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
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------รายชื่อผูม าประชุม
1. นพ.รัฐวุฒิ
สุขมี
ผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตฯ 1 ประธาน
2. นพ.ไพศาล
ธัญญาวินิชกุล สาธารณสุขนิเทศกเขตสุขภาพที่ 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
เชื้อสําราญ
(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
เอี่ยมศรี
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
/ 32. นายไพรัช…

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

วงศจุมปู
ทองประเสริฐ

-2สาธารณสุขอําเภอเมืองพะเยา
หัวหนาสํานักงานเขตสุขภาพที่ 1

วัชระขจรกุล
ปริญญา
โสฬสลิขิต
แสงสวาง
สําราญทิวาลัย
อุครานันท
ปนธาดา
เนตรกุล
สุวรรณรัตน
พานิช
พรวิเศษศิริกุล

ผูอํานวยการโรงพยาบาลงาว
ติดราชการ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลจุน
ติดราชการ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลหนองมวงไข
ติดราชการ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพเชียงใหม ติดราชการ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลธัญญารักษเชียงใหม ติดราชการ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลธัญญารักษแมฮองสอนติดราชการ
สาธารณสุขอําเภอแมลานอย
ติดราชการ
สาธารณสุขอําเภอแมทะ
ติดราชการ
สาธารณสุขอําเภอแมฟาหลวง
ติดราชการ
สาธารณสุขอําเภอสันติสุข
ติดราชการ
สาธารณสุขอําเภอปาซาง
ติดราชการ

ผูเขารวมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

นายผดุชชัย
พญ.อัจฉรา
พญ.นงนุช
นพ.นเรศฤทธิ์
นพ.ศุภชัย
นพ.ประพัฒน
นพ.พงษศักดิ์
นพ.เติมชัย
นพ.อิทธาวุธ
นพ.พีระมน
ภก.สมพงค
นางรุงตะวัน
นางสมพร
นางพัชรี
นางดารา
นายวิเชียร
นางรัตนมาลา
นางปรียานุช
นางวราภรณ

เคียนทอง
ผูชวยผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1
ละอองนวลพานิช รองผูอํานวยการสํานักงานเขตสุขภาพที่ 1
ภัทรอนันตนพ ผูอํานวยการศูนยอนามัยที่ 1 เชียงใหม
ขัดธะสีมา
นายแพทยเชี่ยวชาญดานเวชกรรมปองกัน สสจ.พะเยา
บุญอําพันธ
นายแพทยเชี่ยวชาญดานเวชกรรมปองกัน สสจ.แพร
ธรรมศร
รองผูอํานวยการฝายการแพทย รพ.เชียงคํา
โสภณ
รองผูอํานวยการฝายการแพทย รพ.นครพิงค
เต็มยิ่งยง
รองผูอํานวยการ สปสช.1 เชียงใหม
งามพสุธาดล นายแพทยชํานาญการพิเศษ รพ.นครพิงค
นิงสานนท
ผูชวยผูอํานวยการ สปสช.1 เชียงใหม
คําสาร
เภสัชกรเชี่ยวชาญ รพ.ลําพูน
หุตามัย
หน.กลุมงานพัฒนายุทธศาสตร สสจ.เชียงใหม
กิจสุวรรณรัตน หน.กลุมงานพัฒนายุทธศาสตร สสจ.ลําปาง
อรุณราษฎร หน.กลุมงานพัฒนายุทธศาสตร สสจ.แพร
เรือนเปง
หน.กลุมงานพัฒนายุทธศาสตร สสจ.ลําพูน
สุวรรณามังกร หน.กลุมงานพัฒนายุทธศาสตร สสจ.แมอองสอน
เทียนถนอม หัวหนางานแผนงานและประเมินผล
เชิดชูเหลา
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ สสจ.พะเยา
อุปสุขิน
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ สสจ.ลําพูน
/ 20. นางจารุวรรณ…

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

นางจารุวรรณ
นางนงคราญ
นางวราภรณ
นางกฤตินี
นางสุรางค
นางสาวพัชรี
นางสาวชินารมณ
นายบุรินทร
นางสุวิมล
นายกรกช
นางอิสรีย
นายเกรียงศักดิ์
นางสาวปยธิดา
นางญาดา
นางทัสมพร
นายกฤษรัตน
นายรัฏฐธร
นายชาลี
นางสุปราณี
นายนครินทร
นางอมาวสี
นางสาวผองศิริ
นางพรพรรณ
นายสุธีร
นางสาวธันญนันท
นายเกษมศักดิ์
นายภราดร
นายกิจพิพัฒน
นางสาวทัตพิชา
นางสาวนฤมล
นางสาวเวนุกา
นางสาวสุธาสินีย
นางชนัญชิดา
นางวิรัลพัชร
นางสาวมณีรัตน
นางกัญชพร

-3บัวบึง
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ สสจ.พะเยา
เผากา
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสจ.พะเยา
ธนทรัพย
นักวิชาการสาธารณสุขสุขชํานาญการ สสจ.เชียงใหม
หอมขจร
เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน สสจ.แพร
หมื่นกัณฑ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสจ.ลําพูน
รําไพ
นักวิชาการสาธารณสุข สสจ.พะเยา
คําฟองเครือ นักวิชาการสาธารณสุข สสจ.นาน
วงคแกว
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.มะเร็งลําปาง
ทิพยชมพู
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สสจ.ลําพูน
วิจิตจรัสแสง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สสจ.ลําปาง
นุติประพันธ เจาพนักงานธุรการ รพ.นครพิงค
แสนคําวงค
หัวหนางานทรัพยากรบุคคล รพ.นครพิงค
พิชัย
หัวหนางานทรัพยากรบุคคล รพ.แพร
รูปะวิเศษ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห
ศรีคํายอด
เจาพนักงานโสตฯ ชํานาญงาน สสจ.แพร
เทพจักร
นักวิชาการศึกษา รพ.เชียงรายประชานุเคราะห
มโนวร
หัวหนางาน สปสช. 1 เชียยงใหม
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
สิงหตะแกว
นักวิชาการคอมพวเตอร สํานักงานเขตสุขภาพที่ ๑
โอฬารจันทโรทัย นักวิเคราะหนโยบายและแผน สํานักงานเขตสุขภาพที่ ๑
อินตะแกว
นักวิชาการสาธารณสุข สํานักงานเขตสุขภาพที่ ๑
ลิมปประเสริฐกุล นักวิชาการสาธารณสุข สํานักงานเขตสุขภาพที่ ๑
สารอินจักร
นักวิชาการสาธารณสุข สํานักงานเขตสุขภาพที่ ๑
เขงคา
นักวิชาการสาธารณสุข สํานักงานเขตสุขภาพที่ ๑
พาศรี
นักวิชาการสาธารณสุข สํานักงานเขตสุขภาพที่ ๑
เนตรประสาท นักวิชาการสาธารณสุข สํานักงานเขตสุขภาพที่ ๑
ปนะถา
นักวิชาการสาธารณสุข สํานักงานเขตสุขภาพที่ ๑
สมสุข
นักทรัพยากรบุคคล สํานักงานเขตสุขภาพที่ ๑
ราวเรือง
นักวิชาการพัสดุ สํานักงานเขตสุขภาพที่ ๑
/ 56. นายพงษดนัย…

56. นายพงษดนัย
57. นายกฤษดา
58. นางสาวปุญญาพร

ชัยสิทธิ์
ทรงวัย
อึงพินิจการดี

-4นักจัดการงานทั่วไป สํานักงานเขตสุขภาพที่ ๑
นิติกร สํานักงานเขตสุขภาพที่ ๑
เจาพนักงานธุรการ สํานักงานเขตสุขภาพที่ ๑

