
รายงานการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 1 ครั้งที่ 1 / 2560 

วันที่  16  มกราคม  2559  เวลา 09.00 – 16.30 น. 
ณ หองประชุมวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ตําบลบานตอม อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
รายช่ือผูมาประชุม  

1. นพ.รัฐวุฒิ  สุขมี  ผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตฯ 1  ประธาน 

2. นพ.ไพศาล  ธัญญาวินิชกุล สาธารณสุขนิเทศกเขตสุขภาพท่ี 1  

3. นพ.ศิริชัย  ภัทรนุธาพร นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดลําปาง 

4. รอยเอกภูรีวรรธน โชคเกิด  นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม 

5. นพ.ปจจุบัน  เหมหงษา นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดลําพูน 

6. นพ.ขจร   วินัยพานิช นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดพะเยา 

7. นพ.ประเสริฐ  กิจสุวรรณรัตน นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดแมฮองสอน 

8. นางขจีรัตน  บุญวิวัฒนาการ (แทน) นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 

9. นางพัชรี   อรุณราษฎร (แทน) นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดแพร 

10. นพ.ธํารง  หาญวงศ ผูอํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค  

11. นพ.สุรพงศ  ออประยูร (แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลลําพูน 

12. นางสาวบุญยรัตน ศรีอาวัชนาการ (แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลลําปาง 

13. พญ.จิรพร  ภัทรนุธาพร ผูอํานวยการโรงพยาบาลพะเยา 

14. พญ.อัจฉรา  ละอองนวลพานิช (แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห 

15. นพ.ธงชัย  มีลือการ  (แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลแพร 

16. นพ.วรเชษฐ  เตชะรักษ ผูอํานวยการโรงพยาบาลศรีสังวาลย 

17. นพ.วิชญ  สิริโรจนพร ผูอํานวยการโรงพยาบาลฝาง 

18. นายณัฐวุฒิ  ใจชมช่ืน  (แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลจอมทอง 

19. นพ.วสันต  แกววี  (แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลนาน 

20. นพ.จรัล   มะโน  (แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลเชียงคํา 

21. นางสาวรัตติยา  โยธา  (แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลเวียงปาเปา  

22. นพ.นพรัตน  วัชระขจรกุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลงาว 

23. นพ.สุชาญ  ปริญญา  ผูอํานวยการโรงพยาบาลจุน  

24. นพ.สุรพันธ  แสงสวาง ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพเชียงใหม 

25. พญ.สุนีย  ศรีสวาง  (แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม 

26. นางกาญจนา  ดาวประเสริฐ (แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลมะเร็งลําปาง 

27. นายทวีศิลป  ชัยชนะ  สาธารณสุขอําเภอสันปาตอง 

28. นายธวัช   สิทธิยศ  สาธารณสุขอําเภอภูพียง   

29. นายธนิต  เนตรกุล  สาธารณสุขอําเภอแมทะ 

30. นายสุรศักด์ิ  สันกวาน สาธารณสุขอําเภอจุน 

31. นางอําภา   ทองประเสริฐ หัวหนาสํานักงานเขตสุขภาพท่ี 1 

 

/ ผูไมมาประชุม… 
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ผูไมมาประชุม 

1. นพ.นิพนธ  พัฒนากิจเรือง นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนาน  ติดราชการ 

2. นพ.วรัญู  จํานงประสาทพร ผูอํานวยการโรงพยาบาลแมสะเรียง ติดราชการ 

3. นพ.อําพร  เอ่ียมศรี  ผูอํานวยการโรงพยาบาลแมวาง  ติดราชการ 

4. นพ.ธวัชชัย  ฉันทวุฒินันท ผูอํานวยการโรงพยาบาลปาซาง  ติดราชการ 

5. นพ.สมศักด์ิ  โสฬสลิขิต ผูอํานวยการโรงพยาบาลหนองมวงไข ติดราชการ 

6. นพ.กฤตพงษ  โรจนวิภาต ผูอํานวยการโรงพยาบาลเวียงสา  ติดราชการ 

7. นพ.ปริทรรศ  ศิลปกิจ  ผูอํานวยการโรงพยาบาลสวนปรุง  ติดราชการ 

8. นพ.วรพงษ  สําราญทิวาวัลย  ผูอํานวยการโรงพยาบาลธัญญารักษเชียงใหมติดราชการ 

9. นพ.วีรวัต  อุครานันท ผูอํานวยการโรงพยาบาลธัญญารักษแมฮองสอนติดราชการ 

10. นายนิพนธ  ปนธาดา  สาธารณสุขอําเภอแมลานอย  ติดราชการ 

11. นายวิเชียร  สุวรรณรัตน สาธารณสุขอําเภอแมฟาหลวง  ติดราชการ 

12. นายสมาน  พรวิเศษศิริกุล สาธารณสุขอําเภอปาซาง   ติดราชการ 

13. นายเหร่ียน  เขียนโพธ์ิ  สาธารณสุขอําเภอสูงเมน   ติดราชการ 

ผูเขารวมประชุม 

1. นายผดุชชัย  เคียนทอง ผูชวยผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี 1 

2. พญ.วลัยรัตน  ไชยฟู  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตสุขภาพท่ี 1 สนง.เขตสุขภาพท่ี ๑ 

3. นพ.กิติศักด์ิ  เกษตรสินสมบัติ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปว  

