
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  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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.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   ล้ิมทอง  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  เอ่ียมศรี  ผูอํานวยการโรงพยาบาลแมวาง 

22. นพ.ธวัชชัย  ฉันทวุฒินันท ผูอํานวยการโรงพยาบาลปาซาง 

23. นพ.สมศักด์ิ  โสฬสลิขิต ผูอํานวยการโรงพยาบาลหนองมวงไข 

24. นางบริสุทธ์ิ  วิรัชศิลป   (แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลแมสะเรียง  

25. นางสาวรัตติยา  โยธา  (แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลเวียงปาเปา  

26. นายบุรินทร  วงคแกว  (แทน) ผูอํานวยโรงพยาบาลมะเร็งลําปาง  

27. นายธนิต  เนตรกุล  สาธารณสุขอําเภอแมทะ 

28. นางอําภา   ทองประเสริฐ หัวหนาสํานักงานเขตสุขภาพท่ี 1 
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ผูไมมาประชุม   

1. นพ.ประเสริฐ  กิจสุวรรณรัตน  นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดแมฮองสอน ติดราชการ 

2. นพ.นพรัตน  วัชระขจรกุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลงาว  ติดราชการ 

3. นพ.สุชาญ  ปริญญา  ผูอํานวยการโรงพยาบาลจุน  ติดราชการ 

4. นพ.กฤตพงษ  โรจนวิภาต ผูอํานวยการโรงพยาบาลเวียงสา  ติดราชการ 

5. นพ.วีระวัฒน  สุขสงาเจริญ ผูอํานวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม ติดราชการ 

6. นพ.ธรณินทร  กองสุข  ผูอํานวยการโรงพยาบาลสวนปรุง  ติดราชการ 

7. นพ.สุรพันธ  แสงสวาง ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพเชียงใหม ติดราชการ 

8. นพ.วรพงษ  สําราญทิวาลัย ผูอํานวยการโรงพยาบาลธัญญารักษเชียงใหม ติดราชการ 

9. นพ.วีรวัต  อุครานันท ผูอํานวยการโรงพยาบาลธัญญารักษแมฮองสอนติดราชการ 

10. นายนิพนธ  ปนธาดา  สาธารณสุขอําเภอแมลานอย  ติดราชการ 

11. นายวิเชียร  สุวรรณรัตน สาธารณสุขอําเภอแมฟาหลวง  ติดราชการ 

12. นายสมาน  พรวิเศษศิริกุล สาธารณสุขอําเภอปาซาง   ติดราชการ 

13. นายไพรัช  วงศจุมปู  สาธารณสุขอําเภอจุน   ติดราชการ 

14. นายทวีศิลป  ชัยชนะ  สาธารณสุขอําเภอหางดง   ติดราชการ 

15. นายธวัช   สิทธิยศ  สาธารณสุขอําเภอภูพียง   ติดราชการ 

16. นายเหร่ียน  เขียนโพธ์ิ  สาธารณสุขอําเภอสูงเมน   ติดราชการ 

ผูเขารวมประชุม 

1. นายผดุชชัย  เคียนทอง ผูชวยผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี 1 

2. พญ.นงนุช  ภัทรอนันตนพ ผูอํานวยการศูนยอนามัยท่ี 1 เชียงใหม 

3. นพ.วิรัช   กล่ินบัวแยม ผูอํานวยการโรงพยาบาลสันปาตอง 

4. นพ.วรวุฒิ  โฆษวัชรกุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลสันทราย 

5. นพ.ศุภชัย  บุญอําพันธ นายแพทยเช่ียวชาญดานเวชกรรมปองกัน สสจ.แพร 

6. นพ.นเรศฤทธ์ิ  ขัดธะสีมา นายแพทยเช่ียวชาญดานเวชกรรมปองกัน สสจ.พะเยา 

7. นพ.วรินทรเทพ  เช้ือสําราญ นายแพทยเช่ียวชาญดานเวชกรรมปองกัน สสจ.ลําปาง 

8. นพ.บรรเจิด  นนทสูติ  รองผูอํานวยการฝายการแพทย รพ.ลําปาง 

9. นพ.ธานินทร  สุขวัลย  นายแพทยชํานาญการ รพ.ลําปาง 

10. นพ.พงษศักด์ิ  โสภณ  รองผูอํานวยการฝายการแพทย รพ.นครพิงค 

11. นางสมพร  กิจสุวรรณรัตน หน.กลุมงานพัฒนายุทธศาสตร สสจ.ลําปาง 

12. นางรัชฎาภรณ  วัชรประภาพงศ หน.กลุมงานพัฒนายุทธศาสตร สสจ.เชียงราย 

13. นางพัชรี   อรุณราษฎร หน.กลุมงานพัฒนายุทธศาสตร สสจ.แพร 

14. นางดารา  เรือนเปง หน.กลุมงานพัฒนายุทธศาสตร สสจ.ลําพูน 

15. นางนันทนา  ปรีดาสุวรรณ หน.กลุมงานพัฒนายุทธศาสตร สสจ.นาน 

16. นางปรียานุช  เชิดชูเหลา นักวิชาการสาธารณสุขสุขชํานาญการพิเศษ สสจ.พะเยา 

17. นางสาวบุญยรัตน ศรีอาวัชนาการ นักวิชาการสาธารณสุขสุขชํานาญการพิเศษ รพ.ลําปาง 
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18. นายธีรศักด์ิ  วงศใหญ  นักวิชาการสาธารณสุขสุขชํานาญการพิเศษ รพ.เชียงคํา 

19. นางอรนุช  ดวงเบ้ีย  นักวิชาการสาธารณสุขสุขชํานาญการ สสจ.ลําปาง 

20. นางปรานอม  เห็นถูก  นักวิชาการสาธารณสุขสุขชํานาญการ สสจ.เชียงราย 

21. นายณัฐวุฒิ  ใจชมช่ืน  นักวิชาการสาธารณสุขสุขชํานาญการ รพ.จอมทอง 

22. นายสุประวัติ  เผาอินทร นักวิชาการสาธารณสุขสุขชํานาญการ รพ.พะเยา 

23. นางนฤมล  สวัสดิผล นักวิชาการสาธารณสุขสุขชํานาญการ สสจ.นาน 

24. นางสาวพัชรี  รําไพ  นักวิชาการสาธารณสุขสุข สสจ.พะเยา 

25. นายภาคภูมิ  ธาวงค  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ สสจ.เชียงใหม 

26. นางสุวิมล  ทิพยชมพู นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สสจ.ลําพูน 

27. นายกรกช  วิจิตรจรัสแสง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สสจ.ลําปาง 

28. นายเอกชัย  จงเกิดสิริทรัพย นักวิเคราะหนโยบายและแผน รพ.แพร 

29. นางอุบล   กองแกว  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ.ลําพูน 

30. นางจริยาพร  ใจคําฟู  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ สสจ.เชียงใหม 

31. นางวิลาสินี  หาญเมธี  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ.ลําปาง 

32. นางสาวพัชมณ  อนันตเกษม เจาพนักงานธุรการชํานาญการ รพ.ลําปาง 

33. นางอิสรีย  นุติประพันธ เจาพนักงานธุรการ รพ.นครพิงค 

34. นายสยามราชย  ฟูเจริญกัลยา นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ สสจ.เชียงราย 

35. นางกุลธิดา  ขันติพงษ นักทรัพยากรบุคคล รพ.ลําปาง 

36. นางพรพรรณ  วีรัศวิน  นักทรัพยากรบุคคล รพ.ลําปาง 

37. นายวินัย   อุนใจ  นักทรัพยากรบุคคล สสจ.เชียงใหม 

38. นายสุเทพ  ตาพรหม สาธารณสุขอําเภอแมออน 

39. นายชาลี   เอ่ียมมา  หัวหนางานตรวจราชการ สํานักตรวจราชการ 

40. นางสุปราณี  ดิษยะกมล นักวิเคราะหนโยบายฯ ชํานาญการพิเศษ สนง.เขตสุขภาพท่ี 1 

41. นายนครินทร  เกียรติอนันต นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สนง.เขตสุขภาพท่ี 1 

