รายงานการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 1 ครั้งที่ 1 / 2561
วันที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 15.30 - 17.00 น.
ณ หองประชุม C71 อาคารผูป วยนอกและฉุกเฉิน ชัน้ 7
โรงพยาบาลนครพิงค ตําบลดอนแกว อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------รายชื่อผูมาประชุม
1. นพ.ธงชัย
เลิศวิไลรัตนพงศ ผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตฯ 1 ประธาน
2. นพ.ไพศาล
ธัญญาวินิชกุล สาธารณสุขนิเทศกเขตสุขภาพที่ 1
3. นพ.ทศเทพ
บุญทอง
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
4. นพ.ประเสริฐ
กิจสุวรรณรัตน นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดลําปาง
5. นพ.นิพนธ
พัฒนากิจเรือง นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนาน
6. นพ.ขจร
วินัยพานิช
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดแพร
7. นพ.จตุชัย
มณีรัตน
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดแมอองสอน
8. นพ.วิทยา
พลสีลา
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดลําพูน
9. นพ.ไกรสุข
เพชระบูรณิน นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
10. นพ.วรัญู
จํานงประสาทพร (แทน) นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
11. นพ.ธํารง
หาญวงศ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค
12. นพ.ไชยเวช
ธนไพศาล
ผูอํานวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห
13. นพ.ธานี
ลิ้มทอง
ผูอํานวยการโรงพยาบาลลําปาง
14. นพ.วรเชษฐ
เตชะรักษ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลลําพูน
15. พญ.จิรพร
ภัทรนุธาพร ผูอํานวยการโรงพยาบาลพะเยา
16. พญ.สุวรรณา
ตีระวณิชย
ผูอํานวยการโรงพยาบาลแพร
17. นพ.พงษพจน
ธีรานันตชัย
ผูอํานวยการโรงพยาบาลศรีสังวาลย
18. นพ.วิชญ
สิริโรจนพร
ผูอํานวยการโรงพยาบาลฝาง
19. นพ.ภราดร
มงคลจาตุรงค ผูอํานวยการโรงพยาบาลนาน
20. นพ.ดนัย
ภัทรเธียรสกุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลเชียงคํา
21. นพ.สมศักดิ์
โสฬสลิขิต
ผูอํานวยการโรงพยาบาลหนองมวงไข
22. นพ.วัชรพงษ
คําหลา
ผูอํานวยการโรงพยาบาลเวียงปาเปา
23. นพ.สุรพันธ
แสงสวาง
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพเชียงใหม
24. นพ.วรพงษ
สําราญทิวาลัย ผูอํานวยการโรงพยาบาลธัญญารักษเชียงใหม
25. นพ.ปริทรรศ
ศิลปะกิจ
(แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลสวนปรุง
26. นายอภิชาต
มูลฟอง
(แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม
27. นางอุมา
วันดี
(แทน) ผูอํานวยโรงพยาบาลมะเร็งลําปาง
28. นางสาวจิตรรัตน
ปองทอง
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานควบคุมโรคที่ 1
29. นางสาวอุมา
วันดี
(แทน) ผูอํานวยโรงพยาบาลมะเร็งลําปาง
30. นายถาวร
ขาวแสง
ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1 เชียงใหม
31. นายสังคม
วิทยนันทน
ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรการแพทย เชียงใหม
/ 33. นายธานี…

32. นายธานี
33. นายทวีศลิ ป
34. นางอําภา

กลอมใจ
ชัยชนะ
ทองประเสริฐ

-2ผูอํานวยการวิทยาลัยบรมราชชนนี พะเยา
สาธารณสุขอําเภอสันปาตอง
หัวหนาสํานักงานเขตสุขภาพที่ 1

ผูไมมาประชุม
1. นพ.อําพร
2. นพ.สัมพันธ
3. นพ.ธวัชชัย
4. นพ.ทศพล
5. นพ.นพรัตน
6. นพ.สุชาญ
7. นพ.กฤตพงษ
8. นพ.วีรวัต
9. พญ.นงนุช
10. นพ.มนตรี
11. นางกุลธิดา
12. นางวราพร
13. นางจรวยพร
14. นายปนนเรศ
15. นายนิพนธ
16. นายวิเชียร
17. นายธวัช
18. นายอุดม
19. นายไพรัช
20. นายสมาน
21. นายบุญเรือง

เอี่ยมศรี
กองเงิน
ฉันทวุฒินันท
ดิษฐศิริ
วัชระขจรกุล
ปริญญา
โรจนวิภาต
อุครานันท
ภัทรอนันตนพ
นามมงคล
ศิริวัฒน
วันไชยธนวงศ
ทะแกลวพันธุ
กาศอุดม
ปนธาดา
สุวรรณรัตน
สิทธิยศ
พานิช
วงศจุมปู
พรวิเศษศิริกุล
อินตาคํา

ผูอํานวยการโรงพยาบาลแมวาง
ติดราชการ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลจอมทอง
ติดราชการ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลปาซาง
ติดราชการ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลแมสะเรียง
ติดราชการ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลงาว
ติดราชการ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลจุน
ติดราชการ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลเวียงสา
ติดราชการ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลธัญญารักษแมฮองสอนติดราชการ
ผูอํานวยการศูนยอนามัยที่ 1 เชียงใหม ติดราชการ
ผูอํานวยการศูนยสุขภาพจิตที่ 1 เชียงใหม ติดราชการ
ผูอํานวยการศูนยอนามัยที่ 1 เชียงราย ติดราชการ
ผูอํานวยการวิทยาลัยบรมราชชนนี เชียงใหม ติดราชการ
ผูอํานวยการวิทยาลัยบรมราชชนนี ลําปาง ติดราชการ
ผูอํานวยการวิทยาลัยบรมราชชนนี แพร ติดราชการ
สาธารณสุขอําเภอแมลานอย
ติดราชการ
สาธารณสุขอําเภอแมฟาหลวง
ติดราชการ
สาธารณสุขอําเภอภูพียง
ติดราชการ
สาธารณสุขอําเภอสันติสุข
ติดราชการ
สาธารณสุขอําเภอเมืองพะเยา
ติดราชการ
สาธารณสุขอําเภอปาซาง
ติดราชการ
สาธารณสุขอําเภอแมทะ
ติดราชการ

