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บทนา
กระทรวงสาธารณสุข ได้มีการจัดการประชุม
เพื่อระดมความคิดเห็นของผู้บริหารระดับสูง เพื่อปฏิรูป
กลไกการขั บ เคลื่ อ นการด าเนิ น งานของกระทรวง
สาธารณสุข (Retreat) ประจาปี 2561 ซึ่งมีข้อสรุปทิศ
ทางการปฏิรูป ดังนี้ 1.ระบบบริหารด้านสุขภาพ คือ มี
นโยบายสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ (National Health Policy
Board) เพื่อกาหนดทิศทาง นโยบายหลั กด้านสุ ขภาพ
เชื่อมโยง และบูรณาการ นโยบายสู่ การปฏิบัติ พร้อม
ก ากั บ ติ ด ตามและประเมิ น ผล 2.ระบบบริ ก ารและ
คุ้มครองผู้บริ โ ภค เน้นการมีส่ ว นร่ว มจากภาคประชา
สั ง คมออกแบบระบบบริ ก ารปฐมภู มิ ใ ห้ เ ข้ ม แข็ ง และ
คุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค โดยเพิ่ ม ความรอบรู้ ด้ า นสุ ข ภาพ
รองรับสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมผู้สูงอายุ รวมถึงโรค
ที่ไม่ติดต่อเรื้อรัง 3.ข้อมูลสารสนเทศและกาลังคน โดย
นาเทคโนโลยีมาพัฒนาโรงพยาบาลรองรับสังคมดิจิทัล
เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่ทันสมัย สะดวก
รวดเร็ว รวมทั้งการพัฒนา และการกระจายอัตรากาลัง
4.การปฏิรูประบบการเงินการคลัง โดยการจัดชุดสิทธิ
ประโยชน์หลัก เพิ่มความครอบคลุมหลั กประกันสุขภาพ
จัดหาแหล่งรายได้เพิ่มเติม เป็นต้น ซึ่งในการดาเนินงานในทุกด้าน บุคลากรทุกคนมีความสาคัญอย่างมากใน
การขับเคลื่อนองค์กร โดยเฉพาะผู้นาถือเป็นกลไกสาคัญในการผลักดันการดาเนินให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
ประกอบกับการมีคณะกรรมการนโยบายสุขภาพระดับเขตสุขภาพ ทาหน้าที่บูรณาการทางานกับทุกภาคส่วนใน
พื้นที่ เพื่อให้การขับเคลื่อนการดาเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิท ธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ สานักงาน
เขตสุขภาพที่ 1 โดยคณะกรรมการพัฒนายุทธศาสตร์ และบริหารสารสนเทศ เขตสุขภาพที่ 1 จึงได้มีการจัด
ประชุมเพื่อปฏิรูปกลไกการดาเนินงานของเขตสุขภาพที่ 1 (Retreat) ประจาปีงบประมาณ 2561 และ
วางแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เขตสุขภาพที่ 1” เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ นโยบายการบริหารจัดการ การระดมความคิดเห็นจากผู้บริหาร เพื่อนามาสู่การปรับ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการดาเนินงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ ยนแปลงไป ตลอดจนขับเคลื่อน
นโยบายให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งหมด จานวน 120 คน
การจัดกิจกรรมในครั้ง นี้ ประกอบด้วย การวิเคราะห์ภาพรวมการดาเนินงาน, การนาเสนอ
ปั ญหาของการดาเนิ น งานตามแผนยุ ทธศาสตร์ เขตสุ ขภาพที่ 1 ประจาปีงบประมาณ 2561 และการวาง
แผนการขับเคลื่อนการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ในปีงบประมาณ 2562 โดยเน้นการบริหารจัดการใน
ระดับเขตสุขภาพ มีการกาหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน เพื่อให้สามารถนาแผนยุทธศาสตร์ไปสื่อสารสู่ การ
ปฏิบัติ ได้อย่างมีเป้าหมายและมีทิศทางเดียวกัน
แพทย์หญิงสุวรรณา ตีระวณิชย์
ประธานคณะอนุกรรมการด้านพัฒนายุทธศาสตร์ เขตสุขภาพที่ 1
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เปิดการประชุม

นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 กล่าวเปิด
การประชุมด้วยการ พูดถึงนโยบาย ABCD (AI, Block chain, Cloud และ Data ( big and small) โดยเฉพาะ
Block chain เป็นพื้นฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูล /เป็นเทคโนโลยีการจัดการข้อมูล ถ้าใช้ Block chain ในการ
จัดเก็บข้อมูลผู้ป่วยสามารถทราบข้อมูลของผู้ป่วยได้ทุกหน่วยบริการ ทาให้กระทรวงสาธารณสุข ให้ความสนใจ
เป็นอย่างมาก โดยรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขได้กล่าวจากการ Retreat กระทรวงสาธารณสุข เรื่องการนา
ข้อมูลที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์น้อยมาก และสาหรับเขตสุข ภาพที่ 1 มีฐานข้อมูลมากพอสมควร ส่วนใหญ่เป็น
ฐานข้อมูลที่เรียกว่า Data Warehouse และการนาข้อมูลไปใช้ยังไม่ดีเท่าไหร่ ซึ่งเป็นประเด็นสาคัญที่ต้อง
ปรับการนาข้อมูลมาใช้ โดยใช้อย่างไรให้เกิดประโยชน์ และมีความเหมาะสม เพราะส่วนใหญ่ข้อมูลที่ใช้เป็น
Structural Data เป็นข้อมูลที่ถูกจัดเรียงเรียบร้อยแล้ว เช่น HDC อยากให้มีการนา Structural Data ที่มีอยู่
มาใช้ให้มากขึ้น สามารถใช้ในการบริหารจัดการ เพราะ“ข้อมูลเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสาคัญมากขึ้นและเป็น
ประเด็นที่อยากเน้น”
การออกแบบระบบ การดาเนินงานของเขตสุขภาพอาจต้องการรูปแบบในการดาเนินงานใหม่ๆ เช่น
การเกิด Innovation ซึ่งการออกแบบไม่ใช่เรื่องง่าย และไม่ได้เกิดขึ้นพาะในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง อยากได้ Service
model ให้ไปศึกษา กฎของออตตาวา ชาร์เตอร์ ในเรื่องการออกแบบระบบบริการ หรืออาจจะใช้ระบบ ABCD
มาเชื่อมโยง และอยากได้ New service model อยากให้ ล องคิด ลองลงมือปฏิบัติ พัฒ นาการดาเนินงาน
เพื่อให้ได้ New service model ออกมา
สาหรับปัญหาด้านสาธารณสุขของเขตสุขภาพที่ 1 เป็นเพราะว่าเขตสุขภาพที่ 1 มีบริบทที่แตกต่าง
กับเขตบริการอื่นๆ อย่างเห็นได้ชัดเจน มีปัญหาบางเรื่อง ที่เป็นปัญหาเฉพาะพื้นที่ ไม่เหมือนกับเขตสุขภาพอื่นๆ
เช่น COPD, TB จากข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี มีจานวนผู้ป่วยตายเพิ่มขึ้นเป็นจานวนมาก รวมถึงปัญหา การฆ่าตัวตาย
, การดื่มสุราเป็นจานวนมาก, สูบบุหรี่พอสมควร, ผู้สูงอายุ มีจานวนมากกว่าพื้นที่อื่น อัตราเพิ่มประชากรติดลบ
เป็นต้น อยากให้ทบทวนการดาเนินงานให้ครอบคลุม
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สาหรับการปฏิรูปข้อมูล เขตสุขภาพที่ 1 ให้
ยึ ด ตามนโยบายและแนวทาง ของ ประธาน
คณะอนุ ก รรมการด้ า นพั ฒ นายุ ท ธศาสตร์ เขต
สุขภาพที่ 1 นาเสนอในที่ประชุมฯ และเน้นอยากให้
เขตสุขภาพมีค วามเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ
ส านักงานเขตสุ ขภาพ ความคาดหวั งของหน่วยงาน
ส่ ว นกลางที่มีต่อส านั กงานเขตสุ ขภาพ มองว่า ต้อง
เข้มแข็ง สามารถบริหารจัดการทั้งเขต ใน 8 จังหวัดให้
ได้ จากที่ผ่านมาอาศัยคนในจังหวัดมาช่วยดาเนินงาน
ระดับเขต สานักงานเขตยังไม่มีบุคลากรจัดการในภาพ
เขต เช่น CHRO ให้ เชียงรายทา หลั งจากที่แบ่งงาน
แล้วจะได้ขับเคลื่อน ช่วยกันทางานไปทั้งเขต สามารถ
เชื่อมโยงข้อมูลได้ในระดับ รพ. ,ผู้ปฏิบัติงานได้อย่างไร
ไม่ต้องทาทุกแทร็ค/สาขา งานประจายังทาอยู่แต่อาจจะเน้นบางเรื่องที่สาคัญ เพื่อให้การดาเนินงานขับเคลื่อน
ไปได้ ดังนั้น สานักงานเขตจึงมีบทบาทสาคัญในการดาเนินงาน ข้อมูลทั้งหมดต้องอยู่ในมือ ไม่จาเป็นต้องพึ่ง
จังหวัดอื่น ที่สาคัญคือการ บูร ณาการงานข้ามกลุ่มงาน นาข้อมูลมาจัดการแลกเปลี่ยนกัน เพื่อนาไปสู่การ
วางแผน กากับติดตาม ที่ดี
และการแบ่งงานเพื่อดาเนินงานปี 2562 ด้าน PP&P เน้นเรื่องการส่งเสริมป้องกัน การ
ดาเนินงานเรื่องมหัศจรรย์ 1000 วัน ยังต้องการความต่อเนื่องในการดาเนินงาน เช่น สมดีสมส่วน เขต 1 ยัง
ต่ากว่าเกณฑ์ และ เรื่อง Health literacy เป็นเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ต้องเข้าถึง และมีความเข้าใจ
ได้ ยกตัวอย่างเรื่อง ปัญหาโรค NCD ของเขต 1 ได้ให้ข้อแนะนากับกลุ่มเครือข่าย พชอ. เขต 1 ให้ขับเคลื่อน
กิจกรรม ลดเหล้า เลิกบุหรี่ ชวนออกกาลังกาย หรือตัวอย่างการดาเนินงานที่มีอยู่แล้ว เช่น รูปแบบการดูแล
ผู้สูงอายุในชุมชน ศูนย์ฮอมฮัก จังหวัดพะเยา ด้าน Service เรื่อง ระบบบริการและการส่งต่อ ( Refer )
อยากให้จังหวัดชัดเจน การยกฐานะและขยายศักยภาพ ที่ไหนจะกาหนดเป็น Node ระดับ M1 หรือ M2 ส่วน
รพ. ระดับ A อย่าเพิ่งขอตึกเพิ่มขึ้น ควรจะเน้นการขยายศักยภาพ และการดาเนินของ สาขา Service Plan
ในระดับเขต มีมากเกินไป ควรมีการบริห ารจัดการใหม่ อาจจะทาในเฉพาะที่เป็น PA หรือ เฉพาะประเด็น
สาคัญในพื้นที่ เช่น COPD TB ดื่มสุรา สูบบุหรี่ ผู้สูงอายุ ด้าน HR ควรมีการบริหารจัดการระบบในการพัฒนา
บุคลากร มีการสร้างความผูกพันของบุคลากรในระบบอย่างไร ที่ไม่ทาให้เกิดการร้องเรียน ด้านการเงินการคลัง
การดาเนินงานที่ผ่านมาของระบบบัญชีมีทั้งดีบ้างและไม่ดีบ้าง ควรดาเนินการให้มันดีและมีมาตรฐาน และควร
นาข้อมูลไปใช้เพื่อให้เกิดการพัฒนา และเน้นการพัฒนา IPD ให้โรงพยาบาลมีศักยภาพ ประชาชนไว้วางใจและ
ลดความแออัดในโรงพยาบาล และ ด้านข้อมูล ต้องการระบบข้อมูล การบูรณาการข้อมูล การวางเชิงระบบ
ABCD มีทีมมาช่วยคิดช่วยทา มากกว่าการหาโปรแกรมย่อยๆ มาดาเนินงาน
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ข้อมูลทัว่ ไป เขตสุขภาพที่ 1

