รายงานการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 1 ครั้งที่ 7 / 2560
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 - 16.30 น.
ณ หองประชุมสุรินทร – สมพร โอสถานุเคราะห ชัน้ 6 อาคารนวมินทรราชประชาภักดี
โรงพยาบาลลําปาง ตําบลหัวเวียง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------รายชื่อผูม าประชุม
1. นพ.ธงชัย
เลิศวิไลรัตนพงศ ผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตฯ 1 ประธาน
2. นพ.ทศเทพ
บุญทอง
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
3. นพ.ภูรีวรรธน
โชคเกิด
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
4. นพ.ประเสริฐ
กิจสุวรรณรัตน นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดลําปาง
5. นพ.ขจร
วินัยพานิช
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดแพร
6. นพ.จตุชัย
มณีรัตน
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดแมอองสอน
7. นพ.ไกรสุข
เพชระบูรณิน นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
8. นางดารา
เรือนเปง
(แทน) นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดลําพูน
9. นางกานดา
ยุบล
(แทน) นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนาน
10. นพ.ธํารง
หาญวงศ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค
11. นพ.ธานี
ลิ้มทอง
ผูอํานวยการโรงพยาบาลลําปาง
12. นพ.ไชยเวช
ธนไพศาล
ผูอํานวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห
13. พญ.จิรพร
ภัทรนุธาพร ผูอํานวยการโรงพยาบาลพะเยา
14. พญ.สุวรรณา
ตีระวณิชย
ผูอํานวยการโรงพยาบาลแพร
15. นพ.พงษพจน
ธีรานันตชัย
ผูอํานวยการโรงพยาบาลศรีสังวาลย
16. นพ.วรเชษฐ
เตชะรักษ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลลําพูน
17. นพ.สัมพันธ
กองเงิน
ผูอํานวยการโรงพยาบาลจอมทอง
18. นพ.ประพัฒน
ธรรมศร
ผูอํานวยการโรงพยาบาลเชียงคํา
19. นายรณกร
จันทรชา
(แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลฝาง
20. นพ.วสันต
แกววี
(แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลนาน
21. นพ.ทศพล
ดิษฐศิริ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลแมสะเรียง
22. นพ.นพรัตน
วัชระขจรกุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลงาว
23. นพ.วัชรพงษ
คําหลา
ผูอํานวยการโรงพยาบาลเวียงปาเปา
24. นพ.กฤตพงษ
โรจนวิภาต
ผูอํานวยการโรงพยาบาลเวียงสา
25. นพ.ดลสุข
พงษนิกร
(แทน) ผูอํานวยโรงพยาบาลมะเร็งลําปาง
26. พญ.ศศิธร
ศิริมหาราช
รก. ผูอํานวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม
27. นายประพันธ
พงษนิกร
(รก.) สาธารณสุขอําเภอแมทะ
28. นางจรวยพร
ทะแกลวพันธ ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ลําปาง
29. นางสาววรัญญากรณ โนใจ
ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
30. นายชูศักดิ์
ชื่นนาน
(แทน) ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม
31. นายอํานวย
ทิพศรีราช
(แทน) สํานักงานควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม
/ 32. นายพิษณุพงศ…

32. นายพิษณุพงศ
33. นางอําภา

ไชยวุฒิ
ทองประเสริฐ

-2(แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลธัญญารักษเชียงใหม
หัวหนาสํานักงานเขตสุขภาพที่ 1

ผูไมมาประชุม
1. นพ.ไพศาล
2. นพ.อําพร
3. นพ.ธวัชชัย
4. นพ.สมศักดิ์
5. นพ.สุชาญ
6. นพ.สุรพันธ
7. นพ.วีรวัต
8. นพ.ธรณินทร
9. นายนิพนธ
10. นายธนิต
11. นายวิเชียร
12. นายธวัช
13. นายอุดม
14. นายไพรัช
15. นายทวีศิลป
16. นายสมาน

ธัญญาวินิชกุล
เอี่ยมศรี
ฉันทวุฒินันท
โสฬสลิขิต
ปริญญา
แสงสวาง
อุครานันท
กองสุข
ปนธาดา
เนตรกุล
สุวรรณรัตน
สิทธิยศ
พานิช
วงศจุมปู
ชัยชนะ
พรวิเศษศิริกุล

สาธารณสุขนิเทศกเขตสุขภาพที่ 1
ติดราชการ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลแมวาง
ติดราชการ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลปาซาง
ติดราชการ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลหนองมวงไข
ติดราชการ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลจุน
ติดราชการ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพเชียงใหม ติดราชการ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลธัญญารักษแมฮองสอนติดราชการ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสวนปรุง
ติดราชการ
สาธารณสุขอําเภอแมลานอย
ติดราชการ
สาธารณสุขอําเภอแมทะ
ติดราชการ
สาธารณสุขอําเภอแมฟาหลวง
ติดราชการ
สาธารณสุขอําเภอภูพียง
ติดราชการ
สาธารณสุขอําเภอสันติสุข
ติดราชการ
สาธารณสุขอําเภอเมืองพะเยา
ติดราชการ
สาธารณสุขอําเภอสันปาตอง
ติดราชการ
สาธารณสุขอําเภอปาซาง
ติดราชการ

เคียนทอง
โสภณ
ภัทรอนันตนพ
บุญอําพันธ
เชื้อสําราญ
ปนกองงาม
อุทัยพิบูลย
อินทรพาณิชย
สุขวันย
ใจอุน
กิจสุวรรณรัตน
วัชรประภาพงศ
อรุณราษฎร

ผูชวยผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตสุขภาพที่ 1 รพ.นครพิงค
ผูชวยผูอํานวยการ สนง. เขตสุขภาพที่ 1 ศูนยอนามัยที่ 1 เชียงใหม
นายแพทยเชี่ยวชาญดานเวชกรรมปองกัน สสจ.แพร
นายแพทยเชี่ยวชาญดานเวชกรรมปองกัน สสจ.ลําปาง
รองผูอํานวยการฝายการแพทย รพ.ลําปาง
รองผูอํานวยการฝายการแพทย รพ.เชียงราย
รอง ผอ.ฝายพัฒนาระบบการสนับสนุนบริการสุขภาพ รพ.เชียงราย
รองผูอํานวยการฝายการแพทย รพ.ลําปาง
หน.กลุมงานพัฒนายุทธศาสตร สสจ.พะเยา
หน.กลุมงานพัฒนายุทธศาสตร สสจ.ลําปาง
หน.กลุมงานพัฒนายุทธศาสตร สสจ.เชียงราย
หน.กลุมงานพัฒนายุทธศาสตร สสจ.แพร
/ 14. นายวิเชียร…

ผูเขารวมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

นายผดุชชัย
นพ.พงษศักดิ์
พญ.นงนุช
นพ.ศุภชัย
นพ.วรินทรเทพ
นพ.จรัล
นพ.สมศักดิ์
พญ.ศิรินิภา
นพ.ธานินทร
นายเฉลิม
นางสมพร
นางรัชฎาภรณ
นางพัชรี

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

นายวิเชียร
นางดารา
นางรัตนมาลา
นางสาวบุญยรัตน
นางปรียานุช
นางนฤมล
นายธีรศักดิ์
นางปรานอม
นางเยาวเรศ
นางนงคราญ
นายณัฐวุฒิ
นางสาวปยธิดา
นายธีรพงษ
นางสาวชินารมณ
นางสาววรดา
นายวุฒิเลิศ
นางสาวพัชรี
นายสมพงษ
นางอิสรีย
นางทิพยวรรณ
นายสยามราชย
นางลักขณา
นางสาวสุดาวัลย
นางบุษกร
นางสาวอโนชา
นางทิฆัมพร
นายสุเวียต
นายชาลี
นางสุปราณี
นายนครินทร
นางสาวผองศิริ
นายสุธีร
นางสาวธันญนันท
นายเกษมศักดิ์
นายภราดร
นายกิจพิพัฒน