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจงที่ประชุมทราบ (ผูตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 1)
1.1 การพิจารณาเรื่องตําแหนงตางๆที่ตองผานมติคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ ๑
ประเด็ นงานที่ ตองเห็ นชอบผ านคณะกรรมการเขตสุ ขภาพที่ 1 ควรมี การดํ าเนิ นการผ านความเห็ นชอบใน
คณะกรรมการของแตละ C โดยนําเสนอคณะกรรมการเขตฯตามวาระการประชุม เพื่อความรวดเร็วและทันตอการเสนอ
ขอมูลใหสวนกลางตอไป
ประธาน
ใหแตละ C พิจารณาเรือ่ งตางๆ ในการดําเนินงานมีแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติอยางไร เพื่อทํากรอบ
แนวทางการปฏิบัติแตละ c แลวใหผานความเห็นชอบในหลักการของคณะกรรมการแตละ C
มติที่ประชุม รับทราบ
1.2 การดําเนินงาน และการขับเคลื่อนงานตางๆระดับกระทรวงสาธารณสุข
เตรียมความพรอมดําเนินการ รับนโยบายใหม และงานเพิ่มเติมจากที่มีการดําเนินงานแลว เนื่องจากการเปลี่ยน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขทานใหม สวนเรื่อง PCC ติดตามองคประกอบและโครงรางที่แบงเขตฯ ในการดําเนินการ
ใหเกิดความชัดเจน และเริ่มดําเนินการได
ประธาน
ใหแตละจังหวัดจัดทําราง เนนการดําเนินงานในเขตเมืองกอน โรงพยาบาลประจําจังหวัดตองมีการดําเนินงาน
กอน
๑ Cluster และขยายการดําเนินการตอไป สวนจังหวัดแมฮองสอนใหดําเนินการเริ่มที่ประชากร ๑๐,๐๐๐
ตอ ๑ Cluster
มติที่ประชุม รับทราบ
๑.๓ การจัดทําแผนยุทธศาสตรเขตสุขภาพที่ ๑ การตรวจราชการและนิเทศงานราชการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑
(นพ.ไพศาล ธัญญาวินิชกุล ผูอํานวยการสํานักงานเขตสุขภาพที่ 1)
ประธาน
- ใหจังหวัดนําแผนของจังหวัดเพื่อตรวจสอบผลการดําเนินงานที่ผานมามีการเชื่อมโยงหรือไม
- การตรวจราชการและนิเทศงานดําเนินการตามกรอบที่มีอยูเดิมและดําเนินการใหเสร็จตามประเด็นการ
ตรวจราชการ
มติที่ประชุม
รับทราบ
๑.๔ ระเบียบเงินบํารุงวาดวยเรื่องการจางบุคลากร ของกระทรวงการคลัง
(นพ.ไพศาล ธัญญาวินิชกุล ผูอํานวยการสํานักงานเขตสุขภาพที่ 1)
กระทรวงการคลังใหบริหารจัดการเรื่องการจางบุคลากร โดยการจางครั้งตอไปตองมีกรอบการจาง และตองขอ
อนุญาตจากกระทรวงการคลังกอน ดังนั้นควรเรงการจางที่ยังคางใหแลวเสร็จกอนจะมีประกาศระเบียบดังกลาว
มติที่ประชุม รับทราบ
1.๕ การมอบอํานาจจากสวนราชการในจังหวัดเรื่องระเบียบพัสดุ ฉบับใหม
(นพ.ไพศาล ธัญญาวินิชกุล ผูอํานวยการสํานักงานเขตสุขภาพที่ 1)
สอบถามจั งหวั ดเรื่ องการมอบอํ านาจจากผู วาราชการจั งหวั ดของแต ละจั งหวั ด ให เ ร งการมอบอํ านาจเพื่ อ
ดําเนินการเรื่องพัสดุไดภายในเดือนตุลาคม 2560 เรื่องงบลงทุนในสวนของเอกสารจากกองบริหารสาธารณสุขและกอง
แบบแผนใหประสานผานเขตฯเพื่อการติดตาม
/ ประธาน…

-5ประธาน
- ชวยเรงรัดใหผูวาราชการแตละจังหวัดมอบอํานาจ และเรงดําเนินการตามขั้นตอน กระบวนการจัดซื้อจัดจาง
เพื่อใหทันภายใน
เดือนตุลาคม ๒๕๖๐
- มอบ พญ.อัจฉรา ละอองนวลพานิช ติดตามเรื่องงบลงทุนดวย
มติที่ประชุม รับทราบ
1.๖ งบคาเสื่อม (นพ.ไพศาล ธัญญาวินิชกุล ผูอํานวยการสํานักงานเขตสุขภาพที่ 1)
งบคาเสื่อมจะมีการหารือกันชวงเดือน กันยายน 2560 เมื่อไดรับการจัดสรรใหรีบดําเนินการเนื่องจากมีการ
Monitor ในเรื่องนี้
ประธาน
ใหแตละจังหวัดรีบดําเนินการเพราะมีการ Monitor การใชเงินเนื่องจากมีความลาชา
มติที่ประชุม รับทราบ
๑.๗ เรื่องโรงพยาบาลทรุดโทรม (นพ.ไพศาล ธัญญาวินิชกุล ผูอํานวยการสํานักงานเขตสุขภาพที่ 1)
การดําเนินการเรื่องโรงพยาบาลทรุดโทรม ปลัดกระทรวงสาธารณสุขใหแนวทางโดยตองกําหนดพื้นที่ใหชัดเจน
แหลงทีม่ าของงบประมาณมี 3 แหลง ไดแก แหลงงบที่ไดจากปลัดกระทรวงฯ ขอรับการจัดสรร การทํางบประมาณประจําป
2562 ของแตละสถานที่ และ การใชงบคาเสื่อม สวนการใชงบคาเสื่อมระดับเขตตองมีการหารือในการใชงบประมาณในสวน
ของโรงพยาบาลทรุดโทรมกอน
ประธาน
ให CFO ตรวจสอบจํานวนเพื่อนําเสนอขออนุมัติในการประชุมคณะกรรมการเขตครั้งตอไป ในวาระของ
ผูตรวจราชการทานใหม
มติที่ประชุม รับทราบ
๑.๘ การแบงการดําเนินงานเขตสุขภาพ เปนกลุมจังหวัดตามกระทรวงมหาดไทย
(นพ.ไพศาล ธัญญาวินิชกุล ผูอํานวยการสํานักงานเขตสุขภาพที่ 1)
เตรียมการรั บนโยบาย และยุ ทธศาสตร การดํ าเนินงานตางๆเมื่อผานมติ ของรั ฐบาลในการแบงการดําเนิ นงานเขต
สุขภาพ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๙ ระเบียบการรับทรัพยสิน และเงินบริจาค
(นพ.ไพศาล ธัญญาวินิชกุล ผูอํานวยการสํานักงานเขตสุขภาพที่ 1)
การรับทรัพยสินและเงินบริจาคมีระเบียบที่ชัดเจนในหลักการ โดยอํานาจการพิจารณาจากปลัดกระทรวง
สาธารณสุข โดยการรับบริจาคดังกลาวตองยกเหตุผลการดําเนินการตางๆ เพื่อใหสวนราชการไดประโยชนมากนอยอยางไร
จากการดําเนินการ
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 1 ครั้งที่ ๔/2560
วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ณ หองประชุมสํานักงานเขตสุขภาพที่ 1 ชั้น 2 อาคารเทพรัตนราชสุดา สถาบัน
พัฒนาการเด็กราชนครินทร ตําบลดอนแกว อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม (พญ.อัจฉรา ละอองนวลพานิช รองผูอํานวยการ
สํานักงานเขตสุขภาพที่ 1)
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรรมการเขตสุขภาพที่ 1 ครั้งที่ 4/2560
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
/ ระเบียบวาระที่ 4…