วิสัยทัศน์ เขตสุขภาพที่ 1
“เขตสุขภาพล้านนา เป็นองค์กรหลักในการ
ประสาน สนับสนุน และจัดการระบบสุขภาพสู่
ความเป็นเลิศ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี อย่าง
ยั่งยืน”
ความหมายของภาพ
1. สิ่งที่อยู่ด้านในวงกลม หมายถึง การให้บริการ
และระบบบริ ก าร โดยประชาชนมี สุ ข ภาพที่ ดี
สามารถดูแลสุขภาพตนเองได้ พึ่งพาระบบบริการ
เฉพาะเท่าที่จาเป็น มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง 5
กลุ่มวัยมีระบบบริการที่มีคุณภาพ มีระบบส่งต่อ ที่
รวดเร็ว และมีศักยภาพที่พร้อมในการแข่งขันสู ง มี
เรื่อง self-care ที่ดี
2. วงกลมด้านนอก หมายถึง เขตสุ ขภาพที่ 1 มี
เสถียรภาพทางด้านการเงิน มีภาคีเป็นเครื อข่ าย
ร่วมกับองค์กรต่างๆ ในชุมชนอย่างเป็นระบบ
3. มือทั้งสองข้างใต้ภาพ หมายถึง องค์กรภาครัฐ และ
องค์กรภาคเอกชน มีสัญลักษณ์หน่วยงานต่างๆทั้ ง
ภาคเอกชน และภาครัฐ คือ กลุ่มบุคลากรที่ทางาน
ด้านสหวิชาชีพ สาธารณสุข โดยมีการอภิบาลระบบ
การทางานร่วมกันด้วยใจ
4. ช่ อ ชั ย พฤกษ์ หมายถึ ง การประสบความส าเร็ จ ประกอบไปด้ ว ย ค าส าคั ญ ได้ แ ก่ quality (คุ ณ ภาพ),
efficiency (ประสิ ทธิภ าพ), accessibility (การเข้าถึง) และ Moral (มีความเป็นธรรม) เปรียบเสมือนการ
อภิบาลระบบการทางานร่วมกันด้วยใจ
5. มงกุฎ หมายถึง มีความเป็นเลิศ โดยมีเขตสุขภาพเป็นเพชรยอดมงกุฎ
พันธกิจ
1. พัฒนาระบบการสนับสนุนและขับเคลื่อนระบบสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ
2. ส่งเสริมการทางานแบบบูรณาการภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
3. บริหารจัดการและสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุขในเครือข่ายอย่างมีธรรมาภิบาล
4. พัฒนาระบบการควบคุม กากับ ประเมินผลของเครือข่าย
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1. ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิศาสตร์ และข้อมูลทั่วไป
เขตสุขภาพที่ 1 ตั้งอยู่ในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ครอบคลุมพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่
จังหวัด เชียงใหม่ ลาพูน แม่ฮ่องสอน ลาปาง แพร่ น่าน เชียงราย และ พะเยา มีประชากรจานวน 5,870,510 คน
(ชาย 2,871,101 คน, หญิง 2,999,409 คน) มีพื้นที่ประมาณ 93,690.85 ตารางกิโลเมตร ภูมิประเทศของ
ภาคเหนือเต็มไปด้วยขุนเขาน้อยใหญ่สลับซับซ้อน พื้นที่ทางด้านตะวันตกสุดของประเทศ ที่อาเภอแม่สะเรียง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน พื้นที่ทางด้านเหนือสุดของประเทศ ที่อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย จุดสูงสุดของประเทศ
ที่ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งมีประชาชนกลุ่มชาติพันธ์ และประชากรแฝง ได้แก่ อาข่า (Akah) หรือ
อีก้อ, ลาหู่ (LAHU) หรือ มูเซอ,ม้ง, ดาราอั้ง (Dara-ang) หรือ ปะหล่อ, จีนยูนนาน ( Chinese Yunnan ) หรือ จีน
ฮ่อ (Haw),ลีซู (Lishu) หรือ ลีซอ, เมี่ยน (Mien) หรือ เย้า (Yao), ไทใหญ่, คะฉิ่น (Kachins), กะเหรี่ยง (KAREN)
“ปกาเกอญอ” และ มีจุดผ่านแดนถาวร ไทย - พม่า 4 จุด จุดผ่อนปรน ไทย - พม่า 10 จุด จุดผ่านแดนถาวร ไทย
- ลาว 3 จุด จุดผ่อนปรน ไทย - ลาว 9 จุด และ พื้นที่พักพิงชั่วคราว สาหรับผู้หนีภัยการสู้รบ จากพม่า 4 แห่ง
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์, ประเทศลาว
ทิศใต้
ติดต่อกับ
จังหวัดอุตรดิตถ์, จังหวัดพิษณุโลก
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ
จังหวัดสุโขทัย, ประเทศลาว
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ
จังหวัดตาก
เขตสุ ขภาพที่ 1 หรื อ เขตสุ ขภาพล้ านนา มีการบริหารจัดการงานในรูปแบบ 1) Seamless
Health ; การขับเคลื่อนระบบสุขภาพให้มีประสิทธิภาพแบบไร้รอยต่อ 2) Service Network Self-containment
; การบริหารงานแบบเครือข่ายบริการสุขภาพ ล้านนา จานวน 3 ล้านนา 3) Resource sharing ; การพึ่งพาตนเอง
อย่างยั่งยืน โดยภาคประชาชนมีส่วนร่วม ในการดูแลตนเองด้านสุขภาพ และ 4) Resource sharing ; การบริหาร
ทรัพยากร คน เงิน ของ ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยพัฒนาระบบสนับสนุนและขับเคลื่อนระบบสุขภาพให้มี
ประสิทธิภาพ ส่งเสริมการทางานแบบบูรณาการ มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการระบบสุขภาพ
แบบ 1 Region 1 Data และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา มีผลงานเด่นเกิดขึ้นในพื้นที่มากมาย โดย
ผลงานที่โดเด่นที่สุด คือ MCH HR1 เป็นการดาเนินงานมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก โดยการขับเคลื่อน MCH
board อย่ างเป็ นระบบ ประกาศ Zero MMR จาก PPH, PIH และกาหนดเป้ าหมาย นโยบายจังหวัด พัฒนา
provincial network ตลอดจนการพัฒนาระบบการส่งต่อ fast track อนามัยแม่และเด็ก
2. ข้อมูลประชากรรวม จาแนกรายรายจังหวัด