4. นพ.จตุชัย  มณีรัตน  นายแพทยเช่ียวชาญดานเวชกรรมปองกัน สสจ.เชียงใหม 

5. นพ.ศุภชัย  บุญอําพันธ นายแพทยเช่ียวชาญดานเวชกรรมปองกัน สสจ.แพร 

6. นพ.นเรศฤทธ์ิ  ขัดธะสีมา นายแพทยเช่ียวชาญดานเวชกรรมปองกัน สสจ.พะเยา 

7. นพ.พงษศักด์ิ  โสภณ  รองผูอํานวยการฝายการแพทย รพ.นครพิงค 

8. นพ.วรวุฒิ  โฆวัชรกุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลสันทราย 

9. นายชาลี   เอ่ียมมา  หัวหนากลุมตรวจราชการ สํานักตรวจและประเมินผล 

10. นายกําพล  ใหลมา  รองผูอํานวยการสํานักสนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 1 เชียงใหม 

11. นางรุงตะวัน  หุตามัย  หน.กลุมงานพัฒนายุทธศาสตร สสจ.เชียงใหม 

12. นายเฉลิม  ใจอุน  หน.กลุมงานพัฒนายุทธศาสตร สสจ.พะเยา 

13. นางดารา  เรือนเปง หน.กลุมงานพัฒนายุทธศาสตร สสจ.ลําพูน 

14. นางสาวปยธิดา  พิชัย  หัวหนางานแผนงานและประเมินผล รพ.แพร 

15. นางปรียานุช  เชิดชูเหลา นักวิชาการสาธารณสุขสุขชํานาญการพิเศษ สสจ.พะเยา 

16. นายธีรศักด์ิ  วงศใหญ  นักวิชาการสาธารณสุขสุขชํานาญการพิเศษ รพ.เชียงคํา 

17. นางศุพิศจฌาย  อุทธิยา  นักวิชาการสาธารณสุขสุขชํานาญการ สสอ.เมืองพะเยา 

18. นางสุมิตรา  รักษาสัตย นักวิชาการสาธารณสุขสุขชํานาญการ สสอ.เมืองพะเยา 

19. นายอนุสรณ   บัวทอง  นักวิชาการสาธารณสุขสุขชํานาญการ รพ.สันทราย 

20. นางสาวพัชรี  รําไพ  นักวิชาการสาธารณสุขสุข สสจ.พะเยา 

/ 21.นางสาว… 
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21. นางสาวนภาพร  บุตรจันทร นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ สตป. 

22. นางสุวิมล  ทิพยชมพู นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สสจ.ลําพูน 

23. นายกรกช  วิจิตรจรัสแสง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สสจ.ลําปาง 

24. นางสุพัตรา  ธรารักษ  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ.มะเร็งลําปาง 

25. นางสาวจุฬาลักษณ ยะวิญชาญ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ.สมเด็จพระยุพราชปว 

26. นางกุลธิดา  ขันติพงษ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ.ลําปาง 

27. นางกฤตินี  หอมขจร เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน สสจ.แพร 

28. นางอิสรีย  นุติประพันธ เจาพนักงานธุรการ รพ.นครพิงค 

29. นายสุเรศณ  กองคํา  โรงพยาบาลสันทราย  

30. นายชาลี   เอ่ียมมา  หัวหนางานตรวจราชการ สํานักตรวจราชการ 

31. นางสุปราณี  ดิษยะกมล นักวิเคราะหนโยบายฯ ชํานาญการพิเศษ สนง.เขตสุขภาพท่ี 1 

32. นางอมาวสี  สันทัดวนิช นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สํานักงานเขตสุขภาพท่ี ๑ 

33. นางสาวผองศิริ  ศิริสุวรรณจิตร นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สํานักงานเขตสุขภาพท่ี ๑ 

34. นางพรพรรณ  คํามาเร็ว เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน สํานักงานเขตสุขภาพท่ี ๑ 

35. นายสุธีร   ปมปวง  นักทรัพยากรบุคคล สํานักงานเขตสุขภาพท่ี ๑ 

36. นางสาวมณีรัตน  สมสุข  นักทรัพยากรบุคคล สํานักงานเขตสุขภาพท่ี ๑ 

37. นางสาวสายพิรุณ  กิจธเนศ  นักทรัพยากรบุคคล  สํานักงานเขตสุขภาพท่ี ๑ 

38. นายเกษมศักด์ิ  สิงหตะแกว นักวิชาการคอมพิวเตอร สํานักงานเขตสุขภาพท่ี ๑ 

39. นายภราดร  โอฬารจันทโรทัย นักวิเคราะหนโยบายและแผน  สํานักงานเขตสุขภาพท่ี ๑ 

40. นายกิจพิพัฒน  อินตะแกว นักวิชาการสาธารณสุข  สํานักงานเขตสุขภาพท่ี ๑ 

41. นางสาวทัตพิชา  ลิมปประเสริฐกุล นักวิชาการสาธารณสุข  สํานักงานเขตสุขภาพท่ี ๑ 

42. นางสาวนฤมล  สารอินจักร นักวิชาการสาธารณสุข  สํานักงานเขตสุขภาพท่ี ๑ 

43. นางสาวเวนุกา  เขงคา  นักวิชาการสาธารณสุข  สํานักงานเขตสุขภาพท่ี ๑ 

44. นางสาวสุธาสินีย  พาศรี  นักวิชาการสาธารณสุข  สํานักงานเขตสุขภาพท่ี ๑ 

45. นางชนัญชิดา  เนตรประสาท นักวิชาการสาธารณสุข  สํานักงานเขตสุขภาพท่ี ๑ 

46. นางกัญชพร  ราวเรือง  นักวิชาการพัสดุ สํานักงานเขตสุขภาพท่ี ๑ 

47. นายพงษดนัย  ชัยสิทธ์ิ  นักจัดการงานท่ัวไป สํานักงานเขตสุขภาพท่ี 1 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ (ผูตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 1) 

