รายงานการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 1 ครั้งที่ 3 / 2560
วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 – 16.30 น.
ณ หองประชุมสุรินทร-สมพร โอสถานุเคราะห ชั้น 6 อาคารนวมินทรราชประชาภักดี โรงพยาบาลลําปาง
ตําบลหัวเวียง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------รายชื่อผูม าประชุม
1. นพ.รัฐวุฒิ
สุขมี
ผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตฯ 1 ประธาน
2. นพ.ไพศาล
ธัญญาวินิชกุล สาธารณสุขนิเทศกเขตสุขภาพที่ 1
3. นพ.ศิริชัย
ภัทรนุธาพร นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดลําปาง
4. รอยเอกภูรีวรรธน
โชคเกิด
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
5. นพ.นิพนธ
พัฒนากิจเรือง นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนาน
6. นพ.ทศเทพ
บุญทอง
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดแพร
7. นพ.ขจร
วินัยพานิช
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
8. นพ.สุนทร
สุริยพงศกร
(แทน) นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดลําพูน
9. นางขจีรัตน
บุญวิวัฒนาการ (แทน) นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
10. นพ.ธํารง
หาญวงศ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค
11. นพ.พายุพล
ศรีอภัย
(แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลลําพูน
12. นพ.ธานี
ลิ้มทอง
ผูอํานวยการโรงพยาบาลลําปาง
13. พญ.จิรพร
ภัทรนุธาพร ผูอํานวยการโรงพยาบาลพะเยา
14. พญ.อัจฉรา
ละอองนวลพานิช (แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห
15. พญ.สุวรรณา
ตีระวณิชย
ผูอํานวยการโรงพยาบาลแพร
16. นพ.วรเชษฐ
เตชะรักษ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลศรีสังวาลย
17. นพ.วิชญ
สิริโรจนพร
ผูอํานวยการโรงพยาบาลฝาง
18. นพ.สัมพันธ
กองเงิน
ผูอํานวยการโรงพยาบาลจอมทอง
19. นพ.วสันต
แกววี
(แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลนาน
20. นพ.ดนัย
ภัทรเธียรสกุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลเชียงคํา
21. นพ.อําพร
เอี่ยมศรี
ผูอํานวยการโรงพยาบาลแมวาง
22. นพ.ธวัชชัย
ฉันทวุฒินันท ผูอํานวยการโรงพยาบาลปาซาง
23. นพ.สมศักดิ์
โสฬสลิขิต
ผูอํานวยการโรงพยาบาลหนองมวงไข
24. นางบริสุทธิ์
วิรัชศิลป
(แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลแมสะเรียง
25. นางสาวรัตติยา
โยธา
(แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลเวียงปาเปา
26. นายบุรินทร
วงคแกว
(แทน) ผูอํานวยโรงพยาบาลมะเร็งลําปาง
27. นายธนิต
เนตรกุล
สาธารณสุขอําเภอแมทะ
28. นางอําภา
ทองประเสริฐ หัวหนาสํานักงานเขตสุขภาพที่ 1

/ ผูไมมาประชุม…

-2ผูไมมาประชุม
1. นพ.ประเสริฐ
2. นพ.นพรัตน
3. นพ.สุชาญ
4. นพ.กฤตพงษ
5. นพ.วีระวัฒน
6. นพ.ธรณินทร
7. นพ.สุรพันธ
8. นพ.วรพงษ
9. นพ.วีรวัต
10. นายนิพนธ
11. นายวิเชียร
12. นายสมาน
13. นายไพรัช
14. นายทวีศิลป
15. นายธวัช
16. นายเหรี่ยน

กิจสุวรรณรัตน
วัชระขจรกุล
ปริญญา
โรจนวิภาต
สุขสงาเจริญ
กองสุข
แสงสวาง
สําราญทิวาลัย
อุครานันท
ปนธาดา
สุวรรณรัตน
พรวิเศษศิริกุล
วงศจุมปู
ชัยชนะ
สิทธิยศ
เขียนโพธิ์

นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดแมฮองสอน ติดราชการ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลงาว
ติดราชการ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลจุน
ติดราชการ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลเวียงสา
ติดราชการ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม ติดราชการ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสวนปรุง
ติดราชการ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพเชียงใหม ติดราชการ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลธัญญารักษเชียงใหม ติดราชการ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลธัญญารักษแมฮองสอนติดราชการ
สาธารณสุขอําเภอแมลานอย
ติดราชการ
สาธารณสุขอําเภอแมฟาหลวง
ติดราชการ
สาธารณสุขอําเภอปาซาง
ติดราชการ
สาธารณสุขอําเภอจุน
ติดราชการ
สาธารณสุขอําเภอหางดง
ติดราชการ
สาธารณสุขอําเภอภูพียง
ติดราชการ
สาธารณสุขอําเภอสูงเมน
ติดราชการ

เคียนทอง
ภัทรอนันตนพ
กลิ่นบัวแยม
โฆษวัชรกุล
บุญอําพันธ
ขัดธะสีมา
เชื้อสําราญ
นนทสูติ
สุขวัลย
โสภณ
กิจสุวรรณรัตน
วัชรประภาพงศ
อรุณราษฎร
เรือนเปง
ปรีดาสุวรรณ
เชิดชูเหลา
ศรีอาวัชนาการ

ผูชวยผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1
ผูอํานวยการศูนยอนามัยที่ 1 เชียงใหม
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสันปาตอง
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสันทราย
นายแพทยเชี่ยวชาญดานเวชกรรมปองกัน สสจ.แพร
นายแพทยเชี่ยวชาญดานเวชกรรมปองกัน สสจ.พะเยา
นายแพทยเชี่ยวชาญดานเวชกรรมปองกัน สสจ.ลําปาง
รองผูอํานวยการฝายการแพทย รพ.ลําปาง
นายแพทยชํานาญการ รพ.ลําปาง
รองผูอํานวยการฝายการแพทย รพ.นครพิงค
หน.กลุมงานพัฒนายุทธศาสตร สสจ.ลําปาง
หน.กลุมงานพัฒนายุทธศาสตร สสจ.เชียงราย
หน.กลุมงานพัฒนายุทธศาสตร สสจ.แพร
หน.กลุมงานพัฒนายุทธศาสตร สสจ.ลําพูน
หน.กลุมงานพัฒนายุทธศาสตร สสจ.นาน
นักวิชาการสาธารณสุขสุขชํานาญการพิเศษ สสจ.พะเยา
นักวิชาการสาธารณสุขสุขชํานาญการพิเศษ รพ.ลําปาง
/ 18. นายธีรศักดิ์…

ผูเขารวมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

นายผดุชชัย
พญ.นงนุช
นพ.วิรัช
นพ.วรวุฒิ
นพ.ศุภชัย
นพ.นเรศฤทธิ์
นพ.วรินทรเทพ
นพ.บรรเจิด
นพ.ธานินทร
นพ.พงษศักดิ์
นางสมพร
นางรัชฎาภรณ
นางพัชรี
นางดารา
นางนันทนา
นางปรียานุช
นางสาวบุญยรัตน

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.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

นายธีรศักดิ์
นางอรนุช
นางปรานอม
นายณัฐวุฒิ
นายสุประวัติ
นางนฤมล
นางสาวพัชรี
นายภาคภูมิ
นางสุวิมล
นายกรกช
นายเอกชัย
นางอุบล
นางจริยาพร
นางวิลาสินี
นางสาวพัชมณ
นางอิสรีย
นายสยามราชย
นางกุลธิดา
นางพรพรรณ
นายวินัย
นายสุเทพ
นายชาลี
นางสุปราณี
นายนครินทร
นางสาวผองศิริ
นางพรพรรณ
นายสุธีร
นายภราดร
นายกิจพิพัฒน
นางสาวทัตพิชา
นางสาวนฤมล
นางสาวเวนุกา
นางสาวสุธาสินีย
นางชนัญชิดา
นางวิรัลพัชร
นางกัญชพร

