รายงานการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 1 ครั้งที่ 4 / 2560
วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 - 16.30 น.
ณ หองประชุมสํานักงานเขตสุขภาพที่ 1 ชั้น 2 อาคารเทพรัตนราชสุดา สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร
ตําบลดอนแกว อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------รายชื่อผูม าประชุม
1. นพ.รัฐวุฒิ
สุขมี
ผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตฯ 1 ประธาน
2. นพ.ไพศาล
ธัญญาวินิชกุล สาธารณสุขนิเทศกเขตสุขภาพที่ 1
3. นพ.ศิริชัย
ภัทรนุธาพร นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดลําปาง
4. นพ.ศิริชัย
ภัทรนุธาพร นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดลําปาง
5. นพ.ปจจุบัน
เหมหงษา
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดลําพูน
6. รอยเอกภูรีวรรธน
โชคเกิด
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
7. นพ.ขจร
วินัยพานิช
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
8. นพ.ศุภชัย
บุญอําพันธ
(แทน) นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดแพร
9. นพ.ชรินทร
ดีปนตา
(แทน) นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนาน
10. นางขจีรัตน
บุญวิวัฒนาการ (แทน) นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
11. นายวิเชียร
สุวรรณมังกร (แทน) นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดแมอองสอน
12. นพ.ธํารง
หาญวงศ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค
13. นพ.ธานี
ลิ้มทอง
ผูอํานวยการโรงพยาบาลลําปาง
14. พญ.จิรพร
ภัทรนุธาพร ผูอํานวยการโรงพยาบาลพะเยา
15. นพ.ไชยเวช
ธนไพศาล
ผูอํานวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห
16. พญ.สุวรรณา
ตีระวณิชย
ผูอํานวยการโรงพยาบาลแพร
17. นพ.วรเชษฐ
เตชะรักษ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลศรีสังวาลย
18. นพ.สุรพงศ
ออประยูร
(แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลลําพูน
19. นพ.วิชญ
สิริโรจนพร
ผูอํานวยการโรงพยาบาลฝาง
20. นพ.สัมพันธ
กองเงิน
ผูอํานวยการโรงพยาบาลจอมทอง
21. นพ.ดนัย
ภัทรเธียรสกุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลเชียงคํา
22. นพ.วสันต
แกววี
(แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลนาน
23. นพ.ธวัชชัย
ฉันทวุฒินันท ผูอํานวยการโรงพยาบาลปาซาง
24. นพ.สมศักดิ์
โสฬสลิขิต
ผูอํานวยการโรงพยาบาลหนองมวงไข
25. นพ.ทศพล
ดิษฐศิริ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลแมสะเรียง
26. นพ.อําพร
เอี่ยมศรี
ผูอํานวยการโรงพยาบาลแมวาง
27. นพ.วัชรพงษ
คําหลา
ผูอํานวยการโรงพยาบาลเวียงปาเปา
28. นพ.กฤตพงษ
โรจนวิภาต
ผูอํานวยการโรงพยาบาลเวียงสา
29. นายบุรินทร
วงคแกว
(แทน) ผูอํานวยโรงพยาบาลมะเร็งลําปาง
30. นพ.ปริทรรศ
ศิลปกิจ
(แทน) ผูอํานวยโรงพยาบาลสวนปรุง
31. นายทวีศิลป
ชัยชนะ
สาธารณสุขอําเภอสันปาตอง
/ 32. นายสมาน…

32. นายสมาน
33. นางอําภา
ผูไมมาประชุม
1. นพ.นพรัตน
2. นพ.สุชาญ
3. นพ.วีระวัฒน
4. นพ.สุรพันธ
5. นพ.วรพงษ
6. นพ.วีรวัต
7. นายนิพนธ
8. นายธนิต
9. นายวิเชียร
10. นายไพรัช
11. นายธวัช
12. นายเหรี่ยน

-2พรวิเศษศิริกุล สาธารณสุขอําเภอปาซาง
ทองประเสริฐ หัวหนาสํานักงานเขตสุขภาพที่ 1

วัชระขจรกุล
ปริญญา
สุขสงาเจริญ
แสงสวาง
สําราญทิวาลัย
อุครานันท
ปนธาดา
เนตรกุล
สุวรรณรัตน
วงศจุมปู
สิทธิยศ
เขียนโพธิ์

ผูอํานวยการโรงพยาบาลงาว
ติดราชการ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลจุน
ติดราชการ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม ติดราชการ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพเชียงใหม ติดราชการ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลธัญญารักษเชียงใหม ติดราชการ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลธัญญารักษแมฮองสอนติดราชการ
สาธารณสุขอําเภอแมลานอย
ติดราชกา
สาธารณสุขอําเภอแมทะ
ติดราชการ
สาธารณสุขอําเภอแมฟาหลวง
ติดราชการ
สาธารณสุขอําเภอจุน
ติดราชการ
สาธารณสุขอําเภอภูพียง
ติดราชการ
สาธารณสุขอําเภอสูงเมน
ติดราชการ

ผูเขารวมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

นายผดุชชัย
พญ.อัจฉรา
พญ.นงนุช
นพ.จตุชัย
นพ.สุนทร
นพ.วรินทรเทพ
นพ.บรรเจิด
นพ.ธงชัย
นพ.พงษศักดิ์
นพ.ดิเรก
นางรุงตะวัน
นางสมพร
นางรัชฎาภรณ
นายเฉลิม
นางพัชรี
นางรัตนมาลา
นางปรียานุช
นางวราภรณ

เคียนทอง
ผูชวยผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1
ละอองนวลพานิช รองผูอํานวยการสํานักงานเขตสุขภาพที่ 1
ภัทรอนันตนพ ผูอํานวยการศูนยอนามัยที่ 1 เชียงใหม
มณีรัตน
นายแพทยเชี่ยวชาญดานเวชกรรมปองกัน สสจ.เชียงใหม
สุริยพงศกร
นายแพทยเชี่ยวชาญดานเวชกรรมปองกัน สสจ.ลําพูน
เชื้อสําราญ
นายแพทยเชี่ยวชาญดานเวชกรรมปองกัน สสจ.ลําปาง
นนทสูติ
รองผูอํานวยการฝายการแพทย รพ.ลําปาง
มีลือการ
รองผูอํานวยการฝายการแพทย รพ.แพร
โสภณ
รองผูอํานวยการฝายการแพทย รพ.นครพิงค
สุดแดน
นายแพทยเชี่ยวชาญ สสจ.นาน
หุตามัย
หน.กลุมงานพัฒนายุทธศาสตร สสจ.เชียงใหม
กิจสุวรรณรัตน หน.กลุมงานพัฒนายุทธศาสตร สสจ.ลําปาง
วัชรประภาพงศ หน.กลุมงานพัฒนายุทธศาสตร สสจ.เชียงราย
ใจอุน
หน.กลุมงานพัฒนายุทธศาสตร สสจ.พะเยา
อรุณราษฎร หน.กลุมงานพัฒนายุทธศาสตร สสจ.แพร
เทียนถนอม หัวหนางานแผนงานและประเมินผล
เชิดชูเหลา
นักวิชาการสาธารณสุขสุขชํานาญการพิเศษ สสจ.พะเยา
อุปสุขิน
นักวิชาการสาธารณสุขสุขชํานาญการพิเศษ สสจ.ลําพูน
/ 19. นางบุษบา…

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.

นางบุษบา
นางอรนุช
นางนฤมล
นางสาวพัชรี
นางสุวิมล
นางประกายทิพย
นายกําพล
นายเกรียงศักดิ์
นางวันเพ็ญ
นายกฤษรัตน
นายสุเรศณ
นายชาลี
นางสุปราณี
นายนครินทร
นางอมาวสี
นางสาวผองศิริ
นางพรพรรณ
นายสุธีร
นางสาวธันญนันท
นายภราดร
นายกิจพิพัฒน
นางสาวมณีรัตน
นายสายพิรุณ
นางชนัญชิดา
นางกัญชพร
นางสาวศรินทิพย
นายพงษดนัย
นางสาวปุญญาพร