 1.1 เขตสุขภาพท่ี 1 ไดรับอนุมัติการจัดสรรงบ PPA เพ่ือดําเนินการคัดกรองวัณโรคในเรือนจํา ใหทุกจังหวัด

เตรียมแผนเพ่ือดําเนินการคัดกรองวัณโรคในเรือนจํา และการใชเคร่ือง X-ray ในเขตสุขภาพ 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 1.2 กระทรวงสาธารณสุข ติดตามงานเรงดวน ในสวนขอมูลสถานบริการ และขอมูลยกฐานะ PCC แตละ C เม่ือ
ประชุมหรือรับนโยบายตางใหแจง COO เพ่ือแจงดําเนินการ ประเด็นการติดตามเร่ืองขอมูลจัดระบบขอมูลใหพรอมกับการ
ติดตามขอมูลจากสวนกลาง และตองมีการปรับปรุงระบบขอมูลเปนประจํา 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

/ 1.3 การอุทธรณ… 



-4- 

 1.3 การอุทธรณเร่ืองพ้ืนท่ีกันดาร เขตสุขภาพท่ี 1 ให สสจ. ตรวจสอบ และยืนยันการอุทธรณสงสํานักงานเขต
สุขภาพท่ี 1 สรุปการอุทธรณพ้ืนท่ีทุรกันดาร ดังน้ี 
   1.โรงพยาบาลพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย 

 2.โรงพยาบาลปง จังหวัดพะเยา ขอปรับจาก ระดับ 2.2 เปน 2.3 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองการประชุมคณะกรรรมการเขตสุขภาพที่ 1 ครั้งท่ี 6/2559  

วันท่ี  9  ธันวาคม  2559  ณ หองประชุมสุรินทร-สมพร โอสถานุเคราะห ช้ัน 6 อาคารนวมินทรราชประชาภักดี 
โรงพยาบาลลําปาง ตําบลหัวเวียง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง  
(นพ.ไพศาล  ธัญญาวินิชกุล ผูอํานวยการสํานักงานเขตสุขภาพท่ี 1)  
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรรมการเขตสุขภาพท่ี 1 คร้ังท่ี 6/2559 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 
- 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ/พิจารณา 
4.1 COO 
 4.1.1 การรายงานผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (PA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขอ
ความกรุณาจังหวัดสงคืนขอมูลใหเขตฯ เพ่ือสงใหสวนกลางภายในวันท่ี 18 มกราคม 2560 
(นางอําภา  ทองประเสริฐ หัวหนาสํานักงานเขตสุขภาพท่ี 1) 
 ติดตามการรายงานผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (PA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
จากกระทรวงฯ ขอความกรุณาทุกจังหวัดสงคืนขอมูลการรายงานผลดังกลาวเพ่ือรวบรวมและวิเคราะหและสงกลับ
สวนกลางตอไป 
ประธาน  1. ใหผูรับผิดชอบ CIPO รวบรวมความกาวหนาในแตละเร่ืองท่ีรับผิดชอบเปนภาพรวมของเขตสุขภาพท่ี 1 
                          เพ่ือนําเสนอรัฐมนตรีฯในชวงเดือนกุมภาพันธ 2560 
  2. มอบ CIPO แตละเร่ืองติดตามแตละจังหวัดสงสํานักงานเขตสุขภาพท่ี 1 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

 4.1.2 การติดตามผลการดําเนินงานในโปรแกรม (SMS) ระบบติดตามการบริหารยุทธศาสตรดานสุขภาพ 
(นางอําภา  ทองประเสริฐ หัวหนาสํานักงานเขตสุขภาพท่ี 1) 
ประธาน  1. ใหผูรับผิดชอบเร่ือง RDU, ITA, SP สาขาทันตกรรม, SP สาขาปฐมภูมิ และSP สาขายาเสพติด  
      สงรายงานเพ่ือเขตฯ บันทึกขอมูลสงสวนกลางตอไป 
  2. ให COO ติดตาม Focal Point (ผูรับผิดชอบหลัก) สวนระดับจังหวัดใหงานยุทธศาสตรติดตาม 
  3. ขอมูลท่ีมีอยูตองมีการปรับปรุงทุกคร้ัง และ Project Manager ตองมีขอมูลเพ่ือรองรับการขอขอมูล 
      ตาง  ๆ
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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4.2 CFO 
 4.2.1 รายงานความกาวหนาการดําเนินงานบริหารการเงินการคลัง (CFO)  
 (นพ.ประเสริฐ  กิจสุวรรณรัตน นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดแมฮองสอน) 
 กรอบการจัดสรรเงินหลักประกันสุขภาพ (เงิน UC ) และบริหารจัดการตามแผนการเงินการคลัง (Planfin) มอบ
ผูบริหารทุกระดับ (สสจ./รพศ./รพท./รพช.)ติดตาม กํากับการรับโอนเงิน ทุกกองทุนใหเปนปจจุบันแลวประเมินความ
เพียงพอของรายได กับวางแผนการจายเงินนอกงบประมาณ 
 การบริหารเงินกองทุนผูปวยใน ปงบประมาณ 2560 จะจัดสรรเงินตามผลงานท่ีสงใหสวนกลางตามระบบท่ี 
สปสช. กําหนด โดยใหคางานตามวันท่ีสง (Sent Date) ใหแตละจังหวัด ติดตาม กํากับการสงขอมูลผูปวยใน สิทธิ UC 
ปงบประมาณ 2560 ตามแนวทางบริหารกองทุนยอยผูปวยใน UC 
  แนวทางแกไข กํากับ ติดตามการใชจายเงิน 
        1. กํากับติดตามการใชเงิน UC 
        2. การจัดทํา Planfin และการกํากับติดตามใหเปนไปตามเปาหมาย 
 ใหปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ มอบนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด/ผูอํานวยการโรงพยาบาลทุกระดับ ติดตาม กํากับ