-6ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ/พิจารณา
4.1 COO
4.1.1 เตรียมความพรอม จัดทํารายการคําของบลงทุน สิ่งกอสราง ครุภัณฑ ปงบประมาณ 2562 เขตสุขภาพที่ 1
(พญ.อัจฉรา ละอองนวลพานิช รองผูอํานวยการสํานักงานเขตสุขภาพที่ 1)
สืบเนื่องจากกองบริหารสาธารณสุข เชิญสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาลทุกแหง เขารวมประชุมเรื่อง
การจัดทําแผนงบลงทุนประจําป 2562 มีแนวทางการจัดทําคําของบลงทุน คาครุภัณฑที่ดิน และสิ่งกอสราง หลักการที่
สําคัญ และการตั้งกรอบวงเงินการตั้งงบประมาณในเบื้องตน
ขอเสนอ / ขอสั่งการ และประเด็นพิจารณา เขตสุขภาพที่ 1 กําหนด วันทําแผนงบลงทุน 2562 19 – 20 กันยายน
2560
หลักเกณฑ
- ใหใชรายการที่ไมได จากงบลงทุนป 2561 ขาขึ้น มาพิจารณารวมกับงบลงทุน 62 ตามแผนเดิม
(ทํารางเสนอทุกจังหวัด ทบทวน)
- แบงสัดสวน ให จังหวัดจัดใหม (ตองอยูในแผน 61-65)
ประธาน
- ใหสงคําขอไปกอนเนื่องจากมีเวลาจํากัด โดยใชกรอบเดิมในการทํารายการคําของบลงทุน สิ่งกอสราง
ครุภัณฑ ถาตองการแกไขใหดําเนินการใหแลวเสร็จกอนวันที่ ๑๙ – ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐
- เรื่องงบภาคเห็นดวยกับสาธารณสุขนิเทศกเสนอเพื่อนํามาหารือในการขอกับจังหวัด ซึ่งตองขอออกจาก
จังหวัดในการดําเนินงานตาม Excellence เพื่อตอบโจทยระดับภาค
มติที่ประชุม - เห็นชอบเรื่องแผนระดับภาคให CIO ดําเนินการตามยุทธศาสตรภาคที่แบงมาที่เขตสุขภาพ โดยปรึกษากับ
สาธารณสุขนิเทศก
- มอบสํานักงานเขตฯจะรวบรวมและสงคืนจังหวัดเพื่อตรวจสอบและทบทวนแลวสงกลับเขตฯเพื่อ
พิจารณาอีกครั้ง
4.1.2 ผลการประชุม คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง การเปดการยกฐานะและการขยายหนวยบริการสุขภาพ
15 สิงหาคม 2560 (พญ.อัจฉรา ละอองนวลพานิช รองผูอํานวยการสํานักงานเขตสุขภาพที่ 1)

/ ประธาน…

-7ประธาน
มติที่ประชุม

- หลักการขอยกระดับและขยายขนาดสถานบริการตองมีความสามารถในการดําเนินการถึงผานการอนุมัติ
โดยการยกระดับดูจาก CMI และอัตราการครองเตียง สวนการขยายขนาดดูจาก Active best
- การพิจารณาที่ผานมามีการพิจารณาหลายดานไมเฉพาะเจาะจงคะแนนเทานั้น
การขอรอบตอไปเมื่อคะแนนที่เหมาะสมก็ควรขอเขาไปทั้งหมด

4.1.3 แนวทางการบริหารจัดการดานยาและเวชภัณฑ เขตสุขภาพที่ 1
(ภก.สมพงศ คําสาร เภสัชกรเชี่ยวชาญ โรงพยาบาลลําพูน)
1. แนวทางการดําเนินการตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจางและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
1.1 การจัดซื้อยาและเวชภัณฑจากองคการเภสัชกรรมตามกฎกระทรวงการคลัง
1.2 การจัดซื้อเวชภัณฑรวมระดับเขต
1.3 การดําเนินการดานอื่นๆ ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจางฯ .
2. แนวทางเพิ่มเติมการดําเนินการดานการเงิน การคลัง การบัญชี และพัสดุ/การควบคุมภายใน/การบริหารทรัพยากรบุคคล
และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการเชื่อมตอการบริหารจัดการ
3. การแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบเภสัชกรรม ( Chief Pharmacy Officer ) ระดับเขตสุขภาพ
- แนวทางการจัดซื้อเวชภัณฑและการจัดซื้อเวชภัณฑรวมระดับเขต เขตสุขภาพที่ 1
Concept : One Region One Item One Price การดําเนินการ
1. เวชภัณฑที่ GPO/สภากาชาดไทยผลิตจําหนาย ขอให GPO/สภากาชาดไทย เสนอราคาให รพ.ตางๆ จัดซื้อ
โดยวิธีเจาะจง ( กฎกระทรวงการคลังฯ ขอ 20 )
2. เวชภัณฑที่ GPO มิไดผลิตแตมีจําหนาย
2.1 เวชภัณฑในบัญชีนวัตกรรมและ GPO จัดจําหนาย หารือ สป.สธ ซื้อจาก GPO ไดหรือไม (มติ ครม.ใหซื้อจาก
ผูผลิต)
2.2 เวชภัณฑที่ GPO จัดจําหนายไมเกินราคากลาง ให GPO แจงราคาใหรพ.ตางๆจัดซื้อ (กฎกระทรวงการคลังฯ ขอ 21)
3. เวชภัณฑที่ GPO ไมไดจัดจําหนาย
3.1 การดําเนินการจัดซื้อรวมระดับเขตตามมติ ครม.
(1) หารือ สป.สธ. เรื่องการมอบอํานาจ/วิธีดําเนินการ ตามพ.ร.บ. จัดซื้อจัดจาง ฯลฯ
(2) การเตรียมการของเขต
- คณะทํางานจัดซื้อรวมแตละคณะฯ รวบรวมรายการ/ปริมาณที่ใชรวมกันมาก/จัดทํา AVL/ ราคาอางอิงระดับเขต
เพื่อรอการดําเนินการแนวทางการจัดซื้อรวมตามที่ สป.สธ. / กรมบัญชีกลาง กําหนด
3.2 กรณีเวชภัณฑในบัญชีนวัตกรรม จัดซื้อโดยวิธีเจาะจงจากผูผลิตจําหนายโดยตรง (กฎกระทรวงการคลังขอ 22 )
ใหดําเนินการตอรองราคา/จัดทําเปนราคาอางอิงระดับเขต เพื่อเปนขอมูลของแตละ รพ.
3.3 การจัดซื้อของแตละ รพ. ดําเนินการตาม พ.ร.บ./ระเบียบ/กฎกระทรวงการคลัง ปฏิทินงานการจัดซื้อรวม
เวชภัณฑระดับเขต
พิจารณาในการประชุม คกก. PTC เขต/ คกก.อํานวยการจัดซื้อรวม กันยายน 2560
มติที่ประชุม - ใหเชิญองคการเภสัชกรรม โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม โรงพยาบาลตํารวจและอื่นๆที่เกี่ยวของ
ในการบริหารจัดการเรื่องยาและเวชภัณฑรวมประชุมทําแผน และหารือแนวทางรวมกันในระดับเขตฯ
เพื่อแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการในเรื่องนี้
- การจัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ ควรจัดใหเปน CIPO เหมือนกับการดําเนินการ
ในเรื่องอื่นๆและผานความเห็นชอบในคณะกรรมการเขตฯ มอบ นพ.ธํารง หาญวงศ ผูอํานวยการ
โรงพยาบาลนครพิงค เปนประธานที่ปรึกษาเพื่อชวยบริหารจัดการในเรื่องนี้
/ 4.2 CFO…