ล้านนา
1

เชียงใหม่
ลาพูน
แม่ฮ่องสอน
2,431,846
คน

ล้านนา 2

ล้านนา 3

ลาปาง
แพร่
น่าน
1,673,949
คน

เชียงราย
พะเยา
1,764,715
คน

รวม 5,897,798 คน
แหล่งอ้างอิง; จากสานักทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 2560
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3. จานวนและระดับสถานบริการ เขตสุขภาพที่ 1

แหล่งอ้างอิง; ข้อมูล ณ วันที่ 9 ต.ค. 60 กองนโยบายและแผน กระทรวงสาธารณสุข
4. ข้อมูลประชากร จาแนกตามสิทธิ์การรักษา ปี 2561

จังหวัด

ข้าราชการ /
รัฐวิสาหกิจ
คน

เชียงใหม่ 102,378
ลาพูน
30,430
ลาปาง
61,238
แพร่
38,086
น่าน
37,065
พะเยา
28,311
เชียงราย 74,491
แม่ฮ่องสอน 18,774

ประกันสังคม

UC ทั้งหมด

ร้อย
ร้อย
ร้อย
คน
คน
ละ
ละ
ละ
8.16 161,686 12.88 936,927 74.66
8.39 60,983 16.81 285,060 78.58
10.92 72,549 12.94 443,014 79.01
12.14 26,754 8.53 265,318 84.56
10.28 34,175 9.48 306,439 84.99
7.34 46,337 12.02 321,961 83.53
7.62 82,707 8.46 743,652 76.03
8.98 11,033 5.28 170,920 81.77

ต่างด้าว/ชาระ
เงินเอง
คน
38,800
9,344
17,838
4,237
5,592
3,574
43,501
11,248

ร้อย
ละ
3.09
2.58
3.18
1.35
1.55
0.93
4.45
5.38

สิทธิ์ว่าง
คน
64,971
9,541
48,592
10,835
58,229
23,924
79,410
9,315

หมายเหตุ :: ข้อมูลแฟ้มประชากรและแฟ้มสิทธิจาก 43 แฟ้มวันที่ประมวลผล ณ 26 ตุลาคม 2561
Retreat เขตสุขภาพที่ 1 | ประจาปี 2562

ร้อย
ละ
5.18
2.63
8.67
3.45
16.15
6.21
8.12
8 4.46

5. จานวนเตียงควรมีตามมาตรฐาน เขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ 2560

จังหวัด

เชียงใหม่
แม่ฮอ่ งสอน
ลาพูน
ลาปาง
แพร่
น่าน
เชียงราย
พะเยา
รวม

ประชากร
(คน)