-3วงศใหญ
นักวิชาการสาธารณสุขสุขชํานาญการพิเศษ รพ.เชียงคํา
ดวงเบี้ย
นักวิชาการสาธารณสุขสุขชํานาญการ สสจ.ลําปาง
เห็นถูก
นักวิชาการสาธารณสุขสุขชํานาญการ สสจ.เชียงราย
ใจชมชื่น
นักวิชาการสาธารณสุขสุขชํานาญการ รพ.จอมทอง
เผาอินทร
นักวิชาการสาธารณสุขสุขชํานาญการ รพ.พะเยา
สวัสดิผล
นักวิชาการสาธารณสุขสุขชํานาญการ สสจ.นาน
รําไพ
นักวิชาการสาธารณสุขสุข สสจ.พะเยา
ธาวงค
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ สสจ.เชียงใหม
ทิพยชมพู
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สสจ.ลําพูน
วิจิตรจรัสแสง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สสจ.ลําปาง
จงเกิดสิริทรัพย นักวิเคราะหนโยบายและแผน รพ.แพร
กองแกว
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ.ลําพูน
ใจคําฟู
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ สสจ.เชียงใหม
หาญเมธี
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ.ลําปาง
อนันตเกษม เจาพนักงานธุรการชํานาญการ รพ.ลําปาง
นุติประพันธ เจาพนักงานธุรการ รพ.นครพิงค
ฟูเจริญกัลยา นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ สสจ.เชียงราย
ขันติพงษ
นักทรัพยากรบุคคล รพ.ลําปาง
วีรัศวิน
นักทรัพยากรบุคคล รพ.ลําปาง
อุนใจ
นักทรัพยากรบุคคล สสจ.เชียงใหม
ตาพรหม
สาธารณสุขอําเภอแมออน
เอี่ยมมา
หัวหนางานตรวจราชการ สํานักตรวจราชการ
ดิษยะกมล
นักวิเคราะหนโยบายฯ ชํานาญการพิเศษ สนง.เขตสุขภาพที่ 1
เกียรติอนันต นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สนง.เขตสุขภาพที่ 1
ศิริสุวรรณจิตร นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.เขตสุขภาพที่ ๑
คํามาเร็ว
เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน สนง.เขตสุขภาพที่ ๑
ปมปวง
นักทรัพยากรบุคคล สํานักงานเขตสุขภาพที่ 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
ราวเรือง
นักวิชาการพัสดุ สํานักงานเขตสุขภาพที่ ๑
/ 54. นางสาวศรินทิพย…

54. นางสาวศรินทิพย
55. นายพงษดนัย
56. นายกฤษดา

ตุยตามพันธ
ชัยสิทธิ์
ทรงวัย

-4นักวิชาการเงินและบัญชี สํานักงานเขตสุขภาพที่ ๑
นักจัดการงานทั่วไป สํานักงานเขตสุขภาพที่ ๑
นิติกร สํานักงานเขตสุขภาพที่ ๑

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจงที่ประชุมทราบ (ผูตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 1)
1.1 การจัดบริการพิเศษนอกเวลาราชการ และคาบริการพิเศษนอกเวลาราชการ CHC (Convenient Health Care)
การจัดบริการพิเศษนอกเวลาราชการปกติเปนดุลยพินิจของสถานบริการที่จัดบริการ สวนการจัดบริการเรื่องความ
ฉุกเฉินเรงดวน และการใหบริการการคลอดถือเปนคําสั่งนอกเหนือจากการจัดบริการพิเศษนอกเวลาราชการของกระทรวง
สาธารณสุข การจัดบริการดังกลาวใหมีการจัดการผานระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเรื่องการจัดบริการพิเศษนอกเวลา
ราชการ และระเบียบกระทรวงสาธารณสุข วาดวยเรื่องการเบิกจายคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ การ
กําหนดอัตราการใหบริการของแตละจังหวัดมีการจักเก็บที่แตกตางกัน ขึ้นอยูกับตนทุนคาใชจายของแตละสถานบริการ
โดยผานคณะกรรมการบริหารสถานบริการ โดยไมสามารถกําหนการใหบริการเอง
สาธารณสุขนิเทศ ก
เรื่องการจัดเก็บคาบริการพิเศษนอกเวลาราชการภายใตระเบียบที่รองรับใหผูตรวจราชการเขต
สุขภาพที่ 1 ลงนาม และเสนอปลัดกระทรวงสาธารณสุขเห็นชอบเรื่องการจัดเก็บคาบริการพิเศษ
นอกเวลาราชการ
มติที่ประชุม
รับทราบ
1.2 การตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 1 รอบที่ 2 ประจําป 2560
การตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 1 รอบที่ 2 ติ ดตามประเด็ นความชั ดเจนในการขั บเคลื่ อนงาน PCC และ
Intermediate Care เรื่องการดําเนินงาน โดยเชื่อมโยงระหวาง Primary Care กับ Secondary Care ปญหาอุปสรรค
และจุดเดนที่สามารถขยายตอสําหรับ intermediate Care และมอบผูนิเทศงานตรวจราชการทั้ง 4 คณะในการตรวจ
ราชการของแตละจังหวัดติดตาม Best practice และผลงานวิจัย ที่สามารถนํามาขยายผลในระดับเขต การนําขอดีของแต
ละพื้นที่มาขยายผลเปนสวนสําคัญสวนหนึ่งของการเขาสูประเด็น 4.0
ประธาน
PCC การดําเนินงานตองมีตนแบบเพื่อการขยายผล โดยไมจําเปนตองทําใหครบ 100 % ฝากสาธารณสุข
นิเทศติดตามรายละเอียดและประเด็นการตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 1 รอบที่ 2 ดวย
มติที่ประชุม รับทราบ
1.3 การเฝาระวังรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ และรถพยาบาลของสถานบริการ
ประธาน
มอบนายแพทยสาธารณสุขทุกจังหวัดกํากับติดตาม
1. ใหทุกหนวยงานจัดใหมีการติดตั้งกลองวงปดที่สามารถใชการได
2. รถพยาบาลใหติดกลอง GPS ติดตามและการจัดทําประกันชั้น 1 ใหครบทุกสถานบริการเพื่อปองกัน
ปญหาที่เกิดขึ้น
มติที่ประชุม รับทราบ
1.4 การบริหารทรัพยากรบุคคล
การบริหารทรัพยากรบุคคลสวนที่เกิดปญหาทุกสายงาน ฝากนายแพทยสาธารณสุขทุกจังหวัด และผูอํานวยการ
โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลทั่วไป ติดตามทุกตําแหนงสายงานรวมทั้งเรื่องคาตอบแทนแตละสายงานใหครบ
ประธาน
มอบให CHRO กํากับติดตามปญหาที่เกิดขึ้น
มติที่ประชุม รับทราบ
/ ระเบียบวาระที่ 2…