-84.2 CFO
4.2.1 สถานะการเงินการคลังและประสิทธิภาพแผนทางการเงิน
(นพ.ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดแมฮองสอน)
ปงบประมาณ 2560 เงินที่ไดรับจัดสรร โอนเขาสูหนวยบริการตนปงบประมาณ เปนเงิน OP ที่ไดรับโอน 2 งวด
เงิน IP มีการโอนเปนรายเดือน สวนปลายปงบประมาณจะเหลือเงินกันไวเพื่อใหหนวยบริการ ซึ่งทําใหโรงพยาบาลขนาด
เล็กเกิดวิกฤตระดับ 7 ผลมาจากสภาพคลองและประสิทธิภาพทางการเงินติดลบ และถาติดลบแลวยังรักษาสภาพคลองจะ
ทําใหเกิดวิกฤตระดับ 7 คือเงินสดไมเพียงพอตอการชําระหนี้สิน 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.นาหมื่น วิกฤตระดับ 5 และ
ระดับ 6 จะเปลี่ยนเปนวิกฤตระดับ 7 ไดถายังทยอยรับรูหนี้สินจะทําใหไมสามารถคิดกระแสเงินสดได ขอใหนายแพทย
สาธารณสุขจังหวัดและคณะกรรมการดานการเงินการคลังระดับจังหวัด ตรวจสอบและปรับเกลี่ยเงินเพื่อไมใหเกิดวิกฤตระดับ 7
- สถานการณการเงินรอบ 10 เดือน แตละจังหวัดสภาพคลองของหนี้สินหมุนเวียนอยูที่ประมาณ 5,000 ลาน
บาท และสินทรัพยหมุนเวียนนอยกวาหนี้สินทําใหเกิดวิกฤตทางการเงินระดับ 7
- ลูกหนี้คารักษาพยาบาลพบวามีลูกหนี้ระหวางกันอยู 2,000 กวาลานบาทภายในเขต 1 ทั้งนี้ไดมีกติกาในการ
ทวงถามหนี้ที่เปนลายลักษณอักษร เพื่อจะทําการตัดหนี้สูญทางบัญชี จะมีผลไปในทางที่ดีคือจะทําใหจํานวนสินทรัพยใน
ภาพรวมของเขตลดลง
- ทุนสํารองและเงินบํารุงคงเหลือหักหนี้สินของฐานประชากร UC เปนลานในจังหวัดเชียงใหมภาพรวมติดลบ
เนื่องจากเมื่อนําเงินบํารุงที่มีนํามาเทียบกับหนี้สินจะติดลบ 138 ลานบาท สวนจังหวัดพะเยาเมื่อนับรวมแลวจะติดลบ
ประมาณ 124 ลานบาท จังหวัดแมฮองสอน 54 ลานบาท จังหวัดลําพูนอยูในสถานการณที่ผลประกอบการไมดี คือจะมี
เงินบวกมาที่ 600,000 บาท ดังนั้นสถานการณการเงินภาพรวมเขตถือวาอยูในเกณฑปกติ
ประธาน
ทุนสํารองและเงินบํารุงในภาพรวมของเขตฯติดลบ ถาเอาทุนสํารองและเงินบํารุงรวมกันเพื่อหักลางหนี้สิน
ก็ยังมีคาติดลบ
มติที่ประชุม รับทราบ / เห็นชอบ
4.1.2 การจัดสรรงบ OP-IP-PP (Basic payment) ป 2561
(นพ.ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดแมฮองสอน)
- แนวทางการจัดสรรเงินปงบประมาณ 2561 และปงบประมาณ 2560 มีความแตกตางเล็กนอย ในวันที่ 4
กันยายน 2560 จะมีการประชุมคณะกรรมการ 7x7 เพื่อหาแนวทางการจัดสรรเงินประมาณการรายรับเหมาจายรายหัว
OP – IP – PP และกันเงิน QF ออกไปกอนรอยละ 1.5 จากเงินที่กันไปแลวของวงเงิน 1,500 ลานบาท เอาไปปดเงิน
Goldber 1,200 ลานบาท จัดสรรมา 300 ลานบาท ตอนสิ้นไตรมาส 2 และไตรมาส 3 เอามาจัดเปนรายรับของหนวย
บริการรายหัว ซึ่ง 1,500 ลานบาท กันไวใหผูบริหารเขต (ผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1) และใน
การจัดสรรนี้เขตสุขภาพที่ 1 จะไดเงินประมาณ 148 ลานบาท อีก 7,000 ลานบาท จะใชจัดสรรเปนคา K Factor และ
Step ladder เมื่อสถานการณจากการหักเงินเดือนแลวมีคาติดลบ
- เกณฑการจัดสรร คือหักเงินเดือนราย CUP จะทําใหบาง CUP เชน โรงพยาบาลหนองมวงไขการเงินติดลบ และใน
แนวทางที่กระทรวงกําหนดจะตองใหโรงพยาบาลมีเงินสดเขางวดแรกไมเกิน 3 ลานบาท ใหเขตสุขภาพที่ 1 เขาหารือกับ
คณะกรรมการ 5x5 วาจะจัดสรรเงินลงภายในเขตเปน Step ladder หรือไมอยางไร ถาจัดสรรเปน Step ladder จะตอง
มีคา บวกลบไมเกิน 0.2 ใหคํานวณจากจํานวน 102 CUP ของเขตแบงจากประชากร UC ของแตละ CUP ดังนี้ 5,000 –
10,000 คน 10,000 – 15,000 คน 15,000 – 20,000 คน เวลาปรับใหปรับเกลี่ยทั้ง 102 CUP ซึ่งในเขต 1 จะมี
/ จํานวน CUP…

