สรุปมติ 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
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจงที่ประชุมทราบ
1.1 คําสั่งแตงตั้ง COO สํานักงานเขตสุขภาพที่ 1

ขอสั่งการ

- แตงตั้งให รอยเอกภูรีวรรธน โชคเกิด นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ
รักษาการนายแพทย สาธารณสุ ขจั งหวั ดเชี ยงใหม ดํ ารงตํ าแหนง COO
สํานักงานเขตสุขภาพที่ 1
1.2 การจัดโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา - นํ าเรี ยนที่ ประชุ มเป นนโยบายของเขตสุ ภ าพที่ 1 ในการดํ าเนิ นงานทุ ก
ตานภัยมะเร็งเตานม เขตสุขภาพที่ 1
จั งหวั ด เนื่ องจากเรื่ องมะเร็ งยั งเป นเรื่ องที่ มีปญหาอยู ในการตรวจระยะ
เบื้องตน ใหผูบริหารดําเนินการในสวนที่เหลือ และขยายใหครอบคลุมภายใน
จังหวัด และนายแพทยสาธารณสุขกํากับติดตามใหครอบคลุม
1.3 การสื่อสารการประชุมผานทาง Line ผูบริหาร
- สาระตางๆจากการประชุมนําเรียนในกลุม Line ผูบริหาร เปนเทคโนโลยีการ
สื่อสารที่รวดเร็ว แตบางเรื่องที่ทําใหความเขาใจไมตรงกันจะนํามาทบทวนในที่
ประชุมอีกครั้ง ในประเด็นที่สําคัญ
1.4 ทบทวนประเด็น และการเสนอหลักเกณฑ
-สืบเนื่องผูตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 3 นําเสนอหลักเกณฑ เพื่อทบทวน
Primary Care Cluster
ประเด็นสาระจากการตรวจเยี่ยมของคณะรัฐมนตรีฯ ในหลายพื้นที่ พบวา
นโยบายของ PCC มีความคลาดเคลื่อนในการสื่อสารนโยบายมีความไม
ตรงกัน โดยมีประเด็นสําคัญใหทบทวนเปาหมายของ PCC ใหม และมีแผนที่
สอดคลองกับ พชอ. มีขอสั่งการทบทวนเปาหมายการดําเนินการป 2561
โดยสงแผนภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561 ใหทุกจังหวัดทบทวน และจะมี
การประชุมผาน VDO Conference เพื่อชวยกันในเรื่องเปาหมายแตละ
จังหวัดอีกครั้ง
1.5 เรื่องแมและเด็ก และ MMR จากการประชุมทีม - เป นการจั ดการเพื่ อลดความเสี่ ยง การจั ดการระบบ Refer และ
Cluster แมและเด็ก และการตรวจนิเทศงานในการ competency ของพยาบาลหองคลอด ขอความรวมมือกรมอนามัยเรื่องการ
ตรวจราชการ
คลอดตามจํานวนเพื่อใหพยาบาลมี competency เพียงพอในการทําคลอด
และคุณภาพของหองคลอด หลังจากการคลอดที่ลดลงของแตละพื้นที่
1.6 การพัฒนาโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลศูนย - มอบ นพ.สสจ.ชวยกํากับสนับสนุน และจัดการเรื่องระบบในจังหวัด เพื่อหา
และโรงพยาบาลทั่วไป
แนวทางแกปญหาการบริหารจัดการ และสภาพคลองทางดานการเงินของ
โรงพยาบาลชุมชน
1.7 สรุปผลงานเดนของจังหวัด และโรงพยาบาล
- ใหแตละจังหวัดนําเสนอสรุปผลงานเดนเปนคลิป VDO สั้นๆประมาณ
ศูนย โรงพยาบาลทั่วไป เขตสุขภาพที่ 1
5 นาที ในที่ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 1 เพื่อเปนการแลกเปลี่ยน
การทํางานของแตละแหง
ตัวอยาง ผลการดําเนินงานSmart Hospital ของโรงพยาบาลลําปาง
ประธานเสนอ การเปน Digital แลวตอไปเปนการนําขอมูลมาใชใหเปนระบบ
ขอมูลที่มีอยูสามารถนํามาใชได เพื่อการวางแผนการจัดการในการเปลี่ยน