42. นางสาวผองศิริ  ศิริสุวรรณจิตร นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.เขตสุขภาพท่ี ๑ 

43. นางพรพรรณ  คํามาเร็ว เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน สนง.เขตสุขภาพท่ี ๑ 

44. นายสุธีร   ปมปวง  นักทรัพยากรบุคคล สํานักงานเขตสุขภาพท่ี ๑ 

45. นายภราดร  โอฬารจันทโรทัย นักวิเคราะหนโยบายและแผน  สํานักงานเขตสุขภาพท่ี ๑ 

46. นายกิจพิพัฒน  อินตะแกว นักวิชาการสาธารณสุข  สํานักงานเขตสุขภาพท่ี ๑ 

47. นางสาวทัตพิชา  ลิมปประเสริฐกุล นักวิชาการสาธารณสุข  สํานักงานเขตสุขภาพท่ี ๑ 

48. นางสาวนฤมล  สารอินจักร นักวิชาการสาธารณสุข  สํานักงานเขตสุขภาพท่ี ๑ 

49. นางสาวเวนุกา  เขงคา  นักวิชาการสาธารณสุข  สํานักงานเขตสุขภาพท่ี ๑ 

50. นางสาวสุธาสินีย  พาศรี  นักวิชาการสาธารณสุข  สํานักงานเขตสุขภาพท่ี ๑ 

51. นางชนัญชิดา  เนตรประสาท นักวิชาการสาธารณสุข  สํานักงานเขตสุขภาพท่ี ๑ 

52. นางวิรัลพัชร  ปนะถา  นักวิชาการสาธารณสุข  สํานักงานเขตสุขภาพท่ี ๑ 

53. นางกัญชพร  ราวเรือง  นักวิชาการพัสดุ สํานักงานเขตสุขภาพท่ี ๑ 
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54. นางสาวศรินทิพย  ตุยตามพันธ นักวิชาการเงินและบัญชี สํานักงานเขตสุขภาพท่ี ๑ 

55. นายพงษดนัย  ชัยสิทธ์ิ  นักจัดการงานท่ัวไป สํานักงานเขตสุขภาพท่ี ๑ 

56. นายกฤษดา  ทรงวัย  นิติกร สํานักงานเขตสุขภาพท่ี ๑ 

 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ (ผูตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 1) 

 1.1 การจัดบริการพิเศษนอกเวลาราชการ และคาบริการพิเศษนอกเวลาราชการ CHC (Convenient Health Care) 
 การจัดบริการพิเศษนอกเวลาราชการปกติเปนดุลยพินิจของสถานบริการท่ีจัดบริการ สวนการจัดบริการเร่ืองความ
ฉุกเฉินเรงดวน และการใหบริการการคลอดถือเปนคําส่ังนอกเหนือจากการจัดบริการพิเศษนอกเวลาราชการของกระทรวง
สาธารณสุข การจัดบริการดังกลาวใหมีการจัดการผานระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเร่ืองการจัดบริการพิเศษนอกเวลา
ราชการ และระเบียบกระทรวงสาธารณสุข วาดวยเร่ืองการเบิกจายคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ การ
กําหนดอัตราการใหบริการของแตละจังหวัดมีการจักเก็บท่ีแตกตางกัน ข้ึนอยูกับตนทุนคาใชจายของแตละสถานบริการ 
โดยผานคณะกรรมการบริหารสถานบริการ โดยไมสามารถกําหนการใหบริการเอง 
สาธารณสุขนิเทศ ก เร่ืองการจัดเก็บคาบริการพิเศษนอกเวลาราชการภายใตระเบียบท่ีรองรับใหผูตรวจราชการเขต 
          สุขภาพท่ี 1 ลงนาม และเสนอปลัดกระทรวงสาธารณสุขเห็นชอบเร่ืองการจัดเก็บคาบริการพิเศษ 
   นอกเวลาราชการ 
มติท่ีประชุม   รับทราบ  
 
 1.2 การตรวจราชการเขตสุขภาพท่ี 1 รอบท่ี 2 ประจําป 2560 
 การตรวจราชการเขตสุขภาพท่ี 1 รอบท่ี 2 ติดตามประเด็นความชัดเจนในการขับเคล่ือนงาน PCC และ 
Intermediate Care เรื่องการดําเนินงาน โดยเช่ือมโยงระหวาง Primary Care กับ Secondary Care ปญหาอุปสรรค 
และจุดเดนท่ีสามารถขยายตอสําหรับ intermediate Care และมอบผูนิเทศงานตรวจราชการท้ัง 4 คณะในการตรวจ
ราชการของแตละจังหวัดติดตาม Best practice และผลงานวิจัย ท่ีสามารถนํามาขยายผลในระดับเขต การนําขอดีของแต
ละพ้ืนท่ีมาขยายผลเปนสวนสําคัญสวนหน่ึงของการเขาสูประเด็น 4.0 
ประธาน  PCC การดําเนินงานตองมีตนแบบเพ่ือการขยายผล โดยไมจําเปนตองทําใหครบ 100 % ฝากสาธารณสุข 
  นิเทศติดตามรายละเอียดและประเด็นการตรวจราชการเขตสุขภาพท่ี 1 รอบท่ี 2 ดวย 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
 1.3 การเฝาระวังรักษาความปลอดภัยในสถานท่ีราชการ และรถพยาบาลของสถานบริการ 
ประธาน  มอบนายแพทยสาธารณสุขทุกจังหวัดกํากับติดตาม 
  1. ใหทุกหนวยงานจัดใหมีการติดต้ังกลองวงปดท่ีสามารถใชการได 
  2. รถพยาบาลใหติดกลอง GPS ติดตามและการจัดทําประกันช้ัน 1 ใหครบทุกสถานบริการเพ่ือปองกัน 
    ปญหาท่ีเกิดข้ึน  
มติท่ีประชุม  รับทราบ  
 
 1.4 การบริหารทรัพยากรบุคคล 
 การบริหารทรัพยากรบุคคลสวนท่ีเกิดปญหาทุกสายงาน ฝากนายแพทยสาธารณสุขทุกจังหวัด และผูอํานวยการ
โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลท่ัวไป ติดตามทุกตําแหนงสายงานรวมท้ังเร่ืองคาตอบแทนแตละสายงานใหครบ 
ประธาน  มอบให CHRO กํากับติดตามปญหาท่ีเกิดข้ึน 
มติท่ีประชุม  รับทราบ  

/ ระเบียบวาระท่ี 2… 
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ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองการประชุมคณะกรรรมการเขตสุขภาพที่ 1 ครั้งท่ี 2/2560  

วันท่ี 15 มีนาคม 2560 ณ หองประชุมสํานักงานเขตสุขภาพท่ี 1 ช้ัน 2 อาคารเทพรัตนราชสุดา สถาบันพัฒนาการเด็กราช
นครินทร ตําบลดอนแกว อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม (พญ.อัจฉรา ละอองนวลพานิช รองผูอํานวยการสํานักงานเขต
สุขภาพท่ี 1)  
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรรมการเขตสุขภาพท่ี 1 คร้ังท่ี 2/2560 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 
 3.1 ติดตามเร่ืองการฟอกไตของโรงพยาบาลแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน และโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล 
จังหวัดเชียงใหม (นพ.ไพศาล ธัญญาวินิชกุล สาธารณสุขนิเทศกเขตสุขภาพท่ี 1) 
ผูอํานวยการโรงพยาบาลศรีสังวาลย  เร่ืองการฟอกไตมีการปรึกษาคณะกรรมการมีความเห็นวาควรทําเร่ืองสงเสริม 
  ปองกัน สวนการฟอกไตจะมีการประชุมคณะกรรมการในวันท่ี 29 พฤษภาคม 2560 ขอสรุปจะนําเรียน 
  ท่ีประชุมในคร้ังตอไป 
ประธาน  ใหวางแนวทางการดําเนินงานในเร่ืองการฟอกไตของท้ัง 2 โรงพยาบาลอยางเปนรูปธรรม สวน CSO มอบ 
  Service Plan สาขาโรคไต สํารวจความตองการและความพรอมในการขยาย Unit ฟอกไต ของแตละ 
  หนวยบริการนําเขาเพ่ือขอนุมัติในการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพท่ี 1 คร้ังตอไป 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