-9จํานวน CUP ที่มีฐานประชากรนอยกวา 5,000 คน อยูจํานวน 2 CUP ถาจะปรับเงินชวยเหลือ 10,000 – 20,000 คน
จะตองปรับทั้งหมด และจะมีปญหานี้เกิดขึ้นที่ จังหวัดนาน แตจะตองชวยเหลือพื้นที่ทั้งหมดของเขต 1 โดยใชหลักการคา
K Factor
- ปจจุบันโรงพยาบาลจังหวัดจะไดรับชดเชยเปนรายงวด จะปรับใหหนวยบริการใด และในยอดเงิน 148 ลานบาท
ในมือผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขจะจัดสรรใหโรงพยาบาลใดบาง เพื่อจะนําเขาที่ประชุม อปสช. ,คณกรรมการ
5x5 แลวนําสงเขาสวนกลางตามหลักเกณฑของ K Factor และ Step ladder ไมสามารถปรับราย CUP จะตองปรับราย
กลุมของหนวยบริการ
ประธาน
- ใหใชหลักการ Step ladder กอน แลวนําเงิน 148 ลานบาท จัดสรรใหหนวยบริการที่เงินไมเพียงพอ
ตอการดําเนินงาน
- เงิน IP คา K Factor และ Step ladder ไมปรับขอยืนพื้นแบบเดิมและเงินเติม ใหคณะกรรมการดาน
การเงินการคลังจังหวัดหารือโดยสงมาที่เขตฯ ขอใหหนวยบริการใดเนื่องจากสาเหตุใด แลวมาเสนอกับ
คณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง เขตสุขภาพที่ 1
- เอาคา K Factor และ Step ladder มาคํานวณในการจัดสรรเงินวาหนวยบริการไหนไดรับเงินโอนมาก
ใหนํามาจายหนี้ระหวางกัน และขอใหคณะกรรมการการเงินการคลัง ระดับจังหวัด ติดตาม ควบคุมกํากับ
ใหหนวยบริการในสังกัดทําตามกติกาการติดตามการจายหนี้ถาไมปฏิบัติตามกติกาใหนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด
ยายผูอํานวยการโรงพยาบาล
- หนวยบริการใหมใหระงับการขยาย เพราะจะทําใหยอดเงิน IP ที่โอนเขามาติดลบเพิ่มมากขึ้น
- การตั้งหนวยบริการใหจัดตั้งแผนกผูปวยในรวมดวย
มติที่ประชุม รับทราบ / เห็นชอบ
4.1.3 OP Refer ขามจังหวัด (นพ.ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดแมฮองสอน)
- การสงตอขามเขต คือการสงตอจากกระทรวงสาธารณสุขไปยังโรงพยาบาลมหาราชมีคาใชจายเกิดขึ้นประมาณ
1,600 ลานบาท ทั้งนี้ตนสังกัดในการสงตอเปนผูรับผิดชอบปรากฏวาเงินกองกลางที่มีเปนการปองกันการลมละลายของ
หนวยบริการที่ทําการสงตอผูปวยไปยังหนวยงานอื่น ระดับเขตมีขอเสนอใหทํา Versace Account เมื่อปงบประมาณ
2558 เลิกทําปงบประมาณ 2559 และ 2560 ในการจัดทํานี้จะใชวงเงิน 160 ลานบาท เพื่อจายใหกับโรงพยาบาล
มหาราช (สวนดอก) ในสวนของ 160 ลานบาท ที่ไดจัดสรรไดรับมาจากจังหวัดเชียงใหมรอยละ 80 เพราะตองตามจาย
หนี้ 80 ลานบาทตอป ที่เหลือมาจากจังหวัดลําพูน จังหวัดแมฮองสอน จังหวัดลําปางบางเล็กนอย และจังหวัดแพร จังหวัด
นานเปนบางครั้ง ในปงบประมาณ 2560 ไมไดรวมกันจายทําใหภาระการตามจายหนี้ตกมาอยูที่ จังหวัดเชียงใหม ในการนี้
มีการหารือและใหออกความคิดเห็นจากคณะกรรมการการเงินการคลังระดับจังหวัดแลว เสนอดังนี้
1. ไมตองทําอะไรเลยใหจัดการเอาเองภายในจังหวัด
2. เอา OP ปงบประมาณ 2561 รายหัวมา 40 บาท เทียบเทากับรอยละ 10 ที่เปนคา OP หลังหักเงินเดือน
3. ไดจัดสรรแบบสัดสวนใหจังหวัดทํา Versace Account ภายในจังหวัด ในอัตรารอยละ 80 เชน จังหวัด
เชียงใหม รายหัวละ 32 บาท เพื่อนํามาเปนกระแสเงินสดภายในจังหวัด แลวจะมีรายหัวๆละ 8 บาทเพื่อที่จะกันไวในการ
ชวยเหลือแตละจังหวัดที่มีเงินไมเพียงพอ จะใชสูตร 80 ตอ 20 เพราะฉะนั้นใน 8 จังหวัด ดึงมารายหัว ๆ ละ 8 บาท
มากองไวเปนสวนกลางไวที่เขต จะเปนเงินทั้งหมด 32 ลานบาท พอมีหนี้ระหวางกันใหเอาเงินในสวนของจังหวัดกอนเมื่อ
หมดแลวตอยมาขอเงินกันที่เขต ถาเงินเหลือจาย คณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง เขตสุขภาพที่ 1จะไดถอนเงินคืนให
จังหวัดได
/ ประธาน…

-10ประธาน

มติที่ประชุม

- เขต 1 เคยมีการกันเงินไว ทําใหแตละจังหวัดมีอัตราการสงตอที่บอยครั้งมาก ทําใหเงินไมเพียงพอตอ
การตามจายหนี้ ทําใหยกเลิกการกันเงิน
- ควรจะทําเงินกันไวที่โรงพยาบาลจังหวัดและโรงพยาบาลอําเภอเพื่อจะไดมีการตามจายหนี้กันงานขึ้น
- OP Refer ใหหักภายในจังหวัด
รับทราบ / เห็นชอบ

4.1.4 คาบริการทางการแพทยในลักษณะงบลงทุน ป 2561 ระดับเขต 10%
(นพ.ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดแมฮองสอน)
- คาเสื่อมราคาปงบประมาณ 2561 จะแบงสัดสวนเปน 70 20 และ 10 ซึ่งรอยละ 70 จะเปนรายหนวย
บริ ก าร ร อ ยละ20 เป น รายจั ง หวั ด และอี ก ร อ ยละ 10 เป น ของเขต วงเงิ น ค า เสื่ อ มนี้ จ ะอยู ที่ 52 ล า นบาท
ใหคณะกรรมการการเงินการคลังระดับจังหวัดรวบรวมขอมูลแลวเสนอตอคณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง เขตสุขภาพ
ที่ 1 เพื่อนําเสนอตอทานผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 และรอมติที่ประชุมคณะกรรมการ 7x7
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดแมฮองสอน ขอนําเขามติคณะกรรมการ 7 x 7 และนําเสนอครั้งตอไป
มติที่ประชุม รับทราบ / เห็นชอบ
4.3 CHRO
4.3.1 การขอใชตําแหนงวางของสวนราชการในเขตสุขภาพที่ 1
(นางขจีรัตน บุญวิวัฒนาการ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ สสจ.เชียงราย)
4.3.1.1 การขอใชตําแหนงวางของสวนราชการในเขตสุขภาพที่ 1 จํานวน 25 อัตรา
การขอใชตําแหนงวางของหนวยบริการจํานวน 25 อัตรา ตรวจสอบแลววาตําแหนงของสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดแพร จะวางหลังจากวันที่ 2 ตุลาคม 2560 เนื่องจากตําแหนงมีการลาออกจากราชการเรียนที่ประชุมทราบและขอ
อนุมัติในหลักการกอนเพื่อดําเนินการตอหลังจากตําแหนงวาง
มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติในหลักการ การขอใชตําแหนงวาง 23 ตําแหนง และ 2 ตําแหนงที่เหลือของสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดแพรอนุมัติในหลักการหลังจากผูครองตําแหนงพนจากราชการ
4.3.1.2 การขอใชตําแหนงวางของสวนราชการ กรณีการขอใชตําแหนงจะวาง กรณีเกษียณอายุในแตละ
ปงบประมาณ จํานวน 8 อัตรา
การขอใชตําแหนงจะวางในกรณีการเกษียณอายุเบื้องตนขออนุมัติในที่ประชุมเพื่อดําเนินการ และในสวนตําแหนง
ที่เหลือไมสามารถดําเนินการตอไดเนื่องจาก จะยุบ ยกเลิก ตําแหนงของผูที่ไดรับการคัดเลือกแทนในกรณีตําแหนงนั้นไมมี
คนแทน สวนของโรงพยาบาลนาน ไดแจงเหตุผลการเปลี่ยนตําแหนงเปนพยาบาลวิชาชีพ ในที่นี้ไมสามารถดําเนินการ
เปลี่ยนได สวนกรอบของกระทรวงฯ ไดมีการจัดสรรในสวนขาดโดยใหรอตําแหนงเกษียณเพื่อใชตําแหนงมาเพิ่มเติมใหสวน
ที่เหลือ
มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติในหลักการในการขอใชตําแหนงจากการเกษียณในลําดับที่ ๑ - ๕ สําหรับลําดับที่ ๖ – ๘
ไมอนุมัติเนื่องจากไมมีตําแหนงมายุบแทนตําแหนงที่เกษียณ
4.3.1.3 การขอใชตําแหนงวางของสวนราชการ ที่ตองขอไป สป. ในเขตสุขภาพที่ 1 จํานวน 7 อัตรา
การขอตําแหนงวางไดตรวจสอบเบื้องตนแลว ตําแหนงวางจากการยายออกและใชตําแหนงแทน หลังจากวันที่ 2
ตุลาคม 2560 ขออนุมัติในหลักการเพื่อรอดําเนินการตอไป
มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติในหลักการ ดําเนินการสงตําแหนงให สป.เพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป สําหรับตําแหนง
วางของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาดําเนินการไดหลังจากผูครองตําแหนงพนจากราชการ
/ 4.3.1.4 การขอใช…