-3อนุศักดิ์
นักวิชาการสาธารณสุขสุขชํานาญการ สสจ.ลําพูน
ดวงเบีย้
นักวิชาการสาธารณสุขสุขชํานาญการ สสจ.ลําปาง
สวัสดิผล
นักวิชาการสาธารณสุขสุขชํานาญการ สสจ.นาน
รําไพ
นักวิชาการสาธารณสุขสุข สสจ.พะเยา
ทิพยชมพู
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สสจ.ลําพูน
เครือจันทร
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ รพ.มะเร็งลําปาง
ใหลมา
วิศกรไฟฟาสื่อสารชํานาญการ สบส.1 เชียงใหม
แสนคําวงค
หัวหนางานนักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ รพ.นครพิงค
จันเลน
นักทรัพยากรบุคคล รพ.เชียงรายประชานุเคราะห
เทพจักร
นักวิชาการศึกษา รพ.เชียงรายประชานุเคราะห
กองคํา
พนักงานชวยเหลือคนไข รพ.สันทราย
เอี่ยมมา
หัวหนางานตรวจราชการ สํานักตรวจราชการ
ดิษยะกมล
นักวิเคราะหนโยบายฯ ชํานาญการพิเศษ สนง.เขตสุขภาพที่ 1
เกียรติอนันต นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สนง.เขตสุขภาพที่ 1
สันทัดวนิช
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.เขตสุขภาพที่ ๑
ศิริสุวรรณจิตร นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.เขตสุขภาพที่ ๑
คํามาเร็ว
เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน สนง.เขตสุขภาพที่ ๑
ปมปวง
นักทรัพยากรบุคคล สํานักงานเขตสุขภาพที่ ๑
ปญจธง
นักวิชาการเงินและบัญชี สํานักงานเขตสุขภาพที่ ๑
โอฬารจันทโรทัย นักวิเคราะหนโยบายและแผน สํานักงานเขตสุขภาพที่ ๑
อินตะแกว
นักวิชาการสาธารณสุข สํานักงานเขตสุขภาพที่ ๑
สมสุข
นักทรัพยากรบุคคล สํานักงานเขตสุขภาพที่ ๑
กิจธเนศ
นักทรัพยากรบุคคล สํานักงานเขตสุขภาพที่ ๑
เนตรประสาท นักวิชาการสาธารณสุข สํานักงานเขตสุขภาพที่ ๑
ราวเรือง
นักวิชาการพัสดุ สํานักงานเขตสุขภาพที่ ๑
ตุยตามพันธ นักวิชาการเงินและบัญชี สํานักงานเขตสุขภาพที่ ๑
ชัยสิทธิ์
นักจัดการงานทั่วไป สํานักงานเขตสุขภาพที่ ๑
อึงพินิจการดี เจาพนักงานธุรการ สํานักงานเขตสุขภาพที่ ๑

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจงที่ประชุมทราบ (ผูตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 1)
1.1 การลาเพื่อศึกษาตอของแพทย และพยาบาลวิชาชีพ
การลาศึกษาตอตองมีกระบวนการ การปฏิบัติ เนื่องจากการศึกษาตอไมผานการอนุมัติ และเงื่อนไขในการเรียนตอ
ไมสามารถไปเรียนได สวนทุนรอบแรกที่เหลือในรอบการคัดเลือกที่ 2 ยังใชกรอบเดิมในทุนที่เหลือที่ไมมีผูรับทุน สวนรอบที่ 3
ผูที่สนใจใหหาสถานที่เรียน และทางเขตจะสงใหเพราะเปนความตองการของแตละพื้นที่
/ ประธาน…

ประธาน
มติที่ประชุม

-4ฝาก CHRO นพ.สสจ. และผูอํานวยการโรงพยาบาลติดตามเรื่องนี้ ชวยกระตุนผูที่ไดรับทุน ป 61 ในการ
สมัครประมาณเดือน สิงหาคม คัดเลือกประมาณเดือน กันยายน สวนการเกินกรอบใหบริหารจัดการ
ภายในจังหวัด
รับทราบ

1.2 การประชุมระดับกระทรวงสาธารณสุข
1.2.1 การแกไข พรบ.สาธารณสุข เรื่อง การรวมและการแยกเงินเดือน การตกลงการจัดซื้อยาระหวาง สปสช.กับ
กระทรวงสาธารณสุขและสัดสวนกรรมการในคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
(นพ.ไพศาล ธัญญาวินิชกุล ผูอํานวยการสํานักงานเขตสุขภาพที่ 1)
- การรวมเงินเดือนและการแยกเงินเดือน มีประเด็นอะไรที่ทําให NGO เดือดรอน
- การตกลงการซื้อยาของ สปสช.และกระทรวงสาธารณสุข เปนผูจัดซื้อถือวาเปนประเด็นที่ตอรองได โดย สปสช.
ตองการเปนธุรการในการจัดการ สวนกระทรวงสาธารณสุขควรมีสวนเกี่ยวของตั้งแตเริ่มดําเนินการ คือการ
กําหนดการจัดซื้อตางๆ ถือวาเปนการดีในการบริหารจัดการภาพรวมใหญ เพื่อหลีกเลี่ยงปญหา และกลไกการเงิน
ที่มีการกระจายเพราะซึ่งเปนปญหากับผูขาย
- เรื่องสัดสวนคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ โดยไมนาใหมีสัดสวนของสถานบริการตัวแทนของหนวยบริการ
เขาไปตามที่เสนอรายชื่อ ไมเห็นดวยในหลักการเนื่องจากทําใหไมเกิดความเปนอิสระในการตัดสินใจ สวนของกระทรวง
สาธารณสุขไมมีสวนรวมไมได
มติที่ประชุม รับทราบ
1.2.2 งาน PCC การดําเนินระบบปฐมภูมิ ป 2561
(นพ.ไพศาล ธัญญาวินิชกุล ผูอํานวยการสํานักงานเขตสุขภาพที่ 1)
งาน PCC ระบบปฐมภูมิ ป 2561 ตองมีการดําเนินการในระดับปฐมภูมิ โดยระดับตติยภูมิไมสามารถรองรับได
จึงมีการดําเนินการเรื่องของ Intermediate Care ใหเตรียมการรองรับโรงพยาบาลชุมชนตามนโยบายดังกลาว การเรง
ดําเนินการเพื่อเปนการกําหนดกติกาในการดําเนินงาน ทั้ง PCC และ intermediate Care เขตฯจากการประชุมมีความ
เขมแข็ง ควรดําเนินการเพื่อเปนผูกําหนดกติกาในการดําเนินงานที่ชัดเจน
มติที่ประชุม รับทราบ
1.2.3 เรื่องอัตรากําลังคน ปญหาอัตรากําลังพยาบาลที่เหลืออยู
(นพ.ไพศาล ธัญญาวินิชกุล ผูอํานวยการสํานักงานเขตสุขภาพที่ 1)
เรื่องอัตรากําลังคนที่เปนปญหาคืออัตรากําลังพยาบาลที่เหลืออยู 100 ตําแหนง เปนเรื่องเงื่อนไขที่เกิดความ
ขัดแยงภายในกระทรวง อัตรากําลังพยาบาลที่ลงไปตาม FTE แต FTE ที่เกิดในระบบ Service plan ปริมาณงานอยูในสวน
ตติยภูมิ จะเห็นการกําหนดจํานวนพยาบาลของเขตฯ ลดลง สถานบริการระดับตติยภูมิมาก 100 ปลัดฯใหทําความเขาใจ
กับ รพ.ช และรพ.สต.
ประธาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขแนะนําใหดูแลและใหคําปรึกษาแพทยในโรงพยาบาลชุมชน
มติที่ประชุม รับทราบ
1.2.4 เรื่องการเงิน การคลัง ปงบประมาณ 2561 เงินหลักคือเงิน UC
(นพ.ไพศาล ธัญญาวินิชกุล ผูอํานวยการสํานักงานเขตสุขภาพที่ 1)
ปงบประมาณ 2561 หลักคือเงิน UC ทิศทางไมตางจากเดิมของปที่ผานมา แนวโนมดานเงินเดือนชัดเจนกวา ใน
สวนค า K วิ ธีการเหมื อนเดิ ม แต เขตฯไม ปรั บ โดยต องช วยกั นภายในเขต และนายแพทย สาธารณสุ ขต องดู แล
การไมปรับคา K โดยใหเกลี่ยในจังหวัด ตองดูแลหนวยบริการไมใหเกิดวิกฤตทางการเงินภายในจังหวัดเองในป 2561
หนวยบริการที่ไดรับการชวยเหลือตองเกิดปญหา คิดวาในป 2561 และป 2560 จะมีปญหาการเงินบางแหง
/ ตองระวัง…