การบริหารจัดการการเงินการคลัง และใหมีวินัยการเงินการคลังในการชําระเจาหน้ีการคากับเจาหน้ีคารักษาพยาบาล 

รวมท้ังบริหารพัสดุ และให รพ. ทุกระดับ ตรวจสอบความเปนไปไดของ แผนบริหารการเงิน (Planfin) แลวเตรียมขอปรับ

แผนในเดือน มีนาคม 2560 พรอมท้ังสอบทาน ตรวจสอบความถูกตอง ครบถวนของขอมูลทางบัญชี 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

4.3 CHRO 
 4.3.1 ขออนุมัติจางลูกจางช่ัวคราวเกินกรอบ FTE 80% แตไมเกิน 100% 
(นางขจีรัตน  บุญวิวัฒนาการ นักวิชาการสาธารณสุขเช่ียวชาญ สสจ.เชียงราย) 
 ขออนุมัติจางลูกจางช่ัวคราวเกินกรอบ FTE 80% แตไมเกิน 100% ของโรงพยาบาลเชียงคํา และโรงพยาบาล

แพรจํานวน 6 ตําแหนง 12 อัตรา 

ประธาน อนุมัติในหลักการ 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
 4.3.2 ขาราชการขอยาย เกินกรอบ FTE 80% แตไมเกิน 100% 
(นางขจีรัตน  บุญวิวัฒนาการ นักวิชาการสาธารณสุขเช่ียวชาญ สสจ.เชียงราย) 

1)  ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ (ดานการพยาบาล) ระดับชํานาญการ กลุมการพยาบาลโรงพยาบาลนครพิงค 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม ขอยายไปปฏิบัติราชการท่ีกลุมการพยาบาล โรงพยาบาลศรีสังวาล 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแมฮองสอน 

2) ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพกลุมการพยาบาล โรงพยาบาลลําปาง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําปาง ขอยาย
ปฏิบัติราชการท่ีงานหองผูปวยหนัก กลุมการพยาบาลโรงพยาบาลจอมทอง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม 

ประธาน  อนุมัติในหลักการ 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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 4.3.3 การขอใชตําแหนงวาง ของสวนราชการในเขตสุขภาพท่ี 1 ระดับเขตสุขภาพท่ี 1 
 (นางขจีรัตน  บุญวิวัฒนาการ นักวิชาการสาธารณสุขเช่ียวชาญ สสจ.เชียงราย) 
 การขอใชตําแหนงวางในระดับเขตฯ จํานวน 16 อัตรา การขอใชตําแหนงวางในระดับกระทรวงฯ 1 อัตรา คือ 
ตําแหนงเจาพนักงานเวชสถิติ โรงพยาบาลสูงเมน จังหวัดแพร  
 การขอเปล่ียนแปลงการขอใชตําแหนงวางของโรงพยาบาลวัดจันทรฯ จังหวัดเชียงใหม จากการขอบรรจุ
เปล่ียนเปนการรับโอนจากสํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
 กรณีการยกเลิกการขอใชตําแหนงวางของ รพ.สต.สันตนแหน จังหวัดใหม ตําแหนง ผอ.รพ.สต. เน่ืองจากมีความ
ผิดพลาดในการตรวจสอบขอมูลตําแหนง 
ประธาน  อนุมัติในหลักการ 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
 4.3.4 ขออุทธรณการกําหนดกรอบอัตรากําลัง รพศ/รพท.  
(นางขจีรัตน  บุญวิวัฒนาการ นักวิชาการสาธารณสุขเช่ียวชาญ สสจ.เชียงราย) 
 กลุมงาน บค.ให รพ.ศ/รพ.ท จัดอัตรากําลังในกรอบโครงสรางใหม โดยใชหลัก FTE 2.75 การดําเนินการของเขต

สุขภาพท่ี 1 ดําเนินการเรียบรอยแลว  

 กรณีโรงพยาบาลนครพิงค ขออุทธรณกรอบอัตรากําลังตําแหนงทันตแพทยจากหลังการปรับ FTE 2.75 ทําให

กรอบอัตรากําลังลดนอยลง ขอเสนอภาระงานของการจัดบริการของหนวย PCC และหนวยบริการนําผลงานคิด FTE 

ประธาน ใหผูอํานวยการโรงพยาบาลนครพิงคจัดทํารายละเอียดเพ่ิมเติมเพ่ือขออุทธรณการกําหนดกรอบอัตรากําลัง 

                    และกรอบอัตรากําลังใหม ใหยึด FTE 2.75  เวนแตหนวยงานท่ีมีผูปฏิบัติงานเกินกรอบอัตรากําลัง FTE  

                    2.75 ใหอุทธรณพรอมใหเหตุผลในการเพ่ิมกรอบอัตรากําลัง 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

 4.3.5 แจงอนุมัติการจัดสรรงบพัฒนาบุคลากรหมวดเงินอุดหนุน ปงบประมาณ ๒๕๖๐ วงเงิน ๕ ลานบาท 

(นางขจีรัตน  บุญวิวัฒนาการ นักวิชาการสาธารณสุขเช่ียวชาญ สสจ.เชียงราย) 
 แจงอนุมัติจัดสรรจากกระทรวงสาธารณสุข ทางสํานักงานเขตสุขภาพท่ี 1 สงรายละเอียดแผนการอบรมตางๆ ให

ทุกจังหวัด โดยใหคัดเลือกบุคลากรท่ีเขาอบรมตามหลักสูตรท่ีไดขอมา  

 เงินคงเหลือ ป2559 ของโรงพยาบาลลําปางอนุมัติหลักสูตรในสาขาอุบัติเหตุ และฉุกเฉิน ใหเจาหนาท่ีจังหวัด

