
รายงานการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 1 ครั้งที่ 5 / 2560 

วันที่ 4 กันยายน 2560 เวลา 13.00 - 16.30 น. 
ณ หองประชุมสํานักงานเขตสุขภาพที่ 1 ชั้น 2 อาคารเทพรัตนราชสุดา สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร  

ตําบลดอนแกว อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

รายช่ือผูมาประชุม  
1. นพ.รัฐวุฒิ  สุขมี  ผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตฯ 1  ประธาน 

2. นพ.ไพศาล  ธัญญาวินิชกุล สาธารณสุขนิเทศกเขตสุขภาพท่ี 1  

3. นพ.ขจร   วินัยพานิช นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดพะเยา 

4. นพ.ทศเทพ   บุญทอง  นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดแพร 

5. นพ.จตุชัย   มณีรัตน  (แทน) นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม 

6. นพ.สุนทร  สุริยพงศกร (แทน) นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดลําพูน 

7. นพ.วรินทรเทพ  เช้ือสําราญ (แทน) นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดลําปาง 

8. นางขจีรัตน  บุญวิวัฒนาการ (แทน) นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 

9. นางนฤมล  สวัสดิผล (แทน) นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนาน 

10. นพ.ประเสริฐ  กิจสุวรรณรัตน นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดแมอองสอน 

11. นพ.ธํารง  หาญวงศ ผูอํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค  

12. นพ.ชนินทร  จารุวัฒนมงคล ผูอํานวยการโรงพยาบาลลําพูน 

13. นพ.บรรเจิด  นนทสูติ  (แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลลําปาง 

14. พญ.จิรพร  ภัทรนุธาพร ผูอํานวยการโรงพยาบาลพะเยา 

15. นพ.ไชยเวช  ธนไพศาล ผูอํานวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห 

16. นพ.ธงชัย  มีลือการ  (แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลแพร 

17. นพ.วรเชษฐ  เตชะรักษ ผูอํานวยการโรงพยาบาลศรีสังวาลย 

18. นพ.วิชญ  สิริโรจนพร ผูอํานวยการโรงพยาบาลฝาง 

19. นพ.สัมพันธ  กองเงิน  ผูอํานวยการโรงพยาบาลจอมทอง 

20. นพ.วสันต  แกววี  (แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลนาน 

21. นพ.ประพัฒน  ธรรมศร  (แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลเชียงคํา 

22. นพ.ธวัชชัย  ฉันทวุฒินันท ผูอํานวยการโรงพยาบาลปาซาง 

23. นพ.ทศพล  ดิษฐศิริ  ผูอํานวยการโรงพยาบาลแมสะเรียง 

24. นพ.อําพร  เอ่ียมศรี  ผูอํานวยการโรงพยาบาลแมวาง 

25. นางสาวรัตติยา  โยธา  (แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลเวียงปาเปา 

26. นพ.กฤตพงษ  โรจนวิภาต ผูอํานวยการโรงพยาบาลเวียงสา   

27. นพ.ดลสุข  พงษนิกร (แทน) ผูอํานวยโรงพยาบาลมะเร็งลําปาง 

28. นางสุนีย   ศรีสวาง  (แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม 

29. นพ.ปริทรรศ  ศิลปกิจ  (แทน) ผูอํานวยโรงพยาบาลสวนปรุง 

30. นายทวีศิลป  ชัยชนะ  สาธารณสุขอําเภอสันปาตอง  

31. นายธวัช   สิทธิยศ  สาธารณสุขอําเภอภูพียง  
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32. นายไพรัช  วงศจุมปู  สาธารณสุขอําเภอเมืองพะเยา   

33. นางอําภา   ทองประเสริฐ หัวหนาสํานักงานเขตสุขภาพท่ี 1 

 

ผูไมมาประชุม   

1. นพ.นพรัตน  วัชระขจรกุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลงาว  ติดราชการ 

2. นพ.สุชาญ  ปริญญา  ผูอํานวยการโรงพยาบาลจุน  ติดราชการ 

3. นพ.สมศักด์ิ  โสฬสลิขิต ผูอํานวยการโรงพยาบาลหนองมวงไข ติดราชการ 

4. นพ.สุรพันธ  แสงสวาง ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพเชียงใหม ติดราชการ 

5. นพ.วรพงษ  สําราญทิวาลัย ผูอํานวยการโรงพยาบาลธัญญารักษเชียงใหม ติดราชการ 

6. นพ.วีรวัต  อุครานันท ผูอํานวยการโรงพยาบาลธัญญารักษแมฮองสอนติดราชการ 

7. นายนิพนธ  ปนธาดา  สาธารณสุขอําเภอแมลานอย  ติดราชการ 

8. นายธนิต  เนตรกุล  สาธารณสุขอําเภอแมทะ   ติดราชการ 

9. นายวิเชียร  สุวรรณรัตน สาธารณสุขอําเภอแมฟาหลวง  ติดราชการ 

10. นายอุดม  พานิช   สาธารณสุขอําเภอสันติสุข   ติดราชการ 

11. นายสมาน  พรวิเศษศิริกุล สาธารณสุขอําเภอปาซาง   ติดราชการ 

ผูเขารวมประชุม 

1. นายผดุชชัย  เคียนทอง ผูชวยผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี 1 

2. พญ.อัจฉรา  ละอองนวลพานิช รองผูอํานวยการสํานักงานเขตสุขภาพท่ี 1 

3. พญ.นงนุช  ภัทรอนันตนพ ผูอํานวยการศูนยอนามัยท่ี 1 เชียงใหม 

4. นพ.นเรศฤทธ์ิ  ขัดธะสีมา นายแพทยเช่ียวชาญดานเวชกรรมปองกัน สสจ.พะเยา 

5. นพ.ศุภชัย  บุญอําพันธ นายแพทยเช่ียวชาญดานเวชกรรมปองกัน สสจ.แพร 

6. นพ.ประพัฒน  ธรรมศร  รองผูอํานวยการฝายการแพทย รพ.เชียงคํา 

7. นพ.พงษศักด์ิ  โสภณ  รองผูอํานวยการฝายการแพทย รพ.นครพิงค 

8. นพ.เติมชัย  เต็มย่ิงยง รองผูอํานวยการ สปสช.1 เชียงใหม  

9. นพ.อิทธาวุธ  งามพสุธาดล นายแพทยชํานาญการพิเศษ รพ.นครพิงค 

10. นพ.พีระมน  นิงสานนท ผูชวยผูอํานวยการ สปสช.1 เชียงใหม 

11. ภก.สมพงค  คําสาร  เภสัชกรเช่ียวชาญ รพ.ลําพูน 

12. นางรุงตะวัน  หุตามัย  หน.กลุมงานพัฒนายุทธศาสตร สสจ.เชียงใหม 

13. นางสมพร  กิจสุวรรณรัตน หน.กลุมงานพัฒนายุทธศาสตร สสจ.ลําปาง 

14. นางพัชรี   อรุณราษฎร หน.กลุมงานพัฒนายุทธศาสตร สสจ.แพร 

15. นางดารา  เรือนเปง หน.กลุมงานพัฒนายุทธศาสตร สสจ.ลําพูน 

16. นายวิเชียร  สุวรรณามังกร หน.กลุมงานพัฒนายุทธศาสตร สสจ.แมอองสอน 

17. นางรัตนมาลา  เทียนถนอม หัวหนางานแผนงานและประเมินผล 

18. นางปรียานุช  เชิดชูเหลา นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ สสจ.พะเยา 

19. นางวราภรณ  อุปสุขิน  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ สสจ.ลําพูน 
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20. นางจารุวรรณ  บัวบึง  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ สสจ.พะเยา 

21. นางนงคราญ  เผากา  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสจ.พะเยา 

22. นางวราภรณ  ธนทรัพย นักวิชาการสาธารณสุขสุขชํานาญการ สสจ.เชียงใหม 

23. นางกฤตินี  หอมขจร เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน สสจ.แพร 

24. นางสุรางค  หม่ืนกัณฑ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสจ.ลําพูน 

25. นางสาวพัชรี  รําไพ  นักวิชาการสาธารณสุข สสจ.พะเยา 

26. นางสาวชินารมณ  คําฟองเครือ นักวิชาการสาธารณสุข สสจ.นาน 

27. นายบุรินทร  วงคแกว  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.มะเร็งลําปาง  

28. นางสุวิมล  ทิพยชมพู นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สสจ.ลําพูน 

29. นายกรกช  วิจิตจรัสแสง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สสจ.ลําปาง 