-5ตองระวังในสวนการจัดระบบ รวมถึงระบบ GFMIS ทิศทางในอนาคต หนวยงานที่เปนหนวยเบิกจายตองนําเขาระบบ
ทั้ งหมด ในส วนของเงิ นทุ ก ประเภท โดยรวมกั บเรื่ องใหม ที่มีร ะเบี ยบเรื่ องการจั ดซื้ อจั ดจ าง ทั้ งในส วนโรงพยาบาล
และรพ.สต. เนื่องจากมีการออกแบบมาแลว อนาคตงานที่เกี่ยวกับ การเงิน บัญชี พัสดุ การจัดซื้อจัดจาง จะถูกรวมขอมูล
และลง Website เพื่อสามารถตรวจสอบได
มติที่ประชุม รับทราบ
1.3 นโยบายที่ผูตรวจราชการฯมอบ สืบเนื่องป 2559 เรื่องการบริหารจัดการเรื่องการเงินการคลัง การพัสดุ
การควบคุมภายใน (นายผดุชชัย เคียนทอง ผูชวยผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 )
นโยบายที่ผูตรวจราชการฯมอบ เปนการสั่งการในกฎหมาย ระเบียบ ใหมีการประชุมกลุมของรองผูอํานวยการ
โรงพยาบาลฝายบริหาร โดยประชุมเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 โดยไดนํากฎหมายมาเปนแนวทางในการปฏิบัติของ
เขตฯ และขอขอสรุปภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ไดทําหนังสือสั่งการภายใตระเบียบกฎหมาย เนื่องจากระเบียบ
พรบ.พัสดุฉบับใหมมีบทลงโทษทางดานการปรับและจําคุก จากการประชุมไดคณะกรรมการหลักคือ รองผูอํานวยการฝาย
บริหารของโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห เพื่อรวบรวมมติของโรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาล
ชุมชน รวมถึงรพ.สต. และไดรับเปนประธานหารือรายละเอียดโดยจะนํามาปรึกษากันในที่ประชุมวันที่ 25 กรกฎาคม
2560 เนนแนวทางในภาพ สสจ. ลงไปรพช. สสอ. จะเปนแนวทางการเงินคลัง บัญชีพัสดุ รวมถึงงานบุคคล โดยผูบริหาร
จะตองสั่งการ และใหรองผูอํานวยการฝายบริหารในการกํากับดูแล พรบ.มีผลกํากับในแตละเดือน 23 สิงหาคม 2560
ที่ยังไมไดดําเนินการใหทําตามระเบียบเกาไปกอน รวมถึงเรื่องงบลงทุนใหมมีการแจงราคาและ สธน.แจงหนังสือเวียนใหทุก
จังหวัดทราบ
ประธาน
ทุกสิ้นปงบประมาณตองใหรีบดําเนินการ ตรวจสอบ การจัดการของหนวยบริการขาดการควบคุมกํากับ
กอนที่จะใชระเบียบใหมใหจัดการใหเรียบรอย เพราะอาจเกิดปญหาระหวางระเบียบเกาและระเบียบใหม
และทําแนวทางปฏิบัติ
มติที่ประชุม รับทราบ
1.4 การตรวจราชการและนิเทศงานรอบที่ 2 (นพ.ไพศาล ธัญญาวินิชกุล ผูอํานวยการสํานักงานเขตสุขภาพที่ 1)
จาการตรวจราชการที่ผานมาเขตสุขภาพที่ 1 มีพัฒนาการที่ดี และผลจากการตรวจรอบ 2 มีบางสวนที่ไมสมบูรณ
ควรมีการติดตาม และการตรวจราชการที่ผานมามีการแลกเปลี่ยนที่ดี การวางแผนการทํางานในป 2561 กรอบในการ
วางแผนป 2561 เปนกรอบที่สามารถเห็นผลไดเปนรูปธรรม
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองการประชุมคณะกรรรมการเขตสุขภาพที่ 1 ครั้งที่ 3/2560
วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ณ ห องประชุ มสุ รินทร -สมพร โอสถานุเคราะห ชั้ น 6 อาคารนวมิ นทรราชประชาภั กดี
โรงพยาบาลลําปาง ตําบลหัวเวียง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง (พญ.อัจฉรา ละอองนวลพานิช รองผูอํานวยการสํานักงาน
เขตสุขภาพที่ 1)
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรรมการเขตสุขภาพที่ 1 ครั้งที่ 3/2560
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 ติดตามเรื่องการฟอกไต
โรงพยาบาลแมสะเรียงจังหวัดแมฮองสอน (นพ.ทศพล ดิษฐศิริ ผูอํานวยการโรงพยาบาลแมสะเรียง)
สืบเนื่องจากผูปวยโรคไตตองไดรับการฟอกเลือด แตมีปญหาในเรื่องคาใชจาย ญาติผูปวยไดนําเรื่องทูลเกลาฯ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา และไดรับเขาเปนผูปวยในพระบรมราชานุเคราะห การดําเนินการของโรงพยาบาลมีการจัดตั้ง
หนวยไตเทียม โดยผูวาราชการจังหวัดแมฮองสอนไดจัดสรรงบประมาณใหโรงพยาบาลแมสะเรียง และโรงพยาบาลปาย
สวนของครุภัณฑอยูระหวางการสงมอบ
/ และมีการ…

-6และมีการกอสรางอาคารโรงน้ําบริสุทธิ์ RO ผานการตรวจรับเปนที่เรียบรอยแลว เรื่องการจัดการระบบใหบริการ มีการสง
พยาบาลวิชาชีพเพื่อศึกษาไดตรวจสอบหลักสูตรของรพ.มหาราช และขอสนับสนุนทีมงานจากโรงพยาบาลศรีสังวาลยเพื่อ
จัดตั้งหนวยไตเทียม และการรับผูชวยซึ่งมีประสบการณจากโรงพยาบาลเอกชนเพื่อชวยในหนวยไตเทียมดวย
ประธาน
ใหดําเนินการภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2560 โดยใชแผนที่วางไวทั้ง 2 แผน และทําหนังสือจาก
โรงพยาบาลแมสะเรียงผานนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด ผานเขตฯ เรื่องขอโควตาเรียน ตามโครงการ
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาที่มีความประสงค
โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล จังหวัดเชียงใหม (รอยเอกภูรีวรรธน โชคเกิด นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม)
การดําเนินการของโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูลอยูระหวางการเลือกพื้นที่สรางอาคาร โดยมอบหมายสบส.เขต
และมูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทรในการออกแบบและสงกลับมาอีกครั้ง สวนบุคลากรวางแผนหลังจากการสรางตึก
เสร็จตองมีแพทยประจําจํานวนอยางนอน 2 อาทิตย/ครั้ง และหารือโรงพยาบาลนครพิงค โรงพยาบาลจอมทอง และ
โรงพยาบาลสันทรายขอสนับสนุนแพทยหมุนเวียน 2 อาทิตย/ครั้ง และการขอทุนแพทยเพิ่มเติมโดยแจงผูตรวจราชการ
ทราบแลว และขอเพิ่มเติมใน Service plan สาขาโรคไต และการสงพยาบาลเรียนตอในป 2561 – 2562
ประธาน
การวางผังสถานที่จัดสรางอาคาร หามทําขวางอาคารอื่นที่มีอยู วางผังอาคารไวหลังของโรงพยาบาลได
มติที่ประชุม รับทราบ
3.2 การดําเนินการจัดทําทางเชื่อมโรงพยาบาลวัดจันทรเฉลิมพระเกียรติ
(รอยเอกภูรีวรรธน โชคเกิด นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม)
การดําเนินการจัดทําทางเชื่อมโรงพยาบาลวัดจันทรเฉลิมพระเกียรติ สืบเนื่องเรื่องทางเชื่อมโรงพยาบาลวัดจันทรฯ
ภาพรวมไดมีการของบประมาณ โดยใชงบประมาณเหลือจายไมไดและทางโรงพยาบาลไดสรางตึกและจะมีการเปดอาคาร
จึงจะขอใชงบประมาณจาการดําเนินงานและงบลงทุน ซึ่งไดเรียนปลัดกระทรวงฯแลวจากการเยี่ยมโรงพยาบาลวัดจันทร
ส วนเรื่ องแบบที่ จะจั ดทํ าได มีการแก แบบให แล วเสร็ จในเดื อนสิ งหาคมเพื่ อเสนอไปที่ เขตฯในการของบประมาณจาก
กระทรวงฯในสวนงบเหลือจายป 2561 ตอไป
ประธาน
เรื่องของมูลนิธิตางๆใหจังหวัดและมูลนิธิจัดตั้งคณะทํางานเพื่อวางกรอบและแนวทางปฏิบัติ และใหจังหวัด
จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลตามโครงการพระราชดําริ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
โดยมีคณะกรรมการสวนของมหาดไทย และมูลนิธิรวมดวย และใหผูอํานวยการโรงพยาบาลวัดจันทรฯ
เปนเลขาของคณะกรรมการ เพื่อรวมแกไขปญหา
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ/พิจารณา
4.1 COO
4.1.1 ประชุมวิชาการเขตสุขภาพที่ 1 ประจําป 2560
(พญ.อัจฉรา ละอองนวลพานิช รองผูอํานวยการสํานักงานเขตสุขภาพที่ 1)
การประชุมวิชาการเขตสุขภาพที่ 1 ประจําป 2560 จัดในวันที่ 9 – 11 สิงหาคม 2560 ณ.ศูนยประชุม
นานาชาติคุมคํา ตําบลหนองปาครั่ง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม กลุมเปาหมายจํานวน 600 คน โดยมีการสรุปตรวจ
ราชการและการวางแผนการตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 1 ป 2561 รวมดวย
มติที่ประชุม รับทราบ
4.1.2 รายการคําขอสิ่งกอสราง ครุภัณฑ งบลงทุน งบประมาณรายจาย ปงบประมาณ 2561 เขตสุขภาพที่ 1
4.1.3 เตรียมความพรอม จัดทํารายการคําขอสิ่งกอสราง ครุภัณฑ งบลงทุน ปงบประมาณ 2562 เขตสุขภาพที่ 1
(พญ.อัจฉรา ละอองนวลพานิช รองผูอํานวยการสํานักงานเขตสุขภาพที่ 1)
/ เตรียมความพรอม…