จานวน
แพทย์

1,610,459
275,884

489
64

405,918
744,945
630,386
476,409
1,282,544
471,253
5,897,798

99
286
139
150
402
142
1,771

ปชก
ต่อ
แพทย์
3,293
4,311
4,100
2,605
4,535
3,176
3,190
3,319
3,330

จานวน
เตียง
2,069
420
661
1252
803
910
1,652
812
8,579

จานวนเตียง
ควรมี
ตามมาตรฐาน
4,026
690
1,015
1,862
1,576
1,191
3,206
1,178
14,744

เตียง/
10000
ปชก.
12.85
15.22
16.28
16.81
12.74
19.10
12.88
17.23
14.55

 จานวนเตียงควรมีตามมาตรฐาน รวมทั้งเขต = 14,744 เตียง
 และ เมื่อเทียบกับค่ามาตรฐาน 25 เตียง / 10,000 ปชก.
เขตสุขภาพที่ 1 = 14.55 เตียง ( ต่ากว่ามาตรฐาน / เตียงขาด )
6. การบริหารจัดการระดับศูนย์ความเชี่ยวชาญ เขตสุขภาพที่ 1 ( เป้าหมาย ปี 2565 )
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7. ทิศทางการพัฒนาสถานบริการสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 1 ระยะ 5 ปี ( 2561 – 2565 )
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การปฏิรูปกลไกการดาเนินงานด้าน
สาธารณสุข ของเขตสุขภาพที่ 1 ( Retreat )
การประชุ ม ฯ เริ่ ม ต้ น จาก แพทย์ ห ญิ ง สุ ว รรณา
ตี ร ะวณิ ช ย์ ผู้ อ านวยการโรงพยาบาลแพร่ ประธาน
คณะอนุกรรมการด้านพัฒนายุทธศาสตร์ เขตสุขภาพที่ 1
ได้ชี้แจงที่มาของการประชุมฯในครั้งนี้ ว่า “ เราจะเริ่มจาก
การสรุ ป ปั ญหาของการดาเนิ น งานในช่ว งปี 2560-2561
ที่ ผ่ า นมา และขณะนี้ ป ระเทศไทยได้ มี ก ารปฏิ รู ป ด้ า น
สาธารณสุข และกระทรวงสาธารณสุขได้ Retreat ไปหลาย
รอบแล้ว ถ้าเรายังดาเนินงานในรูปแบบเดิมๆเหมือนที่ผ่าน
ก็ จ ะก้ า วไปไม่ ทั น กั บ เขตสุ ข ภาพอื่ น ๆ โดยเบื้ อ งต้ น ได้
ปรึกษาหารือกับผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต
สุขภาพที่ 1 ว่า แนวทางการดาเนินงานของเขตสุขภาพที่ 1
ในปี 2562 จะออกมาในรูปแบบไหน ท่านอยากให้เปลี่ยน
แนวคิดการดาเนินงานใหม่ ดังนั้นในการขับเคลื่อนแผนการ
ดาเนินงานในปีนี้ จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปจากปีก่อนๆ จะเน้นในเรื่องพัฒนาเชิงระบบมากขึ้น ”
แพทย์หญิงสุวรรณา ตีระวณิชย์ กล่าวต่อว่า เราจะเริ่มจากการวิเคราะห์สถานการณ์หา GAP จาก
การดาเนินงานที่ผ่านมา โดยของปีงบประมาณ 2560 ขับเคลื่อนโดยใช้กลไกคณะกรรมการแบบ CIPO ร่วมกับ
Service Plan แต่การดาเนินก็ยังขาดความเชื่อมโยง ต่างคนต่างขับเคลื่อนเกิดการดาเนินงานแบบแตกแยก
ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ 2560
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แผนยุ ท ธศาสตร์ เขตสุ ข ภาพที่ 1 ปี ง บประมาณ 2560 มุ่ ง เน้ น พั ฒ นาระบบสนั บ สนุ น
ขับเคลื่อนระบบสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการทางานแบบบูรณาการภายในหน่วยงานและระหว่าง
หน่ ว ยงานทั้งภาครั ฐและเอกชน บริ ห ารจัดการและสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่ว ยงานสาธารณสุ ขใน
เครือข่ายอย่างมีธรรมาภิบาล พัฒนาระบบการควบคุม กากับ ประเมินผลของเครือข่าย โดยใช้แนวทางการ
ดาเนินงานตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข)
โดยมี 8 ยุทธศาสตร์สาคัญ ดังนี้
1. สร้างระบบจัดการเชิงรุกโรคสาคัญ
2. สร้างความเข้มแข็งการจัดบริการปฐมภูมิโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
3. ส่งเสริมระบบจัดการภัยพิบัติเข้มแข็งแบบบูรณาการ
4. สร้างความเข้มแข็งการจัดการสุขภาพภาคประชาชน (Self-Care)
5. เพิ่มขีดความสามารถของระบบบริการสุขภาพและศูนย์ความเชี่ยวชาญทางการแพทย์ (Excellent Center)
6. ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม งานวิจัย ระบบสุขภาพ
7. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการระบบสุขภาพ (1 Region 1 Data)
8. พัฒนาและสนับสนุนการบริหารจัดการระบบสุขภาพ
โดยใช้เครื่องมือ Essential task ในการกากับติดตามและขับเคลื่อนแบบบูรณาการตามภารกิจสาคัญ
กระทรวงสาธารณสุ ขประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้านบริหาร เขตสุขภาพที่ 1 (CIPO) ซึ่งมีประเด็น
ยุทธศาสตร์ 5 สร้าง 5 เสริม และ 4 สนับสนุน ซึ่งประกอบด้วย
5 สร้าง
1. สังคมผู้สูงอายุ (Aging society)
2. ลดการเสียชีวิตของมารดา (Maternal dead)
3. พัฒนาการเด็ก / เด็กอ้วน (Child development)
4. พัฒนาการดาเนินงานป้องกันควบคุมโรควัณโรค (TB)
5. แก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD: DM /HT, Stroke, COPD)
5 เสริม
1. Long term care บูรณาการ 5 กลุ่มวัย 6 กลุ่มเป้าหมาย เขตสุขภาพที่ 1 (ภาพรวมใน การบริหาร
จัดการ ทั้งในมิติ ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษา ฟื้นฟู)
2. พัฒนาการดูแลผู้ป่วย Sepsis
3. พัฒนาสารสนเทศระบบการส่งต่อผู้ป่วยด้วยโปรแกรมระบบ Thai Refer
4. ระบบบัญชาการเหตุการณ์ในภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Incident Command System: ICS)
5. ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Reasonable Drug Use: RDU)
4 สนับสนุน
1. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการระบบสุขภาพ (1 Region 1 Data)
2. ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม งานวิจัย ระบบสุขภาพ
3. พัฒนาและสนับสนุนการบริหารจัดการระบบสุขภาพ
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการระบบสุขภาพ
12
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และในปีงบประมาณ 2561 จึงปรับรูปแบบการดาเนินงานโดยเน้นแบบบูรณาการ ระหว่าง CIPO กับ
Service Plan ให้มีการขับเคลื่อนร่วมกัน ในการจัดทาแผนในครั้งนั้น นพ.ไพศาล ธัญญาวิชกุล สาธารณสุข
นิเทศก์ เขต 1 ได้ให้ข้อเสนอแนะว่าจะต้องเกิด Innovention โดยใช้หลักการ VIP มาช่วยขับเคลื่ อน จึงมีการ
จัดตั้ง คกก. แบบ Cluster จัดกลุ่มได้ทั้งหมด 7 Cluster และ 2 Special issue และมี 6AB เป็นเครื่องมือในการ
ขับเคลื่อนและกากับติดตาม
ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ 2561

ปีงบประมาณ 2561 จัดทาแผนยุทธศาสตร์ ตาม 4 excellence ให้ครอบคลุมปัญหาสุขภาพของ
เขตสุขภาพที่ 1 และตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข โดยพัฒนาต่อยอดจากการดาเนินงานของปี
2560 ทาให้เกิดแผนปฏิบัติการแบบบูรณาการตาม 4 Excellence เขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ 2561
ดังนี้

Retreat เขตสุขภาพที่ 1 | ประจาปี 2562
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แต่รูปแบบการดาเนินงานของทั้ง 2 ปี ที่ผ่านมา ทาให้เกิดการสับสน รวมทั้งตัวบุคคลเอง ที่เป็น
คณะกรรมการหรือคณะทางาน ต้องรับผิดชอบหลายๆงาน ทาให้เกิดความยุ่งยากในการวางแผนขับเคลื่อน
แผนงานร่ ว มกั น จึ ง ท าให้ ป ระเด็ น ส าคั ญ ๆ ที่ ต้ อ งเร่ ง แก้ ไ ขหรื อ พั ฒ นา ของระดั บ เขต และจั ง หวั ด ไม่
ครอบคลุมขาดหายไป และปัญหาส่วนใหญ่ที่พบเป็นประเด็นการประเมินผลและกากับติดตาม ที่ดาเนินงาน
ค่อนข้างยาก หากเราสามารถสรุป Big Fall ของการทาแผนในปีที่ผ่านๆมา หาจุดอ่อนและแก้ไขจุดอ่อน ปิด
จุ ดอ่อนนั้นๆให้ เต็ ม หากสามารถทาแผนตั้งแต่ Formulation ลงมาได้นั้น จะทาให้มองเห็นปัญหาได้อย่าง
ครอบคลุม และในการประชุมครั้งนี้มีผู้บริหาร นพ.สสจ. ผอ.รพ.ศูนย์ ผอ.รพ.ทั่วไป มาร่วมประชุมฯ ด้วย ซึ่งท่าน
ผู้บริหารจะได้ช่วยกันมองในมุมมองที่กว้างขึ้นนอกเหนือจากนโยบายที่สั่งลงมาให้ปฏิบัติ รู้บริบทของพื้นที่
ปัญหาที่สาคัญ จังหวัดไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ต้องอาศัยบริบทของเขตในการช่วยกันขับเคลื่อน
Retreat เขตสุขภาพที่ 1 | ประจาปี 2562

14

 ปัญหาของการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ แบบบูรณาการ ตาม 4 Excellence เขตสุขภาพที่ 1
ปีงบประมาณ 2561

วิเคราะห์ข้อมูล / วางแผนเพิ่มความเข้มแข็ง
ของการทางาน โดยเน้นการบริหาร
1. สรุปการทางานที่ผ่านมา
- ผลงานที่ประสบความสาเร็จ
- ส่วนที่เป็นโอกาสพัฒนา/เร่งดาเนินการ
2. ปัญหาของการบริการ/หน่วยบริการในเรื่องดังกล่าว
- มีความสาคัญระดับเขต
- เป็นประเด็นในภาพรวมของเขต
( อะไรเป็นจุดที่เป็นปัญหารุนแรงไม่ใช่การแก้ไข
ปัญหาตามนโยบายส่วนกลาง )
3. ข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหาในภาพเขต
- ที่มีความจาเป็นแก้ไขหรือปรับเปลี่ยน
- กลยุทธ์ที่ใช้ในการดาเนินงาน
 ชี้เป้าการแก้ไขหรือพัฒนาให้ชัดเจนได้
 เพื่อใช้ทรัพยากรที่มีจากัด ได้อย่างคุ้มค่า

สรุปประเด็น

1. ประเด็นปัญหาสาคัญที่จะขับเคลื่อนใน
ระดับเขต โดยจัดเรียงลาดับความสาคัญ
2. ข้อเสนอแนวทางการดาเนินงานในภาพรวม
ระดับเขต
 แก้ไขปัญหาหรือปรับปรุง
 การบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหา
นั้นๆ
 ผลงานเด่นที่ควรส่งเสริมให้เป็นจุด
แข็ง
 การพัฒนานวัตกรรม
3. สรุปแผนการดาเนินงานในปี 2562
และกาหนดผู้รับผิดชอบระดับเขต
15
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และทั้งนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขได้ Retreat โดยจะเห็นว่ามีประเด็นหลักๆ ดังนี้
1. การปฏิรูปโครงสร้าง ; โดยจะมุ่งเน้นในสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและ
สานักงานเขตสุขภาพ

16
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2. การปฏิรูปการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภค

17
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3. การปฏิรูปด้านกาลังคน

18
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4. ประเด็นการปฏิรูปข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Infrastructu