-3สุวรรณมังกร หน.กลุมงานพัฒนายุทธศาสตร สสจ.แมอองสอน
เรือนเปง
หน.กลุมงานพัฒนายุทธศาสตร สสจ.ลําพูน
เทียนถนอม หัวหนางานแผนงานและประเมินผล รพ.นครพิงค
ศรีอาวัชนาการ หัวหนางานแผนงานและประเมินผล รพ.ลําปาง
เชิดชูเหลา
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ สสจ.พะเยา
สวัสดิผล
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสจ.นาน
วงศใหญ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ รพ.เชียงคํา
เห็นถูก
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสจ.เชียงราย
บรรเลง
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสจ.แพร
เผากา
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสจ.พะเยา
ใจชมชื่น
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ รพ.จอมทอง
พิชัย
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ รพ.แพร
รุงเรือง
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.ประสาทเชียงใหม
คําฟองเครือ นักวิชาการสาธารณสุข สสจ.นาน
ยาวิชัย
นักวิชาการสาธารณสุข รพ.ลําปาง
กุนุ
นักวิชาการสาธารณสุข สสจ.เชียงใหม
รําไพ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สสจ.เยา
โมราฤทธิ์
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ ศูนยอนามัยที่ 1
นุติประพันธ เจาพนักงานธุรการ รพ.นครพิงค
เยาวกุล
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน รพ.ลําปาง
ฟูเจริญกัลยา นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ สสจ.เชียงราย
วงศศิริ
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ รพ.ลําปาง
สายสืบ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ รพ.ลําปาง
สมบูรณ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญ รพ.สวนปรุง
ทองกองทุน พยาบาลวิชาชีพ รพ.ลําปาง
สีคํายอด
เจาพนักงานโสตฯชํานาญงาน สสจ.เชียงราย
ดวงหลวง
เจาพนักงานสถิติชํานาญงาน สสจ.พะเยา
เอี่ยมมา
หัวหนางานตรวจราชการ สํานักตรวจราชการ
ดิษยะกมล
นักวิเคราะหนโยบายฯ ชํานาญการพิเศษ สนง.เขตสุขภาพที่ 1
เกียรติอนันต นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สนง.เขตสุขภาพที่ 1
ศิริสุวรรณจิตร นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.เขตสุขภาพที่ ๑
ปมปวง
นักทรัพยากรบุคคล สํานักงานเขตสุขภาพที่ ๑
ปญจธง
นักวิชาการเงินและบัญชี สํานักงานเขตสุขภาพที่ ๑
สิงหตะแกว
นักวิชาการคอมพิวเตอร สํานักงานเขตสุขภาพที่ ๑
โอฬารจันทโรทัย นักวิเคราะหนโยบายและแผน สํานักงานเขตสุขภาพที่ ๑
อินตะแกว
นักวิชาการสาธารณสุข สํานักงานเขตสุขภาพที่ ๑
/ 50. นางสาวทัตพิชา…

-450.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

นางสาวทัตพิชา
นางสาวนฤมล
นางสาวเวนุกา
นางสาวสุธาสินีย
นางชนัญชิดา
นางวิรัลพัชร
นายสุภัทร
นางสาวสายพิรุณ
นางสาวศรินทิพย
นายพงษดนัย
นายกฤษดา

ลิมปประเสริฐกุล นักวิชาการสาธารณสุข สํานักงานเขตสุขภาพที่ ๑
สารอินจักร
นักวิชาการสาธารณสุข สํานักงานเขตสุขภาพที่ ๑
เขงคา
นักวิชาการสาธารณสุข สํานักงานเขตสุขภาพที่ ๑
พาศรี
นักวิชาการสาธารณสุข สํานักงานเขตสุขภาพที่ ๑
เนตรประสาท นักวิชาการสาธารณสุข สํานักงานเขตสุขภาพที่ ๑
ปนะถา
นักวิชาการสาธารณสุข สํานักงานเขตสุขภาพที่ ๑
บุญประเสริฐ นักทรัพยากรบุคคล สํานักงานเขตสุขภาพที่ ๑
กิจธเนศ
นักทรัพยากรบุคคล สํานักงานเขตสุขภาพที่ ๑
ตุยตามพันธ นักวิชาการเงินและบัญชี สํานักงานเขตสุขภาพที่ ๑
ชัยสิทธิ์
นักจัดการงานทั่วไป สํานักงานเขตสุขภาพที่ ๑
ทรงวัย
นิติกร สํานักงานเขตสุขภาพที่ ๑

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจงที่ประชุมทราบ (ผูตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 1)
1.1 งานพระราชพิธีถวาย พระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และชวงชม
นิทรรศการพระเมรุมาศ ขอขอบคุณทีมเขตสุขภาพที่ 1 ที่เขารวมทั้ง 3 โรงพยาบาล
มติที่ประชุม สวนกลาง และปลัดกระทรวงสาธารณสุขขอขอบคุณ ในงานพระราชพิธีที่สําเร็จลุลวงดวยดี
1.2 การเรื่องการเฝาระวัง ขาว/การสื่อสารผานสื่อโซเซี่ยลมีเดีย
มติที่ประชุม เรื่องการใหขาว ตองระมัดระวังในกรณีเกิดเหตุการณตางๆใหรีบรายงานผูบังคับบัญชา ใหจัดทําระบบการ
รายงาน และการใหขาวตองให นพ.สสจ. หรือ ผชชว. เทานั้น ยกเวนกรณีที่มอบหมายในการใหขาว
1.3 การเบิกจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2561
การเบิกจายงบประมาณ ป 2560 – 2561 ในเรื่องงบลงทุนและงบดําเนินการ กระทรวงฯเนน โดยมีการนําเสนอ
ในการประชุมผูบริหารทุกเดือน การจัดซื้อจัดจาง ป 2561 เนนโดยเปนเปาหมายของกระทรวงฯ ในสวนสิ่งกอสราง และ
ครุภัณฑ ตองมีการติดตามและนําเสนอในสวนของเรื่องงบลงทุนของเขตสุขภาพที่ 1
มติที่ประชุม - การเบิกจายงบประมาณป 2560-2561 งบลงทุนและงบดําเนินการ มีการกํากับติดตามทุกเดือน และ
ทุกไตรมาส
- การจัดซื้อ-จัดจางป 2561
งบประมาณ 1 ปใหกอหนี้ผูกพันภายในไตรมาสที่ 1
งบผูกพันใหกอหนี้ผูกพันภายในไตรมาสที่ 2
กระทรวงเนนการจัดซื้อครุภัณฑ ตองเบิกจายในไตรมาส 1 โดยตองเบิกจายใหแลวเสร็จ เรียนผูบริหาร
กํากับติดตามเนื่องจากกระทรวงใหความสําคัญ
1.4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.)
เปนนโยบายที่สําคัญ ไดมีการหารือสาธารณสุขอําเภอเนนย้ําเปนการขับเคลื่อนงาน PP ในระดับอําเภอโดยมี
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอเปนผูขับเคลื่อน และบูรณาการงาน โดยสวนกลางมีการวางแผนเรื่องการ
พัฒนาทีมสาธารณสุขอําเภอในการอบรม และหลักสูตรสําหรับทีมงาน ชวงเดือนพฤศจิกายน 2560
/ มติที่ประชุม…