เคียนทอง
สุริยพงศกร
บุญอําพันธ
คุณประดิษฐ
โสภณ
มีพันธ
คําลือ
จริยพงศไพบูลย

ผูชวยผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1
นายแพทยเชี่ยวชาญดานเวชกรรมปองกัน สสจ.ลําพูน
นายแพทยเชี่ยวชาญดานเวชกรรมปองกัน สสจ.แพร
รองผูอํานวยการฝายการแพทย รพ.ลําพูน
รองผูอํานวยการฝายการแพทย รพ.นครพิงค
รองผูอํานวยการฝายการแพทย รพ.ลําปาง
นายแพทยเชี่ยวชาญดานเวชกรรมปองกัน สสจ.เชียงราย
รองผูอํานวยการฝายผลิตบุคลากรทางการแพทย รพ.เชียงราย
/ 9. พญ.ศิรินิภา…

ผูเขารวมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นายผดุชชัย
นพ.สุนทร
นพ.ศุภชัย
นพ.สุธิต
นพ.พงษศักดิ์
นพ.สุรศักดิ์
นพ.เอกชัย
พญ.เยาวลักษณ

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
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.

พญ.ศิรินิภา
นายถาวร
นางขจีรัตน
นางรุงตะวัน
นางสมพร
นายเฉลิม
นางพัชรี
นางดารา
นางสาวบุญยรัตน
นางสาวปยธิดา
นางขจีรัตน
นางปยะฉัตร
นายธีรศักดิ์
นายสรัญ
นายเสกสรร
นางสาวพัชรี
นายชนาชล
นายกรกช
นายธรรมรัตน
นางอิสรีย
นางทิพยวรรณ
นางภรภัทร
นางปยมนย
นางอังศุมาลิน
นายชาลี
นายนครินทร
นางอมาวสี
นางสาวผองศิริ
นายภราดร
นายกิจพิพัฒน
นางสาวทัตพิชา
นางสาวนฤมล
นางสาวเวนุกา
นางสาวสุธาสินีย
นางชนัญชิดา
นางวิรัลพัชร

-3อินทรพาณิชย รองกลุมงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ รพ.เชียงรายฯ
ขาวแสง
ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 ชม.
บุญวิวัฒนาการ นักวิชาการเชี่ยวชาญดานการสงเสริมและพัฒนา สสจ.เชียงราย
หุตามัย
หน.กลุมงานพัฒนายุทธศาสตร สสจ.เชียงใหม
กิจสุวรรณรัตน หน.กลุมงานพัฒนายุทธศาสตร สสจ.ลําปาง
ใจอุน
หน.กลุมงานพัฒนายุทธศาสตร สสจ.พะเยา
อรุณราษฎร หน.กลุมงานพัฒนายุทธศาสตร สสจ.แพร
เรือนเปง
หน.กลุมงานพัฒนายุทธศาสตร สสจ.ลําพูน
ศรีอาวัชนาการ หัวหนางานแผนงานและประเมินผล รพ.ลําปาง
พิชัย
หัวหนางานแผนงานและประเมินผล รพ.แพร
บุญวิวัฒนาการ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ สสจ.เชียงราย
ธนเกียรติสกุล นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสจ.เชียงใหม
วงศใหญ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ รพ.เชียงคํา
อิตะวัน
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสจ.เชียงราย
ชางเขียว
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสจ.แพร
รําไพ
นักวิชาการสาธารณสุข สสจ.พะเยา
บุญปน
นักวิชาการสาธารณสุข สสจ.พะเยา
วิจิตรจรัสแสง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สสจ.ลําปาง
บุญสูง
นักวิทยาศาสตรการแพทยชํานาญการพิเศษ ศูนยวิทยฯ ชม.
นุติประพันธ เจาพนักงานธุรการ รพ.นครพิงค
เยาวกุล
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน รพ.ลําปาง
สิมะวงศ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ รพ.สวนปรุง
ภัทรเธียรสกุล พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ.เชียงคํา
บัวแกว
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ สสจ.แพร
เอี่ยมมา
หัวหนางานตรวจราชการ สํานักตรวจราชการ
เกียรติอนันต นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สนง.เขตสุขภาพที่ 1
สันทัดวนิช
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.เขตสุขภาพที่ ๑
ศิริสุวรรณจิตร นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.เขตสุขภาพที่ 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
ปนะถา
นักวิชาการสาธารณสุข สํานักงานเขตสุขภาพที่ ๑
/ 45. นายสุภัทร…

45.
46.
47.
48.

นายสุภัทร
นางกัญชพร
นายพงษดนัย
นางสาวปุญญาพร

บุญประเสริฐ
ราวเรือง
ชัยสิทธิ์
อึงพินิจการดี

-4นักทรัพยากรบุคคล สํานักงานเขตสุขภาพที่ ๑
นักวิชาการพัสดุ สํานักงานเขตสุขภาพที่ ๑
นักจัดการงานทั่วไป สํานักงานเขตสุขภาพที่ ๑
เจาพนักงานธุรการ สํานักงานเขตสุขภาพที่ ๑