-5ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองการประชุมคณะกรรรมการเขตสุขภาพที่ 1 ครั้งที่ 2/2560
วันที่ 15 มีนาคม 2560 ณ หองประชุมสํานักงานเขตสุขภาพที่ 1 ชั้น 2 อาคารเทพรัตนราชสุดา สถาบันพัฒนาการเด็กราช
นครินทร ตําบลดอนแกว อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม (พญ.อัจฉรา ละอองนวลพานิช รองผูอํานวยการสํานักงานเขต
สุขภาพที่ 1)
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรรมการเขตสุขภาพที่ 1 ครั้งที่ 2/2560
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 ติดตามเรื่องการฟอกไตของโรงพยาบาลแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน และโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล
จังหวัดเชียงใหม (นพ.ไพศาล ธัญญาวินิชกุล สาธารณสุขนิเทศกเขตสุขภาพที่ 1)
ผูอํานวยการโรงพยาบาลศรีสังวาลย
เรื่องการฟอกไตมีการปรึกษาคณะกรรมการมีความเห็นวาควรทําเรื่องสงเสริม
ปองกัน สวนการฟอกไตจะมีการประชุมคณะกรรมการในวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ขอสรุปจะนําเรียน
ที่ประชุมในครั้งตอไป
ประธาน
ใหวางแนวทางการดําเนินงานในเรื่องการฟอกไตของทั้ง 2 โรงพยาบาลอยางเปนรูปธรรม สวน CSO มอบ
Service Plan สาขาโรคไต สํารวจความตองการและความพรอมในการขยาย Unit ฟอกไต ของแตละ
หนวยบริการนําเขาเพื่อขอนุมัติในการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 1 ครั้งตอไป
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
3.2 การดําเนินการเรื่องทางเชื่อมโรงพยาบาลวัดจันทรเฉลิมพระเกียรติ
(รอยเอกภูรีวรรธน โชคเกิด นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม)
การดําเนินการจัดทําเรื่องแจงกระทรวงฯ ในสวนงบประมาณมีการจัดใชงบประมาณในการทําทางเชื่อมและการ
ปรับปรุงสวนของตึกเกา โดยให มหาวิทยาลัยเกษตรดําเนินการในเรื่องทางเชื่อม และการติดตามเรื่องของกระทรวงฯ ตอไป
สาธารณสุขนิเทศก
ติดตามและรายงานผลในวาระสืบเนื่องครั้งตอไป
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.3 การพัฒนารพ.สต.เชื่อมตอสู การพัฒนาคลินิกหมอครอบครัว PCC ตามที่ไดรับงบประมาณจัดสรร
(นพ.ไพศาล ธัญญาวินิชกุล สาธารณสุขนิเทศกเขตสุขภาพที่ 1)
การพัฒนารพ.สต.เชื่อมตอสูการพัฒนาคลินิกหมอครอบครัว PCC ไดรับงบประมาณจัดสรรและการโอนเงินจาก
สบรส. จํานวนเงิน 660,000 บาท ติดตามการดําเนินงานจากงบประมาณที่ไดรับ
ประธาน
ให Service plan สาขาปฐมภูมิรีบดําเนินการในระยะเวลาที่เหลือ 4 เดือน
มติที่ประชุม รับทราบ
3.4 การติดตามเรื่องไวรัสซิกา ในการประชุมระดับกระทรวง สํานักระบาดยังหาขอสรุป และขอมูลเรื่อง Microcephaly
ไมไดและรอการดําเนินการตอไป
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ/พิจารณา
4.1 COO
4.1.1 แจงมติประชุมคณะกรรมการบริหารศูนยราชการเชียงใหม เรื่องการขอใชที่ราชพัสดุเพื่อสรางสํานักงานเขต
สุขภาพที่ 1 (นายผดุชชัย เคียนทอง ผูชวยผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1)
สืบเนื่องการขอพื้นที่ศูนยราชการ มติการประชุมผานคณะกรรมการ วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 อนุมัติพื้นที่
จํานวน 7 ไรใหกับ 3 หนวยงาน ไดแก สํานักงานเขตสุขภาพที่ 1 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม และสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ เปนอาคารไมมีบานพัก รั้ว ระบบไฟฟา และระบบประปา โดยระบบไฟฟาและระบบประปา
ตองอยูใตดินทั้งหมด และตองทํา MOU คณะกรรมการสวนราชการตอไป
/ ประธาน…

-6ประธาน

มติที่ประชุม

1. ใหเขียนแบบประมาณการ งบประมาณ งานประปา ระบบไฟฟา และจัดทําถนนรอบพื้นที่ที่ไดรับ
จัดสรร ใหสรางทางเชื่อมรวมกับอาคารสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
2. ใหสสจ.เชียงใหม ประสาน สบรส.เรื่องแบบแปลน และทํารางพิจารณา เนนแปลนจัดทําหองประชุม
ขนาดใหญที่สามารถรองรับผูเขารวมประชุมจํานวนมากได
รับทราบ

4.1.2 ขอสงนโยบายการปองกันการคลอดกอนกําหนดสําหรับประเทศไทย พ.ศ. 2560
(นางอําภา ทองประเสริฐ หัวหนาสํานักงานเขตสุขภาพที่ 1)
แจงเพื่อทราบ กรมอนามัยไดสงนโยบายการปองกันการคลอดกอนกําหนด ตามนโยบาย 4 ขอ และแนวปฏิบัติ 8
ขอ สอบถามแตละจังหวัดไดรับนโยบายดังกลาวหรือไม
ประธาน
นโยบายการปองกันการคลอดกอนกําหนดเปนเรื่องการใชยา มอบศูนยอนามัย และ CSO กํากับติดตาม
การดําเนินการทั้งระบบ จัดใหมีมาตรการที่เปนขอบังคับ และมีการจัดหายาใหเพียงพอ
มติที่ประชุม รับทราบ
4.1.3 การจัดสรรงบประมาณงบดําเนินงานสวนภูมิภาค ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 2/2560
(นางอําภา ทองประเสริฐ หัวหนาสํานักงานเขตสุขภาพที่ 1)
สืบเนื่อง สบรส.แจงจัดสรรงบประมาณงบดําเนินงานสวนภูมิภาค ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 2 และ
มีหนังสือแจงแตละจังหวัดใหติดตาม เรงรัดการเบิกจายในไตรมาสที่ 4
ประธาน
ใหเรงรัดการเบิกจายงบดําเนินสวนภูมิภาคและเตรียมการใชงบประมาณในสวน ที่ไดรับจัดสรรของ สป.
ตอไป
มติที่ประชุม รับทราบ
4.1.4 สงสรุปผลการสุมสํารวจความครอบคลุมการไดรับวัคซีนขั้นพื้นฐานในพื้นที่ที่มีประชากรกลุมเสี่ยงป 2560
(นางอําภา ทองประเสริฐ หัวหนาสํานักงานเขตสุขภาพที่ 1)
สํานักงานงานปองกันควบคุมโรค (สคร.) แจงเรื่องการสุมตรวจการใหวัคซีน ของแตละพื้นที่เกินเปาหมาย และบาง
พื้นที่ไมเปนไปตามเปาหมาย รายละเอียดตามที่แจง
ประธาน
มอบ Project Manager ชวยกํากับติดตามรวมกับ สคร. เพื่อใชเปนประเด็นประกอบในการตรวจราชการ
รอบที่ 2
มติที่ประชุม รับทราบ
4.1.5 ขับเคลื่อนยุทธศาสตรสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคสูความเปนเลิศPP Forum (Promotion and
Prevention Excellence Strategic Plan Forum) ระดับภาค
(พญ.นงนุช ภัทรอนันตนพ ผูอํานวยการศูนยอนามัยที่ 1 เชียงใหม)
สืบเนื่องศูนยอนามัยนําเสนอในการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 1 ครั้งที่ 2 /2560 ไดจัดประชุม
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคสูความเปนเลิศ PP Forum ระดับภาครวมกับเขตสุขภาพที่ 2 และ
เขตสุขภาพที่ 3 เพื่อใหไดยุทธศาสตรสงเสริมสุขภาพและปองกันสูความเปนเลิศ 20 ป ไดวางแผนแนวทางการปฏิบัติ 5
ระยะ ซึ่งขณะนี้ดําเนินการอยูในระยะที่ 2 โดยจัดประชุมดังกลาวสถานที่จังหวัดพิษณุโลก และสงหนังสือเชิญเขารวมผาน
การลงนามโดยผูตรวจราชการฯ ขอชี้แจงเพื่อเขารวมประชุมดังกลาว
ประธาน
ทําใหชัดในระดับเขต และเรื่องระบบขอมูลพื้นฐานตองมีการติดตาม ใหประธาน CIPO และผูรับชอบแต
ละเรื่องติดตามประเด็นเพื่อนํามาวางแผนยุทธศาสตร PP เขตสุขภาพที่ 1
มติที่ประชุม รับทราบ
/ 4.1.6 ยุทธศาสตร…