-5มติที่ประชุม

- เปนนโยบายที่สําคัญของกระทรวงสาธารณสุขและกรมอนามัยในความคาดหวังคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอําเภอ โดยใหมีสาธารณสุขอําเภอเปนเลขาในคณะกรรมการในการขับเคลื่อนงาน
มอบ นพ.สสจ. ทุกจังหวัดติดตามเรื่องนี้ดวย
- ปนี้สวนกลางของบประมาณจาก สสส.เพื่อสนับสนุนใหทุกอําเภอๆ ละ 50,000 บาท ทุกจังหวัด

1.5 เรื่องรองเรียนของโรงพยาบาล
สืบเนื่องจากปลัดกระทรวงสาธารณสุขเนนย้ํา จากสาเหตุปญหาที่มีการรองเรียนโรงพยาบาล ในเขตสุขภาพที่ 11
ในการกํากับติดตามการดําเนินงานของโรงพยาบาลตองมีการประชุมผูบริหารและรายงานการประชุมเพื่อลดปญหาการ
รองเรียนดังกลาว
มติที่ประชุม เนื่องจากมีเรื่องรองเรียนซึ่งเกิดจากการตัดสินใจของผูอํานวยการโรงพยาบาลคนเดียว ปลัดกระทรวงฯ
จึงย้ําใหจัดประชุมคณะกรรมการบริหารของโรงพยาบาลทุกเดือน โดยการประชุมตองมีการกํากับติดตาม
การดําเนินการงบลงทุน การวางแผนเรื่องกําลังคน การเงินการคลัง ระบบบริการสุขภาพร โดยมีคณะกรรมการ
ในการวางระบบของแตละโรงพยาบาล และสงรายงานการประชุมใหจังหวัด และ ให นพ.สสจ. ทุกเดือน
1.6 ความสะอาดของโรงพยาบาล ในกระทรวงสาธารณสุข
มติที่ประชุม เน น ย้ํ า ในการดู แ ลความสะอาดของโรงพยาบาล รั ฐ มนตรี ก ระทรวงสาธารณสุ ขกล า วเสมอว า
“โรงพยาบาล
เกาได แตตองมีความสะอาด”
1.7 เรื่องรถพยาบาลของสถานบริการ
มติที่ประชุม - ประเด็นการดูแลความปลอดภัยในการใชรถพยาบาลออกนอกสถานที่ (การสงตอผูปวย) ควรมีการพักรถ
และมีพนักงานขับรถสํารอง ขอใหมีมาตรการกํากับดูแล
- เรื่องประกันของรถพยาบาล การติดกลอง GPS ในรถพยาบาล และการอบรมพนักงานขับรถ จากรายงาน
ยั งไม ครบทุ กสถานบริ การให นพ.สสจ. และผอ.โรงพยาบาล กํ ากั บดู แลในเรื่ องนี้ ตามนโยบายของกระทรวง
สาธารณสุข
1.8 การตรวจเยี่ยมของที่ปรึกษา จากทีมคณะรัฐมนตรี (ประมาณชวงปลายเดือนพฤศจิกายนหรือตนเดือนธันวาคม 2560)
มติที่ประชุม ประเด็นการติดตาม ผลการดําเนินงานของ PA ป 2560 ระดับเขตฯ และแผนการดําเนินงาน PA ป 2561
ใหเตรียมขอมูลประกอบการตรวจเยี่ยมโดยกําหนดสถานที่จังหวัดลําพูน
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 1 ครั้งที่ 6/2560
วันที่ 11 ตุ ลาคม 2560 ณ ห องประชุมสํานักงานเขตสุ ขภาพที่ 1 ชั้น 2 อาคารเทพรัตนราชสุ ดา สถาบั น
พัฒนาการเด็กราชนครินทร ตําบลดอนแกว อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม (รองผูอํานวยการสํานักงานเขตสุขภาพที่ 1)
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรรมการเขตสุขภาพที่ 1 ครั้งที่ 6/2560
(หากมีประเด็นแกไขเพิ่มเติมใหประสานทีมเลขาฯ จากสํานักงานเขตสุขภาพที่ 1)

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 การขอใชตําแหนงวางของสวนราชการ กรณีการเปลีย่ นตําแหนงทางสายงาน และปรับปรุงระดับตําแหนง 3 ตําแหนง
(นายสยามราชย ฟูเจริญกัลยา นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ)
สืบเนื่องเรื่องการบริหารจัดการตําแหนงวางและการปรับปรุงตําแหนงของสวนราชการเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเขตฯ
ครั้งที่ 6 /2560 จํานวน 5 ตําแหนง มติที่ประชุมให CHRO หาขอมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณา และไดแจงหนวยบริการ

แตละแหงหาขอมูลเพิ่มเติม สุรปมีการสงกลับขอมูลการขอใชตําแหนงวางของสวนราชการ กรณีการเปลี่ยนตําแหนงทางสายงาน
และปรับปรุงระดับตําแหนง 3 ตําแหนง ยกเลิก 2 ตําแหนง ดังนี้
/ 1. สํานักงาน…
-61. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแมฮองสอน ขอปรับตําแหนงผูอํานวยการโรงพยาบาลปางมะผา จากตําแหนงนายแพทยเชี่ยวชาญ
เปน นายแพทยชํานาญการพิเศษ
2. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนาน ตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ เปลี่ยนตําแหนงสายงาน เปน นิติกรปฏิบัติการ
3. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ตําแหนงเจาพนักงานธุรการชํานาญงานเปลี่ยนเปน นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
มติที่ประชุม เห็นชอบเสนอเขาสวนกลางในการปรับปรุงระดับตําแหนง
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
4.1 COO
4.2 CIO
4.2.1 สรุปงบลงทุน เขตสุขภาพที่ 1 ปงบประมาณ 2562 (นพ.พงษศักดิ์ โสภณ รองผูอํานวยการสํานักงานเขตสุขภาพที่ 1)
เรื่องงบลงทุนสรุป 3 ปยอนหลัง แยกรายจังหวัด รายป สิ่งกอสราง และครุภัณฑลดลง กรอบระยะเวลาการจัดทํางบ
ลงทุนป 2562 มีการบันทึกรายการทั้งหมดเปนที่เรียบรอยและรอผานมติครม. โดยไมสามารถแกไขรายการได การพิจารณา
รายการตามกรอบวงเงินที่ไดจัดสรรที่สอดคลองกับกับแผน Service plan และนําจํานวนรายการทั้งหมดเสนอคณะกรรมการ
เขตฯ เพื่อพิจารณา แยกสัดสวนลานนา 40 : 30 : 30 ตามมติของคณะกรรมการใหบรรจุคําขอเพิ่มเปน 1 เทา รวมเปน
วงเงิน 1,400 ลานบาท แบงเปนหนวยบริการ จํานวนเงิน 1,200 ลานบาท คิดเปน 88% ตอ หนวยบริหาร จํานวนเงิน
200 ลานบาท คิดเปน 12% เพื่อ หลักเกณฑการจัดสรรพิจารณากอสราง 68% จํานวนเงิน 940 ลานบาท และครุภัณฑ
30% จํานวนเงิน 460 ลานบาท
มติที่ประชุม - ปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายพบปะผูบริหารเดือนละ 1 ครั้งเพื่อใหทุกเขตนําเสนอผลการดําเนินงาน
เรื่องงบลงทุน
- กระบวนการในการดําเนินงานตองมีหลักเกณฑในการจัดสรรใหสอดคลอง และสามารถตอบโจทย
Service plan ดวย ใหทุกจังหวัดมีการตรวจสอบและยืนยันรายการสิ่งกอสราง และครุภัณฑตามกระบวนการ
- ให เตรี ยมแผนงบลงทุ น ป 2563 การวางแผนเพื่ อให หน วยงานดํ าเนิ นการ โดยควรมี หลั กเกณฑ
หลักการ
ในการพิจารณาเพื่อตอบโจทย Service plan หรือ ความตองการของแตละแหง และใหทุกจังหวัดเตรียมการ
จัดเรียงรายการงบลงทุนโดยตั้งทีมเพื่อทบทวนในระดับเขตฯกอน เพื่อเสนอผูตรวจราชการตอไป
- ในสวนของศูนยความเปนเลิศทางการแพทยการจัดทําคําของบลงทุน มีขอเสนอใหสวนกลางแยกวงเงิน
งบลงทุนออก ขอใหติดตามสวนกลางอีกครั้งเพื่อดําเนินการอื่นๆตอไป
- ยืนยันในการสงขอมูล ไมปรับในสวนงบดําเนินการที่ไดมีการพิจารณาไปแลว
4.2.3 ความกาวหนาการดําเนินงาน CIO (นายเฉลิม ใจอุน หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตร สสจ.พะเยา)
รายงานความกาวหนาการดําเนินงานไตรมาสแรก เปนการเตรียมทีมในเรื่องการพัฒนาระบบ และงานวิชาการเขต
สุขภาพที่ 1 ตามภารกิจที่ตองดําเนินการทั้ง 2 กลุม คือดานพัฒนาคุณภาพขอมูล และพัฒนาระบบสารสนเทศ.
1. พัฒนาคุณภาพขอมูล ไดแก
1.1 คุณภาพเวชระเบียน
1.2 คุณภาพสาเหตุการตาย ตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข
1.3 คุณภาพขอมูล 43 แฟม จัดตั้งศูนยสารสนเทศระดับอําเภอ (District Health Informatics Center : DHIC)
โดยเนนการพัฒนาใหอําเภอมีศักยภาพในการดูแล กํากับ คุณภาพ (ครบถวน ถูกตอง ทันเวลา) ขอมูล