 3.2 การดําเนินการเร่ืองทางเช่ือมโรงพยาบาลวัดจันทรเฉลิมพระเกียรติ 
(รอยเอกภูรีวรรธน โชคเกิด นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม) 
 การดําเนินการจัดทําเร่ืองแจงกระทรวงฯ ในสวนงบประมาณมีการจัดใชงบประมาณในการทําทางเช่ือมและการ
ปรับปรุงสวนของตึกเกา โดยให มหาวิทยาลัยเกษตรดําเนินการในเร่ืองทางเช่ือม และการติดตามเร่ืองของกระทรวงฯ ตอไป 
สาธารณสุขนิเทศก ติดตามและรายงานผลในวาระสืบเน่ืองคร้ังตอไป 
มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 

 3.3 การพัฒนารพ.สต.เช่ือมตอสู การพัฒนาคลินิกหมอครอบครัว PCC ตามท่ีไดรับงบประมาณจัดสรร 
(นพ.ไพศาล ธัญญาวินิชกุล สาธารณสุขนิเทศกเขตสุขภาพท่ี 1) 
 การพัฒนารพ.สต.เช่ือมตอสูการพัฒนาคลินิกหมอครอบครัว PCC ไดรับงบประมาณจัดสรรและการโอนเงินจาก 
สบรส. จํานวนเงิน 660,000 บาท ติดตามการดําเนินงานจากงบประมาณท่ีไดรับ 
ประธาน  ให Service plan สาขาปฐมภูมิรีบดําเนินการในระยะเวลาท่ีเหลือ 4 เดือน 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
3.4 การติดตามเร่ืองไวรัสซิกา ในการประชุมระดับกระทรวง สํานักระบาดยังหาขอสรุป และขอมูลเร่ือง Microcephaly 
ไมไดและรอการดําเนินการตอไป 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ/พิจารณา 
4.1 COO 
 4.1.1 แจงมติประชุมคณะกรรมการบริหารศูนยราชการเชียงใหม เร่ืองการขอใชท่ีราชพัสดุเพ่ือสรางสํานักงานเขต
สุขภาพท่ี 1 (นายผดุชชัย เคียนทอง ผูชวยผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี 1) 
 สืบเน่ืองการขอพ้ืนท่ีศูนยราชการ มติการประชุมผานคณะกรรมการ วันท่ี 19 พฤษภาคม 2560 อนุมัติพ้ืนท่ี
จํานวน 7  ไรใหกับ 3 หนวยงาน ไดแก  สํานักงานเขตสุขภาพท่ี 1 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม และสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ เปนอาคารไมมีบานพัก ร้ัว ระบบไฟฟา และระบบประปา โดยระบบไฟฟาและระบบประปา
ตองอยูใตดินท้ังหมด และตองทํา MOU คณะกรรมการสวนราชการตอไป 

/ ประธาน… 
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ประธาน  1. ใหเขียนแบบประมาณการ งบประมาณ งานประปา ระบบไฟฟา และจัดทําถนนรอบพ้ืนท่ีท่ีไดรับ  
                         จัดสรร ใหสรางทางเช่ือมรวมกับอาคารสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม  
  2. ใหสสจ.เชียงใหม ประสาน สบรส.เร่ืองแบบแปลน และทํารางพิจารณา  เนนแปลนจัดทําหองประชุม 
                         ขนาดใหญท่ีสามารถรองรับผูเขารวมประชุมจํานวนมากได 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

 4.1.2 ขอสงนโยบายการปองกันการคลอดกอนกําหนดสําหรับประเทศไทย พ.ศ. 2560  
(นางอําภา ทองประเสริฐ หัวหนาสํานักงานเขตสุขภาพท่ี 1) 
 แจงเพ่ือทราบ กรมอนามัยไดสงนโยบายการปองกันการคลอดกอนกําหนด ตามนโยบาย 4 ขอ และแนวปฏิบัติ 8 
ขอ  สอบถามแตละจังหวัดไดรับนโยบายดังกลาวหรือไม 
ประธาน  นโยบายการปองกันการคลอดกอนกําหนดเปนเร่ืองการใชยา มอบศูนยอนามัย และ CSO กํากับติดตาม 
    การดําเนินการท้ังระบบ จัดใหมีมาตรการท่ีเปนขอบังคับ และมีการจัดหายาใหเพียงพอ 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
 4.1.3 การจัดสรรงบประมาณงบดําเนินงานสวนภูมิภาค ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 คร้ังท่ี 2/2560  
(นางอําภา ทองประเสริฐ หัวหนาสํานักงานเขตสุขภาพท่ี 1) 
 สืบเน่ือง สบรส.แจงจัดสรรงบประมาณงบดําเนินงานสวนภูมิภาค ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 คร้ังท่ี 2 และ
มีหนังสือแจงแตละจังหวัดใหติดตาม เรงรัดการเบิกจายในไตรมาสท่ี 4 
ประธาน  ใหเรงรัดการเบิกจายงบดําเนินสวนภูมิภาคและเตรียมการใชงบประมาณในสวน ท่ีไดรับจัดสรรของ สป.  
                     ตอไป 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