-7เตรียมความพรอมจัดทํารายการคําขอสิ่งกอสราง ครุภัณฑ งบลงทุน ปงบประมาณ 2562 เขตสุขภาพที่ 1
ภาพรวมงบลงทุนป 2561 แบงเปนระดับตางๆ การจัดสรรระดับตติยภูมิไดมากกวาระดับอื่น สบรส.แจงใหเตรียมการในป
นี้ตองเปนขั้นตอนที่ตองมีความรวดเร็ว มีกรอบระยะเวลาตรวจสอบและสงใหกับสํานักงานเขตสุขภาพที่ 1 เพื่อแจง สบรส.
กรณีงบประมาณตกหลน ชวงระยะเดือน มิถุนายน 2562 ประชุมชี้แจงและเตรียมความพรอมบริหารจัดการงบลงทุน การ
จัดทําแผนดําเนินงานงบลงทุนเพื่อสง สป. การหาแนวทางการเตรียมความพรอมบริหารจัดการงบลงทุน
ตามขั้นตอน
การดําเนินงานงบประมาณรายจายงบลงทุนของ สปสช.ประจําปงบประมาณ 2561
สรุปภาพรวมงบประมาณรายจายประจําป 2561 เขตสุขภาพที่ 1
- สิ่งกอสราง 4 รายการ วงเงินรวม 331,2232,200 บาท ใหแตละสถานบริการเตรียมสถานที่
- ครุภัณฑบริการ 32 รายการ วงเงินรวม 60,207,000 บาท เปนรายการที่เรียงลําดับความสําคัญซึ่งไมไดครบ
ทุกจังหวัด และเขตฯไดขอแปรญัตติและรอฟงผลอีกครั้ง
- ครุภัณฑบริหาร 45 รายการ วงเงินรวม 38,241,800 บาท สวนมากเปนรถบรรทุกจะจัดสงรายการใหสถาน
บริการเพื่อทําการจัดซื้อตอไป
- โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ : สิ่งกอสราง 2 รายการ วงเงินรวม 17,394,400 บาท เปนของโรงพยาบาล
วัดจันทรฯ อาคารโรงครัว โรงอาหาร และอาคารพัสดุ
- ระบบบําบัดนาเสีย 2 รายการ วงเงินรวม 25,650,000 บาท ของโรงพยาบาลสันทราย และโรงพยาบาล
สมเด็จพระญาณสังวร
- ครุภัณฑนวัตกรรม 9 รายการ วงเงินรวม 3,852,000 บาท เปนเครื่องยูนิตทําฟนของจังหวัดพะเยาทั้งหมด
9 รายการ
- งบผูกพันเดิม (สิ่งกอสรางบริการ) 22 รายการ วงเงินรวม 989,442,900 บาท
- งบผูกพันเดิม (สิ่งกอสรางบริหาร) 1 รายการ วงเงินรวม 24,730,400 บาท เปนงบภาคที่ตองเตรียมจัดซื้อ
จัดจาง โครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตภาคเหนือ และโครงการเมืองสมุนไพรภาคเหนือ
สบรส.แจงใหเตรียมการเรื่องงบขาขึ้น ป 2562 โดยเขตฯจะทํารางรายการโดยการเรียงรายการที่ไมผานการพิจารณาและ
เรียงลําดับความสําคัญเพื่อเสนอผูบริหารในการพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป
ประธาน
การบริหารจัดการประเด็นการจัดซื้อจัดจางการดําเนินงานตองทัน งบประมาณป 2561 เนนงบยุทธศาสตร
ติดตามงบประมาณระดับภาค กับงบประมาณจังหวัด เพิ่มมากขึ้น ใหจังหวัดเตรียมตัวในการเขียนแผน
สนับสนุนเพื่อรองรับงบประมาณดังกลาว สบรส.แจงใหเตรียมงบประมาณขาขึ้น ป 2562 เขตฯจะทํา
รางโดยนํารายการที่ไมผานการพิจารณาของปงบประมาณ 2561 เรียงลําดับตามความสําคัญและจะ
นําเสนอในที่ประชุมครั้งตอไป
มติที่ประชุม รับทราบ
4.1.4 รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ประจําป
งบประมาณ 2560 เขตสุขภาพที่ 1 (นางสุปราณี ดิษยกมล นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ)
ผลการประเมิน ITA รอบ 9 เดือน มีจํานวนหนวยงานที่ผานการประเมินไดคะแนนมากกวารอยละ 85 จํานวน
18 แหงคิดเปนรอยละ 45 ในไตรมาสที่ 4 ตองเรงรัดยกระดับหนวยงานที่ไดคะแนนการประเมินรอยละ 80 ใหเปนรอย
ละ 85 ขึ้นไปเพื่อใหสามารถผานการเมิน ITA เนื่องจากเปนตัวชี้วัด PA ระดับกระทรวงฯ และ CIPO ผูรับผิดชอบ ITA
มีการแจงผูรับผิดชอบ ITA ระดับจังหวัดกํากับติดตามเพื่อใหผานการประเมินในรอบไตรมาสที่ 4
ประธาน
ขอใหผูบริหารติดตามใหเปนไปตามเปาหมายผลการดําเนินงานรอบไตรมาส ที่ 4 และนําหลักฐานเชิง
ประจักษ
สงเขตฯ การสงตองานใหผูรับผิดชอบตองมีการชี้แจงและใหจังหวัดทําแนวทางปฏิบัติใหเปนทิศทางเดียวกัน
มติที่ประชุม รับทราบ
/ 4.2 CFO…