30. นางอิสรีย  นุติประพันธ เจาพนักงานธุรการ รพ.นครพิงค 

31. นายเกรียงศักด์ิ  แสนคําวงค หัวหนางานทรัพยากรบุคคล รพ.นครพิงค 

32. นางสาวปยธิดา  พิชัย  หัวหนางานทรัพยากรบุคคล รพ.แพร 

33. นางญาดา  รูปะวิเศษ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห 

34. นางทัสมพร  ศรีคํายอด เจาพนักงานโสตฯ ชํานาญงาน สสจ.แพร 

35. นายกฤษรัตน  เทพจักร  นักวิชาการศึกษา รพ.เชียงรายประชานุเคราะห 

36. นายรัฏฐธร  มโนวร  หัวหนางาน สปสช. 1 เชียยงใหม 

37. นายชาลี   เอ่ียมมา  หัวหนางานตรวจราชการ สํานักตรวจราชการ 

38. นางสุปราณี  ดิษยะกมล นักวิเคราะหนโยบายฯ ชํานาญการพิเศษ สนง.เขตสุขภาพท่ี 1 

39. นายนครินทร  เกียรติอนันต นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สนง.เขตสุขภาพท่ี 1 

40. นางอมาวสี  สันทัดวนิช นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.เขตสุขภาพท่ี ๑ 

41. นางสาวผองศิริ  ศิริสุวรรณจิตร นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.เขตสุขภาพท่ี ๑ 

42. นางพรพรรณ  คํามาเร็ว เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน สนง.เขตสุขภาพท่ี ๑ 

43. นายสุธีร   ปมปวง  นักทรัพยากรบุคคล สํานักงานเขตสุขภาพท่ี ๑ 

44. นางสาวธันญนันท ปญจธง  นักวิชาการเงินและบัญชี สํานักงานเขตสุขภาพท่ี ๑ 

45. นายเกษมศักด์ิ  สิงหตะแกว นักวิชาการคอมพวเตอร สํานักงานเขตสุขภาพท่ี ๑ 

46. นายภราดร  โอฬารจันทโรทัย นักวิเคราะหนโยบายและแผน  สํานักงานเขตสุขภาพท่ี ๑ 

47. นายกิจพิพัฒน  อินตะแกว นักวิชาการสาธารณสุข  สํานักงานเขตสุขภาพท่ี ๑ 

48. นางสาวทัตพิชา  ลิมปประเสริฐกุล นักวิชาการสาธารณสุข  สํานักงานเขตสุขภาพท่ี ๑ 

49. นางสาวนฤมล  สารอินจักร นักวิชาการสาธารณสุข  สํานักงานเขตสุขภาพท่ี ๑ 

50. นางสาวเวนุกา  เขงคา  นักวิชาการสาธารณสุข  สํานักงานเขตสุขภาพท่ี ๑ 

51. นางสาวสุธาสินีย  พาศรี  นักวิชาการสาธารณสุข  สํานักงานเขตสุขภาพท่ี ๑ 

52. นางชนัญชิดา  เนตรประสาท นักวิชาการสาธารณสุข  สํานักงานเขตสุขภาพท่ี ๑ 

53. นางวิรัลพัชร  ปนะถา  นักวิชาการสาธารณสุข  สํานักงานเขตสุขภาพท่ี ๑ 

54. นางสาวมณีรัตน   สมสุข  นักทรัพยากรบุคคล สํานักงานเขตสุขภาพท่ี ๑ 

55. นางกัญชพร  ราวเรือง  นักวิชาการพัสดุ สํานักงานเขตสุขภาพท่ี ๑ 
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56. นายพงษดนัย  ชัยสิทธ์ิ  นักจัดการงานท่ัวไป สํานักงานเขตสุขภาพท่ี ๑ 

57. นายกฤษดา  ทรงวัย  นิติกร  สํานักงานเขตสุขภาพท่ี ๑ 

58. นางสาวปุญญาพร อึงพินิจการดี เจาพนักงานธุรการ สํานักงานเขตสุขภาพท่ี ๑ 
 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ (ผูตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 1) 

 1.1 การพิจารณาเร่ืองตําแหนงตางๆท่ีตองผานมติคณะกรรมการเขตสุขภาพท่ี ๑ 
 ประเด็นงานท่ีตองเห็นชอบผานคณะกรรมการเขตสุขภาพท่ี 1 ควรมีการดําเนินการผานความเห็นชอบใน
คณะกรรมการของแตละ C โดยนําเสนอคณะกรรมการเขตฯตามวาระการประชุม เพ่ือความรวดเร็วและทันตอการเสนอ
ขอมูลใหสวนกลางตอไป  
ประธาน  ใหแตละ C พิจารณาเร่ืองตาง  ๆในการดําเนินงานมีแนวทางและข้ันตอนการปฏิบัติอยางไร เพ่ือทํากรอบ 
  แนวทางการปฏิบัติแตละ c แลวใหผานความเห็นชอบในหลักการของคณะกรรมการแตละ C 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 1.2 การดําเนินงาน และการขับเคล่ือนงานตางๆระดับกระทรวงสาธารณสุข 
 เตรียมความพรอมดําเนินการ รับนโยบายใหม และงานเพ่ิมเติมจากท่ีมีการดําเนินงานแลว เน่ืองจากการเปล่ียน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขทานใหม สวนเร่ือง PCC ติดตามองคประกอบและโครงรางท่ีแบงเขตฯ ในการดําเนินการ        
ใหเกิดความชัดเจน และเร่ิมดําเนินการได 
ประธาน  ใหแตละจังหวัดจัดทําราง เนนการดําเนินงานในเขตเมืองกอน โรงพยาบาลประจําจังหวัดตองมีการดําเนินงาน
กอน 
  ๑ Cluster และขยายการดําเนินการตอไป สวนจังหวัดแมฮองสอนใหดําเนินการเร่ิมท่ีประชากร ๑๐,๐๐๐ 
  ตอ ๑ Cluster 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 ๑.๓ การจัดทําแผนยุทธศาสตรเขตสุขภาพท่ี ๑ การตรวจราชการและนิเทศงานราชการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ 
 (นพ.ไพศาล ธัญญาวินิชกุล ผูอํานวยการสํานักงานเขตสุขภาพท่ี 1) 
ประธาน  - ใหจังหวัดนําแผนของจังหวัดเพ่ือตรวจสอบผลการดําเนินงานท่ีผานมามีการเช่ือมโยงหรือไม 
  - การตรวจราชการและนิเทศงานดําเนินการตามกรอบท่ีมีอยูเดิมและดําเนินการใหเสร็จตามประเด็นการ 
    ตรวจราชการ 
มติท่ีประชุม  รับทราบ  

 ๑.๔ ระเบียบเงินบํารุงวาดวยเร่ืองการจางบุคลากร ของกระทรวงการคลัง 
 (นพ.ไพศาล ธัญญาวินิชกุล ผูอํานวยการสํานักงานเขตสุขภาพท่ี 1) 
 กระทรวงการคลังใหบริหารจัดการเร่ืองการจางบุคลากร โดยการจางครั้งตอไปตองมีกรอบการจาง และตองขอ
อนุญาตจากกระทรวงการคลังกอน ดังน้ันควรเรงการจางท่ียังคางใหแลวเสร็จกอนจะมีประกาศระเบียบดังกลาว 
มติท่ีประชุม   รับทราบ 

 1.๕ การมอบอํานาจจากสวนราชการในจังหวัดเร่ืองระเบียบพัสดุ ฉบับใหม 
 (นพ.ไพศาล ธัญญาวินิชกุล ผูอํานวยการสํานักงานเขตสุขภาพท่ี 1) 
 สอบถามจังหวัดเร่ืองการมอบอํานาจจากผูวาราชการจังหวัดของแตละจังหวัด ใหเรงการมอบอํานาจเพ่ือ
ดําเนินการเร่ืองพัสดุไดภายในเดือนตุลาคม 2560 เร่ืองงบลงทุนในสวนของเอกสารจากกองบริหารสาธารณสุขและกอง
แบบแผนใหประสานผานเขตฯเพ่ือการติดตาม  

/ ประธาน… 
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ประธาน  - ชวยเรงรัดใหผูวาราชการแตละจังหวัดมอบอํานาจ และเรงดําเนินการตามข้ันตอน กระบวนการจัดซ้ือจัดจาง
เพ่ือใหทันภายใน  
  เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ 
  - มอบ พญ.อัจฉรา ละอองนวลพานิช ติดตามเร่ืองงบลงทุนดวย 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