-74.1.6 ยุทธศาสตร PP เขตสุขภาพที่ 1 (พญ.นงนุช ภัทรอนันตนพ ผูอํานวยการศูนยอนามัยที่ 1 เชียงใหม)
การจัดทํายุทธศาสตร PP เขต ในวันที่ 5 – 6 มิถุนายน 2560 เพื่อยกรางยุทธศาสตรและการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรของเขตสุขภาพที่ 1 ไดปรึกษาสาธารณสุขนิเทศในการจัดทําคําสั่งคณะกรรมการของเขตฯ เพื่อรวมกันจัดทํา
ยุทธศาสตรเขตฯ โดยมีตัวแทนจากศูนยวิชาการ ตัวแทนทุก CIPO เพื่อรวมเลือกประเด็นที่เกี่ยวของการทํายุทธศาสตร PP
เขตฯ โดยคณะทํางานรวมกัน
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2 CFO
4.2.1 ความกาวหนาของการจัดทํา Planfin และ LOI เขตสุขภาพที่ 1
(นายธีรศักดิ์ วงศใหญ เลขานุการคณะกรรมการการเงินการคลัง เขตสุขภาพที่ 1)
แผนการเงินการคลัง (Planfin) รอบครึ่งปหลัง ไดทําการจัดสงเขาสวนกลางแลวลงไดทําการลงนามแลว แผนการ
เงิน 8 จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 1 จะมีโรงพยาบาลที่ทําแผนการเงินติดลบจํานวน 28 โรงพยาบาล และมี 74 โรงพยาบาล
ที่ทําแผนการเงินเกินดุล มติที่ประชุมจากสวนกลางโรงพยาบาลที่จัดทําแผนการเงินการคลัง (Planfin) มีความเสี่ยงสูงระดับ
8 ตองทําเอกสารแสดงเจตจํานงในการปรับปรุงประสิทธิภาพทางการบริหารการเงิน (Letter of Intent :LOI) ที่สวนกลาง
ทั้งนี้ในเขตสุขภาพที่ 1 มี 5 จังหวัด 9 ไดแก
1. จังหวัดเชียงใหม - โรงพยาบาลหางดง
2. จังหวัดนาน – โรงพยาบาลบานหลวง โรงพยาบาลทาวังผา โรงพยาบาลสันติสุข และโรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชปว
3. จังหวัดแพร –โรงพยาบาลรองกวาง
4. จังหวัดแมฮองสอน – โรงพยาบาลปางมะผา
5. จังหวัดลําปาง - โรงพยาบาลเกาะคา
ประธาน
การจัดทําแผนการเงินการคลัง (Planfin) ติดลบ ตองทํา LOI (Letter of Intent) และแผนปรับประสิทธิภาพ
และระบุประเด็นในการจัดทําใหชัดเจน เชน การสงตอ (Refer) ทําการหักเงิน UC หรือดําเนินการเองภายใน
จังหวัด และหากยืนยันการลงทุนตองหาที่มาของเงินที่จะนํามาลงทุน ถาแผนการดําเนินงานทําใหติดลบ
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดตองเปนผูรับผิดชอบในการจัดหาเงินชวยเหลือ
มติที่ประชุม รับทราบ
4.3 CHRO
4.3.1 การขอใชตําแหนงวางของสวนราชการในเขตสุขภาพที่ 1
(นางขจีรัตน บุญวิวัฒนาการ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ สสจ.เชียงราย)
การขอใชตําแหนงวางของสวนราชการ 6 กรณี ดังนี้
1. การขอใชตําแหนงวางที่เปนอํานาจพิจารณาของผูตรวจราชการฯ มีผูขอใชตําแหนงทั้งหมด 15 ตําแหนงซึ่ง
CHRO ตรวจสอบขอมูลแลว
2. การขอใชตําแหนงผูอํานวยการโรงพยาบาลชุมชนที่จะวางเนื่องจากเกษียณอายุราชการ 3 อัตรา ไดแก
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ ผูอํานวยการโรงพยาบาลแมสาย และผูอํานวยการโรงพยาบาลเทิง
การขอตําแหนงนี้ไมตองหาตําแหนงวางเพื่อยุบตําแหนง จากแนวทางปฏิบัติของ CHRO
มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ
3. การขอใชตําแหนงกรณีที่จะวางที่จะมีการเกษียณอายุราชการ 3 ตําแหนง โดยตองหาตําแหนงวางเพื่อยุบ
ตําแหนง มีการพิจารณาเกณฑที่กําหนดและทางกลุม บค. มีการบริหารจัดการแลว
/ 4. กรณีตําแหนง…