แมฮองสอน สามารถเบิกจายในสวนคาลงทะเบียนการจัดอบรมท่ีโรงพยาบาลลําปาง 

ประธาน  ใหจังหวัดคัดเลือกบุคลากรเขาอบรมตามหลักสูตรท่ีไดรับการจัดสรร 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

 4.3.6 รายช่ือคณะกรรมการประเมินผลงานวิชาการสายงานแพทย เขตสุขภาพท่ี๑ 

(นางขจีรัตน  บุญวิวัฒนาการ นักวิชาการสาธารณสุขเช่ียวชาญ สสจ.เชียงราย) 
 สืบเน่ืองจากการประเมินผลงานวิชาการสายงานแพทย สวนกลางกระจายอํานาจในระดับเขต โดยตองสงรายช่ือ
คณะกรรมการไปท่ีกระทรวงฯ เพ่ือแตงต้ังคณะกรรมการ ภายในวันท่ี 20 มกราคม 2560 
ประธาน  1. มอบคณะกรรมการ CHRO และพญ.เยาวลักษณ จริยะพงศไพบูลย คัดเลือกโดยหลักการเพ่ือสงรายช่ือ 
                         คณะกรรมการใหกระทรวง กรณีไมเพียงพอใหขอขามเขตฯ โดยรวมกับเขตสุขภาพท่ี 2  
  2. ใหทีม CHRO รับดําเนินการคัดเลือกคณะกรรมการและนําเสนอในท่ีประชุมคร้ังตอไป 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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 4.3.7 ปญหาและขอสังเกตท่ีพบในการจัดทําเอกสารประเมินผลงานวิชาการ ๗ สายงานเพ่ือแตงต้ังข้ึนดํารง
ตําแหนงชํานาญการพิเศษและขอรับเงินประจําตําแหนง เขต๑ 

(นางขจีรัตน  บุญวิวัฒนาการ นักวิชาการสาธารณสุขเช่ียวชาญ สสจ.เชียงราย) 
 สืบเน่ืองจากการดําเนินงานปผานมามีปญหาในสวนของเอกสารการประเมินผลงาน เอกสารวิชาการ และเอกสาร
ขอเสนอแนะขาดความถูกตอง นําเรียนผูบริหารกําชับงานกลุมงานทรัพยากรบุคคลพัฒนาเรื่องการจัดทําเอกสาร และการ
พิจารณาช้ีตัวผูรับการประเมินลวงหนา เพ่ือมีการเตรียมความพรอมในการนําเสนอหัวขอทางวิชาการ 
ประธาน  ให CHRO ทํากรอบแนวทางการดําเนินการเพ่ือเตรียมความพรอมในการขอรับการประเมินตําแหนงทาง
วิชาการและนําเสนอคณะกรรมการพิจารณาในการประชุมคร้ังตอไป 
มติท่ีประชุม  รับทราบ  
 
 4.3.8 สรุปรายงานคณะกรรมการพัฒนากําลังคนดานสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขคร้ังท่ี1/2560 วันท่ี 10 
มกราคม 2560 (นางขจีรัตน  บุญวิวัฒนาการ นักวิชาการสาธารณสุขเช่ียวชาญ สสจ.เชียงราย) 
 สืบเน่ืองการประชุมคณะกรรมการพัฒนากําลังคนดานสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เรื่องนําเสนอสายงานท่ีขาด
แคลน คือ สายงานนักรังสี ไดมีการสํารวจและจัดสรรตําแหนงเพ่ือบรรจุขาราชการจํานวน 15 ตําแหนง พนักงานราชการ
จํานวน 165 ตําแหนง โดยเขตสุขภาพท่ี 1 ไดรับจัดสรร ขาราชการจํานวน 2 ตําแหนง พนักงานราชการจํานวน 15 
ตําแหนง โดยมีนโยบายใหวางตําแหนงในพ้ืนท่ีท่ีขาดแคลน 
ประธาน  ใหจัดตําแหนงนักรังสี (ขาราชการ) ท่ีไดรับการจัดสรรลงท่ี โรงพยาบาลวัดจันทรเฉลิมพระเกียรติ และ
โรงพยาบาลแมแจม 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
4.3 CIO 
 รายงานผลการดําเนินงาน 4 ประเด็น ดังน้ี 
 1. Data Quality ขอมูลผานนอยกวารอยละ 25  2 จังหวัด ไดแกจังหวัดนาน และเชียงราย (เขต 1 มีแนวทาง
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัตการและรอวัดผลหลังจากดําเนินงาน) แนวทางการดําเนินงาน เขต 1 จัดอบรมนายทะเบียน
และผูท่ีเก่ียวของ: พะเยา  เชียงราย เตรียมจัดการอบรมนายทะเบียนและผูท่ีเก่ียวของ เดือนกุมภาพันธ ท่ีจังหวัดลําพูน 
เดือนมีนาคม ท่ีจังหวัดแพร และการทบทวนคุณภาพสาเหตุการตาย และสนับสนุนคูมือ แนวทางการใหสาเหตุการตาย : 
นาน แมฮองสอน 
 2. DHDC ใชเกณฑของแพร ทุกจังหวัดยอมรับตามเกณฑ ไตรมาสแรกคือการพัฒนาขอมูลใหสามารถพัฒนาใน
สวน Primary Data Control   
 3. 1 Region 1 Data มีฐานขอมูลระดับเขต ความกาวหนามีฐานขอมูลระดับเขต ขอ Account HDC จังหวัดท่ีไม 
สง ACC  HDC ไดแก แมฮองสอน ลําพูน ลําปาง 
 4. HIE, PHR โปรแกรมพัฒนาเพ่ือโครงการโรคเร้ือรังของเครือขายสุขภาพดอกคําใต เพ่ือตอบสนองการเขาถึง
ขอมูลการรักษาของผูปวยโรคเร้ือรังในเครือขาย เพ่ือใชในการรักษาและติดตามผลการรักษาของผูปวยแนวทางการพัฒนา
เนนเพ่ือในการรักษาของงานสาธารณสุขเปนหลักใชแลกเปล่ียนขอมูลกับแมขายสุขภาพ เชน การแพยา และอ่ืนๆอยู
ระหวางการพัฒนา ไดแก 