 1.๖ งบคาเส่ือม (นพ.ไพศาล ธัญญาวินิชกุล ผูอํานวยการสํานักงานเขตสุขภาพท่ี 1) 
 งบคาเส่ือมจะมีการหารือกันชวงเดือน กันยายน 2560 เม่ือไดรับการจัดสรรใหรีบดําเนินการเน่ืองจากมีการ 
Monitor ในเร่ืองน้ี 
ประธาน  ใหแตละจังหวัดรีบดําเนินการเพราะมีการ Monitor การใชเงินเน่ืองจากมีความลาชา 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 ๑.๗ เร่ืองโรงพยาบาลทรุดโทรม (นพ.ไพศาล ธัญญาวินิชกุล ผูอํานวยการสํานักงานเขตสุขภาพท่ี 1) 
 การดําเนินการเร่ืองโรงพยาบาลทรุดโทรม ปลัดกระทรวงสาธารณสุขใหแนวทางโดยตองกําหนดพ้ืนท่ีใหชัดเจน 
แหลงท่ีมาของงบประมาณมี 3 แหลง ไดแก แหลงงบท่ีไดจากปลัดกระทรวงฯ ขอรับการจัดสรร การทํางบประมาณประจําป
2562 ของแตละสถานท่ี และ การใชงบคาเส่ือม สวนการใชงบคาเส่ือมระดับเขตตองมีการหารือในการใชงบประมาณในสวน
ของโรงพยาบาลทรุดโทรมกอน 
ประธาน  ให CFO ตรวจสอบจํานวนเพ่ือนําเสนอขออนุมัติในการประชุมคณะกรรมการเขตคร้ังตอไป ในวาระของ 
  ผูตรวจราชการทานใหม 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 ๑.๘ การแบงการดําเนินงานเขตสุขภาพ เปนกลุมจังหวัดตามกระทรวงมหาดไทย 
 (นพ.ไพศาล ธัญญาวินิชกุล ผูอํานวยการสํานักงานเขตสุขภาพท่ี 1) 
 เตรียมการรับนโยบาย และยุทธศาสตร การดําเนินงานตางๆเม่ือผานมติของรัฐบาลในการแบงการดําเนินงานเขต
สุขภาพ 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 ๑.๙ ระเบียบการรับทรัพยสิน และเงินบริจาค  
 (นพ.ไพศาล ธัญญาวินิชกุล ผูอํานวยการสํานักงานเขตสุขภาพท่ี 1) 
 การรับทรัพยสินและเงินบริจาคมีระเบียบท่ีชัดเจนในหลักการ โดยอํานาจการพิจารณาจากปลัดกระทรวง
สาธารณสุข โดยการรับบริจาคดังกลาวตองยกเหตุผลการดําเนินการตาง  ๆเพ่ือใหสวนราชการไดประโยชนมากนอยอยางไร
จากการดําเนินการ  
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 1 ครั้งท่ี ๔/2560  
 วันท่ี 19 กรกฎาคม 2560 ณ หองประชุมสํานักงานเขตสุขภาพท่ี 1 ช้ัน 2 อาคารเทพรัตนราชสุดา สถาบัน
พัฒนาการเด็กราชนครินทร ตําบลดอนแกว อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม (พญ.อัจฉรา ละอองนวลพานิช รองผูอํานวยการ
สํานักงานเขตสุขภาพท่ี 1)  
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรรมการเขตสุขภาพท่ี 1 คร้ังท่ี 4/2560 
 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 
 - 

/ ระเบียบวาระที่ 4… 
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ/พิจารณา 
4.1 COO 
 4.1.1 เตรียมความพรอม จัดทํารายการคําของบลงทุน ส่ิงกอสราง ครุภัณฑ ปงบประมาณ 2562 เขตสุขภาพท่ี 1 
 (พญ.อัจฉรา ละอองนวลพานิช รองผูอํานวยการสํานักงานเขตสุขภาพท่ี 1) 
 สืบเน่ืองจากกองบริหารสาธารณสุข เชิญสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาลทุกแหง เขารวมประชุมเร่ือง
การจัดทําแผนงบลงทุนประจําป 2562 มีแนวทางการจัดทําคําของบลงทุน คาครุภัณฑท่ีดิน และส่ิงกอสราง หลักการท่ี
สําคัญ และการต้ังกรอบวงเงินการต้ังงบประมาณในเบ้ืองตน  
ขอเสนอ / ขอส่ังการ และประเด็นพิจารณา เขตสุขภาพท่ี 1 กําหนด วันทําแผนงบลงทุน 2562  19 – 20 กันยายน 
2560  
หลักเกณฑ - ใหใชรายการท่ีไมได จากงบลงทุนป 2561 ขาข้ึน มาพิจารณารวมกับงบลงทุน 62 ตามแผนเดิม  
    (ทํารางเสนอทุกจังหวัด ทบทวน) 
  - แบงสัดสวน ให จังหวัดจัดใหม (ตองอยูในแผน 61-65) 
ประธาน  - ใหสงคําขอไปกอนเน่ืองจากมีเวลาจํากัด โดยใชกรอบเดิมในการทํารายการคําของบลงทุน ส่ิงกอสราง 
    ครุภัณฑ ถาตองการแกไขใหดําเนินการใหแลวเสร็จกอนวันท่ี ๑๙ – ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ 
  - เร่ืองงบภาคเห็นดวยกับสาธารณสุขนิเทศกเสนอเพ่ือนํามาหารือในการขอกับจังหวัด ซ่ึงตองขอออกจาก 
    จังหวัดในการดําเนินงานตาม Excellence    เพ่ือตอบโจทยระดับภาค 
มติท่ีประชุม - เห็นชอบเร่ืองแผนระดับภาคให CIO ดําเนินการตามยุทธศาสตรภาคท่ีแบงมาท่ีเขตสุขภาพ โดยปรึกษากับ 
     สาธารณสุขนิเทศก 
  - มอบสํานักงานเขตฯจะรวบรวมและสงคืนจังหวัดเพ่ือตรวจสอบและทบทวนแลวสงกลับเขตฯเพ่ือ 
    พิจารณาอีกคร้ัง 

 4.1.2 ผลการประชุม คณะกรรมการพิจารณากล่ันกรอง การเปดการยกฐานะและการขยายหนวยบริการสุขภาพ 
15 สิงหาคม 2560 (พญ.อัจฉรา ละอองนวลพานิช รองผูอํานวยการสํานักงานเขตสุขภาพท่ี 1) 
 

 
/ ประธาน… 
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ประธาน  - หลักการขอยกระดับและขยายขนาดสถานบริการตองมีความสามารถในการดําเนินการถึงผานการอนุมัติ 
    โดยการยกระดับดูจาก CMI และอัตราการครองเตียง สวนการขยายขนาดดูจาก Active best  
  - การพิจารณาท่ีผานมามีการพิจารณาหลายดานไมเฉพาะเจาะจงคะแนนเทาน้ัน  
มติท่ีประชุม  การขอรอบตอไปเม่ือคะแนนท่ีเหมาะสมก็ควรขอเขาไปท้ังหมด 

 4.1.3 แนวทางการบริหารจัดการดานยาและเวชภัณฑ เขตสุขภาพท่ี 1  
 (ภก.สมพงศ คําสาร เภสัชกรเช่ียวชาญ  โรงพยาบาลลําพูน) 
1. แนวทางการดําเนินการตาม พ.ร.บ. การจัดซ้ือจัดจางและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  
            1.1  การจัดซ้ือยาและเวชภัณฑจากองคการเภสัชกรรมตามกฎกระทรวงการคลัง 
            1.2  การจัดซ้ือเวชภัณฑรวมระดับเขต 
            1.3  การดําเนินการดานอ่ืน  ๆตาม พ.ร.บ. การจัดซ้ือจัดจางฯ   .      
 2. แนวทางเพ่ิมเติมการดําเนินการดานการเงิน การคลัง การบัญชี และพัสดุ/การควบคุมภายใน/การบริหารทรัพยากรบุคคล 
     และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการเช่ือมตอการบริหารจัดการ 
 3. การแตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาระบบเภสัชกรรม ( Chief  Pharmacy Officer ) ระดับเขตสุขภาพ 
 - แนวทางการจัดซ้ือเวชภัณฑและการจัดซ้ือเวชภัณฑรวมระดับเขต  เขตสุขภาพท่ี 1 
   Concept  :  One Region   One Item   One Price การดําเนินการ 
   1. เวชภัณฑท่ี GPO/สภากาชาดไทยผลิตจําหนาย ขอให  GPO/สภากาชาดไทย เสนอราคาให รพ.ตาง  ๆจัดซ้ือ 
     โดยวิธีเจาะจง ( กฎกระทรวงการคลังฯ ขอ 20 )  
   2. เวชภัณฑท่ี GPO  มิไดผลิตแตมีจําหนาย  
               2.1  เวชภัณฑในบัญชีนวัตกรรมและ GPO จัดจําหนาย หารือ สป.สธ ซ้ือจาก GPO ไดหรือไม (มติ ครม.ใหซ้ือจาก
ผูผลิต)  
               2.2  เวชภัณฑท่ี GPO จัดจําหนายไมเกินราคากลาง ให GPO แจงราคาใหรพ.ตางๆ จัดซ้ือ (กฎกระทรวงการคลังฯ ขอ 21) 
      3. เวชภัณฑท่ี GPO  ไมไดจัดจําหนาย   
        3.1  การดําเนินการจัดซ้ือรวมระดับเขตตามมติ ครม.  
                 (1)  หารือ สป.สธ. เร่ืองการมอบอํานาจ/วิธีดําเนินการ ตามพ.ร.บ. จัดซ้ือจัดจาง  ฯลฯ 
                 (2)  การเตรียมการของเขต      
                - คณะทํางานจัดซ้ือรวมแตละคณะฯ รวบรวมรายการ/ปริมาณท่ีใชรวมกันมาก/จัดทํา AVL/ ราคาอางอิงระดับเขต  
                  เพ่ือรอการดําเนินการแนวทางการจัดซ้ือรวมตามท่ี สป.สธ. / กรมบัญชีกลาง กําหนด   
         3.2  กรณีเวชภัณฑในบัญชีนวัตกรรม จัดซ้ือโดยวิธีเจาะจงจากผูผลิตจําหนายโดยตรง (กฎกระทรวงการคลังขอ 22 )  
        ใหดําเนินการตอรองราคา/จัดทําเปนราคาอางอิงระดับเขต เพ่ือเปนขอมูลของแตละ รพ. 
         3.3  การจัดซ้ือของแตละ รพ. ดําเนินการตาม พ.ร.บ./ระเบียบ/กฎกระทรวงการคลัง ปฏิทินงานการจัดซ้ือรวม 
         เวชภัณฑระดับเขต   
           พิจารณาในการประชุม คกก. PTC เขต/ คกก.อํานวยการจัดซ้ือรวม  กันยายน 2560 
มติท่ีประชุม - ใหเชิญองคการเภสัชกรรม โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม โรงพยาบาลตํารวจและอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ 
    ในการบริหารจัดการเร่ืองยาและเวชภัณฑรวมประชุมทําแผน และหารือแนวทางรวมกันในระดับเขตฯ 
    เพ่ือแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการในเร่ืองน้ี 
  - การจัดต้ังคณะกรรมการบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ ควรจัดใหเปน CIPO เหมือนกับการดําเนินการ 
    ในเร่ืองอ่ืนๆและผานความเห็นชอบในคณะกรรมการเขตฯ มอบ นพ.ธํารง หาญวงศ ผูอํานวยการ 
    โรงพยาบาลนครพิงค เปนประธานท่ีปรึกษาเพ่ือชวยบริหารจัดการในเร่ืองน้ี 
 