 4.1.4 สงสรุปผลการสุมสํารวจความครอบคลุมการไดรับวัคซีนข้ันพ้ืนฐานในพ้ืนท่ีท่ีมีประชากรกลุมเส่ียงป 2560 
(นางอําภา ทองประเสริฐ หัวหนาสํานักงานเขตสุขภาพท่ี 1) 
 สํานักงานงานปองกันควบคุมโรค (สคร.) แจงเร่ืองการสุมตรวจการใหวัคซีน ของแตละพ้ืนท่ีเกินเปาหมาย และบาง
พ้ืนท่ีไมเปนไปตามเปาหมาย รายละเอียดตามท่ีแจง  
ประธาน  มอบ Project Manager ชวยกํากับติดตามรวมกับ สคร. เพ่ือใชเปนประเด็นประกอบในการตรวจราชการ 
     รอบท่ี 2 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
 4.1.5 ขับเคล่ือนยุทธศาสตรสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคสูความเปนเลิศPP Forum (Promotion and 
Prevention Excellence Strategic Plan Forum) ระดับภาค  
(พญ.นงนุช ภัทรอนันตนพ ผูอํานวยการศูนยอนามัยท่ี 1 เชียงใหม) 
 สืบเน่ืองศูนยอนามัยนําเสนอในการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพท่ี 1 คร้ังท่ี 2 /2560 ไดจัดประชุม
ขับเคล่ือนยุทธศาสตรสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคสูความเปนเลิศ PP Forum ระดับภาครวมกับเขตสุขภาพท่ี 2 และ
เขตสุขภาพท่ี 3 เพ่ือใหไดยุทธศาสตรสงเสริมสุขภาพและปองกันสูความเปนเลิศ 20 ป ไดวางแผนแนวทางการปฏิบัติ 5 
ระยะ ซ่ึงขณะน้ีดําเนินการอยูในระยะท่ี 2 โดยจัดประชุมดังกลาวสถานท่ีจังหวัดพิษณุโลก และสงหนังสือเชิญเขารวมผาน
การลงนามโดยผูตรวจราชการฯ ขอช้ีแจงเพ่ือเขารวมประชุมดังกลาว 
ประธาน  ทําใหชัดในระดับเขต และเรื่องระบบขอมูลพ้ืนฐานตองมีการติดตาม ใหประธาน CIPO และผูรับชอบแต
ละเร่ืองติดตามประเด็นเพ่ือนํามาวางแผนยุทธศาสตร PP เขตสุขภาพท่ี 1  
มติท่ีประชุม รับทราบ 
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 4.1.6 ยุทธศาสตร PP เขตสุขภาพท่ี 1 (พญ.นงนุช ภัทรอนันตนพ ผูอํานวยการศูนยอนามัยท่ี 1 เชียงใหม) 
 การจัดทํายุทธศาสตร PP เขต ในวันท่ี 5 – 6 มิถุนายน 2560 เพ่ือยกรางยุทธศาสตรและการขับเคล่ือน
ยุทธศาสตรของเขตสุขภาพท่ี 1 ไดปรึกษาสาธารณสุขนิเทศในการจัดทําคําส่ังคณะกรรมการของเขตฯ เพ่ือรวมกันจัดทํา
ยุทธศาสตรเขตฯ โดยมีตัวแทนจากศูนยวิชาการ ตัวแทนทุก CIPO เพ่ือรวมเลือกประเด็นท่ีเก่ียวของการทํายุทธศาสตร PP 
เขตฯ โดยคณะทํางานรวมกัน  
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
4.2 CFO 
 4.2.1 ความกาวหนาของการจัดทํา Planfin และ LOI เขตสุขภาพท่ี 1 
(นายธีรศักด์ิ วงศใหญ เลขานุการคณะกรรมการการเงินการคลัง เขตสุขภาพท่ี 1) 
 แผนการเงินการคลัง (Planfin) รอบคร่ึงปหลัง ไดทําการจัดสงเขาสวนกลางแลวลงไดทําการลงนามแลว แผนการ
เงิน 8 จังหวัดในเขตสุขภาพท่ี 1 จะมีโรงพยาบาลท่ีทําแผนการเงินติดลบจํานวน 28 โรงพยาบาล และมี 74 โรงพยาบาล
ท่ีทําแผนการเงินเกินดุล มติท่ีประชุมจากสวนกลางโรงพยาบาลท่ีจัดทําแผนการเงินการคลัง (Planfin) มีความเส่ียงสูงระดับ 
8 ตองทําเอกสารแสดงเจตจํานงในการปรับปรุงประสิทธิภาพทางการบริหารการเงิน (Letter of Intent :LOI) ท่ีสวนกลาง
ท้ังน้ีในเขตสุขภาพท่ี 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 และหากยืนยันการลงทุนตองหาท่ีมาของเงินท่ีจะนํามาลงทุน ถาแผนการดําเนินงานทําใหติดลบ 
  นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดตองเปนผูรับผิดชอบในการจัดหาเงินชวยเหลือ 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
  
4.3 CHRO 
 4.3.1 การขอใชตําแหนงวางของสวนราชการในเขตสุขภาพท่ี 1  
(นางขจีรัตน  บุญวิวัฒนาการ นักวิชาการสาธารณสุขเช่ียวชาญ สสจ.เชียงราย) 
การขอใชตําแหนงวางของสวนราชการ 6 กรณี ดังน้ี 
 1. การขอใชตําแหนงวางท่ีเปนอํานาจพิจารณาของผูตรวจราชการฯ  มีผูขอใชตําแหนงท้ังหมด 15 ตําแหนงซ่ึง 
CHRO ตรวจสอบขอมูลแลว  
 2. การขอใชตําแหนงผูอํานวยการโรงพยาบาลชุมชนท่ีจะวางเน่ืองจากเกษียณอายุราชการ 3 อัตรา ไดแก 
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ ผูอํานวยการโรงพยาบาลแมสาย และผูอํานวยการโรงพยาบาลเทิง 
การขอตําแหนงน้ีไมตองหาตําแหนงวางเพ่ือยุบตําแหนง จากแนวทางปฏิบัติของ CHRO 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบในหลักการ 
 3. การขอใชตําแหนงกรณีท่ีจะวางท่ีจะมีการเกษียณอายุราชการ 3 ตําแหนง โดยตองหาตําแหนงวางเพ่ือยุบ
ตําแหนง มีการพิจารณาเกณฑท่ีกําหนดและทางกลุม บค. มีการบริหารจัดการแลว  
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 4. กรณีตําแหนงท่ีตองขอ มติท่ีประชุมเห็นชอบ แตตองผานการพิจารณาท่ี สป. ตําแหนงท่ีขอ 16 ตําแหนง ให
ระบุรายช่ือตามตําแหนงท่ีขอเพราะมีโอกาสไดตําแหนงน้ันมากกวาไมไดระบุช่ือในตําแหนงน้ัน  
 5. การขอกรณีการขอปรับปรุงการกําหนดตําแหนงของ สสจ.นาน เปนการขอใชเลขวางของโรงพยาบาลนาหม่ืน
เพ่ือยุบรวมแลวปรับปรุงตําแหนงของโรงพยาบาลภูเพียงเปนระดับเช่ียวชาญ เพ่ือรับยาย ผชชว.ของ สสจ.นาน ขอความ
เห็นชอบในท่ีประชุมเพ่ือขอและผานการอนุมัติจาก สป.ตอไป 
6. การขอเปล่ียนช่ือตําแหนงสายงาน ตามหนังสือ......ว379 ลงวันท่ี 9 สามารถท่ีจะขอเปล่ียนช่ือสายงานได 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบในหลักการ ทําหนังสือแจง สป. ตอไป 
 4.3.2 การรายงานผลการใชตําแหนงวาง ของสวนราชการในเขตสุขภาพท่ี 1 
 การใชตําแหนงวางผานมติท่ีประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพท่ี 1 ในรอบ 6 เดือนแรก จํานวนท้ังหมด 178 
อัตรา สวนกลางมีนโยบายใหทุกแหงเรงรัดการใชตําแหนงวาง โดยเวนแต โรงพยาบาลจอมทอง และโรงพยาบาลฝาง ท่ี
ไมไดขอใชตําแหนงวาง ขณะน้ีไดดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือลงตําแหนงและมีคําส่ังท้ังหมด 27 อัตราคิดเปน 15% 
คงเหลือ 151 อยูระหวางคัดเลือกและประเมิน อวช.ท่ียังไมเรียบรอย 
ประธาน  มอบ CHRO กําหนดกรอบเวลาของการทํากระบวนการทํางานและกําหนดระยะเวลา ของเร่ืองการยาย 
  การเล่ือนตําแหนง ฯลฯ กําหนดระยะเวลาตองแลวเสร็จภายในก่ีเดือน 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
 4.3.3 การขออนุมัติจางลูกจางช่ัวคราว เกินกรอบ FTE 80 % แตไมเกิน 100 %  
(นางขจีรัตน  บุญวิวัฒนาการ นักวิชาการสาธารณสุขเช่ียวชาญ สสจ.เชียงราย) 
 การขออนุมัติจางลูกจางช่ัวคราวเกินกรอบ FTE 80 % แตไมเกิน 100 % จํานวน 5 อัตรา เปนของโรงพยาบาล
เชียงคํา 1 อัตรา ตําแหนงชางเทคนิค และโรงพยาบาลแพร  4 อัตรา ตําแหนงพนักงานประจําหองยา ทุกตําแหนง
ตรวจสอบแลวเปนไปตามแนวทางของ CHRO  
ประธาน  อนุมัติในหลักการของ CHRO 
มติท่ีประชุม  รับทราบ  
 