-84.2 CFO
4.2.1 การบริหารงบกลางที่ไดรับจัดสรร เขตสุขภาพที่ 1
(นพ.ชรินทร ดีปนตา นายแพทยเชี่ยวชาญดานเวชกรรมปองกัน สสจ.นาน)
การบริหารงบกลางที่ไดรับจัดสรรแบงเปน 3 หมวด ไดแก คาใชจายบริการผูปวยใน คาตอบแทนบุคลากร และเงิน
สวนขาดที่ สปสช.ไดดําเนินการแลวเงินงบประมาณไมพอโดยเฉพาะกองทุนไตเรื้อรัง การบริหารงบกลางมีการกําหนด
เป าหมายในการจั ด สรร ภาพรวมการจั ดสรรให เ ขตสุ ขภาพที่ 1 แยกรายจั งหวั ด ตามส วนของงบกลางที่ สนั บสนุ น
คาตอบแทนกําลังคนที่ไดรับจัดสรรมีการแจงการจัดสรรไปที่สสจ.เรียบรอยแลว แนวทางการบริหารงบที่ไดรับจัดสรร
กําหนดใหโรงพยาบาลที่ไดรับงบทําแผนบริหารหนี้สิน ซึ่งสํานักงานเขตสุขภาพที่ 1 มีหนังสือแจงแนวทางปฏิบัติใหทุก
จังหวัดทราบแลว ในการเสนอ ตรวจสอบ และกํากับ ผานการเห็นชอบจากเขตฯ และสงกระทรวงฯ เพื่อแกไขวิกฤติปญหา
ทางการเงิน เปาหมายเพื่อใหมีสภาพหนี้ที่ลดลงและการเงิ น การบริการดานสุ ขภาพดีขึ้น โรงพยาบาลที่ไดรับการโอน
งบประมาณตองใชจายเงินงบประมาณที่ไดรับโอนเปนประจําในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป เริ่มการรายงานตั้งแตเดือน
กรกฏาคม ขอความรวมมือ CFO ของแตละจังหวัดรายงานการใชงบกลางใหสํานักงานเขต และรายงานความกาวหนาเปน
ประจําทุกเดือน
ประเด็นเพิ่มเติมหลังจากการไดรับการจัดสรรงบเหมาจายรายหัว ป 2560 กลุมงานประกัน กระทรวงสาธารณสุข
ติดตามการไดรับงบจัดสรรในกองทุนผูปวยในของโรงพยาบาล โดยมีเปาหมายติดตามโรงพยาบาลที่ไดรับการจัดสรรที่ไมถึง
85% ของงบประมรที่ไดรับตั้งแตตนป เขตสุขภาพที่ 1 มีทั้งหมด 29 หนวยบริการที่ไดรับจัดสรร การจัดสรรงบกองกลาง
ที่ไดกันจากการทํา Step Ladder และคา K เพื่อกระจายและชดเชยใหโรงพยาบาลที่ไดรับงบประมาณเหมาจายหัวขั้นต่ํา
นอยกวา 85%
4.2.2 สถานการณการเงิน การคลัง เขตสุขภาพที่ 1 (นพ.ชรินทร ดีปนตา นายแพทยเชี่ยวชาญดานเวชกรรมปองกัน
สสจ.นาน)
การเฝาระวังภาวะวิกฤตทางการเงินการคลังของสถานบริการรอบบัญชีเดิมของป 2560 หนวยบริการที่ประสบ
วิกฤตทางการเงินการคลังดังนี้
- วิกฤตทางการเงินการคลังระดับ 7 ไดแก โรงพยาบาลแมออน
- วิกฤตทางการเงินการคลังระดับ 6 ไดแก โรงพยาบาลแมวาง
- วิกฤตทางการเงินการคลังระดับ 5 ไดแก โรงพยาบาลเดนชัย โรงพยาบาลหนองมวงไข และโรงพยาบาลบานธิ
- วิกฤตทางการเงินการคลังระดับ 4 จํานวน 7 แหง ไดแก โรงพยาบาลพะเยา โรงพยาบาลเกาะคา โรงพยาบาล
แมเมาะ โรงพยาบาลเวียงสา โรงพยาบาลดอยเตา โรงพยาบาลสันติสุข และโรงพยาบาลนาหมื่น รอบบัญชีเดือนมิถุนายน
ทุกหนวยบริการของเขตสุขภาพที่ 1 มีการบันทึกรายงานบัญชีผานโปรแกรมของงบทดลองครบทุกหนวยบริการ เปนเขต
เดียวที่ทําได 100% รายละเอียดทางการเงินประจําเดือนพฤษภาคม 2560 ภาพรวมของรายจังหวัดหมวดหนี้สินการเงิน
รายงานเบื้องตนของจังหวัดเชียงใหม จังหวัดพะเยา และจังหวัดแมอองสอนมีภาวะติดลบ
ประธาน
โรงพยาบาลเกือบ 40% ที่รายไดไมถึง 85% ของขั้นต่ํา ประมาณ 30 แหง ที่เปนปญหา โรงพยาบาลใด
ที่เงินรายรับลดลงตองปรับปรุงประสิทธิภาพเรงดวน การเรียกเก็บให CFO กํากับติดตาม เงินหมวดคาตอบแทน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกําชับใหดูแล รพ.สต. ใหไดคาตอบแทน 100%
มติที่ประชุม รับทราบ
4.3 CHRO
4.3.1 การขอใชตําแหนงวางของสวนราชการในเขตสุขภาพที่ 1
(นางขจีรัตน บุญวิวัฒนาการ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ สสจ.เชียงราย)
การขอใชตําแหนงวางสวนราชการเขต 1 ในรอบนี้การขอใชตําแหนงวางในเงื่อนไขตางๆหลายเงื่อนไข หนังสือที่
เปนหนังสือสําคัญตาม ว.1706 ลงวันที่ 4 มิ.ย. 60 สสจ. รพศ./รพ.ท. ไดรับแลวเรื่องของการระงับและการปดระบบ
HROPS การใช ตําแหน งว าง การปรั บปรุ งตํ าแหน ง การเกลี่ ยอั ตรากํ าลั ง และการจั ดทํ าคํ าสั่ งให เป นไปตามมติ ครม.
โดยกําหนดแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้
/ 1. ใหทุกหนวยงาน…

-91. ใหทุกหนวยงานตรวจสอบตําแหนงวางและดําเนินการตามขั้นตอนที่กําหนดอยางเครงครัด
1.1 กรณีตําแหนงอนุญาตใหใชแลว ใหระบุวาอยูระหวางดําเนินการในขั้นตอนใด
1.2 กรณีตําแหนงวางที่ยังไมไดขอใช หรือขอใชแลวแตอยูระหวางการพิจารณาของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรืออยูระหวางการพิจารณาของสํานักงานเขตสุขภาพ ใหระงับการดําเนินการใด ๆ เกี่ยวกับ
ตําแหนงดังกลาว นับตั้งแตวันที่หนังสือเวียนฉบับนี้บังคับใช
2. ใหทุกหนวยงานเรงรัดการจัดทําคําสั่งเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของเจาหนาที่ทุกประเภทและบันทึกขอมูลใน
ระบบ HROPS ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ซึ่งทุกแหงไดดําเนินการแลว
3. สป. ไดปดระบบ HROPS ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม เปนตนไป นี้แลวเนื่องจากมีหลายหนวยงานมีการขอใช
ตําแหนงวางเขามา ขอใชตําแหนงวาง 26 อัตรา ในสวนนี้ตองรอใหทางสวนกลางไดเปดระบบใหมถึงจะดําเนินการได
- การขอใชตําแหนงที่จะวางในกรณีที่เกษียณที่เดิมตามหนังสือกุมภาพันธ 2560 สามารถที่จะขอไดกอน 6 เดือน
กอนการเกษียณแตวาขณะนี้มีการสั่งการใหระงับการดําเนินการทุกอยางคือตองรอไปกอน
- เงื่อนไขที่ 3 การขอใชที่จะขอไปที่ สป. เชนเดียวกับการที่ขอรับทราบไวกอนตองระงับไวกอน
- การขอเปลี่ยนระดั บตํ าแหน งมี ความเข าใจคลาดเคลื่อนถาระบบเป ดจะให ดําเนิ นการในระดั บตํ าแหน งของ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการกับชํานาญการอยูในระดับเดียวกันซึ่งจะสามารถใชไดเลยถาอนุญาตโดยไมตองลดการปรับระดับ
จะนําเรียนใหที่ประชุมไดรับทราบวาสวนที่ขอมา ป 2560 ใหชะลอไปกอน
ประธาน
ใหเตรียมขอมูลทั้งหมดเพื่อรอระบบเปด ถามีการอนุมัติใหใชตําแหนงวางให CHRO ตรวจสอบความถูกตอง
ถาตรงตามตําแหนงใหดําเนินการตอได
มติที่ประชุม รับทราบ /เห็นชอบในหลักการ
4.3.2 การขออนุมัติจางลูกจางชั่วคราว เกินกรอบ FTE 80 % แตไมเกิน 100 %
(นางขจีรัตน บุญวิวัฒนาการ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ สสจ.เชียงราย)
การขออนุ มัติจางลู ก จ างรายเดื อนในกรณี FTE เกิ น 80 ไม เกิ น 100 มาขอที่ เ ขต 28 อั ตรา กรณี จังหวั ด
แมฮองสอนไดมีหนังสือขอจางลูกจางชั่วคราวรายเดือน ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ 20 ตําแหนงเปนนักเรียนทุน นักเรียน
พยาบาลที่จางวันที่ 1 มิถุนายน 2560 เรียนที่ประชุมทราบวาสวนนี้มีการไดจางไปแลว เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560
ทาง สป.ไดมีการสํารวจการจางของแตละสถานบริการ และ CHRO มีการสํารวจและสงรายชื่อขอมูลไปสวนกลางทาง
สวนกลางรับทราบขอมูลสวนนี้โดยจะไปนําเสนอเพื่อกําหนดตําแหนงพนักงานราชการ ซึ่งตองรอการพิจารณาอีกครั้ ง
ในระหวางนี้เปนการจางลูกจางชั่วคราวไปกอน แตถาหากวาเปนการจางลูกจางที่นํามาทดแทนผูที่ลาออกหรือวาจะจางใหม
ที่ไมใชนักเรียนทุนตรงนี้ขอนําเรียนปรึกษาทานประธานตามหนังสือฉบับนั้นเรื่องการหลีกเลี่ยงการใชเงินบํารุงในการจาง
ทางเขตฯ จะใหนโยบาย
ประธาน
- หนวยงานที่ตองการจางลูกจางชั่วคราวทุกกรณีของ FTE ใหผานการพิจารณาของคณะกรรมการกําลังคน
ของแตละจังหวัด การจางลูกจางชั่วคราวทุกประเภทตองแจงและขอในระดับจังหวัด และจังหวัดตอง
ควบคุมกํากับ และรายงานผาน CHRO ระดับเขตเพื่อตรวจสอบ
- ใหหลีกเลี่ยงวิธีการจางเหมาตางๆซึ่งไมสามารถแจงเปนหนังสือสั่งการได ถาตองการจางใหจางในการ
เขาระบบลูกจางชั่วคราวแทน
- ในสวนการจางพยาบาลวิชาชีพทุกประเภทการจาง กระทรวงสาธารณสุขใหหลีกเลี่ยงการนําเงินนอก
งบประมาณไปใชในการจางเพื่อปองกันกันการเรียกรองใหบรรจุแตงตั้งเปนขาราชการในภายหลัง
- ให CHRO ทําแนวทางการปฏิบัติและแจงทุกจังหวัด
มติที่ประชุม รับทราบ /เห็นชอบ

