
สรุปมต ิและขอสั่งการ 
ประชุมผูบริหารเขตสุขภาพที่ 1 ครั้งที่ 1/2561 

วันที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 - 16.30 น. 
ณ หองประชุมสุรินทร-สมพร โอสถานุเคราะห ชั้น 6 อาคารนวมินทรราชประชาภักดี 

โรงพยาบาลลําปาง ตําบลหัวเวียง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 

******************************** 
 

ระเบียบวาระ/เรื่อง ขอสั่งการ 
 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องประธานแจงที่ประชุมทราบ 
1.1 คําส่ังแตงต้ัง COO สํานักงานเขตสุขภาพท่ี 1 
 
 
1.2 การจัดโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา 
ตานภัยมะเร็งเตานม เขตสุขภาพท่ี 1 
 
 
1.3 การส่ือสารการประชุมผานทาง Line ผูบริหาร 
 
 
1.4 ทบทวนประเด็น และการเสนอหลักเกณฑ 
Primary Care Cluster 
 
 
 
 
 
 
1.5 เร่ืองแมและเด็ก และ MMR จากการประชุมทีม
Cluster แมและเด็ก และการตรวจนิเทศงานในการ
ตรวจราชการ 
 
1.6 การพัฒนาโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลศูนย 
และโรงพยาบาลท่ัวไป 
 
1.7 สรุปผลงานเดนของจังหวัด และโรงพยาบาล
ศูนย โรงพยาบาลท่ัวไป เขตสุขภาพท่ี 1 
 
 
 
 

 
 
- แตงต้ังให รอยเอกภูรีวรรธน โชคเกิด นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ 
รักษาการนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม ดํารงตําแหนง COO 
สํานักงานเขตสุขภาพท่ี 1 
- นําเรียนท่ีประชุมเปนนโยบายของเขตสุภาพท่ี 1 ในการดําเนินงานทุก
จังหวัด เน่ืองจากเร่ืองมะเร็งยังเปนเร่ืองท่ีมีปญหาอยูในการตรวจระยะ
เบ้ืองตน ใหผูบริหารดําเนินการในสวนท่ีเหลือ และขยายใหครอบคลุมภายใน
จังหวัด และนายแพทยสาธารณสุขกํากับติดตามใหครอบคลุม 
- สาระตางๆจากการประชุมนําเรียนในกลุม Line ผูบริหาร เปนเทคโนโลยีการ
ส่ือสารท่ีรวดเร็ว แตบางเร่ืองท่ีทําใหความเขาใจไมตรงกันจะนํามาทบทวนในท่ี
ประชุมอีกคร้ัง ในประเด็นท่ีสําคัญ 
-สืบเน่ืองผูตรวจราชการเขตสุขภาพท่ี 3 นําเสนอหลักเกณฑ เพ่ือทบทวน
ประเด็นสาระจากการตรวจเย่ียมของคณะรัฐมนตรีฯ ในหลายพ้ืนท่ี พบวา
นโยบายของ PCC มีความคลาดเคล่ือนในการส่ือสารนโยบายมีความไม
ตรงกัน โดยมีประเด็นสําคัญใหทบทวนเปาหมายของ PCC ใหม และมีแผนท่ี
สอดคลองกับ พชอ. มีขอส่ังการทบทวนเปาหมายการดําเนินการป 2561 
โดยสงแผนภายในวันท่ี 31 มีนาคม 2561 ใหทุกจังหวัดทบทวน และจะมี
การประชุมผาน VDO Conference เพ่ือชวยกันในเร่ืองเปาหมายแตละ
จังหวัดอีกคร้ัง 
- เปนการจัดการเพ่ือลดความเส่ียง การจัดการระบบ Refer และ 
competency ของพยาบาลหองคลอด ขอความรวมมือกรมอนามัยเร่ืองการ
คลอดตามจํานวนเพ่ือใหพยาบาลมี competency เพียงพอในการทําคลอด 
และคุณภาพของหองคลอด หลังจากการคลอดท่ีลดลงของแตละพ้ืนท่ี 
- มอบ นพ.สสจ.ชวยกํากับสนับสนุน และจัดการเร่ืองระบบในจังหวัด เพ่ือหา
แนวทางแกปญหาการบริหารจัดการ และสภาพคลองทางดานการเงินของ
โรงพยาบาลชุมชน 
- ใหแตละจังหวัดนําเสนอสรุปผลงานเดนเปนคลิป VDO ส้ันๆประมาณ        
5 นาที ในท่ีประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพท่ี 1 เพ่ือเปนการแลกเปล่ียน
การทํางานของแตละแหง  
ตัวอยาง ผลการดําเนินงานSmart Hospital ของโรงพยาบาลลําปาง 
ประธานเสนอ การเปน Digital แลวตอไปเปนการนําขอมูลมาใชใหเปนระบบ 
ขอมูลท่ีมีอยูสามารถนํามาใชได เพ่ือการวางแผนการจัดการในการเปล่ียน