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
ผูบริหารเขตสุขภาพที่ 1 ครั้งที่ 1/2560
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560
ณ หองประชุมสุธรรมานุสิฐ ชั้น 8 อาคารแสงเดือน
โรงพยาบาลสันทราย ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
- สถานการณดําเนินงาน สถานบริการสาธารณสุข
ชุมชน(สสช.) เขตสุขภาพที่ 1

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
4.1 COO
4.1.1 กําหนดการเขาติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการดําเนินงานแผนงาน/โครงการ

ระบบบริการ การปรับระบบการใหบริการใหบริการ ฝากประเด็นเพื่อพัฒนา
ตอ ถามีการดําเนินการแลวตองการใหนําเสนอใหครอบคลุมเพื่อเห็นภาพที่
ชัดในการทํางาน และใหทุกทานและโรงพยาบาลทุกแหงพัฒนาเรื่องนี้ และใช
ขอมูลเพื่อการจัดการในการปรับระบบบริการ
รับรองรายงานการประชุม

- ใหแตละจังหวัดทบทวนเพื่อวางกรอบ รูปแบบการจัดการ สวนประเด็นที่ไม
สมบูรณใหชวยปรับขอมูลเพื่อนํามาเปนขอมูลพื้นฐานเนื่องจากเขตสุขภาพที่
1 มีบริบทที่พิเศษ และมี สสช.หลายแหง และจะจัดประชุมวิชาการ สสช.
เพื่ อเชิ ญที มงานแต ละพื้ นที่ เ ข าร วมประชุ ม แลกเปลี่ ยนเรี ย นรู ทบทวน
บทบาทในการคิ ดกรอบการดํ าเนิ นงานในอนาคต ประเด็ นข อเสนอแนะ
ให จั ด ทํ า โครงการเพื่ อ จั ด ประชุ ม วิ ชาการ สสช. โดยประมาณการใช
งบประมาณเพื่อขอสนับสนุนจากสวนกลางในการจัดประชุมภายในเขตฯ

- เปลี่ยนแปลงกําหนดการเข าติ ดตาม ตรวจสอบ และประเมิ นผลการ
ดําเนินงานในภาพรวมของเขตฯ วันที่ 18 – 19 เมษายน 2561
ขอความกรุณาผูรับผิดชอบสงขอมูลใหสํานักงานเขตฯภายในวันที่ 5 เมษายน
2561 ดังนี้
ประเด็น รายงานตางดาวและการคามนุษย ของ สสจ.เชียงราย
ประเด็น Primary Care Cluster ของ สสจ.นาน
ประเด็น พัฒนากลุมวัย ของ ศูนยอนามัยที่ 1
ประเด็น อุบัติเหตุทางถนน ของ สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 1

4.2 CFO
4.2.1 วิกฤติทางการเงินการคลังและการแสดงเจตจํานง - การตรวจสอบระบบบัญชีเปนกระบวนการหนึ่งในการสนับสนุนการทํางาน
ปรับปรุงประสิทธิภาพของ รพ.เปาหมายหลัก
ให CUP และพื้นที่ที่มีความเสี่ยง นพ.สสจ.ตองกํากับติดตามการดําเนินการ
ของระบบบั ญชี ถ า มี ป ญหาไม ส ามารถจั ด การได ใ ห ที ม เขตฯช ว ยดู
กระบวนการทํางานของระบบบัญชี
- ให โรงพยาบาลน านกํ ากั บติ ดตามในส วนของโรงพยาบาลเวี ยงสา และ
จังหวัดอื่นๆถา CFO จังหวัดไมสามารถจัดการไดใหแจงทีม CFO จากเขตฯ
4.2.2 ผลการประเมินระดับความสําเร็จการบริหาร - ใหผูบริหารแตละจังหวัดกํากับติดตามการประเมินระดับความสําเร็จการ
การเงินการคลัง FAI ไตรมาส 1/2561
บริหารการเงินการคลัง FAI
- เสนอใหทําขอมูลสงผูบริหาร ปรับวิธีการ และกํากับติดตามเพื่อไมใหขอมูล
สูญหาย การรายงานโดยตรงตองนําขอมูลผานมติคณะกรรมการทราบกอน
4.2.3 การนําเสนอขอมูลเงินนอกงบประมาณของ รพช. เพื่อใหทราบขอมูลในการติดตาม และเกิดกระบวนการ