ของตนเอง และสามารถนําไปใชประโยชนได ภายในอําเภอ

/ 2. พัฒนาระบบ…
-72. พัฒนาระบบสารสนเทศ One Region One Data
2.1 พัฒนาศักยภาพทีม Admin เพื่อพัฒนาระบบ (Application web service)
2.2 พัฒนาสารสนเทศเขตสุขภาพที่ 1 เพื่อสนับสนุนขอมูลใหผูบริหาร ผูปฏิบัติงาน และ ประชาชน
สามารถเขาถึงขอมูลได โดยมอบหมายใหแตละจังหวัดพัฒนาโปรแกรมยอยตามประเด็นที่จังหวัดนั้น
การพัฒนาโปรแกรมยอยตามประเด็นที่จังหวัด
1. ระบบคืนขอมูล ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ตัวชี้วัด QOF : พัฒนาโดยทีมจังหวัดพะเยามีความกาวหนาในการ
พัฒนาระบบ 100 % แตรอขยายผลการใชงานใหครบทั้ง 8 จังหวัด
2. ระบบ CMI : พัฒนาโดยจังหวัดเชียงใหม มีความกาวหนาในการพัฒนาระบบตามเมนูรายการที่นําเสนอ 80 %
ทั้งนี้ยังมีปญหาในการสงขอมูล 12 แฟม ไมครบทุกสถานบริการ
3. ระบบ Intermediate care : พัฒนาโดยทีมจังหวัดแพร มีความกาวหนาในการพัฒนาระบบ 70 %
4. ระบบ PHR : พัฒนาโดยจังหวัดเชียงใหม มีการทดสอบระบบเชื่อมโยงทุกจังหวัด แตยังขาดระบบความปลอดภัย
ในการเขาถึงขอมูล และความชัดเจนในการใชงาน เนื่องจากระบบมีความซ้ําซอนกับระบบ Smart ID ของกระทรวง
5. ระบบ CHRO : พัฒนาโดยจังหวัดเชียงราย มีความกาวหนาในการพัฒนาระบบ 70 %
6. ระบบอื่น ๆ อยูระหวางการพัฒนา เชน ระบบ Thai refer (ลําปาง), COC (ลําปาง), PCC, (ลําพูน) CFO
(แมฮองสอน), EMR (พะเยา), ระบบติดตามแผนของ CIPO ตาง ๆ (สํานักงานเขตสุขภาพเปนผูพัฒนา)
แผนปฏิบัติการบริหารสารสนเทศ ป 61
1. พัฒนาคุณภาพขอมูล
- พัฒนาศักยภาพทีมตรวจสอบขอมูลเขตสุขภาพที่ 1 (งบสปสช.)
- ติดตามขอมูลคุณภาพสาเหตุการตายเขตสุขภาพที่ 1
- ประชุมคณะกรรมการ CIO เขตสุขภาพที่ 1
- ประชุมวิชาการ นําเสนอผลงาน DHDC/นวัตกรรม
2. พัฒนาระบบสารสนเทศเขต 1R1D
- พัฒนาศักยภาพเพื่อพัฒนาระบบ สารสนเทศเขต 1R1D
- ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรมยอย
3. พัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนขอมูล (HIE)
- ติดตาม PHR 8 จังหวัด ผานระบบ WEB conference
- ประชุมขยายผล วิธีใชโปรแกรม EMR ใหกับ 8 จังหวัด
- จดทะเบียนทีมพัฒนา IOS/Android Developer รายป ผานระบบ IOS/Android
การบั นทึ กข อมู ลผู ปวยเรื่ องวั คซี น 43 แฟ ม ป จจุ บันมี การติดตั้ งเวปไซต เพื่ อรวบรวมรายงาน 43 แฟ มจาก
สาธารณสุขจังหวัดทุกแหงไว ที่จังหวัดพะเยา เรียนผูบริหารขอความรวมมือรวบรวมขอมูลในการสงรายงาน 43 แฟม
โดยมี ก ารแจ งให ทุก โรงพยาบาลส งรายงาน 43 แฟ มเข าเวปไซต ของเขตสุ ขภาพที่ 1 เพื่ อร วมพั ฒนาระบบกั บที ม
โรงพยาบาลนครพิงค และจังหวัดเชียงใหมตอไป
เรื่องจัดตั้งเวป Service ใหทุกจังหวัดนําไปใชเพื่อสามารถดึงขอมูลไวเปนขอมูลกลาง และจะมีการพัฒนาเวปไซต
และฝากไวที่ Server ของแตละจังหวัดเพื่อบริหารจัดการและการนําขอมูลไปใช ขอ ใหผูบริหารติดตามจังหวัดจัดทําขอมูล
ใหครบทุกจังหวัดดวย
มติที่ประชุม - ขอติดตามกํากับเรื่องขอมูลที่ไมมีการตรวจสอบเนื่องจากเปนเรื่องที่สําคัญมอบผูบริหารชวยกํากับ
ติดตามขอมูลที่ยังไมครบถวน การกํากับติดตามขอมูลในสวนทีม CIO สิ่งสําคัญตองตอบโจทยการ