 4.3.4 การขอยายขาราชการภายในเขตสุขภาพท่ี 1  
(นางขจีรัตน  บุญวิวัฒนาการ นักวิชาการสาธารณสุขเช่ียวชาญ สสจ.เชียงราย)  
 การขอยายขาราชการภายในเขตสุขภาพท่ี 1 ของจังหวัดเชียงรายจํานวน 5 อัตรา ไดแกตําแหนงทันตแพทย 
พยาบาลวิชาชีพ และแพทยแผนไทย 
ประธาน  รับทราบการขอยายและตองอยูในหลักการกติกาการพิจารณาของ CHRO 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
 4.3.5 ผลการดําเนินการสอบคัดเลือกเพ่ือบรรจุเปนพนักงานราชการ ประจําป 2560  
(นางขจีรัตน  บุญวิวัฒนาการ นักวิชาการสาธารณสุขเช่ียวชาญ สสจ.เชียงราย) 
 รายงานผลการจัดสรรพนักงานราชการใหหนวยงานภายในเขตรอบแรก จัดสรร 24 อัตรา ไดมีการดําเนินการแลว
เบ้ืองตน 12 อัตรา เหลือ 12 อัตรา อยูระหวางดําเนินการตอ ไดแก จังหวัดนานอยูระหวางการประกาศรับสมัครแต
ตําแหนงท่ีกําหนดไปโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติซํ้าซอนกับการบรรจุเปนขาราชการ จึงจัดสรรใหมรวมกับจังหวัดเชียงใหม 
รอการอนุมัติจากสวนกลาง จังหวัดพะเยา จํานวน 2 อัตรายังไมไดดําเนินการ และจังหวัดแพร จํานวน 1 อัตราอยูระหวาง
แตงต้ังคณะกรรมการ ขอใหวางแผนดําเนินการคัดเลือกรวมตําแหนงพนักงานราชการท่ีจะไดรับจัดสรรในอีก 2 เดือนท่ีจะมี
การจัดสรรทดแทนลูกจางประจํา 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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 4.3.6 การรับสมัครเขาอบรมวิสัญญีพยาบาลหลักสูตร 1 ป ประจําปการศึกษา 2560-2561 
(นางขจีรัตน  บุญวิวัฒนาการ นักวิชาการสาธารณสุขเช่ียวชาญ สสจ.เชียงราย) 
 ทุนสมัครอบรมวิสัญญีพยาบาลหลักสูตร 1 ป สวนกลางจัดสรรใหเขตสุขภาพท่ี 1 จํานวน 13 ทุน ระหวางท่ีรับ
แจงประกอบกับแผนความตองการของแผนพัฒนาบุคลากรท่ีมีการสงมาเขตฯ ไดคัดเลือกตามแผนคําขอครบ 13 ทุน โดยมี
การตกลงกับหนวยงานท่ีขอมีรายช่ือพรอมรับทุนแลว ชวง สบช.ใหสมัครขอรับการอบรม มีโรงพยาบาลศรีสังวาลและ
โรงพยาบาลสูงเมน ไดพิจารณาแลววาท้ัง 2 แหง ไมมีสัญญแพทย โดยใหเปนโรงพยาบาลสํารองในการรับทุนสมัครเขา
อบรมวิสัญญีพยาบาลหลักสูตร 1 ป 
ประธาน  การบริหารจัดการภาพรวมของจังหวัด ประเด็นโรงพยาบาลระดับ F ถูกคัดเลือกออกจัดการโดยการนํา 
  รายช่ือลงโรงพยาบาลใหญของจังหวัดกอนแลวบริหารจัดการ โดยสงเอกสารให สพช.วันท่ี 25 พฤษภาคม 2560 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
 4.3.7 การจัดสรรแพทย ทันตแพทย เภสัชกร ผูทําสัญญา ป 2560  
(พญ.อัจฉรา ละอองนวลพานิช รองผูอํานวยการสํานักงานเขตสุขภาพท่ี 1) 
 แจงการจัดสรรแพทย ทันตแพทย เภสัชกร ผูทําสัญญาไดรับจัดสรรท้ังหมด 221 ราย มีปญหาสวนของเชียงใหม
นักเรียน ODOD ไมจบ 1 ราย จึงทําใหการจัดสรรในสวนของเชียงใหมตก 1 ราย ฝากติดตามเรื่อง FTE ของแตละสถาน
บริการ และปญหาการสอบไมผาน ศรว. กรณีจบชาของท้ังประเทศ 40 ราย ในสวนของเขตสุขภาพท่ี 1 จัดสรรแบงตาม 
FTE แตยังไมทราบจํานวนท่ีแนชัดท่ีไดรับ 
 แพทยใชทุน ยังไมไดใบประกอบวิชาชีพ 
 - ถาเปนแพทยใชทุนโครงการ CPIRD ODOD ถายังไมผาน ศรว.1,2,3 ให ปฏิบัติงานท่ีศูนยแพทยท่ีเรียนอยูเดิม
จนกวาจะผานท้ัง3ข้ันตอน 
 - ถาเปนแพทยใชทุนจับฉลาก ถายังไมผาน ศรว.1,2 ให ปฏิบัติงานท่ีศูนยแพทย ตามท่ีกระทรวงกําหนด 
 - ถาเปนแพทยใชทุนจับฉลาก ถายังไมผาน ศรว.3 ให ปฏิบัติงานท่ี รพ.ท่ีจับฉลากเลือกพ้ืนท่ี 
ผูอํานวยการโรงพยาบาลพะเยา ท่ีจะไดโควตาอันดับ 1 ท่ีจะจัดสรรยกโควตาใหจังหวัดแมฮองสอน 
ประธาน  - กรณีสถานท่ีปฏิบัติงานสําหรับแพทยจบชาใหจัดสรรลงปฏิบัติงานในจังหวัดแมฮองสอน 
  - สํานักงานเขตสุขภาพท่ี 1 ทําหนังสือแจง 8 จังหวัดเร่ืองรับสมัครแพทยใชทุน ป 2 และป 3 ไปชวย 
    ปฏิบัติงานท่ีจังหวัดแมอองสอน 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
 4.3.8 การจัดสรรทุนแพทยประจําบาน ป 2561 
 (พญ.อัจฉรา ละอองนวลพานิช รองผูอํานวยการสํานักงานเขตสุขภาพท่ี 1) 
 แพทยประจําบานตองเปนขอมูล ตามโควตาขาลงรอบแรก แนวทางการจัดสรรแพทยประจําบานของกระทรวง ใน
ปน้ี จัดตามขอมูลโดยนําขอมูลท่ีมีอยูจริงท่ีมีการปฏิบัติงาน กับท่ีลาศึกษาตอ รวมแพทยท่ีอายุราชการมาก แยกตามราย
สาขา เพ่ือวิเคราะห 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% การจัดสรรดังกลาวเพ่ือใหแพทยเลือกรับทุนสาขาหลักและสาขาขาดแคลน และโควตาเพ่ิมในสวนโรงพยาบาลระดับ F 
สามารถขอสาขาหลักท้ัง 8 สาขาได  
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ประธาน  ให CHRO ตรวจสอบทุนแพทยประจําบานท่ียังไมมีรายช่ือในแตละทันใหปรับลําดับลงเปนลําดับถัดไป
  โควตาทุนแพทยประจําบานจัดสรรจาก สป. 243 อัตรา เขตขอรับจัดสรร 236 อัตรา 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
4.4 CIO  

 4.4.1 การพัฒนาระบบบริการ Intermediate Care เขตสุขภาพท่ี 1  

(พญ.สุวรรณา  ตีระวณิชย ผูอํานวยการโรงพยาบาลแพร) 

 การพัฒนาระบบบริการ Intermediate Care เขตสุขภาพท่ี 1 เปนการเช่ือมตอระบบ Nursery Care ไปสู 