และรพร. เขาระบบ GFMIS

4.2.4 เรงรัดการเบิกจายงบประมาณ งบดําเนินการ

4.2.5 เรงรัดการเบิกจายงบประมาณ งบลงทุน

- ทุกจังหวัด ทุกโรงพยาบาล ใหดําเนินการประเด็นสําคัญตองทําใหหนวย
รพช. ทุกแหงเปนศูนยตนทุนเพื่อบันทึกรายการในระบบ GFMIS และให
ดําเนินการเคลื่อนไหวการบัญชีตั้งแต นส. 11 เงินงบประมาณทุกสวนตอง
เขาสูระบบของ Financial Management เรียนเพื่อทราบในการกํากับหนวย
บริการทั้งหมด
-ใหทุกจังหวัดเรงรัดเรื่องการดําเนินการ งบดําเนินการในสวนโรงพยาบาล
และ สสจ. ในการจัดกลุมวาอยูในระดับใด ใหทบทวนวางแผนการจัดการ
การใชจายเงินใหมีประสิทธิภาพ ใหกํากับติดตามโดยเปาหมายตองการใหใช
90% ในระยะไตรมาส 2
- การเบิกจายภายใน 31 ธันวาคม 2560 ทําใหเกิดปญหาและความลาชา
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561 ถาไมสามารถลงนามจะเกิดประเด็นคืนเงิน
ใหทุกจังหวัดติดตามอยางใกลชิด

4.3 CHRO
4.3.1 การขอใชตําแหนงวางของหนวยงานที่ตองขอ
ไป สป. ในเขตสุขภาพที่ 1 จํานวน 5 อัตรา
1) ตําแหนง นักวิทยาศาสตรการแพทย ขอบรรจุ
โรงพยาบาลแพร
อนุมัติ
2) ตําแหนง เจาพนักงานสาธารณสุข ขอบรรจุ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนาน
อนุมัติ
3) ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพ รับยาย(นางเกศรา
ชมพูพลอย) โรงพยาบาลลําพูน
อนุมัติ
4) ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพ คัดเลือกบรรจุ
โรงพยาบาลแมพริก สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําปาง อนุมัติ
5.) ตําแหนง ทันตแพทย คัดเลือกบรรจุ โรงพยาบาล
แมพริก สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําปาง
อนุมัติ
การขอใชตําแหนงวาง ผูตรวจราชการเปนผูมีอํานวย
ในการพิจารณา (ว 2113) จํานวน 14 อัตรา
1) ตําแหนง เจาพนักงานการเงินและบัญชี รับโอน
(นางพิมพร ชันทะชา) โรงพยาบาลดอกคําใต
อนุมัติ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
2) ตําแหนง เจาพนักงานการเงินและบัญชี
รับโอน(น.ส.เกษรินทร อัคนิตถิน) โรงพยาบาลปง
ไมอนุมัติ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
3) ตําแหนง เจาพนักงานการเงินและบัญชี
รับโอน/รับยาย โรงพยาบาลแมใจ สํานักงาน
ไมอนุมัติ
สาธารณสุขจังหวัดพะเยา
4) ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุข เลื่อน
(ระดับชํานาญการพิเศษ) สํานักงานสาธารณสุขนาน อนุมัติ
5) ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุข(ผอ.รพ.
สต.) รับยาย สถานีอนามัยจําปาหวาย สํานักงาน
อนุมัติ
สาธารณสุขจังหวัดพะเยา
6) ตําแหนง นักจัดการงานทั่วไป เลื่อน(ระดับ