1. การRefer ผูปวย 
2. การบันทึก LAB Online เพ่ือตอบสนองตรวจสุขภาพประจําปของผูปวยโรคเร้ือรัง 
3. การ Contact และการแจงเตือนผานระบบ LINE Application บนมือถือ 
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 ประเด็นหารือในท่ีประชุม  
 - เกณฑการประเมิน QOF 
 - การขอใช Username และ Password ของ HDC แตละจังหวัด 
 - การขอใชขอมูลการตายของสํานักนโยบายและยุทธศาสตร (สนย.) 
 - ขอรับรองเกณฑ DHDC      
ประธาน  1. อนุญาตใหใช User name ช่ัวคราวในการติดตามขอมูล 
  2. อนุมัติใหมีการพัฒนาขอมูลสาเหตุการตาย เพ่ือสะทอนขอมูลกลับใหแตละพ้ืนท่ีโดยให CIO เขาใช 
      ขอมูลแทน 
  3. ใหทุก C หาขอตกลงรวมกันภายในเขตฯ เพ่ือใหการทํางานเปนไปทิศทางเดียวกัน ใหสํานักงานเขตฯ 
      กํากับติตามไมใหเกิดความสับสน 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
4.4 CSO 
 4.4.1 ขอมูลพ้ืนฐานโรงพยาบาลสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพท่ี 1  
(พญ.อัจฉรา ละอองนวลพานิช รองผูอํานวยการสํานักงานเขตสุขภาพท่ี 1) 
 สืบเน่ืองหนังสือขอมูลพ้ืนฐานป 2558 สํารวจเพ่ือตรวจสอบขอมูลเน่ืองจากเปนขอมูลงบประมาณ ผูบริหาร
สามารถแกไขขอมูลไดเพ่ือสํานักงานเขตสุขภาท่ี 1 สงตอสบรส.ตอไป  
ประธาน  ใหจังหวัดตรวจสอบเพ่ือเขตฯจะทําการติดตอกับ สบรส. ตอไป โดยใหสํานักงานสาธารณสุขมอบงาน
ยุทธศาสตรตรวจสอบความถูกตอง 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