Second Care ท่ีพรอมไปสู Primary Care โดยใชฐานเดิมขิงเตียง 5 สีท่ีเคยปฏิบัติมา เปาหมายลดปญหาการใหบริการ

เดิมท่ีเนนการบริการ Second Care และ Primary Care ลดความแออัดของโรงพยาบาลระดับ A และ S เทาน้ัน โดยกลุม

เปาหมา 4 โรค ไดแก Stroke, Head injury, Chronic wound, Post Operative physical therapy โดยสงใหจังหวัด

จัดทําแผนในการดูแลผูปวยตาม Six Building Blocks และแตงต้ังกรรมการดําเนินงาน การจัดบริการตามท่ีวางไว การ

เตรียมเรื่องระบบบริการ ระบบสงตอ ระบบขอมูล ระบบประเมินผล ระบบใหคําปรึกษาและการเช่ือมโยงโปรแกรม COC 

และ Thai Refer การพัฒนาบุคลากร และการวางแผนทรัพยากร โดยกําหนดตัวช้ีวัด 3 ระดับ และการดึงเขาในขอมูล 43 

แฟมเพ่ือติดตามการดําเนินงานระดับเขตเพ่ือนําเสนอในไตมาสท่ี 4 และการติดตามในการตรวจนิเทศงานตรวจราชการ

รอบท่ี 2 

ประธาน  ใหผูบริหารนําไปถายทอดตอ ติดตามขอมูลและการเช่ือมโยงระบบบริการทุกระบบโดยการใชIntermediate Care  
  และใชเปนขอมูลในการนิเทศติดตามงานของแตละจังหวัด 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
 4.4.2 รายงานความกาวหนาการดําเนินงาน CIO เขตสุขภาพท่ี 1  
(นพ.นเรศฤทธ์ิ  ขัดธะสีมา นายแพทยเช่ียวชาญดานเวชกรรมปองกัน สสจ.พะเยา) 
 รายงานความกาวหนาการดําเนินงานบริหารงานสารสนเทศ CIO ไตรมาสท่ี 3 นําเสนอ 3 ประเด็น 
 1. Data Quality คุณภาพขอมูล 3 ประเด็น 
  - Medecal Record Audit พัฒนาศักยภาพผูใหรหัสการรักษาทางเวชระเบียน 
  - Cause of Death ขอมูลเดือน ตุลาคม – มีนาคม แนวโนมไมมีการเปล่ียนแปลงขอมูลท่ีเขามาของแตละ 
                       จังหวัดปญหาสวนใหญอยูนอกสถานพยาบาล เปนการพัฒนาในสวนของพ้ืนท่ีในการใหสาเหตุการตาย 
  - QOF แนวโนมการเปรียบเทียบปงบประมาณผานมาทุกหนวยบริการผานเกณฑตามท่ีต้ังไว การพัฒนา 
    ตอไป คือ ขอมูลการบันทึก ANC, การคัดกรองการประเมินผานเกณฑ LTC และพัฒนาเร่ืองของขอมูล 
           บางสวนท่ีมีปญหาในเร่ืองการติดตามภายใน 30 วัน 

/ 2. DHDC พัฒนา… 

-10-ประเภท
สาขา 

สป.จัดสรร  
จํานวนที่ขอ 

รวม รอยละ 
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 
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 2. DHDC พัฒนาชองทางบันทึกผลการประเมิน DHDC ตามเกณฑ ผานทางเว็บไซต ทุกจังหวัดอยูระหวางการ
ประเมินตนเอง กําหนดใหแตละศูนยบันทึกผลในเว็บไซตภายใน เดือนพฤษภาคม 2560 โดยกําหนดใหทุกอําเภอมีการ
จัดต้ังศูนย DHDC ทุกอําเภอประเมินศูนย DHDC ดวยตนเอง โดยใชแบบประเมิน DHDC ของเขตสุขภาพท่ี 1 (ระยะเวลา
ประเมินตนเอง 1-31 พฤษภาคม 2560) ในไตรมาสท่ี 3 ทีม CIO ตรวจเย่ียม ศูนย DHDC ระดับอําเภอ โดยกําหนดให
แตละจังหวัด คัดเลือกศูนย DHDC มาตรวจเย่ียมจังหวัดละ 1 อําเภอ 
 3. One Region One Data ดูเร่ือง Thailand 4.0 นําเสนอ 2 สวน  

Standards  & Interoperability Seamless Digital Health 
1. Standard Data Set 
2. Data Quality 
3. Cloud 
4. Personal Health Record: PHR  
 

1. Patient Profile Search Engine 
2. Health Web Service  
3. Referral Program: Thai Refer, COC, EMR CENTER 
(Bata 59.5.8 ) 
4. Telemedicine & Consultation 
5. Medical Logistics  

และท้ังน้ีเปนเรื่องของ E-Health และโปรแกรม โดยโปรแกรมมีอยูและพัฒนาหลักการคือ Search Engine ของสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม เพ่ือสามารถเขาถึงไดทุกท่ีโดย Online ได และสามารถเปน Appication ในโทรศัพทมือถือ
เพ่ือใหงานตอการเขาถึง การเช่ือมตอขอมูล Thai Refer เปน N Refer ของจังหวัดลําปางไดสงไประดับกระทรวง และ
กระทรวงไดพัฒนาและขยายผลทุกสถานบริการท้ังประเทศ เรื่องของ Intermediate Care เรื่อง COC จังหวัดลําปางได
พัฒนาอยูในทีมของ COO ในการพัฒนาตามแนวคิดการสงขอมูล Monitor การทํางาน และชวยในการทํางาน  เร่ือง 
Medical Logistics เปนการจัดกระบวนการและทํา MOU รวมกันโดยไมเก่ียวของในสวนของโปรแกรม ของจังหวัด
เชียงรายและการไปรษณียไทย เพ่ือจัดสงยาใหผูปวย การบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศจังหวัดพะเยาไดมีการพัฒนาและ
สามารถ Monitor ไดทุกสวนท่ีผูบริหารตองการ 
ประธาน  1. ใหขอมูลขาวสารเปนเคร่ืองมือใหเกิดการทํางาน และสามารถช้ีเปาการทํางานในระดับพ้ืนท่ีได 
  2. ระบบขอมูลใชโปรแกรมอยางเดียวไมไดใหหาวิธีการจัดการและวิเคราะหการทํางานของพ้ืนท่ีดวย 
      และนําเสนอผลการทํางานในท่ีประชุมคร้ังตอไป 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
4.5 CSO 
 4.5.1 รายงานความกาวหนาในการดําเนินงาน LTC เขตสุขภาพท่ี 1  
(นพ.ศุภชัย  บุญอําพันธ นายแพทยเช่ียวชาญดานเวชกรรมปองกัน สสจ.แพร) 
 รายงานความกาวหนาในการดําเนินงาน LTC ปญหาการดําเนินงาน 
 - เร่ืองการส่ือสารภายในจังหวัดในการทํางาน LTC ซ่ึงเปน PA กระทรวงฯ ของสํานักตรวจ และเปนปญหาของเขตฯ 
 - ปญหาการ Monitor ของแตละจังหวัดสามารถรายงานผลสง สป. เปนประจําทุกเดือน 
 - เร่ืองขอมูลในการส่ือสาร เร่ืองคํานิยาม จํานวนผูสูงอายุ การจําแนกผูสูงอายุ การเทียบจํานวนท่ีแตกตางกัน 
 CG ปงบประมาณ 2559 เบิกจายยังไมครบ 100% ปงบประมาณ 2560 ควรมีแผนการเบิกจายเพ่ือแลวเสร็จใน
เดือน สิงหาคม ฝากขอมูลสวนคุณภาพการดูแลผูสูงอายุ ยังมีความ Error อยูเพราะเปนขอมูลท่ีตองสงใหสป. 
ประธาน  - ใหนพ.สสจ.ทุกจังหวัด กํากับติดตาม ผูรับผิดชอบหลักในดําเนินงานดานคุณภาพขอมูล และความครอบคลุม 
                      และใหคณะทํางานของแตละจังหวัดแลกเปล่ียนการดําเนินงานรวมกัน 
  - สงรายช่ือผูรับผิดชอบหลักสงใหผูตรวจราชการฯ ติดตามผลการดําเนินงาน ผาน นพ.สสจ.ในการควบคุม 
                       กํากับ 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 