เริ่มประชุมเวลา 15.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจงที่ประชุมทราบ (ผูตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 1)
1.1 ประเด็นชี้แจงการประชุมระดับกระทรวงสาธารณสุข
จาการประชุมระดับกระทรวงสาธารณสุขใหทบทวนประเด็นที่สําคัญ โดยชี้แจงผานชองทาง Line ผูบริหาร เรื่องประเด็น
การปฏิรูปทั้ง 4 กลุมเพื่อทราบในเรื่องของกรอบแนวคิดการดําเนินการตางๆ
* ประเด็น NHPB และ RHPB รายละเอียดในสวนคณะกรรมการ และรูปแบบเปนอยางไร เปนความเห็นในที่
ประชุมการนํา 3 คณะรวมกันเปน RHPB ซึ่งไมมีรูปแบบ กรอบแนวคิดตองมีการปรับ NHPB และเลือกเรื่องที่สําคัญ โดยมี
คณะกรรมการกลั่นกรองซึ่งตองปรับบทบาทในระดับสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยตองเปนกองยุทธศาสตรและ
แผนงานดูแลในเรื่องนี้
* ประเด็นการปรับโครงสรางของกรม โดยคณะรัฐมนตรีจะทําการเยี่ยมทุกกรม เพื่อใหเสนอการปฏิรูปของแตละ
กรม และการปรับบทบาทของโรงพยาบาลที่อยูในกรมตางๆ และการมี NHPB และ RHPB มองถึงการนําสถานบริการออก
จาก สป. ตองมีการปฏิรูปและวางกรอบใหเห็นทิศทาง
* ประเด็นสารสนเทศ ไมมีการปฏิรูปแตเนนการพัฒนาใหชัดเจนและดีมากขึ้น
* ประเด็นดานกําลังคน ใหมองกําลังคนระบบ ไมมองเฉพาะภายในระบบของ สป. อยางเดียว
* ประเด็นการเงินการคลังมีแนวคิดที่ชัดเจนแตการแปลงสูการปฏิบัติเปนอยางไร และการนํา Six Building Box
เปนแนวทาง การดูเรื่อง Service Delivery และเรื่องการจายเงินใหสถานบริการตองมีการปฏิรูป
มติที่ประชุม รับทราบ
1.2 การบริหารจัดการโรควัณโรค
ปญหาการตายจากโรควั ณโรคมี อัตราที่สูงการแกปญหา ตองมองเรื่ องการคัดกรอง การดํ าเนิ นงานต องจํ ากั ด
กลุมเปาหมายในการคัดกรองเปนจุดๆ หรือจํากัดในกลุมอายุเกิน 65 ป ที่เปนโรคเบาหวาน โรคหัวใจ ในกลุม COPD ทําให
พบจํานวนผูปวยมากกวา การคัดกรองแบบ Gyn expert ทุกจังหวัดตองมีการดําเนินงาน เนื่องจากเขตสุขภาพที่ 1
มีผลการคัดกรองนอย การคัดกรองแบบ Gyn expert สามารถบอกเชื้อดื้อยาได และไมเสียคาใชจาย มอบประธาน Sevice
plan สาขาวัณโรคปรึกษาทีมงานระดับเขตฯ
มติที่ประชุม รับทราบ
1.3 การวางระบบการขับเคลื่อน service plan ป 2561 เพื่อนําไปสูการเปลี่ยนแปลงใหรวบรวมและแลกเปลี่ยนในแตละ
จังหวัดเพื่อใหเกิดการขับเคลื่อน เนน 4 เรื่อง ดังนี้
- มหัศจรรย 1,000 วันแรกของชีวิตมีการประชุมผาน VDO Conference โดยมอบ MCH Board ของจังหวัด
นําเสนอซึ่งมีการกํากับติดตามอยู โดยเนน 6 ประเด็น
1. แมตาย, การเยี่ยมเสริมพลัง, การคัดกรองหญิงตั้งครรภ
2. Anemia Pregnancy
3. Preterm และ LBW
4. Exclusive Breastfeeding
5. DSPM
6. ภาวะซีดในเด็กปฐมวัย
มติที่ประชุม มอบโรงพยาบาลพะเยา บริหารจัดการ และดําเนินการ
/ - ระบบบริการ…

-5- ระบบบริการในพื้นที่สูง เขาถึงยาก ในสวน สสช. มีการจัดการระบบบริการ และการดําเนินการอยางไร การทํา
ขอมูล และรายละเอียดเพื่อทบทวนระบบบริการใน สสช. หรือ สุขศาลา ในกรณีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา พระราชทาน
เพื่อเปนรูปแบบที่เหมาะสมในการพัฒนาระยะสั้น และระยะยาว
มติที่ประชุม มอบจังหวัดแมฮองสอน และเชียงใหม บริหารจัดการ และดําเนินการ
- Health Literacy : General Key Message 66 ขอ ใชในการประเมินและการสื่อสาร เพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมใหเกิดความรอบรูดานสุขภาพ โดยมีงบประมาณสนับสนุนเรื่องนี้เพื่อใหเปนสถานบริการที่รับรูเรื่องสุขภาพ กรณีที่
มีงานวิจัย และการพัฒนาสามารถขอสนับสนุนงบประมาณจาก สบรส. ได เนื่องดวยเปนเรื่องสําคัญในการขับเคลื่อน PP
มติที่ประชุม มอบกรมอนามัย บริหารจัดการ และดําเนินการ
- Digital Transformation เปนจุดเริ่มตนในการขับเคลื่อนตอในอนาคต ทุกสถานบริการตองมี โดย Digital
Transformation ประกอบดวย 3 สวน ดังนี้
1. Digital digitization เปน Fully Digital Computer การทําใหระบบ Digital ครอบคลุมกิจการในสถานบริการ
ทุกประเภท
2. Coordination content การแปลง content digital ใหอยูในรูปแบบ digital format เพื่อนําไปวางแผนงาน
คาดการณสถานการณโรคตางๆ
3. Process Transformation การปรับกระบวนการทํางานและระบบการทํางาน เขาสูระบบ Digital เชน การนํา
ขอมูล Digital ไปวิเคราะหการจัด business model ของการจัดบริการใหมและการวางแผนในอนาค
มติที่ประชุม มอบสสจ.พะเยา บริหารจัดการ และดําเนินการ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 1 ครั้งที่ 7/2560
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ หองประชุมสุรินทร – สมพร โอสถานุเคราะห ชั้น 6
อาคารนวมินทรราชประชาภักดี โรงพยาบาลลําปาง ตําบลหัวเวียง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง (รองผูอํานวยการสํานักงาน
เขตสุขภาพที่ 1)
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรรมการเขตสุขภาพที่ 1 ครั้งที่ 7/2560
(หากมีประเด็นแกไขเพิ่มเติมใหประสานทีมเลขาฯ จากสํานักงานเขตสุขภาพที่ 1)
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
4.1 COO
4.2 CIO
4.3 CFO
4.3.1 วิกฤตทางการเงินการคลังไตรมาสที่ 1 และการกํากับติดตาม LOI (นพ.ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน นายแพทย
สาธารณสุขจังหวัดลําปาง)
- สถานการณการเงิน เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 เงิน Hard Ship รอยละ 100 เงิน OP,PP ไตรมาสแรก
50% จะไมมีวิกฤตระดับ 7 เนื่องจากมีเงินโอนเขามาเติม แตทําใหไตรมาส 2 - 4 จะมีวิกฤตระดับ 7 เนื่องจากเงินที่ได
สถานบริการระดับ F ไดรับเงินมากกวาสถานบริการระดับ M เมื่อเทียบกับผลรวมของเงินที่ไดรับจัดสรร เนนย้ําใหผูบริหาร
กับกําติดตามแผนการเงินการคลัง (Planfin)
ในการบริหารจัดการภายในหนวยงานเพื่อประเมินรายไดและคาใชจาย หลังสิ้นไตรมาส 2 ใหทบทวนแผน Planfin
ในการกํากับศูนยเคลม กับศูนยรายได ในปงบประมาณ 2560 ไดสรางทีมสอบทานจํานวน 2 รุน
/ รุนที่ 1 …