-84. กรณีตําแหนงที่ตองขอ มติที่ประชุมเห็นชอบ แตตองผานการพิจารณาที่ สป. ตําแหนงที่ขอ 16 ตําแหนง ให
ระบุรายชื่อตามตําแหนงที่ขอเพราะมีโอกาสไดตําแหนงนั้นมากกวาไมไดระบุชื่อในตําแหนงนั้น
5. การขอกรณีการขอปรับปรุงการกําหนดตําแหนงของ สสจ.นาน เปนการขอใชเลขวางของโรงพยาบาลนาหมื่น
เพื่อยุบรวมแลวปรับปรุงตําแหนงของโรงพยาบาลภูเพียงเปนระดับเชี่ยวชาญ เพื่อรับยาย ผชชว.ของ สสจ.นาน ขอความ
เห็นชอบในที่ประชุมเพื่อขอและผานการอนุมัติจาก สป.ตอไป
6. การขอเปลี่ยนชื่อตําแหนงสายงาน ตามหนังสือ......ว379 ลงวันที่ 9 สามารถที่จะขอเปลี่ยนชื่อสายงานได
มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ ทําหนังสือแจง สป. ตอไป
4.3.2 การรายงานผลการใชตําแหนงวาง ของสวนราชการในเขตสุขภาพที่ 1
การใชตําแหนงวางผานมติที่ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 1 ในรอบ 6 เดือนแรก จํานวนทั้งหมด 178
อัตรา สวนกลางมีนโยบายใหทุกแหงเรงรัดการใชตําแหนงวาง โดยเวนแต โรงพยาบาลจอมทอง และโรงพยาบาลฝาง ที่
ไมไดขอใชตําแหนงวาง ขณะนี้ไดดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อลงตําแหนงและมีคําสั่งทั้งหมด 27 อัตราคิดเปน 15%
คงเหลือ 151 อยูระหวางคัดเลือกและประเมิน อวช.ที่ยังไมเรียบรอย
ประธาน
มอบ CHRO กําหนดกรอบเวลาของการทํากระบวนการทํางานและกําหนดระยะเวลา ของเรื่องการยาย
การเลื่อนตําแหนง ฯลฯ กําหนดระยะเวลาตองแลวเสร็จภายในกี่เดือน
มติที่ประชุม รับทราบ
4.3.3 การขออนุมัติจางลูกจางชั่วคราว เกินกรอบ FTE 80 % แตไมเกิน 100 %
(นางขจีรัตน บุญวิวัฒนาการ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ สสจ.เชียงราย)
การขออนุมัติจางลูกจางชั่วคราวเกินกรอบ FTE 80 % แตไมเกิน 100 % จํานวน 5 อัตรา เปนของโรงพยาบาล
เชี ยงคํ า 1 อั ตรา ตํ าแหน งชางเทคนิ ค และโรงพยาบาลแพร 4 อัตรา ตํ าแหน งพนั กงานประจํ าห องยา ทุกตํ าแหน ง
ตรวจสอบแลวเปนไปตามแนวทางของ CHRO
ประธาน
อนุมัติในหลักการของ CHRO
มติที่ประชุม รับทราบ
4.3.4 การขอยายขาราชการภายในเขตสุขภาพที่ 1
(นางขจีรัตน บุญวิวัฒนาการ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ สสจ.เชียงราย)
การขอย ายข าราชการภายในเขตสุ ขภาพที่ 1 ของจั งหวั ดเชี ยงรายจํ านวน 5 อั ตรา ได แก ตําแหน งทั นตแพทย
พยาบาลวิชาชีพ และแพทยแผนไทย
ประธาน
รับทราบการขอยายและตองอยูในหลักการกติกาการพิจารณาของ CHRO
มติที่ประชุม รับทราบ
4.3.5 ผลการดําเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเปนพนักงานราชการ ประจําป 2560
(นางขจีรัตน บุญวิวัฒนาการ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ สสจ.เชียงราย)
รายงานผลการจัดสรรพนักงานราชการใหหนวยงานภายในเขตรอบแรก จัดสรร 24 อัตรา ไดมีการดําเนินการแลว
เบื้องตน 12 อัตรา เหลือ 12 อัตรา อยูระหวางดําเนินการตอ ไดแก จังหวัดนานอยูระหวางการประกาศรับสมัครแต
ตําแหนงที่กําหนดไปโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติซ้ําซอนกับการบรรจุเปนขาราชการ จึงจัดสรรใหมรวมกับจังหวัดเชียงใหม
รอการอนุมัติจากสวนกลาง จังหวัดพะเยา จํานวน 2 อัตรายังไมไดดําเนินการ และจังหวัดแพร จํานวน 1 อัตราอยูระหวาง
แตงตั้งคณะกรรมการ ขอใหวางแผนดําเนินการคัดเลือกรวมตําแหนงพนักงานราชการที่จะไดรับจัดสรรในอีก 2 เดือนที่จะมี
การจัดสรรทดแทนลูกจางประจํา
มติที่ประชุม รับทราบ
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-94.3.6 การรับสมัครเขาอบรมวิสัญญีพยาบาลหลักสูตร 1 ป ประจําปการศึกษา 2560-2561
(นางขจีรัตน บุญวิวัฒนาการ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ สสจ.เชียงราย)
ทุนสมัครอบรมวิสัญญีพยาบาลหลักสูตร 1 ป สวนกลางจัดสรรใหเขตสุขภาพที่ 1 จํานวน 13 ทุน ระหวางที่รับ
แจงประกอบกับแผนความตองการของแผนพัฒนาบุคลากรที่มีการสงมาเขตฯ ไดคัดเลือกตามแผนคําขอครบ 13 ทุน โดยมี
การตกลงกับหนวยงานที่ขอมีรายชื่อพรอมรับทุนแลว ชวง สบช.ใหสมัครขอรับการอบรม มีโรงพยาบาลศรีสังวาลและ
โรงพยาบาลสูงเมน ไดพิจารณาแลววาทั้ง 2 แหง ไมมีสัญญแพทย โดยใหเปนโรงพยาบาลสํารองในการรับทุนสมัครเขา
อบรมวิสัญญีพยาบาลหลักสูตร 1 ป
ประธาน
การบริหารจัดการภาพรวมของจังหวัด ประเด็นโรงพยาบาลระดับ F ถูกคัดเลือกออกจัดการโดยการนํา
รายชื่อลงโรงพยาบาลใหญของจังหวัดกอนแลวบริหารจัดการ โดยสงเอกสารให สพช.วันที่ 25 พฤษภาคม 2560
มติที่ประชุม รับทราบ
4.3.7 การจัดสรรแพทย ทันตแพทย เภสัชกร ผูทําสัญญา ป 2560
(พญ.อัจฉรา ละอองนวลพานิช รองผูอํานวยการสํานักงานเขตสุขภาพที่ 1)
แจงการจัดสรรแพทย ทันตแพทย เภสัชกร ผูทําสัญญาไดรับจัดสรรทั้งหมด 221 ราย มีปญหาสวนของเชียงใหม
นักเรียน ODOD ไมจบ 1 ราย จึงทําใหการจัดสรรในสวนของเชียงใหมตก 1 ราย ฝากติดตามเรื่อง FTE ของแตละสถาน
บริการ และปญหาการสอบไมผาน ศรว. กรณีจบชาของทั้งประเทศ 40 ราย ในสวนของเขตสุขภาพที่ 1 จัดสรรแบงตาม
FTE แตยังไมทราบจํานวนที่แนชัดที่ไดรับ
แพทยใชทุน ยังไมไดใบประกอบวิชาชีพ
- ถาเปนแพทยใชทุนโครงการ CPIRD ODOD ถายังไมผาน ศรว.1,2,3 ให ปฏิบัติงานที่ศูนยแพทยที่เรียนอยูเดิม
จนกวาจะผานทั้ง3ขั้นตอน
- ถาเปนแพทยใชทุนจับฉลาก ถายังไมผาน ศรว.1,2 ให ปฏิบัติงานที่ศูนยแพทย ตามที่กระทรวงกําหนด
- ถาเปนแพทยใชทุนจับฉลาก ถายังไมผาน ศรว.3 ให ปฏิบัติงานที่ รพ.ที่จับฉลากเลือกพื้นที่
ผูอํานวยการโรงพยาบาลพะเยา ที่จะไดโควตาอันดับ 1 ที่จะจัดสรรยกโควตาใหจังหวัดแมฮองสอน
ประธาน
- กรณีสถานที่ปฏิบัติงานสําหรับแพทยจบชาใหจัดสรรลงปฏิบัติงานในจังหวัดแมฮองสอน
- สํานักงานเขตสุขภาพที่ 1 ทําหนังสือแจง 8 จังหวัดเรื่องรับสมัครแพทยใชทุน ป 2 และป 3 ไปชวย
ปฏิบัติงานที่จังหวัดแมอองสอน
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.3.8 การจัดสรรทุนแพทยประจําบาน ป 2561
(พญ.อัจฉรา ละอองนวลพานิช รองผูอํานวยการสํานักงานเขตสุขภาพที่ 1)
แพทยประจําบานตองเปนขอมูล ตามโควตาขาลงรอบแรก แนวทางการจัดสรรแพทยประจําบานของกระทรวง ใน
ปนี้ จัดตามขอมูลโดยนําขอมูลที่มีอยูจริงที่มีการปฏิบัติงาน กับที่ลาศึกษาตอ รวมแพทยที่อายุราชการมาก แยกตามราย
สาขา เพื่อวิเคราะห GAP และนํา GAP ตาม Service Plan มาคิด โดยใชการคํานวณ GAP Min และ GAP Max และการ
จัดสรร การกําหนด กลุมสาขายอดนิยม สาขาหลัก และสาขาขาดแคลนไมเกิน 8% อนุสาขา ไมเกิน 10% สาขายอดนิยม
2% การจัดสรรดังกลาวเพื่อใหแพทยเลือกรับทุนสาขาหลักและสาขาขาดแคลน และโควตาเพิ่มในสวนโรงพยาบาลระดับ F
สามารถขอสาขาหลักทั้ง 8 สาขาได
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-10จํานวนที่ขอ
-10-ประเภท
สป.จัดสรร
รวม
รอยละ
สาขา
โควตาเขต โควตา รพ.
ยอดนิยม
18
4
14
18
7.6
ขาดแคลน
109
18
88
106
44.9
หลัก
88
11
77
88
37.3
อนุสาขา
28
1
23
24
10.2
รวม
243
34
202
236
100
ประธาน
ให CHRO ตรวจสอบทุนแพทยประจําบานที่ยังไมมีรายชื่อในแตละทันใหปรับลําดับลงเปนลําดับถัดไป
โควตาทุนแพทยประจําบานจัดสรรจาก สป. 243 อัตรา เขตขอรับจัดสรร 236 อัตรา
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.4 CIO
4.4.1 การพัฒนาระบบบริการ Intermediate Care เขตสุขภาพที่ 1
(พญ.สุวรรณา ตีระวณิชย ผูอํานวยการโรงพยาบาลแพร)
การพัฒนาระบบบริการ Intermediate Care เขตสุขภาพที่ 1 เปนการเชื่อมตอระบบ Nursery Care ไปสู
Second Care ที่พรอมไปสู Primary Care โดยใชฐานเดิมขิงเตียง 5 สีที่เคยปฏิบัติมา เปาหมายลดปญหาการใหบริการ
เดิมที่เนนการบริการ Second Care และ Primary Care ลดความแออัดของโรงพยาบาลระดับ A และ S เทานั้น โดยกลุม
เปาหมา 4 โรค ไดแก Stroke, Head injury, Chronic wound, Post Operative physical therapy โดยสงใหจังหวัด
จัดทําแผนในการดูแลผูปวยตาม Six Building Blocks และแตงตั้งกรรมการดําเนินงาน การจัดบริการตามที่วางไว การ
เตรียมเรื่องระบบบริการ ระบบสงตอ ระบบขอมูล ระบบประเมินผล ระบบใหคําปรึกษาและการเชื่อมโยงโปรแกรม COC
และ Thai Refer การพัฒนาบุคลากร และการวางแผนทรัพยากร โดยกําหนดตัวชี้วัด 3 ระดับ และการดึงเขาในขอมูล 43
แฟมเพื่อติดตามการดําเนินงานระดับเขตเพื่อนําเสนอในไตมาสที่ 4 และการติดตามในการตรวจนิเทศงานตรวจราชการ
รอบที่ 2
ประธาน
ใหผูบริหารนําไปถายทอดตอ ติดตามขอมูลและการเชื่อมโยงระบบบริการทุกระบบโดยการใชIntermediate Care
และใชเปนขอมูลในการนิเทศติดตามงานของแตละจังหวัด
มติที่ประชุม รับทราบ
4.4.2 รายงานความกาวหนาการดําเนินงาน CIO เขตสุขภาพที่ 1
(นพ.นเรศฤทธิ์ ขัดธะสีมา นายแพทยเชี่ยวชาญดานเวชกรรมปองกัน สสจ.พะเยา)
รายงานความกาวหนาการดําเนินงานบริหารงานสารสนเทศ CIO ไตรมาสที่ 3 นําเสนอ 3 ประเด็น
1. Data Quality คุณภาพขอมูล 3 ประเด็น
- Medecal Record Audit พัฒนาศักยภาพผูใหรหัสการรักษาทางเวชระเบียน
- Cause of Death ขอมูลเดือน ตุลาคม – มีนาคม แนวโนมไมมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลที่เขามาของแตละ
จังหวัดปญหาสวนใหญอยูนอกสถานพยาบาล เปนการพัฒนาในสวนของพื้นที่ในการใหสาเหตุการตาย
- QOF แนวโนมการเปรียบเทียบปงบประมาณผานมาทุกหนวยบริการผานเกณฑตามที่ตั้งไว การพัฒนา
ตอไป คือ ขอมูลการบันทึก ANC, การคัดกรองการประเมินผานเกณฑ LTC และพัฒนาเรื่องของขอมูล
บางสวนที่มีปญหาในเรื่องการติดตามภายใน 30 วัน
/ 2. DHDC พัฒนา…