5. ประเด็นการปฏิรูปด้านการเงินการคลัง

19
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สรุปผลการประชุม กลุม่ ที่ 1 การบริหารจัดการด้าน PP&P
กลุ่มที่ 1 PP&P มี นพ.นายจตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็น
ประธานกลุ่ม และมี พญ.นงนุชภัทร อนันตนพผู้อานวยการศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ เป็นรองประธานฯ
ได้ข้อสรุปดังนี้
ประเด็นที่ 1 ผลงานที่ประสบความสาเร็จ
1) แม่และเด็ก (แม่ตาย)
2) ผู้สูงอายุ (ความเข้มแข็งของเครือข่าย)
3) ฆ่าตัวตาย ( อัตราฆ่าตัวตายลดลงแต่ยังสูงกว่าระดับประเทศ)
4) Green & Clean community ( การจัดการสิ่งแวดล้อมและขยะ จังหวัดน่านได้รับรางวัลระดับประเทศ )
ประเด็นที่ 2 ผลงานที่เป็นโอกาสพัฒนา/เร่งดาเนินการ
1) พัฒนาการเด็ก (โภชนาการ ผอม เตี้ย อ้วน, IQ ต่า)
2) TB (เสียชีวิตอันดับ 1 จากการรักษา,การค้นหา)
3) NCD (แนวทางการดาเนินงานไม่เต็มที่ , การลงข้อมูล HDC, การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม, การสื่อสาร
ความเสี่ยง, system manager, ผลการรักษาค่อนข้างต่า)
4) ยาเสพติด, บุหรี่, แอลกอฮอล์
5) สังคมผู้สูงอายุทาให้เกิดปัญหาการดูแลผู้สูงอายุ, palliative care, สุขภาพจิต, การส่งเสริมสุขภาพยังน้อย
6) คุ้มครองผู้บริโภค (ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้มาตรฐาน, ระบบการเฝ้าระวัง)
7) COPD (ปัญหาเฉพาะถิ่น)

20
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ประเด็นที่ 3 การออกแบบกระบวนการ การขับเคลื่อนงาน PP&P เขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
3.1 กระบวนการการขับเคลื่อนงาน PP&P

3.2 การวัดผล แบบ 3 มิติ ในระบบ PP&P

21
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ประเด็ น ที่ 4 กลไกในการขั บ เคลื่ อ น ; กลไก
ระบบสุ ข ภาพอ าเภอ ต าบล ชุ ม ชน ครอบครั ว
“ระบบบริ ก ารที่ มี ค วามเชื่ อ มโยงกั บ ชุ ม ชน, มี
ความต่อเนื่องในบริการ, ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การคิดและนาทรัพยากรในพื้นที่มาใช้ประโยชน์ ”
( Integrated care & Collaboration with
community service)

ประเด็นที่ 5 มาตรการแก้ไขปัญหา ได้แก่
1) มหัศจรรย์ 1,000 วัน ( 0-5 ปี )
2) ส่งเสริมบทบาทผู้ปกครองในการใช้เครื่องมือด้านแม่และเด็ก เช่น DSPM ตั้งแต่ช่วงตั้งครรภ์
3) ส่งเสริมให้ประชาชนมี health literacy “ลดเหล้า เลิกบุหรี่ ชวนออกกาลังกาย”
4) พัฒนา HLO (โรงพยาบาล โรงเรียน วัด สถานประกอบการ)
5) อาหารลดเค็ม (เค็มน้อยอร่อย 3D)
6) เตรียมพร้อมผู้สูงวัยก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ (Preventive long term care ,Self-health care)
7) พัฒนาฐานข้อมูลและการใช้ข้อมูลเชิงระบาดวิทยา COPD,อุบัติเหตุ
8) ขับเคลื่อนG&C hospital สู่ G&C community
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สรุปผลการประชุม กลุม่ ที่ 2 การบริหารจัดการด้านการบริการ Service
กลุ่ มที่ 2 Service Plan โดยมี นพ.ธ ารง หาญวงศ์ ผู้อานวยการโรงพยาบาลครพิงค์ เป็น
ประธานกลุ่ม และมี นพ.พงษ์ศักดิ์ โสภณ รองผู้อานวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นเลขาฯ และขับเคลื่อนการ
ดาเนินงาน ได้ข้อสรุปดังนี้

ประเด็นที่ 1 สรุปผลการดาเนินงานการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
ผลงานที่ประสบความสาเร็จ
ผลงานที่เป็นโอกาสพัฒนา/เร่งดาเนินการ
ก. ด้านบริหารจัดการ
1. ระบบบริหารจัดการแบบเครือข่าย
- การแบ่งเครือข่าย 3 ล้านนา
- ศักยภาพของระดับ A ใน 3 ล้านนา มีความแตกต่าง
2. การบริหารจัดการ โครงสร้าง Cluster
- มี ค วามพยายามในการบู ร ณาการใน - รูปแบบการช่วยเหลือระหว่างระดับ A ใน 3 ล้านนา ยังขาด
การขับเคลื่อนการดาเนินงานในแต่ละสาขา
ความชัดเจน / ระบบ Refer
- ขาดความชัดเจนของแผนการยกระดับสถานบริการในระดับ
เขต
- ขาดความต่อเนื่องในการขับเคลื่อนโดย นพ.สสจ./ผอ.รพ.
ควรปรั บ โครงสร้ างโดยให้ น ายแพทย์ ส าธารณสุ ข จั งหวัด/
ผู้อานวยการโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปเป็นที่ปรึกษา
และให้รองแพทย์/ผชชว.เป็นประธานคณะทางาน (ประธาน
และเลขาฯคณะทางานอยู่ในหน่วยงานเดียวกัน)
23
3. ระบบข้อมูล / M&E
- มีระบบสนับสนุนข้อมูลที่หลากหลาย - ขาดองค์กรหลักในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลภาพรวม
เช่น HDC , CMI ระดับเขต
ระดับเขต
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ข.ด้านการบริการ
1. Service รายสาขา
- งานวิจัยและนวัตกรรม Service Plan
แต่ละสาขา
2. NCD / COPD / TB / RDU
- มี ค ณะท างานขั บ เคลื่ อ นอย่ า งเป็ น
รูปธรรม)
3. Value base health care

- ยั ง ขาดผู้ เ ชี่ ย วชาญระดั บ เขตในการชี้ แ นะแนวทางตั้ ง แต่
กระบวนการเริ่มต้นงานวิจัย
- ผลการดาเนินงานเมื่อเทียบกับระดับประเทศยังไม่ถึงเกณฑ์
เป้าหมายที่กาหนด
- นาร่องการดูแลประเมินผลลัพธ์การดูแลผู้ป่วย รูปแบบ Value
base health care

ประเด็นที่ 2 ประเด็นการขับเคลื่อนการดาเนินงานการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ปี พ.ศ. 2562
2.1 ประเด็นเข็มมุ่ง PA ปี 62
 TB
 NCD
 Fast Track ( Sepsis , STEMI, Trauma,
Stroke)
 COPD
 RDU
2.2 ประเด็นอื่นๆ
 การพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลระดับ M ,
F , โรงพยาบาลที่มีวิกฤติทางการเงิน
 แต่งตั้งคณะกรรมการขับ เคลื่ อน Value
base health care เขตสุขภาพที่ 1
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จากการนาเสนอผลสรุปของการประชุมฯ กลุ่มที่ 1 การบริหารจัดการด้าน PP&P และ กลุ่มที่ 2 การ
บริหารจัดการด้านการบริการ Service ทาให้เกิดโครงสร้างคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนการดาเนินทั้ง 2 เรื่อง
ให้เกิดการบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ
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สรุปผลการประชุม กลุม่ ที่ 3 การบริหารจัดการด้านบุคลากร
กลุ่ มที่ 3 พัฒ นาบุ คลากร (CHRO) โดยมี นพ.ทศเทพ บุ ญ ทอง นายแพทย์ ส าธารณสุ ข จั งหวัด
เชียงราย เป็นประธานกลุ่ม มี นายแพทย์ไชยเวช ธนไพศาล ผู้อานวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุ
เคราะห์ เป็นรองประธาน และมี แพทย์หญิง
เยาวลักษณ์ จริยพงศ์ไพบูลย์ และนพ.เอกชัย
คาลือ เป็นเลขาฯ และขับเคลื่อนการดาเนินงาน
ได้ข้อสรุป ดังนี้