/ 4.5.2 การพิจารณา … 
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 4.5.2 การพิจารณา First Line Drug และยาทดแทน (การแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก)  
(นพ.ศุภชัย  บุญอําพันธ นายแพทยเช่ียวชาญดานเวชกรรมปองกัน สสจ.แพร) 
 เปาหมายผูปวยนอกไดรับบริการดวยการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกท่ีไดมาตรฐานไมนอยกวารอยละ 
19 และโรงงานผลิตยาสมุนไพร 5 แหงในเขต ได รับมาตรฐาน GMP (WHO) ผลงานของผูปวยนอก 
ไดรับบริการการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกท่ีไดมาตรฐาน ระดับเขตสุขภาพท่ี 1 คาเฉล่ียคิดเปนรอยละ 
13.66 เปรียบเทียบการใชยาสมุนไพรเขตสุขภาพท่ี 1 ป 59 และปริมาณความตองการ ป 60 ยังมีความตองการใชยา
สมุนไพรเพ่ิมมากข้ึน 
 ผลการดําเนินงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาแพทยแผนไทย และการแพทยผสมผสาน   
เขตสุขภาพท่ี 1 ไตรมาสท่ี 1, 2, 3 
การจัดซ้ือยาสมุนไพรรวมระดับเขต ยาแผนไทยท่ีไมสามารถผลิตไดภายในเขต ใหเขาสูระบบการจัดซ้ือยารวมระดับเขต    
ไดดําเนินการ - จัดทําคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการจัดซ้ือรวมยาสมุนไพรเขตสุขภาพท่ี 1 
       - กําหนดรายการยา ปริมาณ และ บริษัท ท่ีจะจัดซ้ือรวม 
       - กําหนดราคาอางอิงในการจัดทําบัญชีซ้ือรวมยาสมุนไพรระดับเขต 
       - จัดทําบัญชีรายการยาสมุนไพรซ้ือรวมระดับเขต 
       - กําหนดคุณสมบัติเฉพาะของยาแตละรายการท่ีตองการซ้ือรวม 
       - ประกาศใหบริษัทย่ืนเสนอขอมูลผลิตภัณฑ และราคา 
       - ประกาศราคายาจัดซ้ือรวมระดับเขต 

 
 

                   / ประธาน … 
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ประธาน  1. ใหทํารางแผนอนุมัติใชเงินปงบประมาณ 2561 พรอมเหตุผลประกอบ การใชงบประมาณ และให 
                         สาขาแพทยแผนไทยทํารางการใชยาแผนไทยในสวนการใชยา การใชทดแทน กําลังการผลิต การใช 
                         งบประมาณในการจัดการ ของเขตฯ รวมถึงระเบียบตางๆท่ีเก่ียวของ และเหตุผลทางเศรษฐศาสตร 
  2. ระดับเขตใหใชหมองไพล ทดแทน Methyl salicylate สวนขม้ินชันฟาทะลายโจร ใหทําแนวทางการ 
      ใชและใหคณะกรรมการ RDU พิจารณารวมดวย เพราะการใชทดแทนท้ัง 3 ชนิดถือวามีความคุมคา 
      ข้ึนกับแพทยผูส่ังยาท่ีมีความม่ันใจและเช่ือในประสิทธิภาพในการใชยาชนิดน้ัน 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
 4.5.3 ผลการดําเนินงาน UCEP ภาพรวมเขตสุขภาพท่ี 1  
(นพ.นเรศฤทธ์ิ  ขัดธะสีมา นายแพทยเช่ียวชาญดานเวชกรรมปองกัน สสจ.พะเยา) 
 UCEP เจ็บปวยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกท่ี CIO รายงานระบบขอมูลในสวนท่ีเก่ียวของการดําเนินการต้ังแตวันท่ี 1 
เมษายน 2560 หลักการ UCEP เรื่องอาการวิกฤต กระบวนการข้ันตอนเก่ียวของเรื่อง Preauthorization จาก สพฉ. มี
การวินิจฉัยสาเหตุการปวยเขาขายฉุกเฉินวิกฤต เพ่ือเขาสูการสงตอ โดยเนน 3 สิทธิหลักรวมกับสิทธิอ่ืนๆ ผลการ
ดําเนินการ วันท่ี 1 – 30 เมษายน 2560 ฐานขอมูล สพฉ. รายงานมี Case ผูปวยท่ีสงเขาไป 24 ราย ท่ีเขาเกณฑ UCEP 
คิดเปน 40% ภาพรวม UCEP เขตสุขภาพท่ี 1 ขอใชบริการ 64 ราย เขาเกณฑ 34 ราย คิดเปน 50%  
 นําเรียนประเด็นในท่ีประชุมฯ สอบถามหนวยงานสังกัด สป.ใครเปนผูรวบรวมขอมูลท้ังหมด มีการนําเรียนทุก
หนวยบริการให สพฉ.รวบรวมในสวนของ สป. และการรับขอมูลเพ่ือประเมินโดยเฉพาะ  
 ปญหา อุปสรรคในเขตสุขภาพท่ี 1 หารือนโยบายท่ีชัดเจนในการสงตอ ประสานขอมูลหนวยงานท่ีเก่ียวของ CSO 
ส่ังการใหเตรียมขอมูลโดยประสาน 3 สวน ไดแก สพฉ. สปสข. และ สธฉ ขอมูลท่ีไดรับมีปญหาในภาพรวม ชองทางการ
แกไขในการพัฒนา คณะกรรมการรับเร่ืองรองเรียน UCEP และ กพฉ.   
ประธาน  นําเร่ืองเขาวาระการประชุมคณะกรรมการ 5x5 สวนปญหาตองจัดใหมีผูรับผิดชอบหลัก ดูแนวทางการ 
  ใหบริการ และเฝาระวังเร่ืองการรองเรียน 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
 4.5.4 การจัดบริการเพ่ิมพิเศษสําหรับประชาชน (Convenient Health Care)  
(นพ.พงษศักด์ิ โสภณ รองผูอํานวยการฝายการแพทย โรงพยาบาลนครพิงค) 
 การจัดบริการเพ่ิมพิเศษสําหรับประชาชน เปนนโยบายของรัฐมนตรีสามารถจัดบริการเสริมไดเพ่ือลดความแออัด 
การรอคอย และเพ่ิมรายไดในการใหบริการ เปาหมายประชาชนสามารถเลือกท่ีจะไดรับบริการท่ีสะดวกและรวดเร็ว
มาตรฐานโรงพยาบาลของกระทรวง โดยมีระเบียบท่ีเก่ียวของ 4 ฉบับ ไดแก ระเบียบวาดวยการจัดบริการเพ่ิมพิเศษสําหรับ
ประชาชน ระเบียบวาดวยการจัดบริการและระเบียบปรับปรุงอัตราคาบริการ ป 2560 ประกาศการจายเงินบํารุงเปน
คาตอบแทนสําหรับหนวยบริการท่ีจัดบริการเพ่ิมพิเศษ และประกาศการเก็บคาบริการ CHC (อยูระหวางดําเนินการ)  
 การดําเนินระยะแรกมีโรงพยาบาลนํารองจํานวน 8 โรงพยาบาลโดยสวนใหญเปนโรงพยาบาลขนาดใหญ และ
โรงพยาบาลท่ีมีแหลงทองเท่ียว เขตสุขภาพท่ี 1 นํารองโดยโรงพยาบาลนครพิงคซ่ึงไดดําเนินการตามแนวทางของ
กระทรวงฯ ต้ังแตเดือนสิงหาคม 2559 และเปดใหบริการแลวต้ังแตเดือนพฤษภาคม 2560 ผลการดําเนินงานประชาชน
พ่ึงพอใจ และมีปญหาเร่ืองการรองเรียนในสวนของการขอรับบริการโดยยินยอมท่ีชําระเงินเองและตองไดรับบริการ        
การรองเรียนในเร่ืองกรใหบริการหลายมาตรฐาน เพราะมีผูปวยอยากใชบริการเพ่ิมพิเศษเน่ืองจากเวลาราชการจํานวน
ผูปวยรอรับบริการมาก  
ประธาน  สามารถทําไดทุกโรงพยาบาลระดับ A, S และใหโรงพยาบาลลําปาง และโรงพยาบาลเชียงรายฯ เตรียม 
               ความพรอมรับคําส่ังการจัดบริการเพ่ิมพิเศษสําหรับประชาชน 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