ใชบริการ และการนําขอมูลมาเพื่อบริหารจัดการ

/ - สํานักตรวจฯ …
-8- สํานักตรวจฯ มอบใหผูตรวจราชการรับผิดชอบคณะที่ 2 ในการตรวจราชการมีตัวชี้วัดที่นอกเหนือจาก
PA และService plan ซึ่งการตรวจราชการมีตัวชี้วัด 1 ตัวที่วัดการ Refer Out นอกเขตฯ สามารถดึง
ขอมูลไดรายละเอียดมากนอยเพียงใดเพื่อใชแลกเปลี่ยนกับ กบรส. ชวยติดตามขอมูลเนนรายละเอียด
ความแมนยํา เพื่อนํามาใชประโยชนในการบริหารจัดการ
4.3 CFO
4.3.1 ความกาวหนาการดําเนินงาน CFO (นพ.ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดลําปาง)
สถานการณการเงินการคลังของเขตสุขภาพที่ 1 ในภาพรวมขอมูลวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560
หนวยบริการที่ติดวิกฤตระดับ 7 จํานวน 10 แหง จากทั้งหมด 103 แหง คิดเปนรอยละ 9.8 ของหนวยบริการซึ่งเกิน
ขอตกลงของสวนกลางที่กําหนดไวที่ไมเกินรอยละ 8 ของหนวยบริการ หนวยบริการที่ติดวิกฤตระดับ 7 จํานวน 5 แหง
หนวยบริการที่ติดวิกฤตระดับ 6 จํานวน 11 แหง และหนวยบริการที่ติดวิกฤตระดับ 5 อยู 6 แหง
การวิเคราะหตนทุนเงินจัดสรร UC ในภาพรวมเขตฯ ไมเพียงพอเมื่อเทียบป 2560 เมื่อรวมเงิน Basic Payment
ทั้ง 3 กองทุนภาพรวมป 2560 มากกวาป 2559 เล็กนอย และมีการกระจายการจัดสรรทั้ง 7 จังหวัด ยกเวนในจังหวัด
แมฮองสอน การจัดสรรในป 2560 จากกองทุนเงินทั้ง 3 มีการปรับลดคาแรงเปนกองทุน OP เมื่อปรับลดคาแรงในสวน
OP คิดเปนสัดสวนกับคาแรง 53% โรงพยาบาลที่ต่ํากวาคาเฉลี่ยหักตนทุนคาแรงในกองทุน OP มากกวาคาเฉลี่ยเปนกลไก
การหักเงินเดือนที่สวนกลางคํานวณในการจัดสรรเงินในการหักคาแรงเปนผลมาจากการทํา Step Ladder
การกันเงิน QOF ในสวนเงินที่เหลือจะนํามาประมาณการณ การกันเงิน 1,500 ลานบาท แบงเปน 2 สวน เงิน
300 ลานบาทเก็บไวจัดสรรหลังไตรมาส 2 และ 3 สวนที่เหลือ 1,200 ลานบาทเพื่อปด Global ปลายป ยอดคงเหลือ
รายรับ OP, IP และPP นํามาจัดสรรใหเขตสุขภาพทั้ง 12 เขต เขตฯ 1 ไดรับการจัดสรร 148 ลานบาท เงินสวน 7,000
ลานบาทจะนําไปทํา Step Ladder และ K Factor ภายหลัง นําเรียน 3 ประเด็น ดังนี้
1. การประมาณการประกันรายรับ 85 % สําคัญที่ ชีทศูนยในการจัดสรรคํานวณจากสวนใด
2. CUP เปาหมาย 216 CUP เปนหนวยบริการที่มีเงินเดือนสูงแตมีเงินไมเพียงพอและนําเงินให CUP เพื่อใหมี
รายรับ 100% ซึ่งทําให CUP มีเงิน 3 ลานบาทในการบริหารจัดการที่เพียงพอ
3. การจัดสรรเงินเพิ่มเติมใหเขตฯ เพื่อใหเขตฯปรับเกลี่ย และเขตฯไดรับเงินเพิ่มรวมทั้งสิ้น 206 ลานบาท จาก
การประชุมคณะกรรมการ CFO มติการประชุมควรใหเงินชวยเหลือ และการการกันเงินภายในเขตฯ ไมควรจัดสรรให
ทั้งหมด เพื่อกันเงินให CUP ที่มีการบริหารจัดการที่ผิดพลาด ไดมีการปรึกษาผูบริหารเขตฯ โดยการกันเงิน 15 % จากเงิน
ที่ไดรับ 206 ลานบาท เปนยอดเงิน 30 ลานบาท ไมจัดสรรลงหนวยบริการ คงเหลือเงินจัดสรร 176 ลานบาท
มติที่ประชุม - การดําเนินการจัดสรรงบประมาณในป 2560 ของปที่ผานมา คงการจัดสรรตามเดิมกอน
- การปรับเกลี่ยงบประมาณในชวง Quarter 2 และ Quarter3 ใหนําเสนอในที่ประชุมผูบริหารดวย
- ประเด็นหารือในมติ อปสข. ใหแตละเขตฯตัดสินใจเรื่องการกันเงินโดย Maximum ไมเกิน 15 % และ
เรื่องระเบียบที่ไมชัดเจน กระทรวงสาธารณสุขจะดําเนินการสงหนังสือเพื่อให สปสช. อนุมัติ ถามีการจัดสรร
จะแจงใหทราบอีกครั้ง ถาไมผานการอนุมัติจาก สปสช. การจัดสรรโดยการฝากเงินไวที่จังหวัดเชียงราย
และจังหวัดลําปาง
- ใหนพ.สจจ.และทีม CFO ทุกจังหวัดดูขอมูลจากโปรแกรม HPR gxHoการแลกเปลี่ยนขอมูลเพื่อประกอบ
เปนแนวทางการจัดสรรป 2561 และโรงพยาบาลที่ติดวิกฤตระดับ 4 - 7 ตรวจสอบบัญชีและใหมีการ
รายงานเพื่อตรวจสอบขอมูลของตัวเอง
4.3.2 การติดตามการใชจายงบลงทุน ประจําปงบประมาณ 2561 (นายธีระศักดิ์ วงศใหญ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ)