ประเด็นที่ 1 ผลงานที่ประสบความสาเร็จ
1.1 การประเมินผลงานวิชาการ มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ทันเวลา
1.2 การจัดสรรแพทย์ใช้ทุนและแพทย์ประจาบ้าน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และ ขั้นตอนที่เหมาะสม
1.3 การจัดสรร บรรจุ ข้าราชการ สามารถบรรจุได้ทันเวลา
1.4 ผู้ บ ริ ห ารมีน โยบายที่ชัดเจนในการบริห ารทรัพยากรบุคคล(การจัดสรร การจ้างงาน การกระจาย
อัตรากาลัง)
ประเด็นที่ 2 ปัญหาสาคัญที่จะขับเคลื่อนในระดับเขต
2.1 ฐานข้อมูล HROPS ไม่สมบูรณ์
2.2 หลักเกณฑ์ในการกาหนดกรอบอัตรากาลังของบางวิ ชาชีพ ไม่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ เช่น แพทย์
ทันตแพทย์ หรือวิชาชีพอื่นๆ ที่มีความเป็นเฉพาะทาง
2.3 การกระจายของบุคลากร
2.4 ความขาดแคลนบางวิชาชีพ / เฉพาะทาง
2.5 ขาด succession plan ในบางหน่วยงาน
2.6 ไม่สามารถผลิตบุคลากรบางวิชาชีพให้เพียงพอต่อระบบบริการ เช่น นักรังสีการแพทย์ นักจิตวิทยาคลินิก
2.7 ยังไม่สามารถพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับ SP ได้
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ประเด็นที่ 3 ข้อเสนอแนะแนวทางการดาเนินงานในภาพรวมระดับเขต
3.1 การพัฒนาฐานข้อมูล HROPS ให้สมบูรณ์ ต้องให้ความสาคัญกับระบบข้อมูลและมีการกาหนดระยะเวลาในการ
ปรับปรุงฐานข้อมูล : งานทรัพยากรบุคคล , ผู้บริหารกากับ วิเคราะห์ เสนอส่วนกลาง : การปรับกรอบอัตรากาลัง
3.2 เสนอให้ส่วนกลางมีการทบทวนหลักเกณฑ์ในการกาหนดกรอบอัตรากาลังของบางวิชาชีพ เช่น แพทย์
ทันตแพทย์ หรือวิชาชีพอื่นๆที่มีความเป็นเฉพาะทาง
3.3 การจัดสรรโดยวิเคราะห์ GAP
3.4 การจั ดทา succession plan มีกระบวนการพัฒ นาศักยภาพบุคลากรเพื่อเตรียมเป็นผู้บริหาร โดย
กาหนดนโยบายให้หน่วยงาน จัดทา succession plan และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเตรียม
เป็นผู้บริหาร
3.5 การวิเคราะห์ และสร้างความร่วมมือสถาบันผลิตบุคลากร
3.6 การจัดทาแผน HRM,HRD 5 ปี ของเขต ให้สอดคล้องกับแผนต่างๆของเขต CSO CFO CIO

ประเด็นที่ 4 สรุปแผนการดาเนินงานในปี 2562 และกาหนดผู้รับผิดชอบ
ทบทวนคาสั่งสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 329/2561 ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ.
2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทางานบริห ารจัดการทรัพยากรบุคคล เขตสุขภาพที่ 1 (Chief
Human Resource Officer : CHRO) เพื่อให้เกิดความคล่องตัว และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดังนี้
คณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล เขตสุขภาพที่ 1
ประธานกรรมการ ; นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
คณะทางานบริหารกาลังคน (HRM)
ประธานกรรมการ ; นายแพทย์เอกชัย คาลือ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน สสจ.เชียงราย
บทบาทหน้าที่งานบริหารกาลังคน (HRM)
1. การวางแผนอัตรากาลัง
2. การจัดทากรอบ FTE Version เขต 1
3. การกระจายอัตรากาลัง
4. Sharing / Success Plan
5. การผลิตบุคลากร
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คณะทางานพัฒนาบุคลากร (HRD)
ประธานคณะทางาน ; แพทย์หญิงเยาวลักษณ์ จริยพงศ์ไพบูลย์ รองผู้อานวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.ชร
บทบาทหน้าที่งานพัฒนาบุคลากร (HRD)
1. การวางแผนการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ
2. เสริมสร้างให้บุคลากรผูกพันองค์กร
บทบาทหน้าที่งานวิจัย/KM + R2R
1. จัดทาแผนงาน/โครงการพัฒนาระบบงานวิจัยและนวัตกรรม
2. พัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม
3. ประสานงานส่งเสริมพัฒนางานประจาสู่งานวิจัยและนวัตกรรมของสาขาวิชาชีพต่างๆ
4. ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการเผยแพร่งานวิจัย ทั้งด้านการตีพิมพ์วารสาร นาเสนอผลงาน และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้
5. ติ ด ตามและประเมิ น ผลความก้ า วหน้ า ของพั ฒ นางานประจ าสู่ ก ารวิ จั ย และนวั ต กรรม และเสนอต่ อ
คณะกรรมการ บริหารเขตสุขภาพที่ 1
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สรุปผลการประชุม กลุม่ ที่ 4 การบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง
กลุ่มที่ 4 CFO โดยมี นพ.ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลาปาง เป็น
ประธานกลุ่ม มี นพ.วริ น ทร์ เ ทพ เชื้อชาราญ นายแพทย์เ ชี่ยวชาญด้า นเวชกรรมป้องกัน เป็น รอง
ประธาน และมี นายธีระศักดิ์ วงศ์ใหญ่ เป็นเลขาฯ และขับเคลื่อนการดาเนินงาน ได้ข้อสรุปดังนี้