-114.3.1.4 การขอใชตําแหนงวางของสวนราชการกรณีการขอเปลี่ยนประเภทการใชตําแหนง
กรณีการขอใชตําแหนงวางจากมติประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 1 มีการดําเนินการแลวแตไมมีผูเขารับการ
บรรจุ จึงขอเปลี่ยนประเภทการขอใชตําแหนง ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนานประเภทเดิมเพื่อการบรรจุ ประเภท
การใชที่ขอเปลี่ยนเพื่อรับยาย/โอน 2 ตําแหนง และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําพูน ประเภทเดิมเพื่อรับยาย การใชที่ขอ
เปลี่ยนเพื่อเลื่อน
มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติในหลักการ ใหเปลี่ยนประเภทการใชตําแหนงเพื่อเลื่อนตําแหนง
4.3.2 ขอรับการจัดสรรตําแหนงนักรังสีการแพทย
(นางขจีรัตน บุญวิวัฒนาการ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ สสจ.เชียงราย)
ตามที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแมฮองสอนขอรับการจัดสรรตําแหนงนักรังสีการแพทย 2 ตําแหนง ใหกับ
โรงพยาบาลขุ นยวม และโรงพยาบาลแม ลาน อย ตามกรอบอั ตรากํ าลั งโรงพยาบาลมี ได 2 ตํ าแหน ง ตรวจสอบแล ว
ปฏิ บัติงานจริ งที่ ละ 1 ตํ าแหน ง ซึ่ งการขอรั บการจั ดสรรต องให แจ งเหตุ ผล ความจํ าเป น ภาระงาน บทบาทภารกิ จ
ที่เปลี่ยนแปลงไป และแจงรายละเอียดบุคคลที่แสดงความประสงคขอบรรจุ พรอมทั้งสงหลักฐานไปยัง สป.สธ. เพื่อเสนอ
คณะกรรมการจัดสรรตําแหนงวางที่ไมเปนไปตามแนวทางการบริหารตําแหนงพิจารณา แตในสวนของจังหวัดแมฮองสอน
ยังไมไดสงภาระงานมาเพื่อดําเนินการ
กระทรวงฯมีการจัดสรรพนักงานราชการนักรังสีการแพทยในปที่ผานมาไมสามารถหาคนมาบรรจุได ปที่ผานมา
กระทรวงไดจัดสรรใหมีตําแหนงพนักงานราชการ ตําแหนงนักรังสีการแพทย ไดมีการประกาศรับสมัครแลว
มติที่ประชุม - ในสวนตองการขอรับจัดสรรตําแหนงนักรังสีการแพทยใหเขียนภาระงานและเทียบเคียงกับจํานวน
ตําแหนงในโรงพยาบาลระดับเดียวกันในการพิจารณาการขอรับจัดสรร
- พนักงานราชการที่ไดรับการจัดสรรมาของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เหลือ ตองรายงานไป
กระทรวงเพื่อใหกระทรวงปรับเปลี่ยน
4.3.3 การคัดเลือกขาราชการเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับเชี่ยวชาญ
(นางขจีรัตน บุญวิวัฒนาการ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ สสจ.เชียงราย)
กําหนดแนวทางการคัดเลือกขาราชการเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง ผอ.รพช. นวก.สาสุขเชี่ยวชาญ(ดานสงเสริม
พัฒนา) นวก.สาสุข(ดานบริการทางวิชาการ) นายแพทยเชี่ยวชาญ(ดานเวชกรรมปองกัน) และหลักเกณฑและวิธีการสรรหา
คัดเลือกขาราชการเพื่อดํารงตําแหนง หัวหนาพยาบาล ในรพศ./รพท. พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ ในรพศ./รพท. และแจงให
จังหวัดตรวจสอบวามีขาราชการผูดํารงตําแหนงดังกลาวเกษียณอายุราชการในวันที่ 1 ตุลาคม 2560 หรือไม หากมี
ใหจังหวัดดําเนินการสรรหาตามแนวทางการคัดเลือกดังกลาว เพื่อใหมีผูดํารงตําแหนงและทําหนาที่ทดแทนผูเกษียณอายุ
ราชการทันในวันที่ 1 ตุลาคม 2560 โดยทําหนังสือถึง สป. ผานเขตสุขภาพ
มติที่ประชุม จังหวัดตองใหความสําคัญ ตําแหนงที่จะวางสวนใหญสามารถดําเนินการกอนไดภายใน ๖ เดือน เพื่อรอ
รับการเกษียณไดในชวงเดือนตุลาคม หลังจากที่มีการสง อวช. ฝากจังหวัดที่มีผูเกษียณติดตามในสวนนี้ดวย
4.3.4 การอุทธรณโครงสรางและกรอบอัตรากําลัง
(นางขจีรัตน บุญวิวัฒนาการ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ สสจ.เชียงราย)
โรงพยาบาลศรีสังวาลย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแมฮองสอน ขออุทธรณเกี่ยวกับกรอบอัตรากําลังในกลุมงาน
พยาบาลผูปวยสูติ-นรีเวช จากเดิม ขั้นต่ํา 8 ขั้นสูง 10 ขอปรับเปน ขั้นต่ํา 6 ขั้นสูง 7 เพื่อเกลี่ยอัตรากําลังไปที่กลุมการ
พยาบาลผูปวยโสต ศอ นาสิก จักษุ ซึ่งเดิมไมมีการจัดสรรตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ/พยาบาลเทคนิค ในกลุมงาน โดยขอ
ปรับใหมีพยาบาลวิชาชีพ/เทคนิค ขั้นต่ํา 2 ขั้นสูง 3 เพื่อใหเพียงพอและเหมาะสมตอภาระงานในปจจุบัน
/ มติที่ประชุม…
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- ไมตองอุทธรณแตใหในสวนของการเกลี่ยอัตรากําลังของพยาบาลผูปวยโสต ศอ นาสิก จักษุ ใหขอเพิ่มเติม
โดยไมตองเกลี่ย เนื่องจากเขตฯไมไดรับจัดสรรตามที่กรอบอัตรากําลังที่ไดรับไปแลว
- ใหโรงพยาบาลศรีสังวาลยและโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห เสนอเหตุผลความจําเปนเพื่อขอ
กรอบอัตรากําลังเพิ่มเติม