-112. DHDC พัฒนาชองทางบันทึกผลการประเมิน DHDC ตามเกณฑ ผานทางเว็บไซต ทุกจังหวัดอยูระหวางการ
ประเมินตนเอง กําหนดใหแตละศูนยบันทึกผลในเว็บไซตภายใน เดือนพฤษภาคม 2560 โดยกําหนดใหทุกอําเภอมีการ
จัดตั้งศูนย DHDC ทุกอําเภอประเมินศูนย DHDC ดวยตนเอง โดยใชแบบประเมิน DHDC ของเขตสุขภาพที่ 1 (ระยะเวลา
ประเมินตนเอง 1-31 พฤษภาคม 2560) ในไตรมาสที่ 3 ทีม CIO ตรวจเยี่ยม ศูนย DHDC ระดับอําเภอ โดยกําหนดให
แตละจังหวัด คัดเลือกศูนย DHDC มาตรวจเยี่ยมจังหวัดละ 1 อําเภอ
3. One Region One Data ดูเรื่อง Thailand 4.0 นําเสนอ 2 สวน
Standards & Interoperability
Seamless Digital Health
1. Standard Data Set
1. Patient Profile Search Engine
2. Data Quality
2. Health Web Service
3. Cloud
3. Referral Program: Thai Refer, COC, EMR CENTER
4. Personal Health Record: PHR
(Bata 59.5.8 )
4. Telemedicine & Consultation
5. Medical Logistics
และทั้งนี้เปนเรื่องของ E-Health และโปรแกรม โดยโปรแกรมมีอยูและพัฒนาหลักการคือ Search Engine ของสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม เพื่อสามารถเขาถึงไดทุกที่โดย Online ได และสามารถเปน Appication ในโทรศัพทมือถือ
เพื่อใหงานตอการเขาถึง การเชื่อมตอขอมูล Thai Refer เปน N Refer ของจังหวัดลําปางไดสงไประดับกระทรวง และ
กระทรวงไดพัฒนาและขยายผลทุกสถานบริการทั้งประเทศ เรื่องของ Intermediate Care เรื่อง COC จังหวัดลําปางได
พัฒนาอยูในทีมของ COO ในการพัฒนาตามแนวคิดการสงขอมูล Monitor การทํางาน และชวยในการทํางาน เรื่อง
Medical Logistics เปนการจัดกระบวนการและทํา MOU รวมกันโดยไมเกี่ยวของในสวนของโปรแกรม ของจังหวัด
เชียงรายและการไปรษณียไทย เพื่อจัดสงยาใหผูปวย การบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศจังหวัดพะเยาไดมีการพัฒนาและ
สามารถ Monitor ไดทุกสวนที่ผูบริหารตองการ
ประธาน
1. ใหขอมูลขาวสารเปนเครื่องมือใหเกิดการทํางาน และสามารถชี้เปาการทํางานในระดับพื้นที่ได
2. ระบบขอมูลใชโปรแกรมอยางเดียวไมไดใหหาวิธีการจัดการและวิเคราะหการทํางานของพื้นที่ดวย
และนําเสนอผลการทํางานในที่ประชุมครั้งตอไป
มติที่ประชุม รับทราบ
4.5 CSO
4.5.1 รายงานความกาวหนาในการดําเนินงาน LTC เขตสุขภาพที่ 1
(นพ.ศุภชัย บุญอําพันธ นายแพทยเชี่ยวชาญดานเวชกรรมปองกัน สสจ.แพร)
รายงานความกาวหนาในการดําเนินงาน LTC ปญหาการดําเนินงาน
- เรื่องการสื่อสารภายในจังหวัดในการทํางาน LTC ซึ่งเปน PA กระทรวงฯ ของสํานักตรวจ และเปนปญหาของเขตฯ
- ปญหาการ Monitor ของแตละจังหวัดสามารถรายงานผลสง สป. เปนประจําทุกเดือน
- เรื่องขอมูลในการสื่อสาร เรื่องคํานิยาม จํานวนผูสูงอายุ การจําแนกผูสูงอายุ การเทียบจํานวนที่แตกตางกัน
CG ปงบประมาณ 2559 เบิกจายยังไมครบ 100% ปงบประมาณ 2560 ควรมีแผนการเบิกจายเพื่อแลวเสร็จใน
เดือน สิงหาคม ฝากขอมูลสวนคุณภาพการดูแลผูสูงอายุ ยังมีความ Error อยูเพราะเปนขอมูลที่ตองสงใหสป.
ประธาน
- ใหนพ.สสจ.ทุกจังหวัด กํากับติดตาม ผูรับผิดชอบหลักในดําเนินงานดานคุณภาพขอมูล และความครอบคลุม
และใหคณะทํางานของแตละจังหวัดแลกเปลี่ยนการดําเนินงานรวมกัน
- สงรายชื่อผูรับผิดชอบหลักสงใหผูตรวจราชการฯ ติดตามผลการดําเนินงาน ผาน นพ.สสจ.ในการควบคุม
กํากับ
มติที่ประชุม รับทราบ