1. ผลงานที่ประสบความสาเร็จ
1.1 จัดสรรงบ UC ปี 2561 มี รพ.ที่ได้รับสูงกว่าปี 2560 ถึง 60 เครือข่ายบริการสุ ขภาพ มีเพียง
40 เครือข่ายบริการสุขภาพ ที่ได้รับต่ากว่าปี 2560 จึงได้ปรับเกลี่ยเงินกันระดับเขตและประเทศ
ของทั้ง 8 จังหวัด โดยเหลือ รพ.ที่ได้รับต่ากว่าปี 2560 เพียง 3 รพ. ซึ่งเป็น รพ.ที่มีศักยภาพ ใน
การให้ บ ริ ก ารผู้ ป่ ว ยใน สามารถเรี ย กเก็ บ จากกองทุ น ผู้ ป่ ว ยในได้ อ ยู่ แ ล้ ว ส่ ว นเงิ น เพิ่ ม พื้ น ที่
ทุร กัน ดาร ได้เพิ่มจากปี 2560 36.387 ล้ านบาท ที่ จ.น่าน และ แม่ฮ่องสอน 17.092 และ
10.794 ล้านบาท ตามลาดับ อีกทั้งมีการปรับสัดส่ วนการจ่ายเงินผู้ป่วยใน (K2) ให้ รพ.ที่มีโอกาส
ประสบวิกฤติทางการเงิน แต่พร้อมที่จะเพิ่มศักยภาพ IP 17 แห่ง โดยเน้นรับส่งกลับจาก รพท./
รพศ. ให้สามารถแก้ปัญหาวิกฤติทางการเงินได้ โดยใช้ทรัพยากรเดิมที่มีอยู่แล้ว ในขณะที่ส่งผล
กระทบให้ รพ.ที่มีศักยภาพในการให้บริการผู้ป่วยในอีก 6 แห่ง ได้รับเงินเพิ่มงบกลาง หลังปรับ
ตามสัดส่วน (K2) ลดลง 69.180 ล้านบาท ตัวอย่าง รพ.กลุ่มเป้าหมาย ที่มีผลการดาเนินงาน
ชัดเจน เช่น รพ.เกาะคา
1.2 รพ. ที่มีการควบคุมแผนการเงินการคลัง ให้อยู่ในเกณฑ์ ±5% ถึง ร้อยละ 78.43 มีเพียง รพ.
ใน จ.เชียงใหม่ ที่ไม่สามารถกากับ ให้บริหารจัดการตามแผนการเงินการคลังได้
1.3 มีการพัฒนาบุคลากร ทุกระดับ ทั้ง CEO CFO Auditor ของ เขต จังหวัดและหน่วยบริการ
และ มีการส่งรายงานงบการเงินผ่านเกณฑ์ที่ส่วนกลางกาหนด
1.4 ไม่พบโรงพยาบาลที่ติดวิกฤตระดับ 7 ในเขตสุขภาพที่ 1 เป็นปัจจัยจากการทางานที่ผ่านมา
ทั้งการบันทึกบั ญชีที่ครบถ้วน ระบบการตรวจสอบและสอบทานบัญชีของคณะกรรมการ
ตรวจสอบภายในระดับจังหวัดร่วมกับตรวจสอบภายในของส่วนกลาง
1.5 มี ก ารพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ ส าหรั บ จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ของ ระบบพั ส ดุ ระบบการเรี ย กเก็ บ ค่ า
รักษาพยาบาล ระบบสอบทานและตรวจสอบบัญชี
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2. ผลงานที่เป็นโอกาสพัฒนา/เร่งดาเนินการ
2.1 รพ.กลุ่มเป้าหมาย ที่จะแก้ไขปัญหาวิกฤติทางการเงิน ภายหลังจัดบริการผู้ป่วยใน เร่งสรุป
แฟ้มผู้ป่วยใน แล้วเรียกเก็บในระบบ e-Claim ให้ทันเวลา รวมทั้ง รพ.อื่นๆ ด้วย
2.2 การปรับเกลี่ยเงินระดับจังหวัด ระดับเขต ในปี 2562 ควรให้มีเงินกันระดับเขต และจังหวัด สารอง
การปรับเกลี่ย รพ.ที่ประสบปัญหาทางการเงิน ส่วนการปรับเกลี่ย ควรปรับสัดส่วน(K2) ให้ พร้อม
ทั้งกากับ ติดตามการเรียกเก็บแต่ละกองทุนอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ อันเป็นการควบคุมและ
เพิ่มรายได้ให้แต่ละหน่วยบริการ
2.3 ให้ทุก รพ. ดาเนินการตามแนวทางการบริหารจัดการงบค่าเสื่อม/งบลงทุนด้วยงบประมาณ
เตรียมแผนการลงทุนและเอกสารประกอบคาขอ กับเตรียมคุณลักษณะและจัดทาธุรกรรม
พัสดุไว้เลย หากงบประมาณโอนให้แต่ละหน่วยงาน จะได้ดาเนินการเบิกจ่ายภายในระยะเวลา
ที่กาหนด
2.4 จั ดให้ มีทีมเคลื่ อนที่เร็ว ในการสอบทานและตรวจสอบบัญชี ร่ว มกับการตรวจสอบภายใน
ระดับเขต จังหวัด เพื่อควบคุมความเสี่ยงในการบริหารจัดการของแต่ละระบบ
2.5 เสนอให้มีแผนการเงินการคลัง ในแบบเฉพาะของเขต เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการในการวาง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
2.6 ระดับเขต จังหวัด ต้องมีการกากับ ติดตาม ข้อมูลที่นามาบันทึกในระบบบัญชี ให้ผู้บันทึก(นัก
บัญชี) ผู้สอบทานและตรวจสอบ(Auditor) ผู้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลบัญชี(CFO) มีความเข้าใจ
ในระบบบัญชี รวมทั้งข้อมูลที่ถูกต้องตามนโยบายบัญชี รวมทั้งให้ถือเป็นนโยบายที่จะต้องส่ง
ข้อมูลของแต่ละหน่วย ให้ผู้บันทึก แล้วส่งทันเวลา เพื่อสามารถนาไปใช้วิเคราะห์สถานะการณ์
การเงินการคลังของหน่วยบริการได้ต่อเนื่อง เป็นปัจจุบัน
2.7 การ Merging/ การควบรวมกิจกรรม ส าหรับ รพ.แต่ล ะระดับ เพื่อให้ ง่ายต่อการควบคุม
จัดสรร บริหารทรัพยากร ทั้งการควบคุมด้านบริหาร การควบคุมด้านบริการ หรือการควบคุม
ด้านสนับสนุน
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3. (ร่าง) โครงสร้างรองรับ และผู้รับผิดชอบหลักแต่ละระดับ
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สรุปผลการประชุม กลุม่ ที่ 5 การบริหารจัดการด้านข้อมูล
กลุ่ มที่ 5 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ (CIO) โดยมี นพ.ไกรสุข เพชระบูรณิ น นายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นประธานกลุ่ม โดยมี แพทย์หญิงสุวรรณา ตีระวณิชย์ ผู้อานวยการโรงพยาบาล
แพร่ เป็นที่ปรึกษา และมี นายแพทย์ประพัฒน์ ธรรมศร รองผู้อานวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลเชียงคา
เป็นเลขาฯ และขับเคลื่อนการดาเนินงาน ได้ข้อสรุป ดังนี้

ประเด็นที่ 1 สรุปผลการดาเนินงาน สรุปการทางานที่ผ่าน
1. พัฒนาคุณภาพข้อมูล
- ประชุมคณะกรรมการ CIO เขตสุขภาพที่ 1 วันที่ 23 พ.ค. 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
2. พัฒนาระบบสารสนเทศเขตให้เป็น one region one data
- พัฒนาศักยภาพทีม Admin (เดือนพฤษภาคม)
- อบรมการใช้งานโปรแกรม Thai COC (เดือนพฤษภาคม)
- พัฒนาระบบ CMI, ดัชนีการวิเคราะห์, อัตราการป่วยของโรค, ระบบ cmi, Service Plan
โดยทีมจังหวัดเชียงใหม่
- จัดประชุม อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา Mobile application ด้วย Flutter (เดือนสิงหาคม)
- พัฒนาระบบรายงานข้อมูลสุขภาพคนไทยระดับเขตสุขภาพที่, QOF ฯลฯ โดยทีมจังหวัดพะเยา
- พัฒนาผู้ใช้ข้อมูล(User) ระบบสารสนเทศสุขภาพที่ 1 ( กันยายน )
ประเด็นที่ 2 ประเด็นการขับเคลื่อนการดาเนินงานการวิเคราะห์ข้อมูล / วางแผนเพิ่มความเข้มแข็ง ของ
การทางานปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
1. ด้าน Leadership & Governance
 สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ที ม CIO ในส านั ก งานเขตสุ ข ภาพเพื่ อ เป็ น แกนหลั ก ในการเชื่ อ มประสานกั บ
คณะกรรมการต่างๆ
32
 มี Core Team ผู้บริหารใน C ต่างๆ
 โครงสร้างคณะทางานระดับเขต มีบุคลากรในสานักงานเขตสุขภาพเป็นเลขาฯ, มีผู้รับผิดชอบข้อมูลของ
แต่ละ C อยู่ ในทีม CIO
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2. ด้าน Infrastructure
 พัฒนาระบบข้อมูลให้มีการเชื่อมเชื่อมต่อและใช้ประโยชน์ได้ในแต่ละระดับ
 HDC
 Big Data
 Cyber Security
 HA IT

3. ด้าน Strategy & Investment
 ลงทุนในระบบ Cloud Conference เขตสุขภาพที่ 1
4. ด้าน Standards & Interoperability
 จัดทา Document(Data Dictionary)
 Health Information System
 Enterprise Architecture ข้าม platform
5. ด้าน Workforce
 ฐานข้อมูลบุคลากร IT
 IT man ระดับเขต
 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้าน IT ให้สอดคล้อง
กับการพัฒนาของกระทรวง
6. Services & Application
 จัดทาฐานข้อมูล Appและนักพัฒนาโปรแกรม
 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ IT Sharing
 Best Practice
 Artificial Intelligence
 Block Chain
 Biometric
 Authentication
 M Health
7. Legislation Policy & Compliance
 สนับสนุนให้ระดับหน่วยบริการคานึงถึง พรบ.ข้อมูลข่าวสาร, พรบ.คอมพิวเตอร์
Retreat เขตสุขภาพที่ 1 | ประจาปี 2562
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ประเด็นที่ 3 (ร่าง) โครงสร้างการดาเนินงาน
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สรุป Retreat เขตสุขภาพที่ 1
1. ผลงานที่ประสบความสาเร็จ
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2. ประเด็นที่เป็นโอกาสพัฒนา /เร่งดาเนินการ ระดับเขตปีงบประมาณ 2562

36
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แผนยุทธศาสตร์ เขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ 2562
วิสัยทัศน์
พันธกิจ