  
 
 

ระบบบริการ การปรับระบบการใหบริการใหบริการ ฝากประเด็นเพ่ือพัฒนา
ตอ ถามีการดําเนินการแลวตองการใหนําเสนอใหครอบคลุมเพ่ือเห็นภาพท่ี
ชัดในการทํางาน และใหทุกทานและโรงพยาบาลทุกแหงพัฒนาเรื่องน้ี และใช
ขอมูลเพ่ือการจัดการในการปรับระบบบริการ 

ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุม
ผูบริหารเขตสุขภาพท่ี 1 คร้ังท่ี 1/2560  
วันท่ี 27 พฤศจิกายน 2560  
ณ หองประชุมสุธรรมานุสิฐ ช้ัน 8 อาคารแสงเดือน  
โรงพยาบาลสันทราย ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม  
 

รับรองรายงานการประชุม 
 
 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 
 - สถานการณดําเนินงาน สถานบริการสาธารณสุข
ชุมชน(สสช.) เขตสุขภาพท่ี 1 

 
- ใหแตละจังหวัดทบทวนเพ่ือวางกรอบ รูปแบบการจัดการ สวนประเด็นท่ีไม
สมบูรณใหชวยปรับขอมูลเพ่ือนํามาเปนขอมูลพ้ืนฐานเน่ืองจากเขตสุขภาพท่ี 
1 มีบริบทท่ีพิเศษ และมี สสช.หลายแหง และจะจัดประชุมวิชาการ สสช. 
เพ่ือเชิญทีมงานแตละพ้ืนท่ีเขารวมประชุม แลกเปล่ียนเรียนรู ทบทวน
บทบาทในการคิดกรอบการดําเนินงานในอนาคต ประเด็นขอเสนอแนะ  
ให จัดทําโครงการเพ่ือจัดประชุมวิชาการ สสช. โดยประมาณการใช
งบประมาณเพ่ือขอสนับสนุนจากสวนกลางในการจัดประชุมภายในเขตฯ  
 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ 
4.1 COO 
4.1.1 กําหนดการเขาติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการดําเนินงานแผนงาน/โครงการ 
 
 
 
 
 
   
4.2 CFO 
4.2.1 วิกฤติทางการเงินการคลังและการแสดงเจตจํานง
ปรับปรุงประสิทธิภาพของ รพ.เปาหมายหลัก 
 
 
 
 
4.2.2 ผลการประเมินระดับความสําเร็จการบริหาร
การเงินการคลัง FAI ไตรมาส 1/2561 
 
 
4.2.3 การนําเสนอขอมูลเงินนอกงบประมาณของ รพช.