/ 4.3.3 การจัดสรร…

-104.3.3 การจัดสรรตําแหนงวางและอัตราขาราชการตั้งใหม ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ ป 2560 – 2562
(นางขจีรัตน บุญวิวัฒนาการ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ สสจ.เชียงราย)
การจัดสรรตําแหนงวางและอัตราขาราชการตั้งใหม ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ ป 61 ทั้งหมด 3299 อัตรา แบง
การจัดสรรออกเปน 80 ตอ 20 ในสวน 80 % ไดมีการจัดสรรโดยใชเกณฑของขาราชการควรมีเกณฑเดิมในขั้นแรกใหมี
การจัดสรรออกมาเปนเกณฑ 90 % ของขาราชการควรมีกรอบขั้นต่ํา ในการประชุมเมื่อวันที่ 28 ในสวน 20 % นั้นไดมี
การขยั บเลขเพื่ อให ได 100 % ข าราชการควรมี ให ได 100 % ของกรอบขั้ นต่ํ า คื อ จ าง 80 % ตามความเข าใจ
ในการประชุมแตละครั้งเกณฑไมเหมือนกันที่ผานมาเคยใช 85 ตอนหลังมีการขยับอาจมีการเปลี่ยนแปลงนําเรียนวาในสวน
นี้ของเขตไดจัดสรรตามตามเกณฑนั้นทั้งหมดไดรับจัดสรรมาทั้งหมด 288 อัตรา ทั้งใน 2 สวน สวนแรกไดมารอบ 20 %
44 อัตรา ขณะนี้สวนเหลือ 20% ที่ สธน. ไดเรียนตอนตนเหลือ 186 อัตรา ซ้ํายังไมมีการจัดสรรรอดูสวนกลางอีกครั้ง
ผูตรวจราชการ
ประธาน
การจัดสรรครั้งตอไปใหจัดสรรลงจังหวัดและโรงพยาบาลอําเภอ ฝกและสงไปรพ.สต.ตอไป
มติที่ประชุม รับทราบ
4.3.4 การจัดสรรโควตาทันตแพทยประจําบาน ปการศึกษา 2561
(นางขจีรัตน บุญวิวัฒนาการ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ สสจ.เชียงราย)
การจัดสรรโควตาทันตแพทยประจําบาน ปที่ผานมา ท.พ.ประจักษ จริยพงศไพบูลย โรงพยาบาลเชียงรายฯ เปน
focal point และประธาน Service Plan สาขาทันตกรรม รวมประชุมแจงมาและจะไดมีการดําเนินการจัดสรรโควตา
ทันตแพทยประจําบาน ปการศึกษา 2561 ลําดับถัดไปจะมีการรับสมัครประมาณเดือน สิงหาคม 2561 ใหทุกแหงเตรียม
ความพรอมในการรับสมัครโควตาทันตแพทยประจําบาน ปการศึกษา 2561
ประธาน
ผูที่จะรับโควตาตองสมัครและมีคุณสมบัติที่ตรงกับโควตานั้น เพราะเมื่อเลือกโควตาแตสอบไมผานจะ
ทําใหเสียทุนเปลา
มติที่ประชุม รับทราบ
4.3.5 สรุปผลการคัดเลือกแพทยประจําบาน ปการศึกษา 2561 เขตสุขภาพที่ 1 รอบที่ 1
(พญ.อัจฉรา ละอองนวลพานิช รองผูอํานวยการสํานักงานเขตสุขภาพที่ 1)
สรุปการคัดเลือกแพทยประจําบานรอบที่ 1 รับสมัครเสร็จเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 เดิมเขตไดรับการ
จัดสรรโควตาจากกระทรวง 239 ทุน 47 สาขา สมัครรอบที่ 1 ทุนเขต 34 ทุ น มีผูสมั คร 24 ทุน คุ ณสมบั ติตก 1
เหลือ ทุนทั้งหมด 11 ทุน โรงพยาบาล 205 ทุน ผานพิจารณา 112 ทุน เหลือ 63 ทุน ประมาณ 60% เปนไปตามคาด
รายละเอียดแตละสาขาตามชี้แจง time line วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ทีมชุดเลขาประชุมเพื่อดูคุณสมบัติและเปดรอบ
2 วันที่ 26 สิงหาคม 2560 โควตาเดิมที่เหลือมาใหสมัครกอนสวนที่จะขอเพิ่มเติม ภาคเหนือจะเปนรอบพิเศษ รอบที่ 3
ประธาน
กระตุนแพทยเพื่อสมัครรับทุนแพทยประจําบาน โดยเฉพาะทุนแพทยเวชศาสตรครอบครัว
มติที่ประชุม
รับทราบ /เห็นชอบ
4.3.6 เสนอรายชื่อเพื่อรวมคัดเลือกเขารับรางวัลชัยนาทนเรนทร ป 2560
(นางขจีรัตน บุญวิวัฒนาการ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ สสจ.เชียงราย)
เสริมวาระเรื่องรางวัลชัยนาทนเรนทรประจําป 2560 ซึ่งทางสํานักปลัดกระทรวงสงหนังสือเวียนมาเพื่อขอใหสง
รายชื่อทางเขตไดสงหนังสือไปทุกจังหวัดมีผูสมัคร 2 จังหวัด
ประเภทบริ หาร นายแพทย ไชยเวช ธนไพศาล ผู อํานวยการโรงพยาบาลเชี ยงรายประชานุ เคราะห
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
ประเภทวิชาการ นางสาวสริยา ทวีกุล พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ กลุมการพยาบาล โรงพยาบาลเชียงราย
ประชานุเคราะห สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
/ ประเภทบริการ…

-11ประเภทบริการ
3.1 นางสาวสุภาวดี พงษประภาศ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ กลุมการพยาบาล โรงพยาบาลเชียงรายประชานุ
เคราะห สํานักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงราย
3.2 นายพิสิษฐ สมงาม นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานฝายแกว สํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอปง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
ไดตามคุณสมบัติเบื้องตนแลว เจาหนาที่วามีความเรงดวน ไดสงสุภาวดี พงษประภาศ เนื่องจากมีผลงานมากกวา
เพื่อสงเขาชิงในระบบใหญอีกครั้ง ขอความเห็นชอบในที่ประชุม
มติที่ประชุม รับทราบ /เห็นชอบตามที่เสนอรายชื่อเพื่อเขารวมคัดเลือกเขารับรางวัลชัยนาทนเรนทร ป 2560
4.4 CIO
4.4.1 การจัดทําแผนยุทธศาสตรเขตสุขภาพที่ 1 ปงบประมาณ 2561
(พญ.สุวรรณา ตีระวณิชย ผูอํานวยการโรงพยาบาลแพร)
การทําแผนเขตสุขภาพที่ 1 ในปผานมาทําแผนโดยนําเสนอประเด็นปญหาและวิเคราะห สรรหาเรื่องที่จะทําของ
เขตเพื่อมอบ CIPO ดําเนินการ แตมีปญหาสวน CIPO ดําเนินงานซ้ําซอนกับงานที่ทําอยู ทําใหเกิดความไมชัดเจนการ
บริหารจัดการ ป 2561 เสนอการที่มี C ตางๆ แลวกระทรวงมีการแบงงานตาม 4 Excellence ถาจัดทําตามแผน 4
Excellence โดยใหแตละ C ทําแผนและนํามาบูรณาการเขากับแผนจะมีความชัดเจนกวา สวน PP&P ไดทําแผนและได
Excellence ที่ 1 คงเหลือ 3 Excellence ไดแก
- Service มอบให CSO จัดทําแผน Service ในภาพเขต
- people Excellence จะเปน CHRO
- Governance Excellence เปน CFO และเรื่องของ CIO
นํามาบูรณาการภายใน 1 – 2 วั น และนํ าเสนอผู บริ หารในเรื่ องของแผนเขต จะมี ความชัดเจนขึ้ น ขอความ
เห็นชอบในที่ประชุมโดยประมาณเดือนสิงหาคม 2560 ใหแตละ C วิเคราะหประเด็นปญหาแตละดานที่รับผิดชอบ
และรวบรวมนําแผน เพื่อจัดทําแผนเขตฯ ชวงเดือน กันยายน 2560 นําเสนอและบูรณาการเพื่อใหเกิดความสอดคลองกัน
ขจีรัตน บุญวิวัฒนาการ สวน CHRO ตองขอขอมูลในสวนกลุมวัยและ Service Plan เพื่อประกอบการจัดทําแผน หรือวา
เราจะมีการทํารวมกันหรือประสานงานกันอยางไร
สาธารณสุขนิเทศก
CHRO ทํา 2 ขา สวนของ HRM สามารถดําเนินการไดเลยเนื่องจากมีฐานขอมูลแลว สวน HRD
ดูคณะการตรวจราชการคณะที่ 1 และ 2 ซึ่งกอนนํามาบูรณาการตองใหแตละทีมมาปรึกษา
รายละเอียดเพื่อปรับแผนเสนอครั้งนี้ยังไมสะดวก ตองทําทีมเล็กบูรณาการกอนจะได HRD
ประธาน
ให CHRO ดูเรื่อง MOPHดวยเนื่องจากเปนตัวตั้งในการทําแผนพัฒนาบุคคล จัดไดตามตัวชี้วัดเพื่อนําบูรณการ
กับงานอื่น และให CIO ทํากรอบระยะเวลาแตละประเด็นของแตละ C เพื่อนํามาบูรณการใหไดแผน
ยุทธศาสตรที่สมบูรณ และนํามาพิจารณารวมกันระดับเขต
มติที่ประชุม รับทราบ
4.4.2 การพัฒนาระบบบริการ Intermediate Care เขตสุขภาพที่ 1
(พญ.สุวรรณา ตีระวณิชย ผูอํานวยการโรงพยาบาลแพร)
Intermediate care เปาหมายการทําระบบริการ ในเรื่องการลดความแออัดของโรงพยาบาลใหญเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใชเตียงและทรัพยากร แตเนื่องจากเปนผลที่ตองการที่จะไดผลใหญ คือความตองการของผูปวยและญาติ
ที่มีความพรอมในการดูแลตนเองตอที่บาน โดยเนน 4 โรคเปนหลัก การทําเฉพาะ 4 โรค ทําใหไดผลลัพธที่นอยในการลด
ความแออัดของโรงพยาบาลใหญ มีการปรึกษาวาจากเดิม 4 กลุมโรคและการขยายจาก 4 โรค ที่คนไขไมจําเปนตองอยู
รพศ/รพท. เพื่อดูแลตอ หรือรพ.เอกชนได การดําเนินงานตัวอยางเชน รพ.นครพิงคตามรูปแบบเตียง 5 สี สวนไหนกลับได
และสวนไหนขยายสู รพช. ได การหารือตกลงวาจะขยายในกลุมนี้ดวย จุดที่จะมีการพัฒนาระดับเขตคือ
/ 1. การใช…