Goal
Goal
Target

เป้าหมาย
การพัฒนา

“เขตสุขภาพล้านนา เป็นองค์กรหลักในการประสาน สนับสนุน และจัดการระบบสุขภาพสู่ความเป็นเลิศ
เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี อย่างยั่งยืน”
1. พัฒนาระบบการสนับสนุนและขับเคลื่อนระบบสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ
2. ส่งเสริมการทางานแบบบูรณาการภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
3. บริหารจัดการและสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุขในเครือข่ายอย่างมีธรรมาภิบาล
4. พัฒนาระบบการควบคุม กากับ ประเมินผลของเครือข่าย
ประชาชนมีสุขภาพดี
Service design
1. พัฒนาการเด็ก
(โภชนาการ,IQ ต่า)
2. TB (เสียชีวิตอันดับ1
จากการรักษา,การค้นหา)
3. NCD 4. ยาเสพติด,
บุหรี,่ แอลกอฮอล์
5. ผู้สูงอายุมีจานวนมาก
ทาให้เกิดปัญหาการดูแล
ผู้สูงอายุ,palliative care
,สุขภาพจิต,การส่งเสริม
สุขภาพยังน้อย
6.คบ.(ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่
ได้มาตรฐาน,ระบบการ
เฝ้าระวัง
7. COPD (ปัญหา
เฉพาะถิ่น)

1.RDU
2.Fast Track (Sepsis,
STEM, Trauma,
Stroke)
3.การพัฒนาศักยภาพ
รพ.ระดับ M,F
4.Value Base Health
Care เขตสุขภาพที่ 1
5.ศูนย์ความเป็นเลิศ

เจ้าหน้าที่มีความสุข
ระบบสุขภาพยั่งยืน
Re-position & Re-design
1.การพัฒนาฐานข้อมูล
HROPS ให้สมบูรณ์
2.เสนอให้ส่วนกลางมีการ
ทบทวนหลักเกณฑ์ในการ
กาหนดกรอบอัตรากาลังของ
บางวิชาชีพ เช่น แพทย์ ทันตแพทย์ หรือวิชาชีพอื่น ที่มี
ความเป็นเฉพาะทาง
3.การจัดสรรโดยวิเคราะห์
GAP
4.การจัดทา succession
plan มกระบวนการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรเพื่อเตรียม
เป็นผู้บริหาร
5.การวิเคราะห์ และสร้าง
ความร่วมมือสถาบันผลิต
บุคลากร
6.การผลิตและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสาขาวิชาชีพต่างๆ

1.พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
2.พัฒนาระบบข้อมูล
(Minimum Data Set)
3.พัฒนาคุณภาพ HAIT
1.แก้ไขปัญหาวิกฤติทาง
การเงินรพ.เป้าหมาย
2.แผนการเงินการคลังใน
แบบเฉพาะของเขต
3.การกากับ ติดตาม
ข้อมูลที่นามาบันทึกใน
ระบบบัญชี
4.การปรับเกลี่ยเงินระดับ
จังหวัด ระดับเขต ปี 62
5.การ Merging/ การ
ควบรวมกิจกรรม รพ.แต่
ละระดับ
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แผนงาน/ โครงการและกิจกรรม ระดับเขต ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ลาดับ
1
2
3
4
5
6

7

8

9

โครงการ/กิจกรรม
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
กลุ่มงานบริหารการเงินการคลัง (CFO)
กลุ่มงานบริหารทรัพยกรบุคคล (CHRO)
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
กลุ่มงานอานวยการ (COO)
รวมงบประมาณที่ใช้ดาเนินการภายในสานักงานเขตสุขภาพที่ 1
สนับสนุนงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
6.1 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเขตสุขภาพที่ 1
6.1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ
6.1.2 จัดทาระบบประชุมทางไกลผ่าน Cloud conference
พร้อมอุปกรณ์ เขตสุขภาพที่ 1
6.1.3 เช่า Cloud serve เพื่อจัดเก็บระบบฐานข้อมูล เขตสุขภาพ
ที่ 1
6.2 โครงการพัฒนาระบบ HAIT ของโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 1 ให้
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน TMI
6.3 ประชุมจัดทาแผนยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 1 ประจาปีงบประมาณ
2563
สนับสนุนงานบริหารการเงินการคลัง
7.1 สนับสนุนการดาเนินงานคณะกรรมการและอนุกรรมการด้าน
การเงินการคลัง เขตสุขภาพที่ 1
7.2 สนันสนุนการประชุมของคณะกรรมการจัดซื้อยาร่วม
สนับสนุนงานบริหารทรัพยกรบุคคล
8.1 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัย R2R และนวัตกรรม
8.2 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนาเสนอผลงานวิจัย R2R และนวัตกรรม
สนับสนุนงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
9.1 สนับสนุนการดาเนินงานคณะกรรมการ CPPO 7 Cluster และ
คณะกรรมการ SP 21 สาขา
รวมงบประมาณสนับสนุนการดาเนินงานและแก้ไขปัญหาระดับเขต
สุขภาพที่ 1
รวมงบประมาณทั้งหมด

วงเงินจัดสรร (บาท)

418,350.00
161,790.00
521,280.00
287,010.00
1,424,520.00
2,812,950.00
747,850.00
17,100.00
240,000.00
80,000.00
230,750.00
180,000.00
179,200.00
129,200.00
50,000.00
360,000.00
156,600.00
203,400.00
900,000.00
900,000.00
2,187,050.00
5,000,000.00
38
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งบประมาณดาเนินการ CPPO และ Service Plan เขตสุขภาพที่ 1 ประจาปี 2562
งบประมาณ
ลาดับ
สาขา
สนับสนุน (บาท)
CPPO
308,780
1 คณะทางานขับเคลื่อนและบูรณาการภารกิจด้านการป้องกันควบคุมโรควัณ
12,000
โรค (TB)
2 คณะทางานขับเคลื่อนและบูรณาการภารกิจด้านการพัฒนาสุขภาพสตรี
62,000
ตั้งครรภ์ และเด็กปฐมวัย (MCH Cluster)
3

คณะทางานวางแผนพัฒนาการดาเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
(NCD Cluster)

112,000

4

คณะทางานขับเคลื่อนและบูรณาการภารกิจด้านการพัฒนาระบบดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุแบบต่อเนื่อง (COC Cluster)

11,780

5
6
7

คณะทางานขับเคลื่อนและบูรณาการภารกิจด้านการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม (GREEN & CLEAN Cluster)
คณะทางานขับเคลื่อนและบูรณาการภารกิจด้านการป้องกันแก้ไขปัญหายา
เสพติด (ยาเสพติด Cluster)

12,000
72,000

คณะทางานขับเคลื่อนและบูรณาการภารกิจด้านการพัฒนาระบบสุขภาพปฐม
ภูมิ (Primary Care Cluster)

12,000

8 ประชุมคณะกรรมการอานวยการ CPPO
Service Plan
คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาอายุรกรรม
1 (sepsis)
2 คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาโรคหัวใจ
3 คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาไต
4 คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาศัลยกรรม
และการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ (One day Surgery) และการผ่าตัดแผลเล็ก
(Minimally Invasive Surgery)

15,000
691,220

5
6
7
8

คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาโรคมะเร็ง
คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาอุบัติเหตุ
คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ผสมผสาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาทารกแรก
เกิด

30,000
62,000
11,760
12,000

12,000
12,000
12,000
12,000
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งบประมาณดาเนินการ CPPO และ Service Plan เขตสุขภาพที่ 1 ประจาปี 2562 (ต่อ)
ลาดับ

สาขา

9

คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาการรับ
บริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ

10

คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขา
ออร์โธปิดิกส์ (Ortho and Capture the fracture)

11
12
13

คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาโรคปอดอุด
กั้นเรื้อรัง (COPD)
คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาจักษุ
คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
(RDU and Drug & DIN)

19
20

คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาหลอดเลือด
สมอง (Stroke)
คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาสุขภาพช่อง
ปาก
คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาสุขภาพจิต
และจิตเวช
คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ CSO
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการและความปลอดภัยของผู้ป่วย (HA) และ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
คณะกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (Excellent Center)
คณะกรรมการรับและการส่งต่อผู้ป่วย (Refer)

21

คณะกรรมการแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพและงบลงทุน

22

ประชุมวิชาการเขตสุขภาพที่ 1 ปี 2562 ปรับเป็นโครงการ PMQA สสอ
คืนงบ cppo4, cso3, cso14, cso21

14
15
16
17
18

รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ
สนับสนุน (บาท)
12,000
12,000
12,000
12,000
48,000
11,760
12,000
12,000
47,000
12,000
12,000
12,000
ใช้งบ CIO และ
COO
300,000
12,700

1,000,000
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