มาตรการกํากับติดตามเรื่องงบลงทุนป 2561 สัปดาหที่ 2 ของเดือนพฤศจิกายน 2560 สวนกลางกําหนดใหการ
จัดซื้อจัดจางตองลงนามในเดือนธันวาคม 2560 สถานการณของเขตสุขภาพที่ 1 รายการครุภัณฑ 101 รายการที่ไดรับ
งบจาก สบส. และงบภาค 471 รายการ พบวา จังหวัดเชียงใหม ลําพูน และแมฮองสอนครุภัณฑคาดวาทันเวลา
/ ในการจัดซื้อ…
-9ในการจัดซื้อจัดจาง สวนที่เหลือคาดวาไมทันในการจัดซื้อจัดจาง รายการสิ่งกอสรางปเดียว 5 รายการ ทันเวลา 4 รายการ
ไม ทันเวลา 1 รายการ สิ่ งกอสร างผู กพัน 3 รายการไมทันเวลา เนื่ องจากกระบวนการพั สดุ ลาช าจากผูลงนามอนุ มัติ
สิ่งกอสรางทั้ง 8 รายการ พบวารายการของโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห โรงพยาบาลเชียงคํา รพสต.ยางเนิ้ง และ
โรงพยาบาลวันจันทรฯ ราคาทองถิ่นสูงกวางบจัดสรรที่สงมา สวนโรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร โรงพยาบาลปาย และ
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห สามารถดําเนินการได
การบริหารจัดการงบลงทุน ปงบประมาณ 2561 มีหนังสือจากสํานักงบประมาณฯ ไดกําหนดแนวทางการปฏิบัติ
การดํ าเนิ นการรายการก อหนี้ ผูกพั นข ามป งบประมาณ และแนวทางการดํ าเนิ นการกรณี ราคากลางจั งหวั ด รายการ
สิ่งกอสรางอาคารสูงกวางบประมาณรายจาย เสนอผูบริหารเพื่อทราบ และเรงรัดการดําเนินงานภายใตกรอบระยะเวลา
เดือนธันวาคม 2560 ในการลงนามสัญญาครุภัณฑและสิ่งกอสรางทุกรายการ และสัปดาหที่ 3 จะทําการติดตาม เรงรัด
กํากับสิ่งกอสราง 5 รายการที่ไมทันเวลา และรายการครุภัณฑของ 5 จังหวัดที่เหลือ
มติที่ประชุม - ใหนพ.สสจ. แตละจังหวัดติดตามเรื่องงบลงทุนในกรณีที่ไมทันเวลา และสวนที่ลาชาใหทบทวนเรื่องกระบวนการ
และระเบียบของงบลงทุน
- รายงานการกอหนี้ผูกพันที่มีมากกวา 1 ป กรณีที่ไมทราบผลและเกิน 1 ปใหสงรายการไปที่สํานักงบประมาณ
พิจารณาควบคูกับการจัดซื้อจัดจาง ใหนพ.สสจ.และทีมงานกับกําติดตามเรื่องนี้ดวย
4.4 CHRO
4.4.1 ขอมูลการจางงานคนพิการใหทํางานในหนวยงานของกระทรวงสาธารณสุข (ในเขตสุขภาพที่ 1)
(นายสยามราชย ฟูเจริญกัลยา นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ)
เรงรัดการจางงานผูพิการตามมติ ครม. วันที่ 27 ตุลาคม 2558 อนุมัติใหหนวยงานของรัฐ จางผูพิการเขาทํางาน
ในอัตราสวนผูพิการ 1 คน ตอบุคลากร 100 คน ตาม พรบ. สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย และผูพิการ ให
ครบถวนภายในปงบประมาณ 2561 จากสถานการณปจจุบันของกระทรวงสาธารณสุขสามารถจางได รอยละ 15.49
และเขตสุขภาพที่ 1 เปาหมายการจางงานผูพิการ 220 คน ปจจุบันมีการจางงานแลว 108 คน คิดเปนอัตราสวน 49.5
% คางที่ตองจาง 112 คน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีหนังสือแจงผูตรวจราชการเขตสุขภาพ ทุกเขต ใหเรงรัด
การจางงานผูพิการตามแนวทางที่กระทรวงฯ กําหนด และรายงานขอมุลการจางผูพิการใหกระทรวงฯ ทุก 3 เดือน
มติที่ประชุม ใหจังหวัดและผูบริหารทุกสวนราชการ เรงรัดการจางงานคนพิการตามเกณฑที่ขอความรวมมือในสวน
ของภาครัฐ โดยจางเปนรายเดือน หรือจางเหมาตามความเหมาะสม และใหรายงานขอมูลการจางผูพิการ
เขาสวนกลางทุก 3 เดือน
4.4.2 แนวทางการแกไขปญหาการขาดแคลนนักรังสีการแพทย
(นายสยามราชย ฟูเจริญกัลยา นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ)
การแกปญหาการขาดแคลนนักรังสีการแพทยในหนวยบริการสาธารณสุข ไดมีการประชุมสรุปสถานการณการขาด
แคลนนักรังสีการแพทยของกระทรวงฯตามกรอบขั้นต่ํา และสถานการณของเขตสุขภาพที่ 1 ตามกรอบขั้นต่ําควรมีนักรังสี
การแพทย และเจาพนักงานรังสีการแพทยทั้งหมด 252 คน ปจจุบันมีการปฏิบัติงาน 227 คน ขาด 38 คน จากปญหาที่พบ
กระทรวงฯ มอบใหงาน CHRO เขตฯ ดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ดังนี้
1. พิ จารณาวางตํ าแหน งนั กรั งสี การแพทย 1 – 5 อั ตรา เพื่ อรองรั บนั กศึกษาป ที่ 4 ที่ จะจบการศึ กษา โดย
พิจารณาวางตําแหนง หรือเปลี่ยนตําแหน ง และพิจารณาโรงพยาบาล หรื อ Node ของโรงพยาบาลที่คิดว านักรังสี
การแพทยสามารถปฏิบัติงานได

2. ใหเขตฯ หาโรงพยาบาลที่เปนหนวยงานใหทุนนักศึกษาปที่ 1 ที่จะไปเรียนหลักสูตรนักรังสีการแพทย 1 - 5
อัตรา เพื่อสงขอมูลใหสวนกลางภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
ทีม CHRO จะมีการนัดประชุม VDO Conference วันที่ 13 – 15 พฤศจิกายน 2560 เพื่อหารือผูบริหารระดับจังหวัด
ผูรับผิดชอบงาน CHRO และตัวแทนนักรังสีการแพทย เรื่องการดําเนินการตามที่กระทรวงฯมอบหมาย
/ มติที่ประชุม…
-10มติที่ประชุม

ติดตามการประชุม VDO conference เพื่อหาแนวทางใหผูบริหารทราบเรื่องที่กระทรวงสาธารณสุข
จัดสรรตําแหนงนักรังสีการแพทยเพื่อหาสถานที่ลงปฏิบัติงานซึ่งตองพิจารณาสวนขาดตามที่จําเปน
ขอใหผูบริหารแตละจังหวัดติดตาม

4.5 CSO
4.5.1 การดําเนินงานมหัศจรรย 1000 วันแรกของชีวิต เขตสุขภาพที่ 1
โครงการมหัศจรรย 1,000 วันแรกของชีวิต เปนโครงการที่สําคัญระดับประเทศ โดยเปดโครงการที่เขตสุขภาพที่
1 ในเวที ครม.สัญจร ชวงเดือนมกราคม 2561 โดยโครงการดังกลาวไมใชแคตอบโจทยในการสรางคนเพื่อชาติ แตตอบ
โจทยของประเทศในเรื่องคุณภาพชีวิตตามตัวชี้วัดเพื่อเทียบเคียงนาๆ ประเทศ กนอบแนวคิดของเขตฯ 1 ตองการใหเด็ก
ลานนา เกง ดี มี สุข ซึ่งวัด Out come เรื่องพัฒนาการสมวัย สุขภาพสมสวน และ Headquarters (H.Q.) กลไกการ
ขับเคลื่อนระดับเขต ใชกลไก MCH Board รวมกับ Cluster MCH และ Cluster สาขาปฐมภูมิ และการขับเคลื่อนระดับ
จังหวัด ระดับอําเภอ ชุมชน หมูบาน ถึงระดับครอบครัว โดยใชกลไกของหลายภาคสวนรวมพิจารณารางเปาประสงคที่ตอง
ดําเนินการในแตละชวงวัย โดยเปนกรอบแบบกวางๆ ตามพื้นที่การดําเนินการตามขอตกลงรวมกันของทุกจังหวัด 103
อําเภอ โดยพัฒนาใหมีตําบลตนแบบอยางนอย 1 ตําบล ตอ 1 อําเภอ มีแนวทางการดําเนินงานแลว และการกํากับติดตาม
จะทําในระดับเขต โดย Cluster MCH และ Cluster สาขาปฐมภูมิรายงานความกาวหนาตอคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 1
ทุก 2 เดือน และการติดตามระดับจังหวัด และอําเภอโดย MCH และผูรับผิดชอบ DHC เยี่ยมเสริมพลังอําเภอ และมีทีม
ประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัดเพื่อดําเนินการความกาวหนาเดือนละ 2 ครั้ง และ พอ. มีการติดตามและรายงานผลใน
การประชุม พชอ. นําเรียนวาการดําเนินงาน และการขับเคลื่อนดังกลาวไดเสนอผูบริหาร แตมีการทํางานกอนรับนโยบาย
จากผูตรวจราชการ และจะจัดเวทีสําหรับทุกภาคสวนเพื่อถายทอดนโยบายระดับเขตฯ ในชวงเดือน ธันวาคม 2560
มติที่ประชุม - แนวทางใหผูรับผิดชอบที่เขียนโครงการเรื่องการดําเนินงานมหัศจรรย 1000 วันแรกของชีวิต โดยปรับ
เขากับการพัฒนาคน พัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคมเพื่อใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการขับเคลื่อนงาน
- กระทรวงฯใหสรุปและนําเสนอผลงานเดนในภาพเขตสุขภาพเพื่อเสนอในที่ประชุมผูบริหารระดับสูง
กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 ใหความสําคัญเรื่องแมและเด็กเนื่องจากมีแผนที่ตองดําเนินการตอ
ใหทีม Cluster MCHB และ ปฐมภูมิ สรุปรายงานผลการดําเนินงานรวมกับคณะผูบริหารรวมเสนอแนะเพิ่มเติม
4.5.2 การติดตามผลการดําเนินงาน Long Term Care
จากประเด็น สปสช. รายงานในการประชุมผูบริหารของกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการดําเนินงาน Long Term
Care ของเขตสุขภาพที่ 1 เปนอันดับ 2 ประเด็นอยูที่เรื่อง Care plan ที่ยังไมมีการดําเนินการ ใหกํากับเรื่อง Care plan
ของเขตสุขภาพที่ 1
มติที่ประชุม - ใหกํากับติดตามเรื่อง Care plan ในการสงทีม Care plan รวมงานกับสวนทองถิ่นตามที่ สปสช.ติดตาม
การดําเนินงาน Long term care เขตฯ แตภาพรวมการดําเนินงานอยูในระดับที่ดี
- ประเด็นการเบิกจายผานคณะกรรมการ Long term care ภายในจังหวัดขอใหมีผูตรวจสอบ และการ
เบิกจายตองถูกตองตามระเบียบที่กําหนดไว
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพือ่ พิจารณา
5.1 COO

