
สรุปมต ิและขอสั่งการ 
ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 1 ครั้งที่ 1/2561 
วันที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 15.30 - 17.00 น. 

ณ หองประชุม C71 อาคารผูปวยนอกและฉุกเฉิน ชั้น 7  โรงพยาบาลนครพิงค 
ตําบลดอนแกว อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 

******************************** 
 

ระเบียบวาระ/เรื่อง มติ/ขอสั่งการ 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องประธานแจงที่ประชุมทราบ 
1.1 ประเด็นช้ีแจงการประชุมระดับกระทรวง
สาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 การบริหารจัดการโรควัณโรค 
 
 
 
 
 
 
 
1.3 การวางระบบการขับเคล่ือน service plan ป 
2561 เนน 4 เร่ือง 
 - มหัศจรรย 1,000 วันแรกของชีวิต เนน 6 ประเด็น  
     1. แมตาย, การเย่ียมเสริมพลัง, การคัดกรองหญิง
ต้ังครรภ  
     2. Anemia Pregnancy  

 
- ใหทบทวนประเด็นท่ีสําคัญจากการช้ีแจงผานชองทาง Line ผูบริหาร 
เรื่องประเด็นการปฏิรูปท้ัง 4 กลุมเพ่ือทราบในเร่ืองของกรอบแนวคิดการ
ดําเนินการตาง  ๆ 
 * ประเด็น NHPB และ RHPB รายละเอียดในสวนคณะกรรมการ และ
รูปแบบเปนอยางไร เปนความเห็นในท่ีประชุมการนํา 3 คณะรวมกันเปน 
RHPB ซ่ึงไมมีรูปแบบ กรอบแนวคิดตองมีการปรับ NHPB และเลือกเร่ืองท่ี
สําคัญ โดยมีคณะกรรมการกล่ันกรองซ่ึงตองปรับบทบาทในระดับสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยตองเปนกองยุทธศาสตรและแผนงาน     
ดูแลในเร่ืองน้ี 
 * ประเด็นการปรับโครงสรางของกรม โดยคณะรัฐมนตรีจะทําการเย่ียมทุก
กรม เพ่ือใหเสนอการปฏิรูปของแตละกรม และการปรับบทบาทของ
โรงพยาบาลท่ีอยูในกรมตางๆ และการมี NHPB และ RHPB มองถึงการนํา
สถานบริการออกจาก สป. ตองมีการปฏิรูปและวางกรอบใหเห็นทิศทาง 
 * ประเด็นสารสนเทศ ไมมีการปฏิรูปแตเนนการพัฒนาใหชัดเจนและดีมากข้ึน 
 * ประเด็นดานกําลังคน ใหมองกําลังคนระบบ ไมมองเฉพาะภายในระบบ
ของ สป. อยางเดียว  
 * ประเด็นการเงินการคลังมีแนวคิดท่ีชัดเจนแตการแปลงสูการปฏิบัติเปน
อยางไร และการนํา Six Building Box เปนแนวทาง การดูเรื่อง Service 
Delivery  และเร่ืองการจายเงินใหสถานบริการตองมีการปฏิรูป 
- ปญหาการตายจากโรควัณโรคมีอัตราท่ีสูงการแกปญหา ตองมองเรื่องการ
คัดกรอง การดําเนินงานตองจํากัดกลุมเปาหมายในการคัดกรองเปนจุด  ๆ
หรือจํากัดในกลุมอายุเกิน 65 ป ท่ีเปนโรคเบาหวาน โรคหัวใจ ในกลุม 
COPD ทําใหพบจํานวนผูปวยมากกวา 
- การคัดกรองแบบ Gyn expert ทุกจังหวัดตองมีการดําเนินงาน เน่ืองจาก
เขตสุขภาพท่ี 1  มีผลการคัดกรองนอย การคัดกรองแบบ Gyn expert 
สามารถบอกเช้ือด้ือยาได และไมเสียคาใชจาย มอบประธาน Sevice plan 
สาขาวัณโรคปรึกษาทีมงานระดับเขตฯ  
- ใหสรุปรวบรวมและแลกเปล่ียนในแตละจังหวัดเพ่ือขับเคล่ือนงาน 
 
- มอบโรงพยาบาลพะเยา 
 
 
 