ชํานาญการพิเศษ) โรงพยาบาลนาน
7) ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุข เลื่อน
(ระดับชํานาญการพิเศษ) โรงพยาบาลนาน
8) ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพ เลื่อน(ระดับ
ชํานาญการพิเศษ) งานวิสัญญีพยาบาล โรงพยาบาลนาน
9) ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพ เลื่อน(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 นักจัดการงานทั่วไป 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
โรงพยาบาลวังชิ้น สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร

ขอทบทวนรายละเอียด
อนุมัติ
อนุมัติ
อนุมัติ
อนุมัติ
อนุมัติ
อนุมัติ
ไมอนุมัติ
อนุมัติ

ไมอนุมัติ
อนุมัติ
อนุมัติ

ขอทบทวนรายละเอียด
ขอทบทวนรายละเอียด

4.3.4 การขออนุมัติการจางลูกจางชั่วคราวรายเดือน
กรณีเกินกรอบขั้นต่ํา 80% แตไมเกินกรอบขั้นสูง
อนุมัติ
100% จํานวน 30 อัตรา 7 สถานบริการของจังหวัด
เชียงราย

4.3.5 การกําหนดตําแหนงพนักงานราชการ กรณี
เกินกรอบขั้นต่ํา 80% แตไมเกินกรอบขั้นสูง
100% จํานวน 5 อัตรา
1) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
- นักทรัพยากรบุคคล จํานวน 1 อัตรา
- เจาพนักงานธุรการ (งานนิติการ) จํานวน 1 อัตรา อนุมัติ
2) โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห
- นักวิชาการคอมพิวเตอร จํานวน 2 อัตรา
- เจาพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 1 อัตรา อนุมัติ
4.3.6 แจงเพื่อทราบ
1) ตําแหนง ผูอํานวยการโรงพยาบาล รับ
เลื่อน(ระดับเชี่ยวชาญ) โรงพยาบาลดอกคําใต
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
รับทราบ
4.3.7 ติดตามการเลื่อนเงินเดือนและการใหคาตอบ
ตอบแทนพิเศษขาราชการ ณ วันที่ 1 เมษายน 2561
4.4 CIO
4.4.1 การจัดสรรงบประมาณ งบดําเนินงานเขตสุขภาพ
ที่ 1 ปงบประมาณ 2561
4.4.2 การจัดสรรงบประมาณ PPA ระดับเขต
ปงบประมาณ 2561

- ขอใหผูบริหารฯ ทุกแหงติดตามขอมูลฯ สงโดยเร็ว เนื่องจากยังมีหลายแหง
ที่ยังดําเนินการไมแลวเสร็จ
- ขอใหแตละ Cluster ปรับแผนงานโครงการตามที่ไดรับจัดสรรเพื่ออนุมัติใน
โครงการ สวนงบประมาณจัดสรรที่เหลือจะประสานสวนกลางอีกครั้ง
- ใหผูรับผิดชอบโครงการที่เหลือเรงสงจังหวัด และสง สปสช. ดําเนินการ
ตอไป

4.5 CSO

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

- เห็ นชอบให ดําเนิ นการตามกรอบที่ คณะทํ างานเสนอ ให ทุกจั งหวั ดดู แล
แพทยใชทุนตามขอเสนอของคณะทํางาน การจัดสรรแพทยใชทุนตามความ
ตองการใหประชุมพิจารณาตามหลักการ สวนที่เกินจัดสรรใหโรงพยาบาล
ลําปาง และโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห ถาเกินอยูใหจัดสรรตาม
สัดสวนที่มีขอมูลความตองการที่มีอยู
- การประชุ มปฐมนิ เทศแพทย จบใหม มีนโยบายให จัดประชุ มร วมกั นเป น