 

/ 4.2 CFO… 
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4.2 CFO 
 4.2.1 สถานะการเงินการคลังและประสิทธิภาพแผนทางการเงิน  
 (นพ.ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดแมฮองสอน) 
 ปงบประมาณ 2560 เงินท่ีไดรับจัดสรร โอนเขาสูหนวยบริการตนปงบประมาณ เปนเงิน OP ท่ีไดรับโอน 2 งวด 
เงิน IP มีการโอนเปนรายเดือน สวนปลายปงบประมาณจะเหลือเงินกันไวเพ่ือใหหนวยบริการ  ซ่ึงทําใหโรงพยาบาลขนาด
เล็กเกิดวิกฤตระดับ 7 ผลมาจากสภาพคลองและประสิทธิภาพทางการเงินติดลบ และถาติดลบแลวยังรักษาสภาพคลองจะ
ทําใหเกิดวิกฤตระดับ 7 คือเงินสดไมเพียงพอตอการชําระหน้ีสิน พบวิกฤตระดับ 7 ไดแก รพช.แมออน, รพช.สันติสุข, 
รพช.เดนชัย, รพช.เวียงหนองลอง และเฝาระวังระดับ 6 อยู 6 โรงพยาบาล ไดแก รพช.ดอยเตา, รพช.เวียงสา, รพช.ดอก
คําใต, รพช.หนองมวงไข, รพช.แมเมาะ และรพช.บานธิ ระดับ 5 อยู 1 โรงพยาบาล คือ รพช.นาหม่ืน วิกฤตระดับ 5 และ
ระดับ 6 จะเปล่ียนเปนวิกฤตระดับ 7 ไดถายังทยอยรับรูหน้ีสินจะทําใหไมสามารถคิดกระแสเงินสดได ขอใหนายแพทย
สาธารณสุขจังหวัดและคณะกรรมการดานการเงินการคลังระดับจังหวัด ตรวจสอบและปรับเกล่ียเงินเพ่ือไมใหเกิดวิกฤตระดับ 7 
 - สถานการณการเงินรอบ 10 เดือน แตละจังหวัดสภาพคลองของหน้ีสินหมุนเวียนอยูท่ีประมาณ 5,000 ลาน
บาท และสินทรัพยหมุนเวียนนอยกวาหน้ีสินทําใหเกิดวิกฤตทางการเงินระดับ 7 
 - ลูกหน้ีคารักษาพยาบาลพบวามีลูกหน้ีระหวางกันอยู 2,000 กวาลานบาทภายในเขต 1 ท้ังน้ีไดมีกติกาในการ
ทวงถามหน้ีท่ีเปนลายลักษณอักษร เพ่ือจะทําการตัดหน้ีสูญทางบัญชี จะมีผลไปในทางท่ีดีคือจะทําใหจํานวนสินทรัพยใน
ภาพรวมของเขตลดลง 
 - ทุนสํารองและเงินบํารุงคงเหลือหักหน้ีสินของฐานประชากร UC เปนลานในจังหวัดเชียงใหมภาพรวมติดลบ 
เน่ืองจากเม่ือนําเงินบํารุงท่ีมีนํามาเทียบกับหน้ีสินจะติดลบ 138 ลานบาท สวนจังหวัดพะเยาเม่ือนับรวมแลวจะติดลบ
ประมาณ 124 ลานบาท จังหวัดแมฮองสอน 54 ลานบาท จังหวัดลําพูนอยูในสถานการณท่ีผลประกอบการไมดี คือจะมี
เงินบวกมาท่ี 600,000 บาท ดังน้ันสถานการณการเงินภาพรวมเขตถือวาอยูในเกณฑปกติ 
ประธาน  ทุนสํารองและเงินบํารุงในภาพรวมของเขตฯติดลบ ถาเอาทุนสํารองและเงินบํารุงรวมกันเพ่ือหักลางหน้ีสิน 
  ก็ยังมีคาติดลบ 
มติท่ีประชุม รับทราบ / เห็นชอบ 

 4.1.2 การจัดสรรงบ OP-IP-PP (Basic payment) ป 2561  
 (นพ.ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดแมฮองสอน) 
 -  แนวทางการจัดสรรเงินปงบประมาณ 2561 และปงบประมาณ 2560 มีความแตกตางเล็กนอย ในวันท่ี 4 

กันยายน 2560 จะมีการประชุมคณะกรรมการ 7x7 เพ่ือหาแนวทางการจัดสรรเงินประมาณการรายรับเหมาจายรายหัว 

OP – IP – PP และกันเงิน QF ออกไปกอนรอยละ 1.5 จากเงินท่ีกันไปแลวของวงเงิน 1,500 ลานบาท เอาไปปดเงิน 

Goldber 1,200 ลานบาท จัดสรรมา 300 ลานบาท ตอนส้ินไตรมาส 2 และไตรมาส 3 เอามาจัดเปนรายรับของหนวย

บริการรายหัว ซ่ึง 1,500 ลานบาท กันไวใหผูบริหารเขต (ผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี 1) และใน

การจัดสรรน้ีเขตสุขภาพท่ี 1 จะไดเงินประมาณ 148 ลานบาท อีก 7,000 ลานบาท จะใชจัดสรรเปนคา K Factor และ 

Step ladder เม่ือสถานการณจากการหักเงินเดือนแลวมีคาติดลบ 

 - เกณฑการจัดสรร คือหักเงินเดือนราย CUP จะทําใหบาง CUP เชน โรงพยาบาลหนองมวงไขการเงินติดลบ และใน

แนวทางท่ีกระทรวงกําหนดจะตองใหโรงพยาบาลมีเงินสดเขางวดแรกไมเกิน 3 ลานบาท ใหเขตสุขภาพท่ี 1 เขาหารือกับ

คณะกรรมการ 5x5 วาจะจัดสรรเงินลงภายในเขตเปน Step ladder หรือไมอยางไร ถาจัดสรรเปน Step ladder จะตอง

มีคาบวกลบไมเกิน 0.2 ใหคํานวณจากจํานวน 102 CUP ของเขตแบงจากประชากร UC ของแตละ CUP ดังน้ี 5,000 – 

10,000 คน 10,000 – 15,000 คน 15,000 – 20,000 คน เวลาปรับใหปรับเกล่ียท้ัง 102 CUP ซ่ึงในเขต 1 จะมี 

/ จํานวน CUP… 
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จํานวน CUP ท่ีมีฐานประชากรนอยกวา 5,000 คน อยูจํานวน 2 CUP ถาจะปรับเงินชวยเหลือ 10,000 – 20,000 คน 

จะตองปรับท้ังหมด และจะมีปญหาน้ีเกิดข้ึนท่ี จังหวัดนาน แตจะตองชวยเหลือพ้ืนท่ีท้ังหมดของเขต 1 โดยใชหลักการคา 

K Factor 

 - ปจจุบันโรงพยาบาลจังหวัดจะไดรับชดเชยเปนรายงวด จะปรับใหหนวยบริการใด และในยอดเงิน 148 ลานบาท

ในมือผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขจะจัดสรรใหโรงพยาบาลใดบาง เพ่ือจะนําเขาท่ีประชุม อปสช. ,คณกรรมการ 

5x5 แลวนําสงเขาสวนกลางตามหลักเกณฑของ K Factor และ Step ladder ไมสามารถปรับราย CUP จะตองปรับราย