/ 4.5.2 การพิจารณา …
-124.5.2 การพิจารณา First Line Drug และยาทดแทน (การแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก)
(นพ.ศุภชัย บุญอําพันธ นายแพทยเชี่ยวชาญดานเวชกรรมปองกัน สสจ.แพร)
เปาหมายผูปวยนอกไดรับบริการดวยการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกที่ไดมาตรฐานไมนอยกวารอยละ
19 และโรงงานผลิ ต ยาสมุ น ไพร 5 แห ง ในเขต ได รั บ มาตรฐาน GMP
(WHO) ผลงานของผู ป วยนอก
ไดรับบริการการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกที่ไดมาตรฐาน ระดับเขตสุขภาพที่ 1 คาเฉลี่ยคิดเปนรอยละ
13.66 เปรียบเทียบการใชยาสมุนไพรเขตสุขภาพที่ 1 ป 59 และปริมาณความตองการ ป 60 ยังมีความตองการใชยา
สมุนไพรเพิ่มมากขึ้น
ผลการดําเนินงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาแพทยแผนไทย และการแพทยผสมผสาน
เขตสุขภาพที่ 1 ไตรมาสที่ 1, 2, 3
การจัดซื้อยาสมุนไพรรวมระดับเขต ยาแผนไทยที่ไมสามารถผลิตไดภายในเขต ใหเขาสูระบบการจัดซื้อยารวมระดับเขต
ไดดําเนินการ - จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดซื้อรวมยาสมุนไพรเขตสุขภาพที่ 1
- กําหนดรายการยา ปริมาณ และ บริษัท ที่จะจัดซื้อรวม
- กําหนดราคาอางอิงในการจัดทําบัญชีซื้อรวมยาสมุนไพรระดับเขต
- จัดทําบัญชีรายการยาสมุนไพรซื้อรวมระดับเขต
- กําหนดคุณสมบัติเฉพาะของยาแตละรายการที่ตองการซื้อรวม
- ประกาศใหบริษัทยื่นเสนอขอมูลผลิตภัณฑ และราคา
- ประกาศราคายาจัดซื้อรวมระดับเขต

/ ประธาน …

-13ประธาน

มติที่ประชุม

1. ใหทํารางแผนอนุมัติใชเงินปงบประมาณ 2561 พรอมเหตุผลประกอบ การใชงบประมาณ และให
สาขาแพทยแผนไทยทํารางการใชยาแผนไทยในสวนการใชยา การใชทดแทน กําลังการผลิต การใช
งบประมาณในการจัดการ ของเขตฯ รวมถึงระเบียบตางๆที่เกี่ยวของ และเหตุผลทางเศรษฐศาสตร
2. ระดับเขตใหใชหมองไพล ทดแทน Methyl salicylate สวนขมิ้นชันฟาทะลายโจร ใหทําแนวทางการ
ใชและใหคณะกรรมการ RDU พิจารณารวมดวย เพราะการใชทดแทนทั้ง 3 ชนิดถือวามีความคุมคา
ขึ้นกับแพทยผูสั่งยาที่มีความมั่นใจและเชื่อในประสิทธิภาพในการใชยาชนิดนั้น
รับทราบ

4.5.3 ผลการดําเนินงาน UCEP ภาพรวมเขตสุขภาพที่ 1
(นพ.นเรศฤทธิ์ ขัดธะสีมา นายแพทยเชี่ยวชาญดานเวชกรรมปองกัน สสจ.พะเยา)
UCEP เจ็บปวยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่ CIO รายงานระบบขอมูลในสวนที่เกี่ยวของการดําเนินการตั้งแตวันที่ 1
เมษายน 2560 หลักการ UCEP เรื่องอาการวิกฤต กระบวนการขั้นตอนเกี่ยวของเรื่อง Preauthorization จาก สพฉ. มี
การวิ นิจฉั ยสาเหตุ ก ารป วยเข าข ายฉุ กเฉิ นวิ ก ฤต เพื่ อเข าสู การส งต อ โดยเน น 3 สิ ทธิ หลั กร วมกั บสิ ทธิ อื่นๆ ผลการ
ดําเนินการ วันที่ 1 – 30 เมษายน 2560 ฐานขอมูล สพฉ. รายงานมี Case ผูปวยที่สงเขาไป 24 ราย ที่เขาเกณฑ UCEP
คิดเปน 40% ภาพรวม UCEP เขตสุขภาพที่ 1 ขอใชบริการ 64 ราย เขาเกณฑ 34 ราย คิดเปน 50%
นําเรียนประเด็นในที่ประชุมฯ สอบถามหนวยงานสังกัด สป.ใครเปนผูรวบรวมขอมูลทั้งหมด มีการนําเรียนทุก
หนวยบริการให สพฉ.รวบรวมในสวนของ สป. และการรับขอมูลเพื่อประเมินโดยเฉพาะ
ปญหา อุปสรรคในเขตสุขภาพที่ 1 หารือนโยบายที่ชัดเจนในการสงตอ ประสานขอมูลหนวยงานที่เกี่ยวของ CSO
สั่งการใหเตรียมขอมูลโดยประสาน 3 สวน ไดแก สพฉ. สปสข. และ สธฉ ขอมูลที่ไดรับมีปญหาในภาพรวม ชองทางการ
แกไขในการพัฒนา คณะกรรมการรับเรื่องรองเรียน UCEP และ กพฉ.
ประธาน
นําเรื่องเขาวาระการประชุมคณะกรรมการ 5x5 สวนปญหาตองจัดใหมีผูรับผิดชอบหลัก ดูแนวทางการ
ใหบริการ และเฝาระวังเรื่องการรองเรียน
มติที่ประชุม รับทราบ
4.5.4 การจัดบริการเพิ่มพิเศษสําหรับประชาชน (Convenient Health Care)
(นพ.พงษศักดิ์ โสภณ รองผูอํานวยการฝายการแพทย โรงพยาบาลนครพิงค)
การจัดบริการเพิ่มพิเศษสําหรับประชาชน เปนนโยบายของรัฐมนตรีสามารถจัดบริการเสริมไดเพื่อลดความแออัด
การรอคอย และเพิ่มรายไดในการใหบริการ เปาหมายประชาชนสามารถเลือกที่ จะไดรับบริ การที่สะดวกและรวดเร็ ว
มาตรฐานโรงพยาบาลของกระทรวง โดยมีระเบียบที่เกี่ยวของ 4 ฉบับ ไดแก ระเบียบวาดวยการจัดบริการเพิ่มพิเศษสําหรับ
ประชาชน ระเบียบวาดวยการจัดบริการและระเบียบปรับปรุงอัตราคาบริการ ป 2560 ประกาศการจายเงินบํารุงเปน
คาตอบแทนสําหรับหนวยบริการที่จัดบริการเพิ่มพิเศษ และประกาศการเก็บคาบริการ CHC (อยูระหวางดําเนินการ)
การดําเนินระยะแรกมีโรงพยาบาลนํารองจํานวน 8 โรงพยาบาลโดยสวนใหญเปนโรงพยาบาลขนาดใหญ และ
โรงพยาบาลที่ มีแหล งท องเที่ ยว เขตสุ ขภาพที่ 1 นํ าร องโดยโรงพยาบาลนครพิ งค ซึ่งได ดําเนิ นการตามแนวทางของ
กระทรวงฯ ตั้งแตเดือนสิงหาคม 2559 และเปดใหบริการแลวตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2560 ผลการดําเนินงานประชาชน
พึ่งพอใจ และมี ปญหาเรื่องการร องเรี ยนในส วนของการขอรั บบริการโดยยิ นยอมที่ชําระเงิ นเองและต องได รับบริ การ
การรองเรียนในเรื่องกรใหบริการหลายมาตรฐาน เพราะมีผูปวยอยากใชบริการเพิ่มพิเศษเนื่องจากเวลาราชการจํานวน
ผูปวยรอรับบริการมาก
ประธาน
สามารถทําไดทุกโรงพยาบาลระดับ A, S และใหโรงพยาบาลลําปาง และโรงพยาบาลเชียงรายฯ เตรียม
ความพรอมรับคําสั่งการจัดบริการเพิ่มพิเศษสําหรับประชาชน
มติที่ประชุม รับทราบ
/ 4.5.5 ผลการดําเนินงาน …