5.3.2 การจัดสรรแพทยเขาศึกษาฝกอบรมแพทย
ประจําบาน ประจําปการศึกษา 2562

5.3.3 การจับคูทุนแพทยประจําบาน ปการศึกษา
2562 รอบนโยบายพิเศษ

5.3.4 ขอความอนุเคราะหสนับสนุนแพทย
เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขากุมารเวชกรรมไปปฏิบัติ
ราชการ ณ โรงพยาบาลศรีสังวาล

ลานนาเพื่อใหเกิดการเรียนรูรวมกัน
- สาขาจักษุวิทยา สลับการเรียงลําดับของโรงพยาบาลฝางและโรงพยาบาล
พะเยา โรงพยาบาลฝางเปนลําดับที่ 3 และโรงพยาบาลพะเยาเปนลําดับที่ 2
- สาขาวิสัญญีวิทยา แกไขของโรงพยาบาลลําปางไดรับการเรียงลําดับจาก
ลําดับที่ 11 แกไขเปนลําดับที่ 1 และใหเลื่อนลําดับโรงพยาบาลอื่นๆ ถัดไป
ตามลําดับ
- สาขาออรโธปดิกส ใหตัดการขอรับจัดสรรสําหรับโรงพยาบาลที่อยูในระดับ
F1 และ F2 ออก
- การจับคูทุนแพทยประจําบาน รอบนโยบายพิเศษ เขต1ไดรับโควตา 2
สาขา คื อสาขาศั ลยศาสตร ตนสังกัดรับทุน รพ.เถิ น ใหเรี ยนที่ รพ.ลําปาง
และสาขาอายุรศาสตร ตนสังกัดรับทุน รพ.เทิง เรียนที่ รพ.นพรัตนราชธานี
สวนสาขา อายุรศาสตรหนวยงานใดสนใจขอรับทุนสามารถเสนอเพื่อขอรับ
ทุนได ถาไมมีผูรับทุนขอมอบทุนให รพ.เทิง ตอไป
- ขอความร วมมื อ รพศ./รพท. 11 แห ง จั ด ส งที มกุ มารแพทย เ พื่ อ ช วย
ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลศรีสังวาลย อาทิตยละ 1 โรงพยาบาล (รวมวันเสาร
และวันอาทิตย ) โดยเบิกค าเดินทางจากตนสังกัด สวนคาตอบแทนไดตาม
ระเบียบของโรงพยาบาลศรีสังวาลย และโรงพยาบาลที่สงทีมแพทยสนับสนุน
ใหแพทยที่ปฏิบัติงานจํานวน 10,000 บาทสําหรับผูปฏิบัติงาน
- ใหโรงพยาบาลศรีสังวาลยทําแผนการปฏิบัติงาน โดยประสานรวมกั บ
กรมการแพทย และเขตฯจะชี้แจงจัดสรรแพทยเพื่อปฏิบัติงาน

5.4 CIO
5.5 CSO
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น
6.1 สํานักงานเขตสุขภาพที่ 1
6.2 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
6.3 โรงพยาบาลศูนย/ทั่วไป
6.3.1 โรงพยาบาลลําพูน เรื่องการแบงภาระการ
- ใหประสานงานทีมจังหวัด และแจงผูอํานวยการโรงพยาบาลสารภี และ
ใหบริการของจังหวัดเชียงใหม ของโรงพยาบาลสารภี โรงพยาบาลหางดง สามารถส งต อผู ปวยเขาโรงพยาบาลลํ าพู น และให
และโรงพยาบาลหางดง
ประสาน หาแนวทางการสงตอผูปวยมะเร็งไปโรงพยาบาลมะเร็งลําปาง แทน
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม
6.4 คณะกรรมการตางๆ
ปดประชุมเวลา 16.30 น.
นายกิจพิพัฒน อินตะแกว นักวิชาการสาธารณสุข
นางอําภา ทองประเสริฐ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ ผูบันทึกและสรุปรายงานการประชุม
นายแพทยไพศาล ธัญญาวินิชกุล ผูอํานวยการสํานักงานเขตสุขภาพที่ 1
ผูตรวจรายงานการประชุม