กลุมของหนวยบริการ 

ประธาน  - ใหใชหลักการ Step ladder กอน แลวนําเงิน 148 ลานบาท จัดสรรใหหนวยบริการท่ีเงินไมเพียงพอ 

     ตอการดําเนินงาน 

  - เงิน IP คา K Factor  และ Step ladder ไมปรับขอยืนพ้ืนแบบเดิมและเงินเติม ใหคณะกรรมการดาน 

    การเงินการคลังจังหวัดหารือโดยสงมาท่ีเขตฯ ขอใหหนวยบริการใดเน่ืองจากสาเหตุใด แลวมาเสนอกับ 

    คณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง เขตสุขภาพท่ี 1  

  - เอาคา K Factor  และ Step ladder มาคํานวณในการจัดสรรเงินวาหนวยบริการไหนไดรับเงินโอนมาก 

    ใหนํามาจายหน้ีระหวางกัน และขอใหคณะกรรมการการเงินการคลัง ระดับจังหวัด ติดตาม ควบคุมกํากับ  

    ใหหนวยบริการในสังกัดทําตามกติกาการติดตามการจายหน้ีถาไมปฏิบัติตามกติกาใหนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด 

     ยายผูอํานวยการโรงพยาบาล 

  - หนวยบริการใหมใหระงับการขยาย เพราะจะทําใหยอดเงิน IP ท่ีโอนเขามาติดลบเพ่ิมมากข้ึน  

  - การต้ังหนวยบริการใหจัดต้ังแผนกผูปวยในรวมดวย 

มติท่ีประชุม รับทราบ / เห็นชอบ 

 4.1.3 OP Refer ขามจังหวัด (นพ.ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดแมฮองสอน) 
 -  การสงตอขามเขต คือการสงตอจากกระทรวงสาธารณสุขไปยังโรงพยาบาลมหาราชมีคาใชจายเกิดข้ึนประมาณ 
1,600 ลานบาท ท้ังน้ีตนสังกัดในการสงตอเปนผูรับผิดชอบปรากฏวาเงินกองกลางท่ีมีเปนการปองกันการลมละลายของ
หนวยบริการท่ีทําการสงตอผูปวยไปยังหนวยงานอ่ืน ระดับเขตมีขอเสนอใหทํา Versace Account เม่ือปงบประมาณ 
2558 เลิกทําปงบประมาณ 2559 และ 2560 ในการจัดทําน้ีจะใชวงเงิน 160 ลานบาท เพ่ือจายใหกับโรงพยาบาล
มหาราช (สวนดอก)  ในสวนของ 160 ลานบาท ท่ีไดจัดสรรไดรับมาจากจังหวัดเชียงใหมรอยละ 80 เพราะตองตามจาย
หน้ี 80 ลานบาทตอป ท่ีเหลือมาจากจังหวัดลําพูน จังหวัดแมฮองสอน จังหวัดลําปางบางเล็กนอย และจังหวัดแพร จังหวัด
นานเปนบางคร้ัง ในปงบประมาณ 2560 ไมไดรวมกันจายทําใหภาระการตามจายหน้ีตกมาอยูท่ี จังหวัดเชียงใหม ในการน้ี
มีการหารือและใหออกความคิดเห็นจากคณะกรรมการการเงินการคลังระดับจังหวัดแลว เสนอดังน้ี  
 1. ไมตองทําอะไรเลยใหจัดการเอาเองภายในจังหวัด  
 2. เอา OP ปงบประมาณ 2561 รายหัวมา 40 บาท เทียบเทากับรอยละ 10 ท่ีเปนคา OP หลังหักเงินเดือน 
 3. ไดจัดสรรแบบสัดสวนใหจังหวัดทํา Versace Account ภายในจังหวัด ในอัตรารอยละ 80 เชน จังหวัด
เชียงใหม รายหัวละ 32 บาท เพ่ือนํามาเปนกระแสเงินสดภายในจังหวัด แลวจะมีรายหัวๆละ 8 บาทเพ่ือท่ีจะกันไวในการ
ชวยเหลือแตละจังหวัดท่ีมีเงินไมเพียงพอ จะใชสูตร 80 ตอ 20 เพราะฉะน้ันใน 8 จังหวัด ดึงมารายหัว ๆ ละ 8 บาท     
มากองไวเปนสวนกลางไวท่ีเขต จะเปนเงินท้ังหมด 32 ลานบาท พอมีหน้ีระหวางกันใหเอาเงินในสวนของจังหวัดกอนเม่ือ
หมดแลวตอยมาขอเงินกันท่ีเขต ถาเงินเหลือจาย คณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง เขตสุขภาพท่ี 1จะไดถอนเงินคืนให
จังหวัดได 
 

/ ประธาน… 
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ประธาน   - เขต 1 เคยมีการกันเงินไว ทําใหแตละจังหวัดมีอัตราการสงตอท่ีบอยคร้ังมาก ทําใหเงินไมเพียงพอตอ 
     การตามจายหน้ี ทําใหยกเลิกการกันเงิน 
   - ควรจะทําเงินกันไวท่ีโรงพยาบาลจังหวัดและโรงพยาบาลอําเภอเพ่ือจะไดมีการตามจายหน้ีกันงานข้ึน 
   - OP Refer ใหหักภายในจังหวัด 
มติท่ีประชุม รับทราบ / เห็นชอบ 

 4.1.4 คาบริการทางการแพทยในลักษณะงบลงทุน ป 2561 ระดับเขต 10%  
 (นพ.ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดแมฮองสอน) 
 -  คาเส่ือมราคาปงบประมาณ 2561 จะแบงสัดสวนเปน 70 20 และ 10 ซ่ึงรอยละ 70 จะเปนรายหนวย
บริการ รอยละ20 เปนรายจังหวัด และอีกรอยละ 10 เปนของเขต วงเงินคาเ ส่ือมน้ีจะอยู ท่ี 52 ลานบาท                   
ใหคณะกรรมการการเงินการคลังระดับจังหวัดรวบรวมขอมูลแลวเสนอตอคณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง เขตสุขภาพ
ท่ี 1 เพ่ือนําเสนอตอทานผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี 1 และรอมติท่ีประชุมคณะกรรมการ 7x7  
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดแมฮองสอน ขอนําเขามติคณะกรรมการ 7 x 7 และนําเสนอคร้ังตอไป 
มติท่ีประชุม รับทราบ / เห็นชอบ 

4.3 CHRO 
 4.3.1 การขอใชตําแหนงวางของสวนราชการในเขตสุขภาพท่ี 1  
 (นางขจีรัตน  บุญวิวัฒนาการ นักวิชาการสาธารณสุขเช่ียวชาญ สสจ.เชียงราย) 
 4.3.1.1 การขอใชตําแหนงวางของสวนราชการในเขตสุขภาพท่ี 1 จํานวน  25  อัตรา 
 การขอใชตําแหนงวางของหนวยบริการจํานวน 25 อัตรา ตรวจสอบแลววาตําแหนงของสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดแพร จะวางหลังจากวันท่ี 2 ตุลาคม 2560 เน่ืองจากตําแหนงมีการลาออกจากราชการเรียนท่ีประชุมทราบและขอ
อนุมัติในหลักการกอนเพ่ือดําเนินการตอหลังจากตําแหนงวาง 
มติท่ีประชุม เห็นชอบอนุมัติในหลักการ การขอใชตําแหนงวาง 23 ตําแหนง และ 2 ตําแหนงท่ีเหลือของสํานักงาน 
  สาธารณสุขจังหวัดแพรอนุมัติในหลักการหลังจากผูครองตําแหนงพนจากราชการ 

 4.3.1.2 การขอใชตําแหนงวางของสวนราชการ กรณีการขอใชตําแหนงจะวาง กรณีเกษียณอายุในแตละ
ปงบประมาณ จํานวน  8  อัตรา 
 การขอใชตําแหนงจะวางในกรณีการเกษียณอายุเบ้ืองตนขออนุมัติในท่ีประชุมเพ่ือดําเนินการ และในสวนตําแหนง
ท่ีเหลือไมสามารถดําเนินการตอไดเน่ืองจาก จะยุบ ยกเลิก ตําแหนงของผูท่ีไดรับการคัดเลือกแทนในกรณีตําแหนงน้ันไมมี
คนแทน สวนของโรงพยาบาลนาน ไดแจงเหตุผลการเปล่ียนตําแหนงเปนพยาบาลวิชาชีพ ในท่ีน้ีไมสามารถดําเนินการ
เปล่ียนได สวนกรอบของกระทรวงฯ ไดมีการจัดสรรในสวนขาดโดยใหรอตําแหนงเกษียณเพ่ือใชตําแหนงมาเพ่ิมเติมใหสวน
ท่ีเหลือ 
มติท่ีประชุม เห็นชอบอนุมัติในหลักการในการขอใชตําแหนงจากการเกษียณในลําดับท่ี ๑ - ๕ สําหรับลําดับท่ี ๖ – ๘ 
           ไมอนุมัติเน่ืองจากไมมีตําแหนงมายุบแทนตําแหนงท่ีเกษียณ  

