภาพท่ี 1 ปงบประมาณ 2561 
 สืบเน่ืองการนําเสนอแผนเขตสุขภาพท่ี 1 จากการทําแผนปงบประมาณ 2561 มีขอสรุปแผนงานโครงการ เขต
สุขภาพท่ี 1 เนนเปน 7 Cluster 2 Special Issue และกําหนดผูรับผิดชอบแตละ Cluster ออกมาเปน House Model 
ภายใต HR 1 Vip Model โดยต้ังเปาหมาย One cluster  One innovation โดยมี CIO CHRO CFO และ CSO เปนฐาน
ในการดําเนินงาน และมีโครงสรางกลไกการขับเคล่ือนซ่ึงมีการแบงการทํางานของแตละ C นอกเหนือจาก Cluster และ 
Special Issue จะเปน Service plan สาขาตางๆ เพ่ือบูรณางานรวมกัน Time line การขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการแบบ
บูรณาการอยูชวงการเสนอ และถายทอดแผนฯ และกําหนด Supervision team เพ่ือติดตาม Cluster และทําหนาท่ีใน
การเปนผูปฏิบัติในทีมตรวจและนิเทศงานเพ่ือวิเคราะหประมวลในการจัดทําแผน ป 2562  
 การดําเนินการอยูท่ีข้ันตอนแตงต้ังคณะกรรมการแตละ Cluster และคณะทํางาน เพ่ือใหแตละ Cluster             
มีการประชุม ทบทวน และบูรณาการแผนงานโครงการท่ีไดมีการรางโครงการในการจัดทําแผนยุทธศาสตร ป 2561  และ
รวมพิจารณาปรับ และบริหารจัดการในสวนงบประมาณท่ีเสนอของบประมาณมาตามความเหมาะสม 
 เร่ือง PA ป 2561 ท่ีมีการดําเนินการนําเสนอแตละประเด็นจะมีการหารืออีกคร้ัง เน่ืองจากมีการเปล่ียนแปลง
ผูรับผิดชอบ โดยจะทําการทบทวนใหมในบางรายจังหวัดท่ีมีการเปล่ียนแปลง 
มติท่ีประชุม - ใหแตละ Cluster ทบทวนคําส่ังคณะทํางานเพ่ือเสนอใหผูตรวจราชการ  ลงนามคําส่ัง เพ่ือขับเคล่ือน 
    การทํางานตามแผนแตละ Cluster  
  - ใหคณะกรรมการแตละ Cluster ทบทวนแผนการดําเนินงานและการบรูณาการ แลวนํามาเสนอให 
    ผูบริหารอีกคร้ังและมีการกําหนดหลักเกณฑการเบิกจายโดยเนนการจัดประชุมท่ีสถานท่ีราชการ  
  - การกํากับติดตามบางจังหวัดท่ีมีปญหา ใหต้ังทีมวิเคราะหปญหาแลวช้ีแจงใหคณะตรวจราชการ เพ่ือ 
    คณะตรวจราชการกํากับติดตาม โดยต้ังทีมและเพ่ิมเติมบทบาทหนาท่ีในแตละ Cluster โดยท่ี 
    คณะทํางาน Super vision team ทําหนาท่ี ในการติดตามกํากับการดําเนินงานดวย คําส่ัง 
    คณะกรรมการแตละ Cluster ใหทีมเลขา สํานักงานเขตเพ่ิมเติมในสวนบทบาทหนาท่ีดวย  
  - การบริหารจัดการงบประมาณ ใหบางแผนงานใชงบประมาณ PPA  
  - ใหทีมคณะกรรรมการวิเคราะหรายละเอียดโครงการเสนอสงใหผูตรวจราชการพิจารณาและลงนามตอไป 
  - ประเด็น PA กรณีท่ีมี Service plan และทีม Cluster รับผิดชอบ ใหทีม Cluster เปนผูรับผิดชอบใน  
    PA และทบทวนคําส่ัง 
5.3 CFO  



- 
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5.4 CHRO  
5.4.1 การขอใชตําแหนงวางของสวนราชการ ในเขตสุขภาพท่ี 1  
 - การขอใชตําแหนงวางของสวนราชการ ในเขตสุขภาพท่ี 1 จํานวน 9 อัตรา กรณีผูตรวจราชการเปนผูมีอํานาจใน
การพิจารณาการใชตําแหนงวาง 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบใหดําเนินการ แลวเสนอผูวาราชการจังหวัดตอไป 
 
 - การขอใชตําแหนงวางของสวนราชการ ท่ีตองขอไป สป. ในเขตสุขภาพท่ี 1 จํานวน  3  อัตรา 
กรณีตําแหนงสายงานท่ีตองขอใชตําแหนงไปยัง สป. โดยผานความเห็นชอบของเขตสุขภาพ 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบใหดําเนินการสง สป. ดําเนินการตอไป 
 

5.4.2 การขออนุมัติลูกจางช่ัวคราวรายเดือน เกินกรอบ FTE 80 % แตไมเกิน 100 % จํานวน 2 อัตรา 

 
มติท่ีประชุม ให สสจ.ตรวจสอบรายละเอียดของขอมูล หลักเกณฑกรอบอัตรากําลังและการเทียบอัตราเงินเดือน  
  นําเขาวาระประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพท่ี 1 เพ่ือพิจารณาในคร้ังตอไป 
5.5 CSO  



5.5.1 การจัดทําคําของบประมาณประจําป 2562 ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช  
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ขอใหเขตสุขภาพท่ี 1 พิจารณาความสอดคลองของแผนคําของบประมาณ ของโรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราช ในเขตฯ กับแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ( Service Plan)  ท้ังรายการส่ิงกอสราง และครุภัณฑ                    
โดยใหความเห็นประกอบการพิจารณา เพ่ือสงกองยุทธศาสตรและแผนงาน  กระทรวงสาธารณสุข ภายในวันท่ี  26 ตุลาคม  2560 
ประกอบดวย  
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 1. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ  จังหวัดเชียงราย 
 2. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปว จังหวัดนาน 
 3. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดนชัย จังหวัดแพร 
มติท่ีประชุม ใหจังหวัดเชียงราย นาน และแพร พิจารณาความจําเปน ความคุมคา ตามความสอดคลองกับการพัฒนา 
  ระบบบริการ Service plan ในจังหวัด เพ่ือตรวจสอบทบทวนขอมูลตามขอเท็จจริง แลวสงกลับ  
  เขตสุขภาพท่ี 1 เพ่ือดําเนินการตอไป 
5.5.2 การดําเนินงานมหัศจรรย 1000 วันแรกของชีวิต เขตสุขภาพท่ี 1 
 สืบเน่ืองการนําเสนอการดําเนินงานมหัศจรรย 1000 วันแรกของชีวิต เขตสุขภาพท่ี 1 ขอพิจารณารางกรอบ
แนวคิด แนวทางการขับเคล่ือนโครงการมหัศจรรย 1000 วันแรกของชีวิต และการประชุมเชิงปฏิบัติการสําหรับทุกภาค
สวนเพ่ือถายทอดนโยบายระดับเขตฯ ในชวงเดือน ธันวาคม 2560 
มติท่ีประชุม เห็นชอบการดําเนินการท่ีเสนอ 
 
ระเบียบวาระที่ 6 

6.1 สํานักงานเขตสุขภาพที่ 1 

- 

6.2 สํานักงานสาธารณสุขจงัหวัด 

- 

6.3 ศูนยวิชาการ/โรงพยาบาลในกรม 

- 

6.4 คณะกรรมการตาง ๆ 

- 
 

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