 
 
- เปล่ียนแปลงกําหนดการเขาติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ดําเนินงานในภาพรวมของเขตฯ วันท่ี 18 – 19 เมษายน 2561  
ขอความกรุณาผูรับผิดชอบสงขอมูลใหสํานักงานเขตฯภายในวันท่ี 5 เมษายน 
2561 ดังน้ี 
ประเด็น รายงานตางดาวและการคามนุษย ของ สสจ.เชียงราย 
ประเด็น Primary Care Cluster ของ สสจ.นาน 
ประเด็น พัฒนากลุมวัย ของ ศูนยอนามัยท่ี 1 
ประเด็น อุบัติเหตุทางถนน ของ สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 1 
 
- การตรวจสอบระบบบัญชีเปนกระบวนการหน่ึงในการสนับสนุนการทํางาน 
ให CUP และพ้ืนท่ีท่ีมีความเส่ียง นพ.สสจ.ตองกํากับติดตามการดําเนินการ
ของระบบบัญชี ถามีปญหาไมสามารถจัดการได ให ทีมเขตฯชวยดู
กระบวนการทํางานของระบบบัญชี 
- ใหโรงพยาบาลนานกํากับติดตามในสวนของโรงพยาบาลเวียงสา และ
จังหวัดอ่ืนๆถา CFO จังหวัดไมสามารถจัดการไดใหแจงทีม CFO จากเขตฯ 
- ใหผูบริหารแตละจังหวัดกํากับติดตามการประเมินระดับความสําเร็จการ
บริหารการเงินการคลัง FAI 
- เสนอใหทําขอมูลสงผูบริหาร ปรับวิธีการ และกํากับติดตามเพ่ือไมใหขอมูล
สูญหาย การรายงานโดยตรงตองนําขอมูลผานมติคณะกรรมการทราบกอน
เพ่ือใหทราบขอมูลในการติดตาม และเกิดกระบวนการ  



และรพร. เขาระบบ GFMIS 
 
 
 
4.2.4 เรงรัดการเบิกจายงบประมาณ งบดําเนินการ 
 
 
 
4.2.5 เรงรัดการเบิกจายงบประมาณ งบลงทุน 
 
 
4.3 CHRO 
4.3.1 การขอใชตําแหนงวางของหนวยงานท่ีตองขอ
ไป สป. ในเขตสุขภาพท่ี 1 จํานวน 5 อัตรา  
    1) ตําแหนง นักวิทยาศาสตรการแพทย ขอบรรจุ 
โรงพยาบาลแพร 
    2) ตําแหนง เจาพนักงานสาธารณสุข ขอบรรจุ 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนาน 
    3) ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพ รับยาย(นางเกศรา 
ชมพูพลอย) โรงพยาบาลลําพูน 
    4) ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพ คัดเลือกบรรจุ 
โรงพยาบาลแมพริก สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําปาง
   5.) ตําแหนง ทันตแพทย คัดเลือกบรรจุ โรงพยาบาล
แมพริก สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําปาง 
 
การขอใชตําแหนงวาง ผูตรวจราชการเปนผูมีอํานวย
ในการพิจารณา (ว 2113) จํานวน  14  อัตรา 
1) ตําแหนง เจาพนักงานการเงินและบัญชี รับโอน
(นางพิมพร ชันทะชา) โรงพยาบาลดอกคําใต  
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา 
 2) ตําแหนง เจาพนักงานการเงินและบัญชี 
รับโอน(น.ส.เกษรินทร อัคนิตถิน) โรงพยาบาลปง  
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา 
 3) ตําแหนง เจาพนักงานการเงินและบัญชี 
รับโอน/รับยาย โรงพยาบาลแมใจ สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดพะเยา 
 4) ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุข เล่ือน
(ระดับชํานาญการพิเศษ) สํานักงานสาธารณสุขนาน 
 5) ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุข(ผอ.รพ.
สต.) รับยาย สถานีอนามัยจําปาหวาย สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดพะเยา 
 6) ตําแหนง นักจัดการงานท่ัวไป เล่ือน(ระดับ