 4.3.1.3 การขอใชตําแหนงวางของสวนราชการ ท่ีตองขอไป สป. ในเขตสุขภาพท่ี 1 จํานวน  7  อัตรา 
 การขอตําแหนงวางไดตรวจสอบเบ้ืองตนแลว ตําแหนงวางจากการยายออกและใชตําแหนงแทน หลังจากวันท่ี 2 
ตุลาคม 2560 ขออนุมัติในหลักการเพ่ือรอดําเนินการตอไป 
มติท่ีประชุม เห็นชอบอนุมัติในหลักการ ดําเนินการสงตําแหนงให สป.เพ่ือพิจารณาดําเนินการตอไป สําหรับตําแหนง
วางของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาดําเนินการไดหลังจากผูครองตําแหนงพนจากราชการ 
 

/ 4.3.1.4 การขอใช… 
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 4.3.1.4 การขอใชตําแหนงวางของสวนราชการกรณีการขอเปล่ียนประเภทการใชตําแหนง 
 กรณีการขอใชตําแหนงวางจากมติประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพท่ี 1 มีการดําเนินการแลวแตไมมีผูเขารับการ
บรรจุ จึงขอเปล่ียนประเภทการขอใชตําแหนง ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนานประเภทเดิมเพ่ือการบรรจุ ประเภท
การใชท่ีขอเปล่ียนเพ่ือรับยาย/โอน 2 ตําแหนง และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําพูน ประเภทเดิมเพ่ือรับยาย การใชท่ีขอ
เปล่ียนเพ่ือเล่ือน 
มติท่ีประชุม เห็นชอบอนุมัติในหลักการ ใหเปล่ียนประเภทการใชตําแหนงเพ่ือเล่ือนตําแหนง 

 4.3.2 ขอรับการจัดสรรตําแหนงนักรังสีการแพทย  
 (นางขจีรัตน  บุญวิวัฒนาการ นักวิชาการสาธารณสุขเช่ียวชาญ สสจ.เชียงราย) 
 ตามท่ีสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแมฮองสอนขอรับการจัดสรรตําแหนงนักรังสีการแพทย 2 ตําแหนง ใหกับ
โรงพยาบาลขุนยวม และโรงพยาบาลแมลานอย ตามกรอบอัตรากําลังโรงพยาบาลมีได 2 ตําแหนง ตรวจสอบแลว
ปฏิบัติงานจริงท่ีละ 1 ตําแหนง ซ่ึงการขอรับการจัดสรรตองใหแจงเหตุผล ความจําเปน ภาระงาน บทบาทภารกิจ            
ท่ีเปล่ียนแปลงไป และแจงรายละเอียดบุคคลท่ีแสดงความประสงคขอบรรจุ พรอมท้ังสงหลักฐานไปยัง สป.สธ. เพ่ือเสนอ
คณะกรรมการจัดสรรตําแหนงวางท่ีไมเปนไปตามแนวทางการบริหารตําแหนงพิจารณา แตในสวนของจังหวัดแมฮองสอน
ยังไมไดสงภาระงานมาเพ่ือดําเนินการ  
 กระทรวงฯมีการจัดสรรพนักงานราชการนักรังสีการแพทยในปท่ีผานมาไมสามารถหาคนมาบรรจุได ปท่ีผานมา
กระทรวงไดจัดสรรใหมีตําแหนงพนักงานราชการ ตําแหนงนักรังสีการแพทย ไดมีการประกาศรับสมัครแลว  
มติท่ีประชุม - ในสวนตองการขอรับจัดสรรตําแหนงนักรังสีการแพทยใหเขียนภาระงานและเทียบเคียงกับจํานวน 
    ตําแหนงในโรงพยาบาลระดับเดียวกันในการพิจารณาการขอรับจัดสรร 
  - พนักงานราชการท่ีไดรับการจัดสรรมาของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เหลือ ตองรายงานไป 
    กระทรวงเพ่ือใหกระทรวงปรับเปล่ียน 

 4.3.3 การคัดเลือกขาราชการเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนงระดับเช่ียวชาญ 
 (นางขจีรัตน  บุญวิวัฒนาการ นักวิชาการสาธารณสุขเช่ียวชาญ สสจ.เชียงราย) 
 กําหนดแนวทางการคัดเลือกขาราชการเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนง ผอ.รพช. นวก.สาสุขเช่ียวชาญ(ดานสงเสริม
พัฒนา) นวก.สาสุข(ดานบริการทางวิชาการ) นายแพทยเช่ียวชาญ(ดานเวชกรรมปองกัน) และหลักเกณฑและวิธีการสรรหา
คัดเลือกขาราชการเพ่ือดํารงตําแหนง หัวหนาพยาบาล ในรพศ./รพท. พยาบาลวิชาชีพเช่ียวชาญ ในรพศ./รพท. และแจงให
จังหวัดตรวจสอบวามีขาราชการผูดํารงตําแหนงดังกลาวเกษียณอายุราชการในวันท่ี 1 ตุลาคม 2560 หรือไม หากมี      
ใหจังหวัดดําเนินการสรรหาตามแนวทางการคัดเลือกดังกลาว เพ่ือใหมีผูดํารงตําแหนงและทําหนาท่ีทดแทนผูเกษียณอายุ
ราชการทันในวันท่ี 1 ตุลาคม 2560 โดยทําหนังสือถึง สป. ผานเขตสุขภาพ 
มติท่ีประชุม จังหวัดตองใหความสําคัญ ตําแหนงท่ีจะวางสวนใหญสามารถดําเนินการกอนไดภายใน ๖ เดือน เพ่ือรอ 
       รับการเกษียณไดในชวงเดือนตุลาคม หลังจากท่ีมีการสง อวช. ฝากจังหวัดท่ีมีผูเกษียณติดตามในสวนน้ีดวย 

 4.3.4 การอุทธรณโครงสรางและกรอบอัตรากําลัง 
 (นางขจีรัตน  บุญวิวัฒนาการ นักวิชาการสาธารณสุขเช่ียวชาญ สสจ.เชียงราย) 
 โรงพยาบาลศรีสังวาลย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแมฮองสอน ขออุทธรณเก่ียวกับกรอบอัตรากําลังในกลุมงาน
พยาบาลผูปวยสูติ-นรีเวช จากเดิม ข้ันตํ่า 8  ข้ันสูง 10 ขอปรับเปน ข้ันตํ่า 6 ข้ันสูง 7 เพ่ือเกล่ียอัตรากําลังไปท่ีกลุมการ
พยาบาลผูปวยโสต ศอ นาสิก จักษุ ซ่ึงเดิมไมมีการจัดสรรตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ/พยาบาลเทคนิค ในกลุมงาน โดยขอ
ปรับใหมีพยาบาลวิชาชีพ/เทคนิค ข้ันตํ่า 2 ข้ันสูง 3 เพ่ือใหเพียงพอและเหมาะสมตอภาระงานในปจจุบัน 
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มติท่ีประชุม - ไมตองอุทธรณแตใหในสวนของการเกล่ียอัตรากําลังของพยาบาลผูปวยโสต ศอ นาสิก จักษุ ใหขอเพ่ิมเติม  
    โดยไมตองเกล่ีย เน่ืองจากเขตฯไมไดรับจัดสรรตามท่ีกรอบอัตรากําลังท่ีไดรับไปแลว 
  - ใหโรงพยาบาลศรีสังวาลยและโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห เสนอเหตุผลความจําเปนเพ่ือขอ 
    กรอบอัตรากําลังเพ่ิมเติม 

 4.3.5 การขออนุมัติจางลูกจางช่ัวคราว เกินกรอบ FTE 80 % แตไมเกิน 100 % 
 (นางขจีรัตน  บุญวิวัฒนาการ นักวิชาการสาธารณสุขเช่ียวชาญ สสจ.เชียงราย) 
 การขออนุมัติจางลูกจางช่ัวคราว จํานวน 15 อัตรา ไดดําเนินการแลว สวนเขตฯ ไดรับจัดสรร 21 อัตราตาม
สัดสวนเดิมท่ีไดรับจัดสรรซ่ึงเปนการจัดสรรขาข้ึน รอการจัดสรรขาลงอีกคร้ังเพ่ือ เน่ืองจากระยะเวลาการบรรจุไมเกินเดือน
พฤศจิกายน 2560 
มติท่ีประชุม ใหทําสัญญาการจางใหแลวเสร็จกอนวันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