-144.5.5 ผลการดําเนินงาน/ปญหา-อุปสรรค ของสาขา จิตเวช
(นพ.พายุพล ศรีอภัย เลขานุการ SP สาขาจิตเวช โรงพยาบาลลําพูน)
การดําเนินงานปญหาสําคัญ GAP คอการลงขอมูลลาชา ซึ่งมีการลงขอมูล SusideThai.com เปน รง.506 ที่ผาน
มาเปนการลงขอมูลวิเคราะหเชิงระบาด การดําเนินงานที่ผานมาอัตราการฆาตัวตายเพิ่มมากขึ้นตามลําดับ เปาหมายคือการ
ลดอัตราการฆาตัวตายใหได โดยไมมุงเนนปญหาอื่น ทาง Service Plan สาขาจิตเวช ไดทําโครงการ กิจกรรม โดยจะ
รวบรวมในไตรมาสที่ 3 และ 4 ปญหาและอุปสรรค
การทํางานประสานกันในระดับ สสจ. และ รพ.แมขายในแตละจังหวัด ความทันเวลาของการลงขอมูล รง.506s และการ
ไมลงขอมูลติตาม สวนการลงขอมูลไมไดไดติดตอกับโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์เพื่อดําเนินการแกไข
ประธาน
Service Plan สาขาจิตเวช ตองมี Node รับผิดชอบระดับจังหวัดและเครือขายเพื่อจัดทําระบบ โดยมี
ศูนยสุขภาพจิตที่ 1 เปนฝายสนับสนุน ปญหาการลงขอมูลของจิตเวช ผูตรวจราชการขอติดตามความกาวหนา
ของแตละจังหวัดตอไป และกําหนดผูรับผิดชอบของแตละจังหวัด พรอมทั้งรายชื่อแจงใหผูตรวจราชการ
มติที่ประชุม รับทราบ
4.5.6 ขอเชิญสงผลงาน Best practice ในการประชุม Service Plan Sharing ครั้งที่ 4 ป 2560
(พญ.อัจฉรา ละอองนวลพานิช รองผูอํานวยการสํานักงานเขตสุขภาพที่ 1)
การสงผลงานในการประชุม Service Plan Sharing ครั้งที่ 4 ป 2560 เนนนวัตกรรม โดยใหสงผลงานในวันที่
16 มิถุนายน 2560 เพื่อพิจารณาในการจัดประชุม KM เขตสุขภาพที่ 1 ขอใหรวมสงผลงานเขารวมโดยจะสงหนังสือขอ
ความรวมมือจากเขตสุขภาพที่ 1 ใหแตละสาขาทราบตอไป
ประธาน
ให CSO ทําหนังสือจากเขตสุขภาพขอความรวมมือแตละสาขาสงผลงาน Best practice และนวัตกรรม
เพื่อนําเขารวมในการประชุม Service Plan Sharing ระดับประเทศ และฝากผูนิเทศงานการตรวจราชการ
ติดตามผลงานที่นาสนใจจากการนําเสนอตรวจราชการรวมสงผลงาน Best practice และนวัตกรรมเพื่อ
เปนผลงานในการประกวดในครั้งนี้ดวย
มติที่ประชุม รับทราบ
4.5.7 เเจงกําหนดการลงตรวจเยี่ยม รพ.สต.ติดดาว เขตสุขภาพที่ 1
(พญ.อัจฉรา ละอองนวลพานิช รองผูอํานวยการสํานักงานเขตสุขภาพที่ 1)
แจงเพื่อทราบการตรวจเยี่ยม รพ.สต.ติดดาว เริ่มตั้งแตวันที 5 มิถุนายน 2560 – วันที่ 4 กรกฎาคม 2560
สิ้นสุดที่จังหวัดลําปาง กําหนดการเยี่ยมใชเวลา 1 วันในกาตรวจเยี่ยมรพ.สต.ทุกแหงของจังหวัด โดยทีมตรวจเยี่ยมรพ.สต.
ติดดาว เขตสุขภาพที่ 1 ใชเกณฑการประเมินของเขตฯโดยที่ประเมินตองผานตัวชี้วัดระดับเขตฯ และการผานการประเมิน
ตนเองของรพ.สต.
ประธาน
คัดเลือกระดับเขตเพื่อหา GAP ในการจัดทําแผนพัฒนาระดับเขตฯ การตรวจเยี่ยมรพ.สต.ติดดาวของเขต
ตองคัดเลือกเฉพาะที่ผานเกณฑรพ.สต. ระดับ 5 ดาวเทานั้นในการสงเขารวมประกวดตอไป
มติที่ประชุม รับทราบ
4.5.8 การบริหารจัดการการฟอกไต Hemodialysis ของโรงพยาบาลภาครัฐ
(นพ.วรเชษฐ เตชะรักษ ผูอํานวยการโรงพยาบาลศรีสังวาล)
ประธาน
- CAPD อนุมัติในหลักการใหโรงพยาบาลระดับ F1 สามารถดําเนินการไดภายใต Service Plan สาขา
โรคไต
- อนุมัติในหลักการ การฟอกไต Hemodialysis ใหพิจารณาสวนขาด (GAP) จํานวนผูปวยที่รอรับบริการ
โดยใหเพิ่ม ขยายอัตรากําลังในการใหบริการการฟอกไต Hemodialysis ในโรงพยาบาลภาครัฐตาม
จํานวนผูรอรับบริการ
มติที่ประชุม รับทราบ
/ 4.5.2 การพิจารณา …

-154.5.9 การขอเปดและสํารวจบริการแผนก OR ของสถานบริการ เขตสุขภาพที่ 1
(นพ.ธํารง หาญวงศ ผูอํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค)
ประธาน
ใหสํารวจความตองการเปกแผนก OR ของสถานบริการในจังหวัด วางแผนและสํารองขอมูลการบริการ
ผูปวยในใหการผาตัด การ Refer และตั้งคณะทํางานเพื่อพิจารณา ใน CSO เพื่อชวยจัดการระบบ
มติที่ประชุม รับทราบ
5.1 สํานักงานเขตสุขภาพที่ 1
5.1.1 กําหนดประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 1 ครั้งที่ 4 /2560 ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2560
(นางอําภา ทองประเสริฐ หัวหนาสํานักงานเขตสุขภาพที่ 1)
มติที่ประชุม รับทราบ
5.2 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
5.3 ศูนยวิชาการ/โรงพยาบาลในกรม
5.3.1 แจงเอกสารสรุปผลบูรณการโรคพิษสุนัขบา
(นายผดุชชัย เคียนทอง ผูชวยผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1)
สคร.สรุปภาพรวมเอกสารตามวาระ เพิ่มเติมสถานที่นํารองในการพักสัตวมหาวิทยาลัยแมโจปฏิเสธในการพักสัตว
ลาสุดขอใชที่ของกรมชลประธาน อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม
ประธาน
ให นพ.สสจ.เชียงใหมเตรียมรองรับ
มติที่ประชุม รับทราบ
5.4 คณะกรรมการตางๆ
-

ปดประชุมเวลา 16.30 น.
นายกิจพิพัฒน อินตะแกว นักวิชาการสาธารณสุข
นางอําภา ทองประเสริฐ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
ผูบันทึกและสรุปรายงานการประชุม
นพ.ไพศาล ธั ญญาวิ นิ ชกุ ล ผู อํ านวยการสํ านั กงานเขตสุ ขภาพที่ 1
ผูตรวจรายงานการประชุม