5.1.1 พิจารณาแผนงานโครงการที่ไดรับงบประมาณ PPA ประจําปงบประมาณ 2561 เขตสุขภาพที่ 1
(นพ.พงษศักดิ์ โสภณ รองผูอํานวยการสํานักงานเขตสุขภาพที่ 1)
แผนงานโครงการงบประมาณ PPA ป 2561 งบประมาณจัดสรรวงเงิน 21 ลาน ขอความเห็นชอบมติประชุม
คณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 1 พิจารณาเพื่อนําเสนอในการประชุมคณะกรรมการ สปสช. เรื่องงบประมาณ PPA ประจําป
งบประมาณ 2561 เขตสุขภาพที่ 1 ตอไป
/ ประเด็นรูปแบบ…
-11ประเด็นรูปแบบโครงการ 11 โครงการ โดยเสนอประเด็นตามกลุมวัย ดังนี้
1. การลดการตายของมารดาและปองกันการคลอดกอนกําหนด
2. การสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
3. การสงเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ไมพึงประสงคเพื่อลด NCD ในกลุมวัยทํางาน
4. การสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ
5. การปองกันและควบคุมโรควัณโรคในกลุมเสี่ยง
6. การปองกันโรคพยาธิใบไมตับ และมะเร็งทอน้ําดี
มติที่ประชุม - เห็นชอบ และแกไขดังนี้ เรื่องการสงเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงคเพื่อลด NCD ในกลุมวัยทํางาน
(สถานประกอบการ โรงงาน ) ใหตัดในสวนของกลุมวัยทํางาน (สถานประกอบการ โรงงาน) ออก
- เปลี่ยนแปลงประเด็นการปองกันปญหาโรคพยาธิใบไมในตับและมะเร็งทอน้ําดี เปน เรื่องการคุมครอง
ผูบริโภคดานยาและผลิตภัณฑสุขภาพ แทน
เพื่อนําเสนอในที่ประชุม สปสช. งบ PPA วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560
5.1.2 พิจารณาตัวชี้วัด QOF ประจําปงบประมาณ 2561 เขตสุขภาพที่ 1
(นพ.พงษศักดิ์ โสภณ รองผูอํานวยการสํานักงานเขตสุขภาพที่ 1)
QOF เปนตัวชี้วัดจายผลงานคุณภาพ ซึ่งเปนตัวชี้วัดจากสวนกลางของ สปสช.รวมกับกระทรวงสาธารณสุข โดยให
เสนอตัวชี้วัดของเขตฯ ไมเกิน 5 ตัวชี้วัด เนนปญหาในพื้นทีเ่ ขตสุขภาพที่ 1
ตัวชี้วัด QOF ป 2561 ระดับเขต 2 ตัวชี้วัด 5 รายการ ดังนี้
ลําดับ
1.
2.

รายการตัวชีว้ ดั เพิ่มเติม
รอยละการสํารวจ ADL และติดตามเยีย่ มบาน ในผูส ูงอายุ
1.1 รอยละของผูสูงอายุไดรับการประเมิน ADL ตามเกณฑ
1.2 รอยละของผูสูงอายุติดบานติดเตียง ไดรับการทํา care plan ตามเกณฑ
รอยละการประเมิน กระตุน และติดตามพัฒนาการในเด็กกลุม อายุ ๙, ๑๘, ๓๐, ๔๒ เดือน
2.1 เด็กอายุ 9, 18, 30, 42 เดือน ไดรับการประเมินพัฒนาการ
2.2 เด็กอายุ 9, 18, 30, 42 เดือน ไดรับการประเมินพัฒนาการ และพบเด็กสงสัยลาชา
2.3 เด็กพัฒนาการสงสัยลาชา ไดรับการกระตุน และติดตาม ภายใน 30 วัน

มติที่ประชุม

สัดสวน
60
40
40
30
30

เสนอ 2 ตัวชี้วัด 5 รายการ ในสวนภาพรวมของเขตสุขภาพที่ 1 เรื่อง QOF สวนตัวชี้วดั ของ สปสช.
และกระทรวงสาธารณสุขวางตัวชี้วัดเพื่อรองรับใหทําเฉพาะเรื่องที่ดําเนินการไดและตั้งตัวชี้วัดไมยาก
เพื่องายตอการดําเนินการ

5.2 CIO
5.2.1 การดําเนินงานโครงการที่ไดรับสนับสนุนงบประมาณ PPA ป 2560
งบ PPA ป 2560 ตามกลุมวัย ไดนําโครงการจาการทําแผนยุทธศาสตรเขตฯ ที่มีงบประมาณไมเพียงพอ โดย
แผนงานโครงการใดที่สามารถใชงบประมาณ PPA ได ใหรางโครงการขอสนับสนุนงบจาก งบ PPA