     3. Preterm และ LBW  
     4. Exclusive Breastfeeding  
     5. DSPM  
     6. ภาวะซีดในเด็กปฐมวัย 
 - ระบบบริการในพ้ืนท่ีสูง เขาถึงยาก 
 - Health Literacy : General Key Message 66 ขอ 
ใชในการประเมินและการส่ือสาร เพ่ือปรับเปล่ียน
พฤติกรรมใหเกิดความรอบรูดานสุขภาพ  
 - Digital Transformation  

 

 
 
 

 
- มอบจังหวัดแมฮองสอน และเชียงใหม  
- มอบ กรมอนามัย 
 
 
- มอบ สสจ.พะเยา 
 

ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการเขตสุขภาพท่ี 1 คร้ังท่ี 7/2560  
วันท่ี 9 พฤศจิกายน 2560 

รับรองรายงานการประชุม 
(หากมีประเด็นแก ไขเพ่ิมเติมใหประสานทีมเลขาฯ จากสํานักงาน          
เขตสุขภาพท่ี 1) 
 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 
 
 

 
- 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ 
4.1 COO  
 
 

 
- 

4.2 CIO  
    
 

-  

4.3 CFO  
   4.3.1 วิกฤตทางการเงินการคลังไตรมาสท่ี 1  และ
การกํากับติดตาม LOI 
 
 
 
 
 
 

 
- ใหผูบริหารกํากับติดตามการจัดการตามมาตรการของคณะกรรมการ 
CFO และใหความสําคัญการบริหารจัดการ ติดตามการใชงบประมาณเรื่อง
งบลงทุนของกลุมโรงพยาบาลจังหวัดซ่ึงภาพรวมยังไมมีความคืบหนาท้ัง
ส่ิงกอสราง และครุภัณฑ และในสวนของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ชวย
เรงรัดเน่ืองจากมีความลาชาต้ังแตเ ร่ืองกอหน้ีผูกพัน ลงนามสัญญา        
และการดําเนินการ ในภาพรวมไมถึง 20% และการวางแผนการ
ดําเนินงานในป 2562 

4.4 CHRO  
  4.4.1 งบเงินอุดหนุนพัฒนาศักยภาพบุคลากรรองรับ 
Service Plan ป พ.ศ 2561 
 
   4.4.2 สรุปการประชุมคณะกรรมการพิจารณาพ้ืนท่ี
เพ่ือการยายหมุนเวียนแพทย ทันตแพทย เภสัชกร และ
เพ่ือจัดสรรแพทย ทันตแพทย เภสัชกร ผูทําสัญญาของ
กระทรวงสาธารณสุข 
 

 
- ใหผูรับผิดชอบแตละโครงการท่ีเหลือรีบดําเนินการและสงโครงการเพ่ือ
อนุมัติ โดยสงมาท่ีสํานักงานเขตสุขภาพท่ี 1 และการติดตามการดําเนิน
โครงการจะมีการกํากับติดตามผูรับผิดชอบโครงการทุกวันท่ี 5 ของเดือน 
- กรณีการฝกท่ีจังหวัดแพรเม่ือครบปท่ี 2 และปท่ี 3 ควรมีการกําหนด
สถานท่ีฝกเน่ืองจากวาจะไมมีแพทยเลือกสถานท่ีฝก 
- กรณีการแจงสถานท่ีฝกแลวสถานการณเปล่ียนแปลงควรใหผูตรวจ
ราชการพิจารณากําหนดสถานท่ีฝก แลวปฏิบัติตามคําส่ังใหปฏิบัติราชการ
ในแตละสถานท่ีฝก 



4.5 CSO  
   4.5.1 สาขาแพทยแผนไทย เร่ืองโรงงานผลิตยา
สมุนไพรสนับสนุนเขตสุขภาพท่ี1 
 
   4.5.2 Cluster COC นําเสนอผลการดําเนินงานและ
เรงรัดการดําเนินงาน 

 
 