- ทุกจังหวัด ทุกโรงพยาบาล ใหดําเนินการประเด็นสําคัญตองทําใหหนวย
รพช. ทุกแหงเปนศูนยตนทุนเพ่ือบันทึกรายการในระบบ GFMIS และให
ดําเนินการเคล่ือนไหวการบัญชีต้ังแต นส. 11 เงินงบประมาณทุกสวนตอง
เขาสูระบบของ Financial Management เรียนเพ่ือทราบในการกํากับหนวย
บริการท้ังหมด 
 -ใหทุกจังหวัดเรงรัดเร่ืองการดําเนินการ งบดําเนินการในสวนโรงพยาบาล 
และ สสจ. ในการจัดกลุมวาอยูในระดับใด  ใหทบทวนวางแผนการจัดการ 
การใชจายเงินใหมีประสิทธิภาพ ใหกํากับติดตามโดยเปาหมายตองการใหใช 
90% ในระยะไตรมาส 2  
- การเบิกจายภายใน 31 ธันวาคม 2560 ทําใหเกิดปญหาและความลาชา 
ภายในวันท่ี 31 มีนาคม 2561 ถาไมสามารถลงนามจะเกิดประเด็นคืนเงิน 
ใหทุกจังหวัดติดตามอยางใกลชิด 
 
 
 
อนุมัติ  
 
อนุมัติ 
 
อนุมัติ  
 
อนุมัติ  
 
 
อนุมัติ 
 
 
 
อนุมัติ  
 
 
ไมอนุมัติ  
 
 
ไมอนุมัติ  
 
 
อนุมัติ  
 
อนุมัติ  
 
 



ชํานาญการพิเศษ) โรงพยาบาลนาน 
 7) ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุข เล่ือน
(ระดับชํานาญการพิเศษ) โรงพยาบาลนาน 
 8) ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพ เล่ือน(ระดับ
ชํานาญการพิเศษ) งานวิสัญญีพยาบาล โรงพยาบาลนาน 
 9) ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพ เล่ือน(ระดับ
ชํานาญการพิเศษ) งานผูปวยใน โรงพยาบาลนาน 
 10) ตําแหนง นักโภชนาการ รับยาย/รับโอน 
โรงพยาบาลนาน 
 11) ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุข(ผอ.รพ.
สต.) รับยาย สถานีอนามัยบานบวกครกเหนือ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม 
 12) ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุข(ผอ.รพ.
สต.) รับยาย สถานีอนามัยบานสันคะยอม สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม 
 13) ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ รับโอน
(น.ส.พิมพลดา แกวแสนเมือง) โรงพยาบาลแมทา 
สํานักงานสาธารณสุขลําพูน 
 14) ตําแหนง นักจัดการงานท่ัวไป รับโอน
(นางเกศรา บุญเลิศ) โรงพยาบาลบานโฮง สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดลําพูน 
4.3.2 การขอรับจัดสรรตําแหนง จํานวน 3 อัตรา 
 1) ตําแหนง นักวิชาการพัสดุ ขอรับจัดสรร 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนาน จํานวน 1 อัตรา 
 2) ตําแหนง ผูอํานวยการโรงพยาบาล
(นายแพทยชํานาญการพิเศษ) ขอรับจัดสรร/กําหนด
ตําแหนง โรงพยาบาลภูซาง   
 3) ตําแหนง ผูอํานวยการโรงพยาบาล
(นายแพทยชํานาญการพิเศษ) ขอรับจัดสรร/กําหนด
ตําแหนง โรงพยาบาลภูกามยาว  
4.3.3 การขอปรับตําแหนง จํานวน 2 อัตรา 
 1) จากตําแหนง เจาพนักงานการเงินและ
บัญชี ปรับปรุงเปน เจาพนักงานธุรการ รับยาย(น.ส.
ณัฐรดา ใจเย็น) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา 
 2) จากตําแหนง เจาพนักงานการเงินและ
บัญชี ปรับปรุงเปน เจาพนักงานสาธารณสุข รับยาย 
โรงพยาบาลวังช้ิน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร 
 