-6รุนที่ 1 จัดขึ้นใน จังหวัดเชียงราย คือ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะหและโรงพยาบาลแมจัน
รุนที่ 2 จัดขึ้นในจังหวัดนาน คือ โรงพยาบาลนาน และโรงพยาบาลเวียงสา
การจัดอบรมในทั้งสองรุนจะทดลอง 8 จังหวัด แบงเปนรุนละ 4 จังหวั ด ทีมสอบทานที่เข ารวมอบรมของแต
จังหวัดใหลงพื้นที่ตรวจสอบระดับอําเภอ เพื่อตรวจสอบการจัดเก็บรายไดและการสงเคลม การควบคุมคาใชจายใหนํา
แนวทางจากการอบรมไปปฏิบัติตอ สงสรุปในไตรมาสที่ 2
- ในไตรมาส 1 มี 2 โรงพยาบาลที่ติดวิกฤตระดับ 7 คือ โรงพยาบาลเวียงสา และโรงพยาบาลพระยุพราชเดนชัย
ซึ่งเกิดจากการบริหารจัดการภายในจังหวัดหมุนเงินเร็ว ทําใหควบคุมคาใชจายไมไดจึงทําใหเกิดสภาวะวิกฤต ดังนั้นในไตร
มาส 2 ไมควรนําเงินสดที่มีอยูไปดําเนินงานเปนสินทรัพยมากเกินไป เพราะจะทําใหภาระหนี้เพิ่มมากขึ้น
- เมื่อสิ้นรอบบัญชีวันที่ 1 จังหวัดจะดึงงบทดลองของทุกหนวยบริการในสังกัด ทั้งนี้ หนวยบริการควรบันทึกบัญชี
อยางนอย 15 – 20 วันทําการ ในปที่ผานมาเมื่อตรวจสอบแลวพบวาเมื่อสิ้นงวดบัญชีไมมีการบันทึกบัญชีรายไดเนื่องจาก
ศูนยจัดเก็บรายไดไมนําสงใหบัญชี ดังนั้นการบริหารจัดการภายในหนวยบริการจึงเปนสิ่งสําคัญขอความรวมมือนายแพทย
สาธารณสุขจังหวัด กํากับ ติดตามในการบันทึกบัญชีรายไดดวย
- เนนย้ําในเรื่ องการบริหารพัสดุ การบริหารคลั งสินคา การตามจายหนี้ หนี้บริการ ค าตอบแทน เมื่อกํ ากั บ
ติดตามทั้ง 5 ประเด็นแลวจะพบปญหาวิกฤต 6 – 7 ประมาณรอยละ 15 – 20 ในไตรมาส 2 ใหดําเนินการติดตาม
ภายในจังหวัดเพื่อหาแนวทางเพื่อไมใหเกิดวิกฤต 7 เงินกองทุน IP ในการจัดสรรหลังจากไตรมาส 2 – 3 จะทําใหเกิด
สภาพคลองมากขึ้น แตในไตรมาสที่ 4 จะทําใหโรงพยาบาลขนาดใหญอาจประสบปญหาขาดสภาพคลองทางการเงิน
- ในไตรมาสที่ 1 มีประเด็นที่ตองควบคุม กํากับ ติดตาม เนื่องจากพบวิกฤตในระดับ 5 และ 6
- ไตรมาสที่ 2 ใหตรวจสอบวิกฤตระดับ 4 ,5 ,6 เชน หนี้บริการขามปจะตองดําเนินการติดตามอยางนอย 3 ครั้ง
เพื่อตัดหนี้สูญ และปรับปรุงบัญชี หากไมดําเนินการใหทบทวนในเรื่องการขอรับการชวยเหลือรวมทั้งปรับ LOI ให CFO
เขตชวยกํากับ ติดตาม และรายงาน ทั้งนี้ผูบริหารจะตองกํากับ รายงานและชวยสรุปประเด็นปญหาตาง ๆ เนนเนื้อหา
ประเด็นที่ตองกํากับ ติดตามเปนกรณีพิเศษ คือ บัญชียา ฯ เพื่อลดตนทุน และคาใชจาย
มติที่ประชุม - ใหผูบริหารกํากับติดตามการจัดการตามมาตรการของคณะกรรมการ CFO และใหความสําคัญการ
บริหารจัดการ ติดตามการใชงบประมาณเรื่องงบลงทุนของกลุมโรงพยาบาลจังหวัดซึ่งภาพรวมยังไมมี
ความคืบหนาทั้งสิ่งกอสราง และครุภัณฑ และในสวนของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ชวยเรงรัด
เนื่องจากมีความลาชาตั้งแตเรื่องกอหนี้ผูกพัน ลงนามสัญญาและการดําเนินการ ในภาพรวมไมถึง 20%
และการวางแผนการดําเนินงานในป 2562
4.4 CHRO
4.4.1 งบเงินอุดหนุนพัฒนาศักยภาพบุคลากรรองรับ Service Plan ป พ.ศ 2561
(นางขจีรัตน บุญวิวัฒนาการ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ สสจ.เชียงราย)
สืบเนื่องจากการไดรับงบประมาณและไดจัดทําโครงการเสนอเพื่อจัดสรรงบประมาณ ขณะนี้กองบริหารการคลังได
โอนเงินจัดสรรใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด และโรงพยาบาลที่รับผิดชอบของแตละโครงการ ในชวงเดือนมกราคม
2561 เปนที่เรียบรอยแลว โดย Focal Point ตองจัดทําโครงการเพื่อเสนอผูตรวจราชการลงนามอนุมัติในโครงการ
ปจจุบันเสนอโครงการเพื่ออนุมัติแลวทั้งหมด 17 โครงการ คงเหลือ 2 โครงการ ขอความรวมมือ Focal Point จัดทํา
โครงการเสนออนุมัติผานสํานักงานเขตสุขภาพที่ 1 เพื่อเบิกเงินในระบบ GF เขาในระบบบัญชีของหนวยงานเพื่อดําเนิน
ตามแผนงานโครงการตอไป
มติที่ประชุม
ใหผูรับผิดชอบแตละโครงการที่เหลือรีบดําเนินการและสงโครงการเพื่ออนุมัติ โดยสงมาที่สํานักงานเขตสุขภาพที่ 1
และการติดตามการดําเนินโครงการจะมีการกํากับติดตามผูรับผิดชอบโครงการทุกวันที่ 5 ของเดือน