  4.5.2 แนวทางการปฏิบัติ การจัดทําผังสํารวจเขตสุขภาพท่ี 1  
     4.5.3 การจัดทําผังสํารวจ และผังหลัก หรือผังแมบท (Master plan)   
(พญ.อัจฉรา ละอองนวลพานิช รองผูอํานวยการสํานักงานเขตสุขภาพท่ี 1) 
 สืบเน่ือง สบส.ติดตามแผนการทําผังสํารวจ (Master plan) ทางเขตฯ มีการสํารวจในระดับ รพศ/รพท. และรพช. 
โดยระดับ รพช.สงขอมูลมาไมครบมีการมอบทีม CSO ดําเนินการ และมีการปรึกษารวม สบส. ในการดําเนินการป 2561 
วามีการจัดทําแผน 2 สวน รพศ.และรพท. ทําใหสําเร็จ และโรงพยาบาลท่ีไดรับงบลงทุนมีแผนแลวตองมีแผนแมบท
ประกอบการขอ 
ประธาน  แผนดําเนินการการจัดทําผังสํารวจเขต 5 ป โดยตองมีแผนแมบท (Master plan) และผังสํารวจ 
ประกอบการขอ โดยพิจารณาของป 2560 และตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) ป2561 และจัดสง
ขอมูให สบส. ดําเนินการตอไป  
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 4.4.4 งบประมาณเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาระบบบริหารจัดการแรงงานตางดาวและการคามนุษย  
(พญ.อัจฉรา ละอองนวลพานิช รองผูอํานวยการสํานักงานเขตสุขภาพท่ี 1) 
 สืบเน่ืองการคืนงบประมาณในสวนปงบประมาณ 2559 และปงบประมาณ 2560 มีการจัดสรรในระดับเขตฯ 
จํานวนเงิน 170,000 บาท ระดับจังหวัดๆละ 30,000 บาทและสนับสนุนจังหวัดพิเศษบางจังหวัด 50,000 บาท ใน
สวนของเขตฯ งบประมาณจัดสรรท่ีโรงพยาบาลนครพิงค สวนภารกิจมอบจังหวัดเชียงรายดําเนินการซ่ึงอยูระหวางอนุมัติ
โครงการโดยผูตรวจราชการฯ  
ประธาน  1. ให CSO กํากับติดตามการใชงบประมาณท่ีจัดสรร  
  2. แผนเนนการอบรมครู ก. เครือขายใหมีศักยภาพเขาถึงกลุมรูปแบบการดําเนินงานคลายกับ PCC  
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  3. ใหจังหวัดดําเนินการใหเสร็จส้ินกอนวันท่ี 31 มีนาคม 2560 
  4. ระดับเขตมอบ สสจ.เชียงรายจัดทําโครงการและดําเนินงานในภาพเขตตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 
       จํานวนเงิน 170,000 บาท 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 4.5.5 พิจารณากล่ันกรองระบบ เปาหมายสถานบริการ และสถานท่ีกอสรางอาคารศูนยสุขภาพชุมชนเมือง 4 ช้ัน 
และจัดเรียงลําดับความสําคัญ เพ่ือจัดทําคําของบประมาณรายจายประจํา ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (PCC)  
(พญ.วลัยรัตน  ไชยฟู รองผูอํานวยการสํานักงานเขตสุขภาพท่ี 1) 
 สืบเน่ืองกระทรวงฯ ใหดําเนินการจัดทําคําของบประมาณรายจายประจํา ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (PCC) นํา
เรียนขอมติท่ีประชุมจัดเรียงลําดับความสําคัญสถานท่ีกอสรางอาคารศูนยสุขภาพชุมชนเมือง 4 ช้ัน 
ประธาน  สถานท่ีกอสรางอาคารศูนยสุขภาพชุมชนเมือง 4 ช้ัน และจัดเรียงลําดับความสําคัญ ดังน้ี   
   1. PCC เวียงฝาง 
   2. PCC โซนชมพู 
   3. PCC บานตอม 
   4. รพ.สต.บานทับหมาก –มวงแงว 
   5. PCC กาญจนา 
   6. PCC อินทนนท 
  ใหทุกจังหวัดทบทวนเน่ืองจากแผนบางสวนไมเรียบรอย และให CIPO ติดตามการวางแผน PCC 
ระยะเวลา 10 ปขางหนา 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 4.4.6 สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการ CIPO สาขา ICS  
(พญ.วลัยรัตน  ไชยฟู รองผูอํานวยการสํานักงานเขตสุขภาพท่ี 1) 
 สรุปแผนการปฏิบัติงาน CIPO เพ่ือใหจังหวัดเตรียมการตามเปาหมาย ป 2560 – 2564  ในสวนระบบ
บัญชาการเหตุการณ และทีม โดยใหแตละจังหวัดทบทวนแผนโครงสรางของแตละจังหวัด เพ่ือวางแผนระดับเขตฯ และการ
จัดทําหลักสูตรของการซอมแผนโดยใชระบบ ICS 
ประธาน  1. อนุมัติการปรับโครงสรางคณะกรรมการ CIPO สาขา ICS 
  2. แจงการซอมแผน ICS ระดับเขตสุขภาพท่ี 1 ปงบประมาณ 2560 สถานท่ีจังหวัดลําปาง 
  3. ใหทุกจังหวัดลงขอมูลทรัพยากรใหเปนปจจุบันทุก 3 เดือน ผานเวปไซต 
  4. มอบ พญ.วลัยรัตน ไชยฟู เปนผูประสานงานหลักในการจัดงบประมาณ และฝกอบรมทีมเพ่ือแขงขัน 
      EMS ระดับประเทศในเดือน กุมภาพันธ 2560  
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 4.4.7 ผลการดําเนินงาน ปญหา-อุปสรรค และหารือแนวทางการดําเนินงานของสาขาทารกแรกเกิด 
(นพ.พรชัย เตชะคุณากร เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาทารกแรกเกิด)  
 ผลการพัฒนาระบบบริการ  
    1. เพ่ิมการเขาถึง - จํานวน NICU ระดับเพียงพอ  
      - มีระบบสงตอทารกท่ีสะดวก และปลอดภัย (แตยังตํ่า กวามาตรฐาน S.T.A.B.L.E)  
    2. Cooling therapy 
    3. อุปกรณ เวชภัณฑ เคร่ืองมือแพทย - ขาดบางรายการในแตละระดับ  
    4. มีเครือขายบริการท่ีมีความพรอม และเขมแข็งระดับหน่ึง  
    5. การสงออกนอกเขต รวมถึงสงตอไปนอก สธ ลดลงมาก 
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 เปาหมายบริการ ป 2560 
    - ลดอัตราตายและความพิการทุพลภาพ  
    - มีระบบการดูแลลงทะเบียนทารกพิการทุพลภาพ  
    - เพ่ิมจํานวน cooling system ในลานนา 3 ลานนา  
    - เพ่ิมศักยภาพบุคลากรดานการดูแลทารกวิกฤตในเครือขายทุกระดับ รวมถึงพัฒนาคุณภาพการดูแลทารกกอนสงตอ 
     - เพ่ิมจํานวนบุคลากรเฉพาะทางดานทารกแรกเกิด ดานโรคหัวใจ  
    - เพ่ิมจํานวนเตียง NICU 10 %  
    - มีระบบสารสนเทศของทารกแรกเกิดท่ีตอบสนองความตองการ 
 ความตองการสนับสนุน  
    1. ประกาศนโยบายระดับชาติในการลดอัตราตายทารกโดยสหสาขา  
    2. ตองการสนับสนุนในดาน  
  - มีระะบบสารสนเทศท่ีตรงกับความตองการเพ่ือใชในการประเมิน ติดตามและพัฒนา รวมถึงการจัดทําแผน 
โดยขอมูลท่ีมีความนาเช่ือถือและเปนปจจุบันรรวมถึงมีขอมูลรวมเชิงคุณภาพท่ีสนับสนุนการทําวิจัยสาธารณสุข  
  - สนับสนุนเคร่ืองมือ อุปกรณใหเพียงพอตอความตองการใน รพ ทุกระดับ 
   - มีการสนับสนุนการอบรมหลักสูตร แกบุคลากรใหพอเพียง และกระจายสูระดับภูมิภาค 
  - มีการ update วิชาการท่ีทันสมัยอยางสมํ่าเสมอปละ 1 คร้ัง 
ประธาน  1. ใหเขียนแผนงบประมาณการดําเนินงาน SP สาขาทารกแรกเกิด เพ่ือหาชองทางของแหลงงบประมาณ 
      ท่ีจะสนับสนุน 
  2. ตองการภาพท่ีชัดเจนใหเกิดผลในภาพเขตสุขภาพของหมอสูตินารีเวชกับหมอเด็กเพ่ือลดอัตราการตาย 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
4.4.8 ผลการดําเนินงาน ปญหา-อุปสรรค และหารือแนวทางการดําเนินงานของสาขาจักษุ 
(นพ.สุรพงศ ออประยูร  คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาทารกแรกเกิด)  
 แนวทางการดําเนินงาน การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) สาขาจักษุ ประจําป 2560 
 การคัดกรองผูปวยตอกระจก 