4.3.4 การขออนุมัติการจางลูกจางช่ัวคราวรายเดือน 
กรณีเกินกรอบข้ันตํ่า 80% แตไมเกินกรอบข้ันสูง 
100% จํานวน 30 อัตรา 7 สถานบริการของจังหวัด
เชียงราย 

ขอทบทวนรายละเอียด  
 
อนุมัติ  
 
อนุมัติ  
 
อนุมัติ  
 
อนุมัติ  
  
อนุมัติ  
 
 
อนุมัติ  
 
 
ไมอนุมัติ  
 
 
อนุมัติ  
 
 
 
ไมอนุมัติ 
  
อนุมัติ 
  
 
อนุมัติ 
 
 
 
ขอทบทวนรายละเอียด 
  
 
ขอทบทวนรายละเอียด 
 
 
 
อนุมัติ 
 
 



 
4.3.5 การกําหนดตําแหนงพนักงานราชการ กรณี
เกินกรอบข้ันตํ่า 80% แตไมเกินกรอบข้ันสูง 
100% จํานวน 5 อัตรา 
    1) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 
        - นักทรัพยากรบุคคล จํานวน 1 อัตรา 
        - เจาพนักงานธุรการ (งานนิติการ) จํานวน 1 อัตรา 
    2) โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห 
        - นักวิชาการคอมพิวเตอร จํานวน 2 อัตรา 
        - เจาพนักงานเคร่ืองคอมพิวเตอร จํานวน 1 อัตรา 
4.3.6 แจงเพ่ือทราบ 
 1) ตําแหนง ผูอํานวยการโรงพยาบาล รับ
เล่ือน(ระดับเช่ียวชาญ) โรงพยาบาลดอกคําใต
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา 
  
4.3.7 ติดตามการเล่ือนเงินเดือนและการใหคาตอบ
ตอบแทนพิเศษขาราชการ ณ วันท่ี 1 เมษายน 2561
  
4.4 CIO 
4.4.1  การจัดสรรงบประมาณ งบดําเนินงานเขตสุขภาพ
ท่ี 1 ปงบประมาณ 2561  
 
4.4.2 การจัดสรรงบประมาณ PPA ระดับเขต 
ปงบประมาณ 2561 
 
4.5 CSO 
      
 
 
 

 
 
 
 
 
 
อนุมัติ 
 
 
อนุมัติ 
 
 
 
รับทราบ 
 
 
 
- ขอใหผูบริหารฯ ทุกแหงติดตามขอมูลฯ สงโดยเร็ว เน่ืองจากยังมีหลายแหง
ท่ียังดําเนินการไมแลวเสร็จ 
 
 
- ขอใหแตละ Cluster ปรับแผนงานโครงการตามท่ีไดรับจัดสรรเพ่ืออนุมัติใน
โครงการ  สวนงบประมาณจัดสรรท่ีเหลือจะประสานสวนกลางอีกคร้ัง 
- ใหผูรับผิดชอบโครงการท่ีเหลือเรงสงจังหวัด และสง สปสช. ดําเนินการ
ตอไป  

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 
5.1 COO 
 
5.2 CFO 
 
5.3 CHRO 
5.3.1 การจัดสรรแพทยชดใชทุน ผูทําสัญญา 
ประจําป 2561 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
- เห็นชอบใหดําเนินการตามกรอบท่ีคณะทํางานเสนอ ใหทุกจังหวัดดูแล
แพทยใชทุนตามขอเสนอของคณะทํางาน การจัดสรรแพทยใชทุนตามความ
ตองการใหประชุมพิจารณาตามหลักการ สวนท่ีเกินจัดสรรใหโรงพยาบาล
ลําปาง และโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห ถาเกินอยูใหจัดสรรตาม
สัดสวนท่ีมีขอมูลความตองการท่ีมีอยู  
- การประชุมปฐมนิเทศแพทยจบใหมมีนโยบายใหจัดประชุมรวมกันเปน



 
 
5.3.2 การจัดสรรแพทยเขาศึกษาฝกอบรมแพทย
ประจําบาน ประจําปการศึกษา 2562 
 
 
 