 
- ควรมีการผลิตยาใหเปน Product และทําใหถูกลงตามแผนท่ีวางไว ขอ
ความรวมมือการใชยาสมุนไพรเพ่ิมข้ึนในบางจังหวัดท่ีมีการใชนอย และ
ขอใหจังหวัดท่ีมีโรงงานผลิตยาสมุนไพรทําใหผานตามมาตรฐาน GMP  
- ใหทุกจังหวัดท่ีไมมี Care plan กํากับติดตามใหสง Care plan และการ
เบิกจายเปนเร่ืองขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน สวนไมมีการเบิกจาย
ข้ึนอยูกับผูวาราชการจังหวัดของแตละจังหวัดในการส่ังการในการถอนการ
เบิกจายเงิน และการเปล่ียนการเบิกจายจากทองถ่ินเปน สป.  
- การสง Care plan ตองทําหนังสือปะหนาถึงนายกฯของแตละทองถ่ินถือ
วาเปนการสง Care plan ท่ีสมบูรณ 
- ป 2559 จังหวัดเชียงใหมและจังหวัดเชียงรายใหดําเนินการจัดสง Care 
plan จํานวนตามท่ีกําหนด 
- การดําเนินการสง Care plan ป 2560 ใหทําเหมือนป 2559 เพ่ือ
นําไปสูการแกไขปญหาตอไป 
 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 
5.1 COO  
   5.5.1 โอนงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ
ดานสุขภาพแรงงานตางดาวและเหย่ือการคามนุษย 
 

 
 
- มอบหมายการดําเนินงานสวนของงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการดานสุขภาพแรงงานตางดาวและเหย่ือการคามนุษย ใหจังหวัดเชียงราย
ดําเนินการ 
 

5.2 CIO  
  5.2.1 พิจารณางบประมาณสนับสนุนการดําเนินงาน
ตามแผนโครงการระดับเขต ปงบประมาณ 2561 
(งบประมาณสํานักงานเขตสุขภาพท่ี 1 และงบ PPA) 
 

 
- งบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนโครงการระดับเขต 
ปงบประมาณ 2561 งบประมาณสํานักงานเขตสุขภาพท่ี 1 ผูตรวจ
ราชการฯ จะดําเนินการติดตามงบฯ สวนการบริหารจัดการและการ
ดําเนินงานจะแจงใหทราบอีกคร้ัง 
 

5.3 CFO  
 
 

- 

5.4 CHRO  
   5.4.1 การขอใชตําแหนงวางของสวนราชการ ในเขต
สุขภาพท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- การขอใชตําแหนงวางของสวนราชการ ในเขตสุขภาพท่ี 1  
จํานวน 3 อัตรา ผูตรวจราชการเปนผูมีอํานาจในการพิจารณา 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 
- การขอใชตําแหนงวางของสวนราชการ ท่ีตองขอไป สป. ในเขตสุขภาพท่ี 
1 จํานวน 8 อัตรา โดยผานความเห็นชอบของคณะกรรมการเขตสุขภาพ 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบ การขอใชตําแหนงวางของสวนราชการ 7 อัตรา 
ยกเวน ตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุข ของสสจ.พะเยา ตองมีเหตุผลและ
ขอมูลประกอบท่ีชัดเจนแลวนําเขาเสนอในท่ีประชุมอีกคร้ัง 
- การขอรับจัดสรรตําแหนง 3 อัตรา 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 
 



    5.4.2 การขอปรับปรุงตําแหนง/เปล่ียนสายงาน 
 
 
    5.4.3 การขออนุมัติลูกจางช่ัวคราวรายเดือน เกินกรอบ 
FTE 80 % แตไมเกิน 100 % 
 
 
 
 
 
    5.4.4 การขออนุมัติพนักงานกระทรวงฯ  เกินกรอบ FTE 
80 % แตไมเกิน 100 % 
 
 
 
 
 
    5.4.5 การขออนุมัติยายขาราชการ เกินกรอบ FTE 80 % 
แตไมเกิน 100 % 
 
 
 
 
 
 
   5.4.6 การจัดสรรอัตรากําลังพนักงานราชการ (คร้ังท่ี 
2) 
 