/ 4.4.2 สรุปการ …

-74.4.2 สรุปการประชุมคณะกรรมการพิจารณาพื้นที่เพื่อการยายหมุนเวียนแพทย ทันตแพทย เภสัชกร และเพื่อจัดสรร
แพทย ทันตแพทย เภสัชกร ผูทําสัญญาของกระทรวงสาธารณสุข
(พญ.เยาวลักษณ จริยพงศไพบูลย รองผูอํานวยการฝายผลิตบุคลากรทางการแพทย รพ.เชียงรายประชานุเคราะห)
การยายหมุนเวียนและผลการจัดสรร ประจําป 2560 มีการยายหมุนเวียนแพทย ทันตแพทย เภสัชกร
ประจําป 2560 จํานวน 2 รอบ รวมเปน 553 ราย
ผลการจัดสรรแพทย ทันตแพทย เภสัชกร ประจําป 2560 ไดปฏิบัติงานชดใชทุนในกระทรวงสาธารณสุข
แพทย จํานวน 2,045 ราย, ทันตแพทย จํานวน 629 ราย และเภสัชกร จํานวน 351 ราย
แผนดําเนินการ การยายหมุนเวียนแพทย ทันตแพทย เภสัชกร ประจําป 2561
- ประชาสัมพันธ
วันที่ 19 ธ.ค. 60 - 17 ม.ค. 61
- เปด website แสดงความจํานงขอยาย รอบที่ 1
วันที่ 18-26 ม.ค. 61
รอบที่ 2
วันที่ 5-7 มี.ค. 61
- ประชุมพิจารณาการยาย
รอบที่ 1
วันที่ 27 ก.พ. 61
รอบที่ 2
วันที่ 27 มี.ค. 61
- ประกาศผลการยาย
รอบที่ 1
วันที่ 2 มี.ค. 61
รอบที่ 2
วันที่ 30 มี.ค. 61
หลักเกณฑการยายและเกณฑการพิจารณายาย
- แพทย คงหลักเกณฑเดิมป 2560
- ทันตแพทย เภสัชกร เกณฑการพิจารณาการยาย พิจารณาจากขอมูลปฏิบัติงานจริง กรอบอัตรากําลัง ภาระ
งาน อัตรากําลังตามที่ สป. กําหนด
กําหนดการจัดสรรแพทย ทันตแพทย เภสัชกร เขตสุขภาพที่ 1 ประจําป 2561
- วันที่ 15 พ.ค. 61 เภสัชกรรับหนังสือสงตัว
- วันที่ 15 พ.ค. 61 แพทย CPRD, ODOD, Fammed, พพล. รับสัมฤทธิบัตร(เชา) , ปฐมนิเทศ(บาย)
- วันที่ 16 พ.ค. 61 อบรมปฐมนิเทศแพทย, ทันตแพทย, เภสัชกร(เชา) การหยั่งเสียงเลือกพื่นที่ (บาย)
- วันที่ 17 พ.ค. 61 แพทย ทันตแพทย เลือกพื้นที่และรับหนังสือสงตัว
เกณฑและแนวทางการจัดสรรพื้นที่สําหรับแพทย ทันตแพทย เภสัชกร ผูทําสัญญาของกระทรวงสาธารณสุข ประจําป
2561 แพทย ใชแนวทางปฏิบัติเดิมป 2560 ทันตแพทย และเภสัชกรจัดสรรใหโรงพยาบาล สํานักงานสาธารณสุข ตาม
อัตรากําลัง และระดับความขาดแคลน
วาระอื่นๆ
1. แพทยผูทําสัญญาลาออกใหแจงสถาบันภายใน 30 วัน นับจากวันที่มีคําสั่งพนจากการปฏิบัติงาน และสําเนา
แจงสถาบันพระบรมราชชนก และกองบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทราบ
2. เสนอใหมีการจัดทําแนวทางในการรับแพทยใชทุนจากคณะแพทย เขาปฏิบัติงานในกระทรวงสาธารณสุข
3. มีการสํารวจพบวาแพทยใชทุนบรรจุใหมที่ลาออกจากราชการเปนแพทยที่ไมใชทุนรัฐบาล สงผลกระทบตอ
จํานวนแพทยในรพ.ชุมชน ในปที่ 2-3 มีการเสนอ ใหมีการจัดทํามาตรการแกไข เชน การเก็บคาฝกอบรม การทําสัญญา
ในระหวางการใชทุน ฯลฯ ทั้งนี้ตองศึกษาในแงกฎหมายเพิ่มเติม
มติที่ประชุม - กรณีการฝกที่จังหวัดแพรเมื่อครบปที่ 2 และปที่ 3 ควรมีการกําหนดสถานที่ฝกเนื่องจากวาจะไมมี
แพทยเลือกสถานที่ฝก
- กรณีการแจงสถานที่ฝกแลวสถานการณเปลี่ยนแปลงควรใหผูตรวจราชการพิจารณากําหนดสถานที่ฝก
แลวปฏิบัติตามคําสั่งใหปฏิบัติราชการในแตละสถานที่ฝก