โครงการที่ไดรับสนับสนุนงบ (PPA) ระดับเขตสุขภาพ ปงบประมาณ 2560
1. โครงการปองกันการคลอดกอนกําหนด
2.โครงการสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
3. โครงการคัดกรองมะเร็งลําไสใหญและทวารหนักในประชากรกลุมเสี่ยง
/ 4. โครงการ…
-124. โครงการปองกันและควบคุมโรควัณโรคในเรือนจํา
5. โครงการสงเสริมสุขภาพเพื่อปองกันการหกลมในผูสูงอายุโดยคลินิกหมอครอบครัว
โดยมีผูรับผิดชอบแตละโครงการเปนแกนหลักจัดทําโครงการและจัดสรรเงินไปตามพื้นที่ ปญหาการดําเนินงานไม
เปนไปตามเปาหมาย เนื่องจาก สปสช. โอนเงินจัดสรรมีความลาชา บางประเด็นมีการดําเนินการไปกอน บางประเด็นยังไม
มีการดําเนินการ ฝากใหแตละจังหวัดเรงดําเนินการ และสงผลสรุปใหผูประสานแตละโครงการเพื่อสรุปเปนภาพรวมของ
เขตฯ ในเรื่องประมาณ PPA ป 2560 และสงให สปสช. ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ 2561
มติที่ประชุม ใหแตละจังหวัดสรุปผลการดําเนินงานใหกับผูประสานในแตละโครงการเพื่อสรุปภาพรวมของเขตฯ และ
สงรายงานการดําเนินงานให สปสช. เพื่อเบิกจายงบในสวนที่เหลือ
5.2.2 แผนงานโครงการ เขตสุขภาพที่ 1 ปงบประมาณ 2561
สืบเนื่องการนําเสนอแผนเขตสุขภาพที่ 1 จากการทําแผนปงบประมาณ 2561 มีขอสรุปแผนงานโครงการ เขต
สุขภาพที่ 1 เนนเปน 7 Cluster 2 Special Issue และกําหนดผูรับผิดชอบแตละ Cluster ออกมาเปน House Model
ภายใต HR 1 Vip Model โดยตั้งเปาหมาย One cluster One innovation โดยมี CIO CHRO CFO และ CSO เปนฐาน
ในการดําเนินงาน และมีโครงสรางกลไกการขับเคลื่อนซึ่งมีการแบงการทํางานของแตละ C นอกเหนือจาก Cluster และ
Special Issue จะเปน Service plan สาขาตางๆ เพื่อบูรณางานรวมกัน Time line การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการแบบ
บูรณาการอยูชวงการเสนอ และถายทอดแผนฯ และกําหนด Supervision team เพื่อติดตาม Cluster และทําหนาที่ใน
การเปนผูปฏิบัติในทีมตรวจและนิเทศงานเพื่อวิเคราะหประมวลในการจัดทําแผน ป 2562
การดํ าเนิ นการอยู ที่ขั้นตอนแต งตั้ งคณะกรรมการแต ละ Cluster และคณะทํ างาน เพื่ อให แต ละ Cluster
มีการประชุม ทบทวน และบูรณาการแผนงานโครงการที่ไดมีการรางโครงการในการจัดทําแผนยุทธศาสตร ป 2561 และ
รวมพิจารณาปรับ และบริหารจัดการในสวนงบประมาณที่เสนอของบประมาณมาตามความเหมาะสม
เรื่อง PA ป 2561 ที่มีการดําเนินการนําเสนอแตละประเด็นจะมีการหารืออีกครั้ง เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง
ผูรับผิดชอบ โดยจะทําการทบทวนใหมในบางรายจังหวัดที่มีการเปลี่ยนแปลง
มติที่ประชุม - ใหแตละ Cluster ทบทวนคําสั่งคณะทํางานเพื่อเสนอใหผูตรวจราชการ ลงนามคําสั่ง เพื่อขับเคลื่อน
การทํางานตามแผนแตละ Cluster
- ใหคณะกรรมการแตละ Cluster ทบทวนแผนการดําเนินงานและการบรูณาการ แลวนํามาเสนอให
ผูบริหารอีกครั้งและมีการกําหนดหลักเกณฑการเบิกจายโดยเนนการจัดประชุมที่สถานที่ราชการ
- การกํากับติดตามบางจังหวัดที่มีปญหา ใหตั้งทีมวิเคราะหปญหาแลวชี้แจงใหคณะตรวจราชการ เพื่อ
คณะตรวจราชการกํากับติดตาม โดยตั้งทีมและเพิ่มเติมบทบาทหนาที่ในแตละ Cluster โดยที่
คณะทํางาน Super vision team ทําหนาที่ ในการติดตามกํากับการดําเนินงานดวย คําสั่ง
คณะกรรมการแตละ Cluster ใหทีมเลขา สํานักงานเขตเพิ่มเติมในสวนบทบาทหนาที่ดวย
- การบริหารจัดการงบประมาณ ใหบางแผนงานใชงบประมาณ PPA
- ใหทีมคณะกรรรมการวิเคราะหรายละเอียดโครงการเสนอสงใหผูตรวจราชการพิจารณาและลงนามตอไป
- ประเด็น PA กรณีที่มี Service plan และทีม Cluster รับผิดชอบ ใหทีม Cluster เปนผูรับผิดชอบใน
PA และทบทวนคําสั่ง
5.3 CFO

-

/ 5.4 CHRO …
-135.4 CHRO
5.4.1 การขอใชตําแหนงวางของสวนราชการ ในเขตสุขภาพที่ 1
- การขอใชตําแหนงวางของสวนราชการ ในเขตสุขภาพที่ 1 จํานวน 9 อัตรา กรณีผูตรวจราชการเปนผูมีอํานาจใน
การพิจารณาการใชตําแหนงวาง

มติที่ประชุม

เห็นชอบใหดําเนินการ แลวเสนอผูวาราชการจังหวัดตอไป

- การขอใชตําแหนงวางของสวนราชการ ที่ตองขอไป สป. ในเขตสุขภาพที่ 1 จํานวน 3 อัตรา
กรณีตําแหนงสายงานที่ตองขอใชตําแหนงไปยัง สป. โดยผานความเห็นชอบของเขตสุขภาพ

มติที่ประชุม

เห็นชอบใหดําเนินการสง สป. ดําเนินการตอไป

5.4.2 การขออนุมัติลูกจางชั่วคราวรายเดือน เกินกรอบ FTE 80 % แตไมเกิน 100 % จํานวน 2 อัตรา

มติที่ประชุม
5.5 CSO

ให สสจ.ตรวจสอบรายละเอียดของขอมูล หลักเกณฑกรอบอัตรากําลังและการเทียบอัตราเงินเดือน
นําเขาวาระประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 1 เพื่อพิจารณาในครั้งตอไป

5.5.1 การจัดทําคําของบประมาณประจําป 2562 ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอใหเขตสุขภาพที่ 1 พิจารณาความสอดคลองของแผนคําของบประมาณ ของโรงพยาบาล
สมเด็ จพระยุ พราช ในเขตฯ กั บแผนพั ฒนาระบบบริ การสุ ขภาพ ( Service Plan) ทั้ งรายการสิ่ งก อสร าง และครุ ภั ณฑ
โดยใหความเห็นประกอบการพิจารณา เพื่อสงกองยุทธศาสตรและแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข ภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2560
ประกอบดวย
/ 1. โรงพยาบาล …
-141. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ จังหวัดเชียงราย
2. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปว จังหวัดนาน
3. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดนชัย จังหวัดแพร
มติที่ประชุม ใหจังหวัดเชียงราย นาน และแพร พิจารณาความจําเปน ความคุมคา ตามความสอดคลองกับการพัฒนา
ระบบบริการ Service plan ในจังหวัด เพื่อตรวจสอบทบทวนขอมูลตามขอเท็จจริง แลวสงกลับ
เขตสุขภาพที่ 1 เพื่อดําเนินการตอไป
5.5.2 การดําเนินงานมหัศจรรย 1000 วันแรกของชีวิต เขตสุขภาพที่ 1
สืบเนื่องการนําเสนอการดําเนินงานมหัศจรรย 1000 วันแรกของชีวิต เขตสุขภาพที่ 1 ขอพิจารณารางกรอบ
แนวคิด แนวทางการขับเคลื่อนโครงการมหัศจรรย 1000 วันแรกของชีวิต และการประชุมเชิงปฏิบัติการสําหรับทุกภาค
สวนเพื่อถายทอดนโยบายระดับเขตฯ ในชวงเดือน ธันวาคม 2560
มติที่ประชุม เห็นชอบการดําเนินการที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ 6
6.1 สํานักงานเขตสุขภาพที่ 1
6.2 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
6.3 ศูนยวิชาการ/โรงพยาบาลในกรม
6.4 คณะกรรมการตาง ๆ
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