 4.3.6 การจัดสรรตําแหนงวางพยาบาลวิชาชีพเพ่ือคัดเลือกบรรจุเขารับราชการ หลังการแจงผลการคัดเลือก รอบท่ี 2 
 (นางขจีรัตน  บุญวิวัฒนาการ นักวิชาการสาธารณสุขเช่ียวชาญ สสจ.เชียงราย) 
 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขใหเขตแจงความตองการและจัดสรร ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพเพ่ือสนับสนุน
ภารกิจคลินิกหมอครอบครัว (PCC) ท่ีเปดบริการครบ 3 ทีม แตไมสามารถจัดสรรพยาบาลไดตามเกณฑ คือพยาบาล
วิชาชีพ 1 คน ตอ 2,500 คน โดยใหเสนอจังหวัดละ 1 ตําแหนง สําหรับจังหวัดใหญอาจขอได 2 ตําแหนง โดยการ
เรียงลําดับความสําคัญในภาพเขต ทาง CHRO ทําขอมูลประสานกับ PCC เพ่ือนําขอมูลประกอบกันโดยจังหวัดเชียงใหม
และนาน ขอจัดสรร 2 ตําแหนงเพ่ือพิจารณาครบ 3 ทีมในการดําเนินการ 
มติท่ีประชุม ในการสํารวจขอมูลพยาบาลเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของ PCC ใหสงผลการสํารวจไปวามีการ 
  ดําเนินงานแลว เพ่ือรับการจัดสรร  

 4.3.7 แพทยประจําบานกรณีขอปรับเปล่ียนสาขา และตนสังกัด (เฉพาะท่ีเหลือจากรอบท่ี 2) หลังแจงผลการ
คัดเลือก รอบท่ี 2 (นางอมาวสี  สันทัดวนิช นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ) 
 เง่ือนไขกรณีขอปรับเปล่ียนสาขา และตนสังกัด 
   1. ไมเกินกรอบ Service Plan (เฉพาะโควตาท่ีเหลือจากรอบท่ี 2) ไมเปดรับสมัครทางอินเตอรเน็ต 
   2. ตองมีแพทยประสงครับตนสังกัดรับทุน และมีคุณสมบัติเปนไปตามประกาศ โดยเสนอผานผูตรวจราชการ 
       กระทรวงสาธารณสุข เพ่ือเสนอปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
   3. การปรับ เปล่ียนสาขา และตนสังกัด ตองปรับเปล่ียนในระดับเดียวกัน เชน สาขาหลักกับสาขาหลัก 
 จํานวนผูสมัครขอรับทุน จํานวน 15 ทุน  : ผูสมัครผานคุณสมบัติ จํานวน 14 คน ไมผานคุณสมบัติ จํานวน 1 คน 
       (ตามเอกสารประกอบการประชุม) 
มติท่ีประชุม รับทราบ อนุมัติในหลักการ 
 
4.4 CIO  

 4.4.1 ช้ีแจงการจัดทําแผนยุทธศาสตรเขตสุขภาพท่ี 1 ปงบประมาณ 2561 

 (พญ.นงนุช ภัทรอนันตนพ ผูอํานวยศูนยอนามัยท่ี 1 เชียงใหม) 

 หลักการจัดทําแผนใชตาม 4 excellence ใหครอบคลุมปญหาสุขภาพของเขตสุขภาพท่ี 1 และตามนโยบายของ

กระทรวงสาธารณสุข โดยพัฒนาตอยอดจากการดําเนินงานของป 2560 การจัดทําแผนป 2561 ตาม 4 ยุทธศาสตร 15 

แผนงาน 45 โครงการ 80 ตัวช้ีวัด  

โดยการประชุมยอยของแตละ CIPO และ C ตาง  ๆ( CSO CHRO CFO CIO )  

/ - CIPO และ … 
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- CIPO และ C ตางๆ สรุปผลการดําเนินงานตาม Essential task และผลการดําเนินงานตาม KPI ป 2560 

ประเมินความสําเร็จ ( Succession ) ท่ีสามารถขยายผลตอไป Bright spot ประเมินปญหาท่ีตองดําเนินการแกไข

ตอไป  Gap analysis เรียงลําดับความสําคัญของปญหา (Priority setting) กําหนดนโยบาย กรณีแกไขปญหาระดับ

พ้ืนท่ี  ( P0licy making ) และ กําหนดกรอบในการวางแผนการดําเนินงาน ในภาพเขต structure/Frame work 

และจัดทําแผนปฏิบัติการ Task list /Activities/ Project/M&E  ตาม 6 AB  

- จะดําเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนปฏิบัติการ แบบบูรณาการ ตาม 4 Excellence เขตสุขภาพท่ี 1 

ประจําป 2561 ระหวางวันท่ี 19 -21 กันยายน 2560 มีข้ันตอน ดังน้ี 

   1. CIPO และ C ตาง  ๆนําเสนอแผนการดําเนินงานเพ่ือแกปญหาโดยเรียงตามลําดับความสําคัญ โดยเสนอโครงสราง 

       รองรับและผูรับผิดชอบในแตละระดับ Structure & function Gap พรอมท้ังมาตรการ  ET และตัวช้ีวัดผล 

       การดําเนินงาน  M & E  

   2. ประชุมกลุมบูรณาการแผนตาม 4 Excellence ( P&P, Service , People ,Governance excellence) 

   3. นําเสนอแผนงาน/โครงการ เปาหมาย งบประมาณ ผูรับผิดชอบ และตัวช้ีวัดตอผูบริหารเขตสุขภาพท่ี 1  

       เพ่ือใหความเห็นชอบ  

 - PA เขตสุขภาพท่ี 1 การกําหนดผูรับผิดชอบท้ังหมด 12 ตัวช้ีวัด และการวางกรอบการดําเนินงานระดับเขต 

และระดับจังหวัดเน่ืองจากสามารถนํากรอบการดําเนินงานเพ่ือบูรณาการรวมกันได 

ประธาน  - เร่ืองการกําหนดผูรับผิดชอบ PA ระดับเขตฯ ตามกลไกลของ CIPO 
  - เร่ืองกรอบการจัดทําแผนใหทําแนวทางเดียวกันเพ่ืองายตอการจัดทําแผนยุทธศาสตรเขตฯ 
 

PA ; ประจําป 2561 กําหนดผูรับผิดชอบ ประจําป 2561 

1. District Health Board (DHB) SP ปฐมภูมิ  
2. Primary Care Cluster (PCC) SP ปฐมภูมิ 
3. Tuberculosis (TB) สสจ.ลําปาง  
4. Happy MOPH สสจ.เชียงราย/ CHRO 
5. การเงินการคลัง CFO 
6. Green & Clean Hospital สสจ.เชียงราย 
7. RDU+CPO Service Plan สาขา RDU  
8.1 ECS รพ.นครพิงค / SP สาขาอุบัติเหตุ 
8.2 EOC รพ.นครพิงค 
9. One Day Surgery SP ศัลยกรรม / รพ.แพร 
10. Herbal City สสจ.เชียงราย 
11.1 องคกรคุณภาพ (HA) รพ.เชียงรายประชานุเคราะห 
11.2 องคกรคุณภาพ (รพ.สต.ติดดาว) SP ปฐมภูมิ 
11.3 องคกรคุณภาพ (PMQA) สสจ.เชียงใหม 
12.พัฒนาการเด็ก และ Preterm สสจ.ลําพูน/รพ.ลําพูน 

 

มติท่ีประชุม รับทราบ / เห็นชอบ 

 

 

/ 4.4.2 รายงาน… 
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 4.4.2 รายงานความกาวหนาการดําเนินงาน CIO เขตสุขภาพท่ี 1  
 (นพ.นเรศฤทธ์ิ ขัดธะสีมา นายแพทยเช่ียวชาญดานเวชกรรมปองกัน สสจ.พะเยา) 
 การบริหารสารสนเทศ เขตสุขภาพท่ี 1 KPI 83 รอยละของจังหวัดและหนวยบริการท่ีผานเกณฑคุณภาพขอมูล 
 1.1  คุณภาพขอมูลสาเหตุการตาย หมายถึง ขอมูลสาเหตุการตายท่ีไมทราบสาเหตุ (Ill Defined) ของจังหวัดไม
เกินรอยละ 25 ของการตายท้ังหมด  
 1.2  คุณภาพขอมูลบริการสุขภาพ หมายถึง คุณภาพขอมูลเวชระเบียนและการวินิจฉัยโรค มีความถูกตอง
ครบถวน ไมนอยกวารอยละ 75 
 KPI 84 รอยละของหนวยบริการระดับทุติยภูมิและตติยภูมิสามารถแลกเปล่ียนขอมูลสุขภาพได  (Health 
Information Exchange (HIE)) 
 ปญหาอุปสรรค  1. ทีม Audit มีจํานวนไมเพียงพอจึงทําใหตรวจสอบขอมูลไดไมท่ัวถึง 
   2. พ้ืนท่ีมีภาระงานมาก ทําใหเวลาในการทํางานไมเปนไปตามแผน  
 ขอเสนอแนะ  1. พัฒนาทีม Audit ระดับเขต 
   2. ประชุมช้ีแจงใหเจาหนาท่ีมีความเขาใจตรงกันตามแนวทางของ สนย. 
 การตายระบุสาเหตุไมแจงชัด (ill-defined coded) จําแนกใน-นอกสถานพยาบาล เขตสุขภาพท่ี 1 รอบ 9 เดือน 
ปงบประมาณ 2560 (ตุลาคม 2559 – มิถุนายน 2560) ไดแก แพร พะเยา เชียงราย นาน ภาพรวมของเขตฯ ผานเกณฑ 25% 
แผนพัฒนาระบบบริหารสารสนเทศ เขตสุขภาพท่ี 1 ป 2561-63 
แผนงานท่ี 12 การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศดานสุขภาพ 
 การจัดต้ัง DHDC เพ่ิมข้ึนมาใหชัดเจนในโครงสราง  เน่ืองจากหลายพ้ืนท่ี ยังไมมีศูนยขอมูลขาวสารระดับอําเภอ 
ซ่ึงเปนเคร่ืองมือสําคัญท่ีจะชวยใหการกํากับติดตามและดูแลสารสนเทศในภาพของอําเภอดวย  หากระดับอําเภอเขมแข็งจะ
สงผลใหขอมูลทุกระดับ ต้ังแต จังหวัด เขต กระทรวง มีคุณภาพ สามารถนําขอมูลใชในการพัฒนา 4E ใหมีประสิทธิภาพ 
ส่ิงท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีตองดําเนินการคือ การบริหารจัดการสารสนเทศระบบบริการสุขภาพ ทุกระดับ ใหมีมาตรการกํากับ
ติดตามชัดเจน ทําไดจริง วัดผลได 