/ 4.5 CSO…

-84.5 CSO
4.5.1 สาขาแพทยแผนไทย เรื่องโรงงานผลิตยาสมุนไพรสนับสนุนเขตสุขภาพที่1
(นพ.ศุภชัย บุญอําพันธ นายแพทยเชี่ยวชาญดานเวชกรรมปองกัน สสจ.แพร)
การแพทยแผนไทยเรื่องโรงงานผลิตยาสมุนไพรที่ผามาตรฐาน GMP ฐานการผลิตภาพรวมประมาณจากการใชในป
2560 โดยประมาณการผลิตยาสมุนไพร ป 2561 เพิ่มจากป 2560 รอยละ 10 ของการใชปผานมา แตเนื่องจาก
โรงงานการผลิตไมทันประกอบกับการผาน GMP ทั้งหมดจึงตองมีการซื้อขายยาสมุนไพรระหวางกัน ขอความรวมมือการซื้อ
ขายระหวางกันกรณีที่โรงงานผลิตไมไดมีการใชยาที่มีการผลิตในจังหวัด และโรงงานผลิตยาในเขตสุขภาพที่ 1 และตาม
แหลงผลิต และการสนับสนุนภายในจังหวัดในการบริหารจัดการ
มติที่ประชุม ควรมีการผลิตยาใหเปน Product และทําใหถูกลงตามแผนที่วางไว ขอความรวมมือการใชยาสมุนไพรเพิ่มขึ้น
ในบางจังหวัดที่มีการใชนอย และขอใหจังหวัดที่มีโรงงานผลิตยาสมุนไพรทําใหผานตามมาตรฐาน GMP
4.5.2 Cluster COC นําเสนอผลการดําเนินงานและเรงรัดการดําเนินงาน
(นพ.ศุภชัย บุญอําพันธ นายแพทยเชี่ยวชาญดานเวชกรรมปองกัน สสจ.แพร)
COC ประเด็นเรื่อง Care plan มีดารเรงรัดการจายงบประมาณของกระทรวงสาธารณสุข แตเงินอยูที่ อปท.
โดยต อ งรั บผิ ด ชอบรวมกั น ในรายจั งหวั ดเร งรั ด การเบิ ก จ ายงบประมาณของเขตสุ ขภาพที่ 1 ทั้ งจั งหวั ด เชี ย งราย
และจังหวัดเชียงใหม การขับเคลื่อนเรื่อง Care plan ในกรณีใหคืนเงินไปที่ สปสช. โดยให อปท. ถอนคืนตองแจงผูวา
ราชการจังหวัดแตละทองที่ทราบกอน
มติที่ประชุม - ใหทุกจังหวัดที่ไมมี Care plan กํากับติดตามใหสง Care plan และการเบิกจายเปนเรื่องขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น สวนไมมีการเบิกจายขึ้นอยูกับผูวาราชการจังหวัดของแตละจังหวัดในการสั่งการใน
การถอนการเบิกจายเงิน และการเปลี่ยนการเบิกจายจากทองถิ่นเปน สป.
- การสง Care plan ตองทําหนังสือปะหนาถึงนายกฯของแตละทองถิ่นถือวาเปนการสง Care plan ที่
สมบูรณ
- ป 2559 จังหวัดเชียงใหมและจังหวัดเชียงรายใหดําเนินการจัดสง Care plan จํานวนตามที่กําหนด
- การดําเนินการสง Care plan ป 2560 ใหทําเหมือนป 2559 เพื่อนําไปสูการแกไขปญหาตอไป
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 COO
5.5.1 โอนงบประมาณเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการดานสุขภาพแรงงานตางดาวและเหยื่อการคามนุษย
(นางอําภา ทองประเสริฐ หัวหนาสํานักงานเขตสุขภาพที่ 1)
เนื่องดวยกระทรวงสาธารณสุขโดยกองบริหารสาธารณสุข ไดโองบประมาณใหเขตสุขภาพที่ 1 เพื่อสนับสนุนการ
จัดบริการดานสุขภาพแรงงานตางดาวและการคามนุษย ป 2560 ไดโอนงบประมาณดังกลาวใหโรงพยาบาลนครพิงค
จํานวนเงิน 80,000 บาท ที่ประชุมคณะกรรมการเขตฯ มีมติ มอบใหจังหวัดเชียงรายเปนผู ดําเนินการ ในสวนของป
2561 ขอนําเรียนเพื่อพิจารณามอบหมายใหจังหวัดไหน ในการดําเนินการตามงบประมาณที่ไดรับสนับสนุน
มติที่ประชุม มอบหมายการดําเนินงานสวนของงบประมาณเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการดานสุขภาพแรงงานตางดาว
และเหยื่อการคามนุษย ใหจังหวัดเชียงรายดําเนินการ
5.2 CIO
5.2.1 พิจารณางบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนโครงการระดับเขต ปงบประมาณ 2561 (งบประมาณ
สํานักงานเขตสุขภาพที่ 1 และงบ PPA)
(พญ.สุวรรณา ตีระวณิชย ผอํานวยการโรงพยาบาลแพร)
ประเด็นปรึกษาโครงการระดับเขตฯตามแผนที่มีการแบงเปน Cluster และตาม Special Issue โดยทําแผนงาน
โครงการเพื่อเสนอของบประมาณของเขตฯ และเขตฯไดปรับแยกโครงการที่สามารถใชงบประมาณสวนของงบ PPA ป
2561 และสวนโครงการที่ไมใชงบ PPA ไดสงโครงการเพื่อปรับใหม ปรึกษาในที่ประชุมเนื่องจากงบประมาณในสวนของ

/ งบประมาณ…
-9งบประมาณสํานักงานเขตสุขภาพที่ 1 ยังไมมีการจัดสรร จากแผนงานจะมีการประชุมคณะทํางานเปนหลัก ตองการใหมี
การดําเนินงานตามแผนงานโครงการไปกอนเพื่อใหไดผลงานตามที่เปาหมายที่วางไว โดยเนนการจัดประชุมเปน VDO
Conference หรือ Web Conference และขอสนับสนุนการประชุมจากโรงพยาบาล เพื่อดําเนินการตามแผนงานของ
โครงการ
มติที่ประชุม งบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนโครงการระดับเขต ปงบประมาณ 2561 งบประมาณ
สํานักงานเขตสุขภาพที่ 1 ผูตรวจราชการฯ จะดําเนินการติดตามงบฯ สวนการบริหารจัดการและการ
ดําเนินงานจะแจงใหทราบอีกครั้ง
5.3 CFO
5.4 CHRO
5.4.1 การขอใชตําแหนงวางของสวนราชการ ในเขตสุขภาพที่ 1
(นางขจีรัตน บุญวิวัฒนาการ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ สสจ.เชียงราย)
- การขอใชตําแหนงวางของสวนราชการ จํานวน 3 อัตรา กรณีผูตรวจราชการเปนผูมีอํานาจในการพิจารณาการใช
ตําแหนงวาง