   - อัตราการคัดกรองวัดสายตาในผูปวยอายุ 60 ปข้ึนไป รอยละ 75 
   - ผูปวย Blinding cataract ไดรับการผาตัดตอกระจกใน 30 วัน รอยละ 80 
   - ผูปวย Low vision cataract ไดรับการผาตัดตอกระจกใน 90 วัน รอยละ 80  
   - ความครอบคลุมการใชวีซาผาตัด(Surgical coverage) เทียบกับ case ท่ีออกวีซาผาตัดท้ังหมดรอยละ 60 

                การคัดกรอง Diabetic Retinopathy (DR) 
  - ความครอบคลุมการคัดกรองเบาหวานข้ึนจอประสาทตาในผูปวยเบาหวาน ข้ันตํ่ารอยละ 60 
  - ผูปวย High risk DR ไดรับการรักษาภายใน 30 วัน รอยละ 100 

 ความกาวหนาในการดําเนินการของสาขาตา 
    - การลดภาวะตาบอดจากตอกระจก 
             - การพัฒนาการดูแลผูปวยโรคจอประสาทตา 
             - โครงการเด็กไทยสายตาดี 
             - การดูแลผูปวยจอประสาทตาในผูปวยท่ีคลอดกอนกําหนด 
ประธาน  1. ป 2560 เขตสุขภาพท่ี 1 ไดรับเปาหมายผาตัดตา 8,462 ดวงตา โดยแตละจังหวัดจะทําการ 
                         คัดกรองผูปวยท่ี Blinding จริง 
  2. โปรแกรมคัดกรองสามารถเช่ือมตอเขากับโปรแกรม HOSxp และ JHCIS 

/ 3. ติดตามจังหวัด… 
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  3. ติดตามจังหวัดท่ียังไมมีเคร่ือง Laser ไดแก จังหวัดพะเยา และแมฮองสอน 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
4.4.9 ผลการดําเนินงาน ปญหา-อุปสรรค และหารือแนวทางการดําเนินงานของสาขาวัณโรค 
(นพ.ศิริชัย ภัทรนุทราพร คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาวัณโรค ) 
 ผลการดําเนินงานสวนงบประมาณ PPA ในการคัดกรองโรควัณโรค X-ray รอการแจงเบิกจายแหลงงบประมาณ 
การดําเนินการ X-ray คัดกรองผูปวยในเรือนจํามีการดําเนินการแลว 3 จังหวัด ไดแกเชียงราย พะเยา และลําปาง เรงรัด
จังหวัดท่ีเหลือดําเนินการ และการดําเนินการคัดกรองกลุมคลินิกผูสูงอายุ และผูสัมผัสโรคบานทุกประเภทรวมดวย 
ประธาน  1. ใหจังหวัดเรงรัดจัดทําแผนการ X-ray คัดกรองโรควัณโรคในเรือนจําเน่ืองจากการอานผลใชเวลานาน 
  2. ชวยคัดกรองการ X-ray ในกลุมคลินิกผูสูงอายุทุกประเภท 
  3. ใหจังหวัดติดตามการคัดกรองผูสัมผัสโรคบานเน่ืองจากมีความเส่ียงในการเกิดโรค โดยภาพเขต 
      ตอเน่ือง 5 ป และรายงานผลใหกับ CIPO สาขาวัณโรค  
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ/พิจารณา 
5.1 สํานักงานเขตสุขภาพที่ 1  
 5.1.1 ติดตามระบบตัวช้ีวัด KPI (ยุทธศาสตร 20 ป) กระทรวงสาธารณสุข 

(นางอําภา  ทองประเสริฐ หัวหนาสํานักงานเขตสุขภาพท่ี 1) 
 เน่ืองดวยสวนกลางติดตามระบบตัวช้ีวัด เขตฯไดมีการรวบรวมขอมูลตัวช้ีวัดและเรงรัดจังหวัดในการลงขอมูล ท่ี 
เวปไซต healthkpi.moph.go.th  

ประธาน   ใหสงหนังสือและรายละเอียดการลงขอมูลการติดตามตัวช้ีวัดแจงในระดับจังหวัดทราบ 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
5.2 สํานักงานสาธารณสุขจงัหวัด 

 5.2.1 การจัดระบบผูปวยไมฉุกเฉินในพ้ืนท่ีทุรกันดาร (นพ.จตุชัย มณีรัตน ผชชว.สสจ.เชียงใหม) 
ประธาน  มอบจังหวัดเชียงใหมเปน CIPO ในการจัดบริการและทําแผนในภาพเขตสุขภาพ 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
  
 5.2.2 การอุทธรณพ้ืนท่ีทุรกันดารสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม  
(นางรุงตะวัน หุตามัย หัวหนางานยุทธศาสตร สสจ.เชียงใหม) 
ประธาน  และใหทําหนังสือการขออุทธรณของพ้ืนท่ีใหผูตรวจฯลงความเห็นผานสวนกลางตอไป 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

5.3 ศูนยวิชาการ/โรงพยาบาลในกรม 
5.4 คณะกรรมการตางๆ 

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