- การขอปรับปรุงตําแหนง  จํานวน 2 อัตรา ของโรงพยาบาลลําปาง และ
โรงพยาบาลปาย 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 
- การจางลูกจางช่ัวคราวรายเดือน กรณี เกินกรอบอัตรากําลังข้ันตํ่า 80 % 
FTE แตไมเกิน 100 % FTE  จํานวน  18   อัตรา    
มติท่ีประชุม  เห็นชอบ การขออนุมัติการจางลูกจางช่ัวคราวรายเดือนของ
โรงพยาบาลแพร สวนการขออนุมัติการจางลูกจางช่ัวคราวรายเดือนท่ีเหลือ
ไมเห็นชอบเน่ืองจากจะเปนการจางท่ีผูกพัน และกรณีพยาบาลวิชาชีพเกิน
กรอบอัตรากําลังข้ันตํ่า 80 % FTE แตไมเกิน 100 % ไมสามารถจางได
จากมติ ครม. ใหหลีกเล่ียงการจางไปกอน 
- การจางพนักงานกระทรวงสาธารณสุข กรณี เกินกรอบอัตรากําลังข้ันตํ่า 
80 % FTEแตไมเกิน 100 % FTE จํานวน  2   อัตรา 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบการจางพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตําแหนง
นักวิชาการสาธารณสุข ของโรงพยาบาลปาย 1 อัตรา สวน โรงพยาบาลแม
สะเรียง ตําแหนง นายชางเทคนิค ใหดูความเหมาะสมตามเกณฑของระดับ
สถานบริการและใหกลับมาพิจารณาอีกคร้ัง โดยใหเหตุผลความจําเปนท่ี
ชัดเจนข้ึน 
- การขออนุมัติยายขาราชการ กรณีเกินกรอบอัตรากําลังข้ันตํ่า 80 % FTE
แตไมเกิน 100 % FTE   จํานวน  17   อัตรา 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบ การขอยายตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลพะเยา  
- โรงพยาบาลแมทา ตําแหนง เจาพนักงานสาธารณสุข เห็นชอบในหลักการ 
แตตองมีการยายท่ีมีการแลกเปล่ียนกัน  
- ตําแหนงท่ีเหลือใหนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดลําพูนทบทวนรายการ
การขออนุมัติยาย และโรงพยาบาลแมลานอย โดยใหรายละเอียดเพ่ิมเติม
ประกอบการยายขาราชการ 
- สวนราชการในเขตสุขภาพท่ี 1 จํานวน 23 อัตรา (เขตพิจารณาจัดสรรให
จังหวัดตามสวนขาด) ข้ันตอนการดําเนินการจัดสรรตําแหนงและกระจาย
อัตรากําลังพนักงานราชการ 
- ตําแหนงท่ีจัดสรรตามนโยบายเรงดวน ให สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
บริหารจัดการ สวนของโรงพยาบาล ใหโรงพยาบาลน้ัน  ๆพิจารณา 
- ใหทบทวนเหตุผลท่ีสนับสนุนการพิจารณา  
- ประธาน CHRO ขอจัดทําDraft โดยหารือรวมกับ CFO เพ่ือสงรางในการ
พิจารณากอนวันท่ี 15 กุมภาพันธ 2561 เพ่ือสงใหสวนกลางตอไป 

5.5 CSO  
 

- 
 

ระเบียบวาระที่ 6 
6.1 สํานักงานเขตสุขภาพที่ 1 
   6.1.1 งานกีฬาเขตสุขภาพท่ี 1 
 
6.2 สํานักงานสาธารณสุขจงัหวัด 
  
 

 
 
- เห็นชอบรายละเอียดการจัดงานกีฬาเขตสุขภาพท่ี 1 และกําหนดการท่ี
เปล่ียนแปลงจะแจงท่ีประชุมทราบตอไป 
 
- 
 



 
6.3 ศูนยวิชาการ/โรงพยาบาลในกรม 
    
6.4 คณะกรรมการตาง ๆ 
6.4.1 สรุปงานดานการพัฒนาคุณภาพทาง
หองปฎิบัติการ รังสีวิทยา และ เทคนิคการแพทย เขต 1 

 
- 
 
 
- ขอใหผูบริหารศึกษาขอมูล เน่ืองดวยหลายเร่ืองท่ีเสนอเปนท่ีนาสนใจ   
เนนเร่ืองราคา LAB ใหทบทวนกํากับติดตามขอมูล และหามาตรการในการ
ตอรอง 
 

 
ปดประชุมเวลา 16.30 น. 
นายกิจพิพัฒน อินตะแกว นักวิชาการสาธารณสุข  
นางอําภา ทองประเสริฐ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ           ผูบันทึกและสรุปรายงานการประชุม 
นายแพทยพงษศักด์ิ  โสภณ รองผูอํานวยการสํานักงานเขตสุขภาพท่ี 1       ผูตรวจรายงานการประชุม 