 
 
5.3.3 การจับคูทุนแพทยประจําบาน ปการศึกษา 
2562 รอบนโยบายพิเศษ              
 
 
 
5.3.4 ขอความอนุเคราะหสนับสนุนแพทย
เช่ียวชาญเฉพาะทางสาขากุมารเวชกรรมไปปฏิบัติ
ราชการ ณ โรงพยาบาลศรีสังวาล 
 
 
 
 
5.4 CIO 
5.5 CSO 
 

ลานนาเพ่ือใหเกิดการเรียนรูรวมกัน 
- สาขาจักษุวิทยา สลับการเรียงลําดับของโรงพยาบาลฝางและโรงพยาบาล
พะเยา โรงพยาบาลฝางเปนลําดับท่ี 3 และโรงพยาบาลพะเยาเปนลําดับท่ี 2 
- สาขาวิสัญญีวิทยา แกไขของโรงพยาบาลลําปางไดรับการเรียงลําดับจาก
ลําดับท่ี 11 แกไขเปนลําดับท่ี 1 และใหเล่ือนลําดับโรงพยาบาลอ่ืนๆ ถัดไป
ตามลําดับ 
- สาขาออรโธปดิกส  ใหตัดการขอรับจัดสรรสําหรับโรงพยาบาลท่ีอยูในระดับ 
F1 และ F2 ออก 
- การจับคูทุนแพทยประจําบาน รอบนโยบายพิเศษ เขต1ไดรับโควตา 2 
สาขา คือสาขาศัลยศาสตร ตนสังกัดรับทุน รพ.เถิน ใหเรียนท่ี รพ.ลําปาง 
และสาขาอายุรศาสตร ตนสังกัดรับทุน รพ.เทิง เรียนท่ี รพ.นพรัตนราชธานี 
สวนสาขา อายุรศาสตรหนวยงานใดสนใจขอรับทุนสามารถเสนอเพ่ือขอรับ
ทุนได ถาไมมีผูรับทุนขอมอบทุนให รพ.เทิง ตอไป 
- ขอความรวมมือรพศ./รพท. 11 แหง จัดสงทีมกุมารแพทยเพ่ือชวย
ปฏิบัติงานท่ีโรงพยาบาลศรีสังวาลย อาทิตยละ 1 โรงพยาบาล (รวมวันเสาร 
และวันอาทิตย) โดยเบิกคาเดินทางจากตนสังกัด สวนคาตอบแทนไดตาม
ระเบียบของโรงพยาบาลศรีสังวาลย และโรงพยาบาลท่ีสงทีมแพทยสนับสนุน
ใหแพทยท่ีปฏิบัติงานจํานวน 10,000 บาทสําหรับผูปฏิบัติงาน 
- ใหโรงพยาบาลศรีสังวาลยทําแผนการปฏิบัติงาน โดยประสานรวมกับ
กรมการแพทย และเขตฯจะช้ีแจงจัดสรรแพทยเพ่ือปฏิบัติงาน 
 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืน 
6.1 สํานักงานเขตสุขภาพที่ 1  
 
6.2 สํานักงานสาธารณสุขจงัหวัด 
        
6.3 โรงพยาบาลศูนย/ทั่วไป 
6.3.1 โรงพยาบาลลําพูน เร่ืองการแบงภาระการ
ใหบริการของจังหวัดเชียงใหม ของโรงพยาบาลสารภี 
และโรงพยาบาลหางดง 
 
6.4 คณะกรรมการตางๆ 
 

 
 
 
 
 
 
- ใหประสานงานทีมจังหวัด และแจงผูอํานวยการโรงพยาบาลสารภี และ
โรงพยาบาลหางดง สามารถสงตอผูปวยเขาโรงพยาบาลลําพูน และให
ประสาน หาแนวทางการสงตอผูปวยมะเร็งไปโรงพยาบาลมะเร็งลําปาง แทน
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม 
 
 

 

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