4.3.5 การขออนุมัติจางลูกจางชั่วคราว เกินกรอบ FTE 80 % แตไมเกิน 100 %
(นางขจีรัตน บุญวิวัฒนาการ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ สสจ.เชียงราย)
การขออนุมัติจางลูกจางชั่วคราว จํานวน 15 อัตรา ไดดําเนินการแลว สวนเขตฯ ไดรับจัดสรร 21 อัตราตาม
สัดสวนเดิมที่ไดรับจัดสรรซึ่งเปนการจัดสรรขาขึ้น รอการจัดสรรขาลงอีกครั้งเพื่อ เนื่องจากระยะเวลาการบรรจุไมเกินเดือน
พฤศจิกายน 2560
มติที่ประชุม ใหทําสัญญาการจางใหแลวเสร็จกอนวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐
4.3.6 การจัดสรรตําแหนงวางพยาบาลวิชาชีพเพื่อคัดเลือกบรรจุเขารับราชการ หลังการแจงผลการคัดเลือก รอบที่ 2
(นางขจีรัตน บุญวิวัฒนาการ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ สสจ.เชียงราย)
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขใหเขตแจงความตองการและจัดสรร ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพเพื่อสนับสนุน
ภารกิจคลินิกหมอครอบครัว (PCC) ที่เปดบริการครบ 3 ทีม แตไมสามารถจัดสรรพยาบาลไดตามเกณฑ คือพยาบาล
วิชาชีพ 1 คน ตอ 2,500 คน โดยใหเสนอจังหวัดละ 1 ตําแหนง สําหรับจังหวัดใหญอาจขอได 2 ตําแหนง โดยการ
เรียงลําดับความสําคัญในภาพเขต ทาง CHRO ทําขอมูลประสานกับ PCC เพื่อนําขอมูลประกอบกันโดยจังหวัดเชียงใหม
และนาน ขอจัดสรร 2 ตําแหนงเพื่อพิจารณาครบ 3 ทีมในการดําเนินการ
มติที่ประชุม ในการสํารวจขอมูลพยาบาลเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของ PCC ใหสงผลการสํารวจไปวามีการ
ดําเนินงานแลว เพื่อรับการจัดสรร
4.3.7 แพทยประจําบานกรณีขอปรับเปลี่ยนสาขา และตนสังกัด (เฉพาะที่เหลือจากรอบที่ 2) หลังแจงผลการ
คัดเลือก รอบที่ 2 (นางอมาวสี สันทัดวนิช นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ)
เงื่อนไขกรณีขอปรับเปลี่ยนสาขา และตนสังกัด
1. ไมเกินกรอบ Service Plan (เฉพาะโควตาที่เหลือจากรอบที่ 2) ไมเปดรับสมัครทางอินเตอรเน็ต
2. ตองมีแพทยประสงครับตนสังกัดรับทุน และมีคุณสมบัติเปนไปตามประกาศ โดยเสนอผานผูตรวจราชการ
กระทรวงสาธารณสุข เพื่อเสนอปลัดกระทรวงสาธารณสุข
3. การปรับ เปลี่ยนสาขา และตนสังกัด ตองปรับเปลี่ยนในระดับเดียวกัน เชน สาขาหลักกับสาขาหลัก
จํานวนผูสมัครขอรับทุน จํานวน 15 ทุน : ผูสมัครผานคุณสมบัติ จํานวน 14 คน ไมผานคุณสมบัติ จํานวน 1 คน
(ตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม รับทราบ อนุมัติในหลักการ
4.4 CIO
4.4.1 ชี้แจงการจัดทําแผนยุทธศาสตรเขตสุขภาพที่ 1 ปงบประมาณ 2561
(พญ.นงนุช ภัทรอนันตนพ ผูอํานวยศูนยอนามัยที่ 1 เชียงใหม)
หลักการจัดทําแผนใชตาม 4 excellence ใหครอบคลุมปญหาสุขภาพของเขตสุขภาพที่ 1 และตามนโยบายของ
กระทรวงสาธารณสุข โดยพัฒนาตอยอดจากการดําเนินงานของป 2560 การจัดทําแผนป 2561 ตาม 4 ยุทธศาสตร 15
แผนงาน 45 โครงการ 80 ตัวชี้วัด
โดยการประชุมยอยของแตละ CIPO และ C ตางๆ ( CSO CHRO CFO CIO )
/ - CIPO และ …
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ประเมินความสําเร็จ ( Succession ) ที่สามารถขยายผลตอไป Bright spot ประเมินปญหาที่ตองดําเนินการแกไข
ตอไป Gap analysis เรียงลําดับความสําคัญของปญหา (Priority setting) กําหนดนโยบาย กรณีแกไขปญหาระดับ
พื้นที่ ( P0licy making ) และ กําหนดกรอบในการวางแผนการดําเนินงาน ในภาพเขต structure/Frame work
และจัดทําแผนปฏิบัติการ Task list /Activities/ Project/M&E ตาม 6 AB
- จะดําเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนปฏิบัติการ แบบบูรณาการ ตาม 4 Excellence เขตสุขภาพที่ 1
ประจําป 2561 ระหวางวันที่ 19 -21 กันยายน 2560 มีขั้นตอน ดังนี้
1. CIPO และ C ตางๆ นําเสนอแผนการดําเนินงานเพื่อแกปญหาโดยเรียงตามลําดับความสําคัญ โดยเสนอโครงสราง
รองรับและผูรับผิดชอบในแตละระดับ Structure & function Gap พรอมทั้งมาตรการ ET และตัวชี้วัดผล
การดําเนินงาน M & E
2. ประชุมกลุมบูรณาการแผนตาม 4 Excellence ( P&P, Service , People ,Governance excellence)
3. นําเสนอแผนงาน/โครงการ เปาหมาย งบประมาณ ผูรับผิดชอบ และตัวชี้วัดตอผูบริหารเขตสุขภาพที่ 1
เพื่อใหความเห็นชอบ
- PA เขตสุขภาพที่ 1 การกําหนดผูรับผิดชอบทั้งหมด 12 ตัวชี้วัด และการวางกรอบการดําเนินงานระดับเขต
และระดับจังหวัดเนื่องจากสามารถนํากรอบการดําเนินงานเพื่อบูรณาการรวมกันได
ประธาน
- เรื่องการกําหนดผูรับผิดชอบ PA ระดับเขตฯ ตามกลไกลของ CIPO
- เรื่องกรอบการจัดทําแผนใหทําแนวทางเดียวกันเพื่องายตอการจัดทําแผนยุทธศาสตรเขตฯ

มติที่ประชุม

PA ; ประจําป 2561

กําหนดผูรับผิดชอบ ประจําป 2561

1. District Health Board (DHB)
2. Primary Care Cluster (PCC)
3. Tuberculosis (TB)
4. Happy MOPH
5. การเงินการคลัง
6. Green & Clean Hospital
7. RDU+CPO
8.1 ECS
8.2 EOC
9. One Day Surgery
10. Herbal City
11.1 องคกรคุณภาพ (HA)
11.2 องคกรคุณภาพ (รพ.สต.ติดดาว)
11.3 องคกรคุณภาพ (PMQA)
12.พัฒนาการเด็ก และ Preterm

SP ปฐมภูมิ
SP ปฐมภูมิ
สสจ.ลําปาง
สสจ.เชียงราย/ CHRO
CFO
สสจ.เชียงราย
Service Plan สาขา RDU
รพ.นครพิงค / SP สาขาอุบัติเหตุ
รพ.นครพิงค
SP ศัลยกรรม / รพ.แพร
สสจ.เชียงราย
รพ.เชียงรายประชานุเคราะห
SP ปฐมภูมิ
สสจ.เชียงใหม
สสจ.ลําพูน/รพ.ลําพูน