-121. การใชโปรแกรมเตียง 5 สี จาก จังหวัดเชียงใหมไปสูเขตโดยขอโปรแกรมของ เชียงใหม เพื่อนําไปดําเนินการ
ในภาพเขต
2. โรงพยาบาลลําปางพัฒนาระบบ Thai Refer และ COC ใหสามารถรองรับ Intermediate care ทําใหดึงขอมูล
ในสวน Intermediate care เพื่อประเมินผลและนํามาเพื่อเสนอผลการดําเนินงานไดเลย
3. การเก็บขอมูลหรือ Indicator ตัวชี้วัดใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน ตัวชี้วัดดานการบริหารจัดการจะแบงเปน 2 ขั้น
ดานขั้นบริหารจัดการดูเรื่องการคลองเตียง รพศ/รพท. และ รพช. วามีประสิทธิภาพมากนอยแคไหน
คา adJust Rw ที่เพิ่มขึ้น ใน รพ.ระดับ F และ M อัตราการสงออกผูปวย 4 กลุมโรค ใน รพ.ระดับ M และ S
คุณภาพตัวชี้วัดจะประเมินผล
ภายใน 4 กลุมโรคที่กําหนดไว คือ คุณภาพของการบริหารและการ Refer ไปแลวเกิดภาวะแทรกซอนไมเพิ่มขึ้น
และคนไขมีชีวิตที่ดี หลักการดังนี้
ประธาน
ใหคณะกรรมการ Intermediate Care g9iup,แผนการดําเนินงาน วาง Timeline 8 จังหวัดเพื่อรองรับ
การสั่งการ
ของกระทรวงในชวงเดือน ตุลาคม 2560
มติที่ประชุม รับทราบ
4.4.3 การจัดทําแผนยุทธศาสตรสงเสริมสุขภาพปองกันโรคสูความเปนเลิศ PP&P เขตสุขภาพที่ 1
(พญ.นงนุช ภัทรอนันตนพ ผูอํานวยศูนยอนามัยที่ 1 เชียงใหม)
วาระการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ผานมา Input ในการทํา Action plan ตอในสวนยุทธศาสตร 1 PP&P
time line ในการขับเคลื่อนแผน PP&P ตอนนี้อยูใน Phase 3 ของเขต 1 ทําเสร็จสิ้นไปแลวจะนําเรียนผูบริหารไดรับ
ทราบและพัฒนารวมกันอีกครั้งกอนเสนอกระทรวงฯ ซึ่งจะเสนอ ครม.พิจารณาแลขับเคลื่อนยุทธศาสตร ระดับประเทศ
ตอไป Time line เขตสุขภาพที่ 1 เสร็จแลวโดยจะดําเนินการจัดทํา Action plan ใหสอดคลองตามยุทธศาสตรและ
มาตรการที่ทางทีมงานทําไวตามยุทธศาสตร 5 ป ไดรวมกันจัดทําและวิเคราะห SWOT ได กลยุทธ 8 กลยุทธ ในการ
ขับเคลื่อนทั้ง 4 Excellence ของกระทรวงสาธารณสุขและภาพเขตฯ ทําเรื่องใน 5 สราง 5 เสริม ใชกลไกขับเคลื่อนโดย
CIPO
ทั้ง 10 ประเด็นโดย CIPO ตองมีและดําเนินการตอไป ในป 2560 และ ป 2561 เพราะมีความเขมแข็ง
ไดผลงานชัดเจน ยุทธศาสตรในภาพรวมเขต 1 วา PP&P จะมีเปาประสงค 10 ขอ ในแตละ P ที่รวมกันคิดมาจะตอง
พัฒนาควบคู
และ Intermediate care วิเคราะหสถานการณใหม 1 ครั้ง ที่จะเปนอันแรก คือ Health
promotion ประเด็นปญหาเดิมที่เปนปญหาและกําหนดกลยุทธแกไขปญหารวมกันเปนการคัดไวตั้งแตตน คิดวา SWOT
ไดดีแลวและใชกลยุทธเดิมที่คิดไวและกําหนดเปาประสงค 20 ป และทีมงานยอระยะเวลา 5 ป ใหชัดเจนในสิ่งที่ตองการ
ไดกลยุทธและมาตรการ PP&P และเชื่อมโยงกับ SP
สรุปเปนรางยุทธศาสตร PP&P 20 ป การจัดทํา Action plan โดยการนําประเด็นปญหาจากการตรวจราชการ
มาเปนประเด็นในการประมวลวิเคราะห หรือตองปรับกลไกขับเคลื่อนโดยใช CIPO ของปที่ผานมา Board คณะทํางานเดิม
ประธาน
นาเชื่อถือ และเปนไปได แตไมมีการควบคุม และการดูแล และรอผลสรุป
มติที่ประชุม รับทราบ
4.4.4 รายงานความกาวหนาการดําเนินงาน CIO เขตสุขภาพที่ 1
(นายเฉลิม ใจอุน หัวหนางานยุทธศาสตร สสจ.พะเยา)
รายงานความกาวหนาการดําเนินงาน CIO คุณภาพขอมูล 2 เรื่อง คุณภาพเวชระเบียน การ Audit ขอมูลเวช
ระเบียนและการตายไมทราบสาเหตุ ผลงานของ DHDC ศูนยขอมูลของอําเภอและเรื่อง เขต 1 ฐานขอมูล
- การตรวจสอบคุ ณภาพข อมู ลเวชระเบี ยน อยู ระหว างการตรวจสอบจากจั งหวั ดในเรื่ องการวางแผน Audit
อยูระหวางการบันทึกผลสรุป ไมสามารถนําเสนอใหได เรื่องคุณภาพการประเมินและการตรวจสอบมีปญหา มีปญหาเรื่อง
คุณภาพการใหรหัส ICD 10 จะมีในเรื่องรหัส E และรหัส F
/ การตาย…