มติที่ประชุม เห็นชอบ
- การขอใชตําแหนงวางของสวนราชการ ที่ตองขอไป สป. ในเขตสุขภาพที่ 1 จํานวน 8 อัตรา โดยผานความ
เห็นชอบของคณะกรรมการเขตสุขภาพ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ การขอใชตําแหนงวางของสวนราชการ 7 อัตรา ยกเวน ตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุข
ของสสจ.พะเยา ตองมีเหตุผลและขอมูลประกอบที่ชัดเจนแลวนําเขาเสนอในที่ประชุมอีกครั้ง

/ - การขอรับ…
-10- การขอรับจัดสรรตําแหนง 3 อัตรา ดังนี้
1. โรงพยาบาลลําพูน ขอรับจัดสรรตําแหนงนายแพทยปฏิบัติการ สาขาศัลยศาสตร จํานวน 1 ราย
คือ นายวิวัฒน ยิ้มโกศล เพื่อเขารับการบรรจุเขารับราชการ (ไมเกินกรอบขั้นสูง)
2. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําพูน ขอรับจัดสรรตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุข จํานวน 1 ราย
คือ นางกุหลาบทิพย พิทักษรัตนนุกูล เพื่อบรรจุกลับบุคคลเขารับราชการ
3. โรงพยาบาลปาซาง จังหวัดลําพูน ขอรับจัดสรรตําแหนงนักจิตวิทยาคลินิก จํานวน 1 ราย
คือ นส.ชัฌฏา ลอมศรี เพื่อรับโอนขาราชการ สังกัดกรมสุขภาพจิต
มติที่ประชุม
เห็นชอบ
5.4.2 การขอปรับปรุงตําแหนง/เปลี่ยนสายงาน

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

5.4.3 การขออนุมัติลูกจางชั่วคราวรายเดือน เกินกรอบ FTE 80 % แตไมเกิน 100 % จํานวน 18 อัตรา

มติที่ประชุม

เห็นชอบ การขออนุมัติการจางลูกจางชั่วคราวรายเดือนของโรงพยาบาลแพร สวนการขออนุมัติการจาง
ลูกจางชั่วคราวรายเดือนที่เหลือไมเห็นชอบเนื่องจากเปนการจางที่ผูกพัน และกรณีพยาบาลวิชาชีพเกิน
กรอบอัตรากําลังขั้นต่ํา 80 % FTE แตไมเกิน 100 % ไมสามารถจางไดจากมติ ครม. ใหหลีกเลี่ยงการ
จางไปกอน

/ 5.4.4 การขออนุมัติ…
-105.4.4 การขออนุมัติพนักงานกระทรวงฯ เกินกรอบ FTE 80 % แตไมเกิน 100 % จํานวน 2 อัตรา

มติที่ประชุม เห็นชอบการจางพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุข ของโรงพยาบาลปาย 1 อัตรา
สวน โรงพยาบาลแมสะเรียง ตําแหนง นายชางเทคนิค ใหดูความเหมาะสมตามเกณฑของระดับสถานบริการและใหกลับมา
พิจารณาอีกครั้ง โดยใหเหตุผลความจําเปนที่ชัดเจนขึ้น
5.4.5 การขออนุมัติยายขาราชการ เกินกรอบ FTE 80 % แตไมเกิน 100 % จํานวน 17 อัตรา

มติที่ประชุม

เห็นชอบ การขอยายตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลพะเยา
- โรงพยาบาลแมทา ตําแหนง เจาพนักงานสาธารณสุข เห็นชอบในหลักการ แตตองมีการยายที่มีการ
แลกเปลี่ยนกัน
- ตําแหนงที่เหลือใหนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดลําพูนทบทวนรายการการขออนุมัติยาย และ
โรงพยาบาลแมลานอย โดยใหรายละเอียดเพิ่มเติมประกอบการยายขาราชการ

5.4.6 การจัดสรรอัตรากําลังพนักงานราชการ (ครั้งที่ 2)
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขไดจัดสรรอัตรากําลังพนักงานราชการ (ครั้งที่ 2) ใหเขตสุขภาพที่ 1 จํานวน
31 อัตรา ดังนี้
- สวนราชการในเขตสุขภาพที่ 1 จํานวน 23 อัตรา (เขตพิจารณาจัดสรรใหจังหวัดตามสวนขาด) ขั้นตอนการ
ดําเนินการจัดสรรตําแหนงและกระจายอัตรากําลังพนักงานราชการ และไดจัดสรรพนักงานราชการครั้งที่2
- ตําแหนงที่จัดสรรตามนโยบายเรงดวน จํานวน 8 อัตรา
มติที่ประชุม - สวนราชการในเขตสุขภาพที่ 1 จํานวน 23 อัตรา (เขตพิจารณาจัดสรรใหจังหวัดตามสวนขาด) ขั้นตอน
การดําเนินการจัดสรรตําแหนงและกระจายอัตรากําลังพนักงานราชการ