/ 4.5.5 ผลการดําเนินงาน … 
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 4.5.5 ผลการดําเนินงาน/ปญหา-อุปสรรค ของสาขา จิตเวช  
(นพ.พายุพล  ศรีอภัย เลขานุการ SP สาขาจิตเวช โรงพยาบาลลําพูน) 
 การดําเนินงานปญหาสําคัญ GAP คอการลงขอมูลลาชา ซ่ึงมีการลงขอมูล SusideThai.com เปน รง.506 ท่ีผาน
มาเปนการลงขอมูลวิเคราะหเชิงระบาด การดําเนินงานท่ีผานมาอัตราการฆาตัวตายเพ่ิมมากข้ึนตามลําดับ เปาหมายคือการ
ลดอัตราการฆาตัวตายใหได โดยไมมุงเนนปญหาอ่ืน ทาง Service Plan สาขาจิตเวช ไดทําโครงการ กิจกรรม โดยจะ
รวบรวมในไตรมาสท่ี 3 และ 4 ปญหาและอุปสรรค  
การทํางานประสานกันในระดับ สสจ. และ รพ.แมขายในแตละจังหวัด ความทันเวลาของการลงขอมูล รง.506s และการ
ไมลงขอมูลติตาม สวนการลงขอมูลไมไดไดติดตอกับโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธ์ิเพ่ือดําเนินการแกไข 
ประธาน  Service Plan สาขาจิตเวช ตองมี Node รับผิดชอบระดับจังหวัดและเครือขายเพ่ือจัดทําระบบ โดยมี 
  ศูนยสุขภาพจิตท่ี 1 เปนฝายสนับสนุน ปญหาการลงขอมูลของจิตเวช ผูตรวจราชการขอติดตามความกาวหนา  
  ของแตละจังหวัดตอไป และกําหนดผูรับผิดชอบของแตละจังหวัด พรอมท้ังรายช่ือแจงใหผูตรวจราชการ 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

 4.5.6 ขอเชิญสงผลงาน Best practice ในการประชุม Service Plan Sharing คร้ังท่ี 4 ป 2560  
(พญ.อัจฉรา ละอองนวลพานิช รองผูอํานวยการสํานักงานเขตสุขภาพท่ี 1) 
 การสงผลงานในการประชุม Service Plan Sharing คร้ังท่ี 4 ป 2560 เนนนวัตกรรม โดยใหสงผลงานในวันท่ี 
16 มิถุนายน 2560 เพ่ือพิจารณาในการจัดประชุม KM เขตสุขภาพท่ี 1 ขอใหรวมสงผลงานเขารวมโดยจะสงหนังสือขอ
ความรวมมือจากเขตสุขภาพท่ี 1 ใหแตละสาขาทราบตอไป 
ประธาน  ให CSO ทําหนังสือจากเขตสุขภาพขอความรวมมือแตละสาขาสงผลงาน Best practice และนวัตกรรม 
  เพ่ือนําเขารวมในการประชุม Service Plan Sharing ระดับประเทศ และฝากผูนิเทศงานการตรวจราชการ 
  ติดตามผลงานท่ีนาสนใจจากการนําเสนอตรวจราชการรวมสงผลงาน Best practice และนวัตกรรมเพ่ือ
  เปนผลงานในการประกวดในคร้ังน้ีดวย 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

 4.5.7 เเจงกําหนดการลงตรวจเย่ียม รพ.สต.ติดดาว เขตสุขภาพท่ี 1  
(พญ.อัจฉรา ละอองนวลพานิช รองผูอํานวยการสํานักงานเขตสุขภาพท่ี 1) 
 แจงเพ่ือทราบการตรวจเย่ียม รพ.สต.ติดดาว เร่ิมต้ังแตวันที 5 มิถุนายน 2560 – วันท่ี 4 กรกฎาคม 2560 
ส้ินสุดท่ีจังหวัดลําปาง กําหนดการเย่ียมใชเวลา 1 วันในกาตรวจเย่ียมรพ.สต.ทุกแหงของจังหวัด โดยทีมตรวจเย่ียมรพ.สต.
ติดดาว เขตสุขภาพท่ี 1 ใชเกณฑการประเมินของเขตฯโดยท่ีประเมินตองผานตัวช้ีวัดระดับเขตฯ และการผานการประเมิน
ตนเองของรพ.สต. 
ประธาน  คัดเลือกระดับเขตเพ่ือหา GAP ในการจัดทําแผนพัฒนาระดับเขตฯ การตรวจเย่ียมรพ.สต.ติดดาวของเขต
  ตองคัดเลือกเฉพาะท่ีผานเกณฑรพ.สต. ระดับ 5 ดาวเทาน้ันในการสงเขารวมประกวดตอไป 
มติท่ีประชุม  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) จํานวนผูปวยท่ีรอรับบริการ 
     โดยใหเพ่ิม ขยายอัตรากําลังในการใหบริการการฟอกไต Hemodialysis ในโรงพยาบาลภาครัฐตาม 
     จํานวนผูรอรับบริการ 
มติท่ีประชุม  รับทราบ         / 4.5.2 การพิจารณา … 
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 4.5.9 การขอเปดและสํารวจบริการแผนก OR ของสถานบริการ เขตสุขภาพท่ี 1  
(นพ.ธํารง หาญวงศ ผูอํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค) 
ประธาน  ใหสํารวจความตองการเปกแผนก OR ของสถานบริการในจังหวัด วางแผนและสํารองขอมูลการบริการ 
  ผูปวยในใหการผาตัด การ Refer และต้ังคณะทํางานเพ่ือพิจารณา ใน CSO เพ่ือชวยจัดการระบบ 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
5.1 สํานักงานเขตสุขภาพที่ 1  
 5.1.1 กําหนดประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพท่ี 1 คร้ังท่ี 4 /2560 ในวันท่ี 19 กรกฎาคม 2560  
(นางอําภา  ทองประเสริฐ หัวหนาสํานักงานเขตสุขภาพท่ี 1) 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
5.2 สํานักงานสาธารณสุขจงัหวัด 

-  
 
5.3 ศูนยวิชาการ/โรงพยาบาลในกรม 

 5.3.1 แจงเอกสารสรุปผลบูรณการโรคพิษสุนัขบา  
(นายผดุชชัย เคียนทอง ผูชวยผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี 1) 
 สคร.สรุปภาพรวมเอกสารตามวาระ เพ่ิมเติมสถานท่ีนํารองในการพักสัตวมหาวิทยาลัยแมโจปฏิเสธในการพักสัตว 
ลาสุดขอใชท่ีของกรมชลประธาน  อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 
ประธาน  ให นพ.สสจ.เชียงใหมเตรียมรองรับ 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

5.4 คณะกรรมการตางๆ 
- 
  

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