-13การตายไมทราบสาเหตุในภาพเขต 1 มีจังหวัดผานเกณฑ 25 % ที่ จังหวัดนาน จังหวัดเชียงราย และจังหวัด
พะเยา
- DHDC ศูนยขอมูลอําเภอ วัตถุประสงคในการจัดตั้งศูนยขอมูลอําเภอ คือ ตองการจัดตั้งการบริหารจัดการระบบ
ขอมูลของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาขอมูลศูนยสารสนเทศระดับอําเภอ ที่มีคุณภาพครบถวน ถูกตอง ทันเวลา
วิธีดําเนินการ เขตกําหนดเกณฑการประเมิน อําเภอดําเนินการประเมินตนเองผานหนาเว็บไซต จังหวัดคัดเลือก DHDC
เพื่อเปนตัวแทนแลกเปลี่ยนเรียนรูเขต 1 ตัวแทนจังหวัดและทีม CIO ออกเยี่ยมประเมิน ผลการประเมินทุกอําเภอมีการ
ประเมินตนเองครบ 100 % ทางทีมไดแลกเปลี่ยนเรียนรู 2 แหง จังหวัดเชียงราย อําเภอขุนตาล และจังหวัดลําปาง อําเภองาว
- 1 Region 1 DATA ทาง CIO มีการประชุมและพัฒนาฐานขอมูลที่ สสจ.พะเยาเปนฐานขอมูลกลาง ไดมอบ
ประเด็ นต างๆให ทุก จั งหวั ดรั บผิ ดชอบร วมกั นและพั ฒนาร วมกั น ในการพั ฒนาโปรแกรมย อย ประเด็ นที่ ตองพั ฒนา
คือ พะเยา ตองพัฒนาในเรื่องการสืบคนขอมูลจากการใชโปรแกรมของสถานบริการและการคืนขอมู ลใหจังหวัดตางๆ
ลําปาง รับเรื่อง Thai refer และ COC link เชียงใหม รับเรื่องระบบสืบคนขอมูล 43 แฟม และ CMI แพร รับเรื่อง
Intermediate care นาน รับเรื่องระบบตรวจขอผิดพลาดเวชระเบียน แมฮองสอน รับเรื่องระบบการเงินการคลัง (CFO)
เชียงราย ระบบ คน เงิน ของ สนับสนุน ระบบ PCC
ประธาน
- โปรแกรมที่มีการพัฒนาสามารถนํามาใชรวมกันภายในเขตฯไดจริงหรือไม เห็นจาก Thai Refer จังหวัด
เชียงใหมยังไมไดใช สั่งการใหจังหวัดเชียงใหมตองใช ไปดําเนินการเพื่อสามารถใชโปรแกรมที่พัฒนา
รวมกันได
- ใหนําภาระงานรายงาน ทิศทางการพัฒนาระบบขอมูลที่ดีอยูแลวใหนํามาใชทั้งเขต การปรับเปลี่ยนวิธีคิด
พัฒนาการใช Cloud แทนการใช Server ฝากทีม CIO ติดตามเทคโนโลยีนี้
มติที่ประชุม รับทราบ
4.5 CSO
4.5.1 ขออนุมัติจัดตั้ง และการปรับระดับศักยภาพ ขยายเตียงของหนวยบริการสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 1
(พญ.อัจฉรา ละอองนวลพานิช รองผูอํานวยการสํานักงานเขตสุขภาพที่ 1)
สบรส. ให มีก ารปรั บระดั บ ป ล ะ 2 ครั้ ง สํ านั ก งานเขตได ทํ าหนั งสื อ ขอไป สสจ. เพื่ อ ให ทุ ก จั งหวั ด ส งมา
ครั้งที่ 1 ในวันที่ 31 มกราคม 2560 และ ครั้งที่ 2 วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ปนี้การขอปรับระดับที่สงใกลครบ
ทุกจังหวัด และพิจารณาในเขตฯ ที่ผานมาแลวใหตัดออกโดยไมสงซ้ํารอบ 2
ขอมูลการปรับระดับและการขยายเตียง ของสถานบริการในเขตสุขภาพที่ 1 ป 2560 (ผานการประเมินระดับเขต) รอบที่ 2
1. โรงพยาบาลนครพิงค ขอขยายเตียงบริการ มติที่ประชุม สง สบรส. พิจารณา
2. โรงพยาบาลฝาง ขอขยายเตียงบริการ มติที่ประชุม สง สบรส.พิจารณา
3. โรงพยาบาลสันปาตอง ขอขยายเตียงบริการรอบที่ 1 มติที่ประชุม สง สบรส.พิจารณา สวนปรับระดับสถาน
บริการ ไมสง สบรส.
4. โรงพยาบาลสันทราย ขอขยายเตียงบริการ มติที่ประชุม สง สบรส.พิจารณา
5. สสช. 10 แหง มติที่ประชุม สง สบรส.พิจารณา รอเกณฑการจัดตั้ง สสช. กอน อยูระหวางการรางเกณฑการจัดตั้ง
6. โรงพยาบาลศรีสังวาลย ขอขยายเตียงบริการ มติที่ประชุม ปรับขอมูลแลวเสนอใหม สง สบรส.พิจารณาในครั้งตอไป
7. โรงพยาบาลพาน ขอปรับระดับ/ยกฐานะ มติที่ประชุม สง สบรส.พิจารณาครั้งตอไป
8. โรงพยาบาลสูงเมน ขอปรับระดับ/ยกฐานะ มติที่ประชุม ไมสง
มติที่ประชุม รับทราบ
4.5.2 ผลการดําเนินงาน/ปญหา-อุปสรรค ของสาขาสูติกรรม
(นพ.วสันต แกววี รองผูอํานวยการฝายการแพทย รพ.นาน)
/ ผลการดําเนิน…

-14ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด มีดังนี้ อัตราการผาตัดคลอดที่รพ.M2 รอยละ 21.65(ยังไมถึงเปาหมายคือ
มากกวารอยละ25) อัตราการตายจากมารดา แยกเปนประเด็น ดังนี้ ตกเลือดหลังคลอด(เปาหมายรอยละ0) ป59
มีจํานวน 8 ราย ลดลงเหลือ 1 รายในป60 อัตราการตายจากPIH ป59 มีจํานวน 3 รายเพิ่มขึ้นมาเปนจํานวน 5 ราย
ในป 60 อัตราการฆาตัวตาย ป59 มีจํานวน 1 ราย เพิ่มขึ้นมาเปน 3 รายในป60 พื้นที่สวนใหญอยูในจังหวัดเชียงใหม
สวนจังหวัดอื่นกระจายออกไป
ป ญหาอุ ปสรรคคื อ ขาดการเชื่ อมโยงจากนโยบายสู ก ารปฏิ บัติ ร ะหว างหั วหน าสู ผูปฏิ บัติ งาน ขาดการ
ประสานงานของระบบบริการ พื้นที่ทุรกันดารยังไมเขาถึงบริการ และการเก็บขอมูล 43 แฟมยังไมครบถวน ยังไมได
คุณภาพ แนวทางการแกไข คือบูรณาการงานService Plan , CIPO และ MCH Board เขตสุขภาพที่ 1 สราง Role
Model ในพื้นที่มีปญหาคลายๆกันเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู มีระบบFast tractเชื่อมโยงประสาน พัฒนาระบบขอมูลให
มีคุณภาพ
ประธาน
การพัฒนาการที่ดีของทีม MCH Board จากอัตราการตายลดลงอยางเห็นไดชัด ฝากกรณีเขตรอยตอ
ระหวางจังหวัด เนื่องจากขอมูลการตรวจหายสงผลตอการดูแลจากการคัดกรองที่ไมทั่วถึง และให
คณะกรรมการจัดทําแนวทางที่เหมาะสมในการสงตอของงานสูติกรรม
มติที่ประชุม รับทราบ
4.5.3 ผลการดําเนินงาน/ปญหา-อุปสรรค ของสาขาปลูกถายอวัยวะ
(พญ.อัจฉรา ละอองนวลพานิช รองผูอํานวยการสํานักงานเขตสุขภาพที่ 1)
ผูรับผิดชอบหลักคือจังหวัดเชียงราย มีแผนยุทธศาตรเพื่อเพิ่มการปลูกถายใหรวดเร็ว ลดอัตราการตายของผูปวย
ภายใต ยุทธศาสตร ของประเทศ 5 ด าน เพิ่ มคุ ณภาพการบริ จาคอวั ยวะ เพิ่ มคุ ณภาพการปลู กถ ายไตและกระจกตา
ผลการดําเนินงานแนวโนมเพิ่มมากขึ้น จากโครงการทําดีที่สุดถวายเปนพระราชกุศล เดือนธันวาคม 2559 ถึง เดือน
เมษายน 2560 มีจํานวนผูบริจาคจํานวน 47,017 ราย โดยจังหวัดที่มีผลงานมากที่สุดคือโรงพยาบาลเชียงรายฯ และขอ
ชื่นชม โรงพยาบาลลําพูน เปนรพ.ระดับ S แตมีผลการดําเนินงานที่ดี ศูนยบริจาคขึ้นอยูกับสถานบริการปฐมภูมิของพื้นที่
นั้นๆ ตามโครงสราง
ประเด็นพิจารณา ใหมี SOP ในระดับเขต โดยมีตัวอยาง SOP ของโรงพยาบาลเชียงรายฯ ใหพิจารณา โดยมี
มาตรฐานและวิธีการปฏิบัติเปนขั้นตอน.
ประธาน
ให CSO สอบถามกลุมผูใหบริการ สวนการดําเนินการ และอุปสรรค SOP สาขาปลูกถายอวัยวะรับไป
ดําเนินการ ควรมีขอมูลนําเสนอในภาพกวาง การสรางกระแสสังคมในเรื่องความตองการอวัยวะผานสื่อ
ตางๆ และการดําเนินการ SOP ทีมตองมีความชํานาญและทักษะในการคุยในเรื่องการบริจาคอวัยวะ
เฝาระวังสถานการณ มีพื้นฐานบางอยางในมาตรการและทําเปนมาตรฐาน และเงื่อนไขการรับ SOP
มติที่ประชุม รับทราบ
5.1 สํานักงานเขตสุขภาพที่ 1
5.2 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
-

/ 5.3 ศูนยวิชาการ…

-155.3 ศูนยวิชาการ/โรงพยาบาลในกรม
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