/ - ตําแหนง…
-11- ตําแหนงที่จัดสรรตามนโยบายเรงดวน ให สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบริหารจัดการ สวนของ
โรงพยาบาล ใหโรงพยาบาลนั้นๆ พิจารณา
- ใหทบทวนเหตุผลที่สนับสนุนการพิจารณา
- ประธาน CHRO ขอจัดทําDraft โดยหารือรวมกับ CFO เพื่อสงรางในการพิจารณากอนวันที่
15 กุมภาพันธ 2561 เพื่อสงใหสวนกลางตอไป
ระเบียบวาระที่ 6
6.1 สํานักงานเขตสุขภาพที่ 1
6.1.1 งานกีฬาเขตสุขภาพที่ 1 (นพ.ศุภชัย บุญอําพันธ นายแพทยเชี่ยวชาญดานเวชกรรมปองกัน สสจ.แพร)
กําหนดการจัดการแขงขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ เขตสุขภาพที่ 1 ประจําป 2561 ระหวางวันที่ 23 – 24
กุ มภาพั น ธ 2561 ณ. โรงยิ มสนามกี ฬาองค ก ารบริ หารส วนจั งหวั ด แพร โดยพิ ธีเ ป ดวั นที่ 24 กุ มภาพั น ธ 2561
และกิจกรรมสั มพันธ เวลา 18.00 – 22.00 น. ณ ศูนยอาหารบานแสงจั นทร จั งหวัดแพร การเขารวมการแข งขั น
แบงเปนทีม 8 จังหวัดของเขตสุขภาพที่ 1 กีฬาที่จัดแขงขันแบงเปน 7 ประเภท งบประมาณจัดการแขงขันขอสนับสนุน
จากโรงพยาบาล ระดับ A จํานวนเงิน 80,000 บาท โรงพยาบาลระดับ S จํานวนเงิน 50,000 บาท และโรงพยาบาล
ระดับ M จํานวนเงิน 30,000 บาท
มติที่ประชุม เห็นชอบรายละเอียดการจัดงานกีฬาเขตสุขภาพที่ 1 และกําหนดการที่เปลี่ยนแปลงจะแจงที่ประชุมทราบ
ตอไป
6.2 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
6.3 ศูนยวิชาการ/โรงพยาบาลในกรม
6.4 คณะกรรมการตาง ๆ
6.4.1 สรุปงานดานการพัฒนาคุณภาพทางหองปฎิบัติการ รังสีวิทยา และ เทคนิคการแพทย เขต 1
(นพ.ไชยเวช ธนไพศาล ผูอํานวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห)
รังสีวิทยา
1. เรื่องการขาดแคลนนักรังสีการแพทย
กระทรวงมีแผนที่จะจัดสรรตําแหนงสําหรับวิชาชีพรังสีเทคนิค ไดจัดทํา MOU กับมหาวิทยาลัย 5 มหาวิทยาลัย
เพื่อใหรับนักเรียนทุนรังสีเทคนิคตามความขาดแคลนของกระทรวงสาธารณสุข จัดสรรตามเขตตางๆ โดยใชงบประมาณของ
โรงพยาบาลที่เขารวมโครงการ สัญญาการจัดสรรทุนแกนักเรียนในแตละจังหวัดเปนจํานวนเงิน 30,000 บาทตอทุนตอป
การพิจารณาจัดสรรตําแหนงบรรจุ เปนไปตามสัญญากับกระทรวงเมื่อจบการศึกษาใหไปปฏิบัติหนาที่ในโรงพยาบาลของรัฐ
ตามเงื่อนไข
2. ปญหาของการผานมาตรฐานคุณภาพทางหองปฏิบัติการรังสีวนิ ิจฉัย ของกระทรวงฯ
เขตสุขภาพที่ 1 โรงพยาบาลชุมชน 5 แหงที่ไมผานมาตรฐานคุณภาพทางหองปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย เนื่องจากไมมีนักรังสี
เปาหมาย ผานมาตรฐานคุณภาพทางหองปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยทุกโรงพยาบาล แผนการแกปญหาการขาดแคลนนักรังสี
ระยะยาวจากกระทรวง เพิ่มคาตอบแทนเปนแรงจูงใจ สงนักเรียนทุน และสรางระบบดูแลใหคําปรึกษา หรือสงนักรังสีไป
ชวย โรงพยาบาลใกลเคียง

/ 3. ปญหาเรื่อง…
-123. ปญหาเรื่องการหามนักรังสีฉีดcontrast media
แนะใหสงเรียนพยาบาลเฉพาะทางรังสี หลักสูตร 4 เดือน และทํา policy ของ รพ. เพื่อรองรับใหพยาบาลที่อบรม
มาสามารถชวยเตรียมและฉีดcontrast ได
4. เรื่องผลกระทบจากพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ.2559 ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแต 1 กุมภาพันธ 2560
เทคนิคการแพทย
1. การจัดทํารายงานและราคาอางอิงวัสดุวิทยาศาสตรการแพทยเขตสุขภาพที่ ๑ ประจําป ๒๕๖๑
โดยใชเกณฑการกําหนดราคาอางอิง โดยแยกตามกลุมระดับโรงพยาบาล A S M1 M2 F1 F2 F3
2. การดําเนินการเครือขายการสงตรวจทางหองปฏิบัติการ (node) เขตสุขภาพที่ ๑
มี 4 จังหวัด มีโรงพยาบาลที่เปน nodes คือ
โรงพยาบาลแมจัน จังหวัดเชียงราย, โรงพยาบาลเกาะคา จังหวัดลําปาง, รพ.เชียงคํา จังหวัดพะเยา และ
โรงพยาบาลสันทราย โรงพยาบาลสันปาตอง โรงพยาบาลฝาง โรงพยาบาลจอมทอง จังหวัดเชียงใหม พบวายังตอง
พัฒนาดานการเรียกเก็บเงิน, การนําสงตัวอยาง และระบบสารสนเทศเพื่อรายงานผล
3. ผลการพัฒนาคุณภาพเครือขายหองปฏิบัติการดานการแพทยและสาธารณสุขในเขตสุขภาพที่ ๑
เปาหมายของหองปฏิบัติการที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหองปฏิบัติการคือ ๑๐๐%
4. นโยบายความปลอดภัยในการใหเลือด
โดยหองปฏิบัติการทางธนาคารเลือดตองผานการรับรองรายการทดสอบทางธนาคารเลือดตามมาตรฐานสากล (ซึ่ง
โรงพยาบาลทั้งหมดในเขต 1 ยังไมผาน ISO แตผานแค LA) เปาหมายใหนํารองในเครือโรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราช ทุกแหงกอน สําหรับในเขตสุขภาพที่ ๑ มี 3 แหง ไดแก รพ.สมเด็จพระยุพราชปว จ.นาน รพ.สมเด็จ
พระยุพราชเดนชัย จ.แพร และ รพ.สมเด็จพระยุพราชเชียงของ จ.เชียงราย : ผานมาตรฐาน 1 แหงคือ รพ.สมเด็จ
พระยุพราชปว จ.นาน
มติที่ประชุม ขอใหผูบริหารศึกษาขอมูล เนื่องดวยหลายเรื่องที่เสนอเปนที่นาสนใจ เนนเรื่องราคา LAB ใหทบทวน
กํากับติดตามขอมูล และหามาตรการในการตอรอง
ปดประชุมเวลา 16.30 น.
นายกิจพิพัฒน อินตะแกว นักวิชาการสาธารณสุข
นางอําภา ทองประเสริฐ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
ผูบันทึกและสรุปรายงานการประชุม