รับทราบ / เห็นชอบ

/ 4.4.2 รายงาน…

-144.4.2 รายงานความกาวหนาการดําเนินงาน CIO เขตสุขภาพที่ 1
(นพ.นเรศฤทธิ์ ขัดธะสีมา นายแพทยเชี่ยวชาญดานเวชกรรมปองกัน สสจ.พะเยา)
การบริหารสารสนเทศ เขตสุขภาพที่ 1 KPI 83 รอยละของจังหวัดและหนวยบริการที่ผานเกณฑคุณภาพขอมูล
1.1 คุณภาพขอมูลสาเหตุการตาย หมายถึง ขอมูลสาเหตุการตายที่ไมทราบสาเหตุ (Ill Defined) ของจังหวัดไม
เกินรอยละ 25 ของการตายทั้งหมด
1.2 คุณภาพขอมูลบริการสุขภาพ หมายถึง คุณภาพขอมูลเวชระเบียนและการวินิจฉัยโรค มีความถูกตอง
ครบถวน ไมนอยกวารอยละ 75
KPI 84 รอยละของหนวยบริการระดับทุติยภูมิและตติยภูมิสามารถแลกเปลี่ยนขอมูลสุขภาพได (Health
Information Exchange (HIE))
ปญหาอุปสรรค 1. ทีม Audit มีจํานวนไมเพียงพอจึงทําใหตรวจสอบขอมูลไดไมทั่วถึง
2. พื้นที่มีภาระงานมาก ทําใหเวลาในการทํางานไมเปนไปตามแผน
ขอเสนอแนะ 1. พัฒนาทีม Audit ระดับเขต
2. ประชุมชี้แจงใหเจาหนาที่มีความเขาใจตรงกันตามแนวทางของ สนย.
การตายระบุสาเหตุไมแจงชัด (ill-defined coded) จําแนกใน-นอกสถานพยาบาล เขตสุขภาพที่ 1 รอบ 9 เดือน
ปงบประมาณ 2560 (ตุลาคม 2559 – มิถุนายน 2560) ไดแก แพร พะเยา เชียงราย นาน ภาพรวมของเขตฯ ผานเกณฑ 25%
แผนพัฒนาระบบบริหารสารสนเทศ เขตสุขภาพที่ 1 ป 2561-63
แผนงานที่ 12 การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศดานสุขภาพ
การจัดตั้ง DHDC เพิ่มขึ้นมาใหชัดเจนในโครงสราง เนื่องจากหลายพื้นที่ ยังไมมีศูนยขอมูลขาวสารระดับอําเภอ
ซึ่งเปนเครื่องมือสําคัญที่จะชวยใหการกํากับติดตามและดูแลสารสนเทศในภาพของอําเภอดวย หากระดับอําเภอเขมแข็งจะ
สงผลใหขอมูลทุกระดับ ตั้งแต จังหวัด เขต กระทรวง มีคุณภาพ สามารถนําขอมูลใชในการพัฒนา 4E ใหมีประสิทธิภาพ
สิ่งที่สําคัญที่สุดที่ตองดําเนินการคือ การบริหารจัดการสารสนเทศระบบบริการสุขภาพ ทุกระดับ ใหมีมาตรการกํากั บ
ติดตามชัดเจน ทําไดจริง วัดผลได
1. พัฒนา Web site เพื่อติดตามคุณภาพขอมูลระดับเขต
2. กําหนดสงขอมูลของแตละจังหวัด ภายในวันที่ 10 20 30 ของทุกเดือน เพื่อติดตามความกาวหนา
ระบบสืบคนประวัติผูปวย Personal Health Record: PHR สืบคนดําเนินการแลวเชียงใหม
ปญหาและอุปสรรค โปรแกรมไมสามารถสืบคนขอมูลของจังหวัดได
ขอเสนอแนะ พัฒนาโปรแกรมใหสามารถเชื่อมโยงฐานขอมูล 43 แฟม ของทุกจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 1
EMR (Emergency Medical Record) ปญหาและอุปสรรค
1. โครงสรางของฐานขอมูลถูกออกแบบใหใชไดกับ HOSXP เพียงแหลงเดียว และเปนการสํารองขอมูลของแตละ
สถานบริการมาไวที่ สสจ. ทําใหฐานขอมูลมีขนาดใหญ
2. ปญหาเรื่องระบบความปลอดภัยในการเขาถึงขอมูลยังไมชัดเจน
ขอเสนอแนะ
1.ปรับปรุงระบบโปรแกรมใหสามารถรองรับฐานขอมูลอื่นเชน JHCIS MYPCU โดยไมตองสํารองขอมูลมาทั้งหมด
2.กําหนดระบบความปลอดภัยใหชัดเจนสามารถจัดชั้นของผูใชขอมูลไดเหมาะสม"
ประธาน
ใหดูระบบวามีการตอบโจทยสวนไหน การดําเนินงานดาน 43 แฟมควรมีระบบที่เชื่อมโยงฐานขอมูล
ประชาชนจากเลขบัตรประจําตั วประชาชน 13 หลัก เพื่ องายตอการสื บคนขอมู ล น าจะดําเนินการไดและนําไปใช
รวมกับงาน PCC และเรื่องบริหารจัดการยาและเวชภัณฑได ฝากเรื่องนี้เพื่อพัฒนาในสวนโปรแกรม ของเขตฯ ดวย
มติที่ประชุม รับทราบ / เห็นชอบ

/ 4.4.3 รายงาน…

-154.4.3 รายงานความกาวหนางบประมาณเขตสุขภาพที่ 1 ป 2560 และแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณ ป 2561
(นางอําภา ทองประเสริฐ หัวหนาสํานักงานเขตสุขภาพที่ 1)
ปงบประมาณ 2560 สํานักงานเขต 1 ไดรับงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานแกไขปญหาระดับเขต จํานวน 5 ลาน
บาท และไดจัดสรรใหแตละ CIPO ผูรับผิดชอบ สงโครงการที่จะดําเนินการของแตละ CIPO ผานเขต เพื่อสนับสนุนงบประมาณ
ดังกลาว พบปญหาเรื่องการเบิกจาย เนื่องจากบาง CIPO ยังไมมีการเบิกงบประมาณดังกลาว จากการติดตาม ณ วันที่ 4 กันยายน
2560 สวน 4 สนับสนุน C ตางๆ คงคางในสวน CSO นําเรียนปรึกษาเพื่อหาแนวทางในปงบประมาณตอไป
ประธาน
- ใหนํางบประมาณที่ไดรับจัดสรรไวที่เขต เพื่อจัดสรรในการดําเนินงานโดยตองทําแผนงานโครงการเพื่อ
ขอรับการสนับสนุน สวนการดําเนินงานของ CIPO ที่ยังคงคางในการเบิกจายใหหาวิธี และสงขอมูลผลการ
ดําเนินงานตามแนวทางของแผนงานโครงการที่ไดขอสนับสนุนงบประมาณ (หามคืนเงินโดยเด็ดขาด)
- ประเด็นการโอนเงินจากสวนกลางแลวไมมีการชี้แจงการโอนเงินปตอไปใหจัดสรรลงที่จังหวัดแมฮองสอน
แลวดําเนินการตอไดเลย
มติที่ประชุม รับทราบ / เห็นชอบ
4.5 CSO
4.5.1 แจงผลรางวัลในการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan
Sharing) ปงบประมาณ 2560 (พญ.อัจฉรา ละอองนวลพานิช รองผูอํานวยการสํานักงานเขตสุขภาพที่ 1)
การประกวดผลงาน Service Plan Sharing ครั้งที่ 4 ป 2560 ระหวางวันที่ 21 – 22 สิงหาคม 2560
ณ โรงแรมเซ็นทรา ฯ ศูนยราชการแจงวัฒนะ
รางวัลผลงานดีเดน สาขาโรคมะเร็ง
ประสิทธิผลของนวัตกรรม “Abdominal support”เพื่อลดปวดและภาวะทองอืดในผูปวยมะเร็งหลังผาตัดชองทอง
หอผูปวยศัลยกรรมหญิงโรงพยาบาลลําปาง
นําเสนอโดย นางพฤกษา เกตุนามญาติ โรงพยาบาลลําปาง จังหวัดลําปาง
นางสาวกาญจนา มณีเนตร โรงพยาบาลลําปาง จังหวัดลําปาง
รางวัลผลงานดีเดน สาขาออรโธปดิกส
24 ชั่วโมง 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
เรื่อง ระบบการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองในระยะเฉียบพลันStroke Fast Tract และภาคีเครือขายในจังหวัดลําพูน
โดย แพทยหญิง ตุลาพร อินทนิเวศน อายุรแพทย โรงพยาบาลลําพูน จังหวัดลําพูน
นําเสนอโดย แพทยหญิงสุฐิตา บุญตัน โรงพยาบาลลําพูน จังหวัดลําพูน
เชิ ญรั บนํ าเสนอผลงานประชุ มวิ ชาการของกรมการแพทย วั นที่ 20 - 21 กั น ยายน 2560 ณ โรงแรมเรื อรั ษฎา
อําเภอเมือง จังหวัดตรัง
มติที่ประชุม รับทราบ
5.1 สํานักงานเขตสุขภาพที่ 1
/ 5.2 สํานักงาน…

-165.2 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
5.2.1 การจัดสรรนักเรียนทุนของจังหวัดเชียงใหม
ประธาน
มติที่ประชุม

- การจัดสรรของบางจังหวัดที่ไดรับการจัดสรรแลวไมเอาใหยกใหจังหวัดเชียงใหม และใหจังหวัดเชียงใหม
ทําแผนสงใหเขตฯและสวนกลาง
- ในสวนของ CHRO มีการสงให สบช.ตามแผน 5 ป เปนที่เรียบรอยแลว
รับทราบ / เห็นชอบ

5.3 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