1. พัฒนา Web site เพ่ือติดตามคุณภาพขอมูลระดับเขต 
2. กําหนดสงขอมูลของแตละจังหวัด ภายในวันท่ี 10 20 30 ของทุกเดือน เพ่ือติดตามความกาวหนา  

ระบบสืบคนประวัติผูปวย Personal Health Record: PHR สืบคนดําเนินการแลวเชียงใหม 
ปญหาและอุปสรรค โปรแกรมไมสามารถสืบคนขอมูลของจังหวัดได   
ขอเสนอแนะ พัฒนาโปรแกรมใหสามารถเช่ือมโยงฐานขอมูล 43 แฟม ของทุกจังหวัดในเขตสุขภาพท่ี 1  

EMR (Emergency Medical Record) ปญหาและอุปสรรค 
1. โครงสรางของฐานขอมูลถูกออกแบบใหใชไดกับ HOSXP เพียงแหลงเดียว และเปนการสํารองขอมูลของแตละ
สถานบริการมาไวท่ี สสจ. ทําใหฐานขอมูลมีขนาดใหญ 
2. ปญหาเร่ืองระบบความปลอดภัยในการเขาถึงขอมูลยังไมชัดเจน 
ขอเสนอแนะ  
1.ปรับปรุงระบบโปรแกรมใหสามารถรองรับฐานขอมูลอ่ืนเชน JHCIS MYPCU โดยไมตองสํารองขอมูลมาท้ังหมด 
2.กําหนดระบบความปลอดภัยใหชัดเจนสามารถจัดช้ันของผูใชขอมูลไดเหมาะสม" 

ประธาน  ใหดูระบบวามีการตอบโจทยสวนไหน การดําเนินงานดาน 43 แฟมควรมีระบบท่ีเช่ือมโยงฐานขอมูล 
  ประชาชนจากเลขบัตรประจําตัวประชาชน 13 หลัก เพ่ืองายตอการสืบคนขอมูล นาจะดําเนินการไดและนําไปใช 
  รวมกับงาน PCC และเร่ืองบริหารจัดการยาและเวชภัณฑได ฝากเร่ืองน้ีเพ่ือพัฒนาในสวนโปรแกรม ของเขตฯ ดวย 
มติท่ีประชุม รับทราบ / เห็นชอบ 

 

/ 4.4.3 รายงาน… 
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 4.4.3 รายงานความกาวหนางบประมาณเขตสุขภาพท่ี 1 ป 2560 และแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณ ป 2561 
 (นางอําภา ทองประเสริฐ หัวหนาสํานักงานเขตสุขภาพท่ี 1) 
 ปงบประมาณ 2560 สํานักงานเขต 1 ไดรับงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานแกไขปญหาระดับเขต จํานวน 5 ลาน
บาท และไดจัดสรรใหแตละ CIPO ผูรับผิดชอบ สงโครงการท่ีจะดําเนินการของแตละ CIPO ผานเขต เพ่ือสนับสนุนงบประมาณ
ดังกลาว พบปญหาเร่ืองการเบิกจาย เน่ืองจากบาง CIPO ยังไมมีการเบิกงบประมาณดังกลาว จากการติดตาม ณ วันท่ี 4 กันยายน 
2560 สวน 4 สนับสนุน C ตางๆ  คงคางในสวน CSO นําเรียนปรึกษาเพ่ือหาแนวทางในปงบประมาณตอไป 
ประธาน  - ใหนํางบประมาณท่ีไดรับจัดสรรไวท่ีเขต เพ่ือจัดสรรในการดําเนินงานโดยตองทําแผนงานโครงการเพ่ือ 
    ขอรับการสนับสนุน สวนการดําเนินงานของ CIPO ท่ียังคงคางในการเบิกจายใหหาวิธี และสงขอมูลผลการ 
    ดําเนินงานตามแนวทางของแผนงานโครงการท่ีไดขอสนับสนุนงบประมาณ (หามคืนเงินโดยเด็ดขาด) 
  - ประเด็นการโอนเงินจากสวนกลางแลวไมมีการช้ีแจงการโอนเงินปตอไปใหจัดสรรลงท่ีจังหวัดแมฮองสอน 
              แลวดําเนินการตอไดเลย 
มติท่ีประชุม รับทราบ / เห็นชอบ 
 
4.5 CSO 
 4.5.1 แจงผลรางวัลในการประชุมสัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรูการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan 
Sharing) ปงบประมาณ 2560 (พญ.อัจฉรา ละอองนวลพานิช รองผูอํานวยการสํานักงานเขตสุขภาพท่ี 1) 
 การประกวดผลงาน  Service Plan Sharing  คร้ังท่ี 4 ป 2560 ระหวางวันท่ี 21 – 22 สิงหาคม 2560       
ณ โรงแรมเซ็นทรา ฯ ศูนยราชการแจงวัฒนะ 
รางวัลผลงานดีเดน สาขาโรคมะเร็ง  
ประสิทธิผลของนวัตกรรม “Abdominal support”เพ่ือลดปวดและภาวะทองอืดในผูปวยมะเร็งหลังผาตัดชองทอง         
หอผูปวยศัลยกรรมหญิงโรงพยาบาลลําปาง   
นําเสนอโดย  นางพฤกษา เกตุนามญาติ โรงพยาบาลลําปาง จังหวัดลําปาง 
  นางสาวกาญจนา  มณีเนตร โรงพยาบาลลําปาง จังหวัดลําปาง 
รางวัลผลงานดีเดน สาขาออรโธปดิกส  
24 ช่ัวโมง Hip Fracture surgery : การพัฒนาระบบงาน      Fast track hip surgery  ในโรงพยาบาลแพร" 
นําเสนอโดย   นายแพทยลักษณ  ชุติธรรมมานันท โรงพยาบาลแพร  จังหวัดแพร 
 
ผลงานดีเดน เวทีของกรมการแพทย ดานการพัฒนาระบบบริการสุขภาพและการพัฒนาสุขภาพกลุมวัย ของ 12    
เขตสุขภาพ ประจําป 2560 ระหวางวันที่ 28-29 สิงหาคม 2560 ณ หองประชุม โรงแรมมิราเคิล แกรนด        
คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร 
     เร่ือง ระบบการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองในระยะเฉียบพลันStroke Fast Tract และภาคีเครือขายในจังหวัดลําพูน 
โดย  แพทยหญิง ตุลาพร อินทนิเวศน  อายุรแพทย  โรงพยาบาลลําพูน จังหวัดลําพูน 
นําเสนอโดย  แพทยหญิงสุฐิตา  บุญตัน  โรงพยาบาลลําพูน  จังหวัดลําพูน 
เชิญรับนําเสนอผลงานประชุมวิชาการของกรมการแพทย วันท่ี 20 - 21 กันยายน 2560 ณ โรงแรมเรือรัษฎา       
อําเภอเมือง จังหวัดตรัง 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
5.1 สํานักงานเขตสุขภาพที่ 1  
-  
 
 

/ 5.2 สํานักงาน… 
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5.2 สํานักงานสาธารณสุขจงัหวัด 
 5.2.1 การจัดสรรนักเรียนทุนของจังหวัดเชียงใหม 

ประธาน  - การจัดสรรของบางจังหวัดท่ีไดรับการจัดสรรแลวไมเอาใหยกใหจังหวัดเชียงใหม และใหจังหวัดเชียงใหม 
  ทําแผนสงใหเขตฯและสวนกลาง 
  - ในสวนของ CHRO มีการสงให สบช.ตามแผน 5 ป เปนท่ีเรียบรอยแลว 
มติท่ีประชุม  รับทราบ / เห็นชอบ 
 
5.3 ศูนยวิชาการ/โรงพยาบาลในกรม 
-  
5.4 คณะกรรมการตางๆ 
- 
  

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


