สรุปมติ 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
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจงที่ประชุมทราบ
1.1 ประเด็นชี้แจงการประชุมระดับกระทรวง
สาธารณสุข

1.2 การบริหารจัดการโรควัณโรค

1.3 การวางระบบการขับเคลื่อน service plan ป
2561 เนน 4 เรื่อง
- มหัศจรรย 1,000 วันแรกของชีวิต เนน 6 ประเด็น
1. แมตาย, การเยี่ยมเสริมพลัง, การคัดกรองหญิง
ตั้งครรภ
2. Anemia Pregnancy

มติ/ขอสั่งการ
- ใหทบทวนประเด็นที่สําคัญจากการชี้แจงผานชองทาง Line ผูบริหาร
เรื่องประเด็นการปฏิรูปทั้ง 4 กลุมเพื่อทราบในเรื่องของกรอบแนวคิดการ
ดําเนินการตางๆ
* ประเด็น NHPB และ RHPB รายละเอียดในสวนคณะกรรมการ และ
รูปแบบเปนอยางไร เปนความเห็นในที่ประชุมการนํา 3 คณะรวมกันเปน
RHPB ซึ่งไมมีรูปแบบ กรอบแนวคิดตองมีการปรับ NHPB และเลือกเรื่องที่
สําคัญ โดยมีคณะกรรมการกลั่นกรองซึ่งตองปรับบทบาทในระดับสํานักงาน
ปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข โดยต อ งเป น กองยุ ท ธศาสตร และแผนงาน
ดูแลในเรื่องนี้
* ประเด็นการปรับโครงสรางของกรม โดยคณะรัฐมนตรีจะทําการเยี่ยมทุก
กรม เพื่ อ ให เ สนอการปฏิ รู ปของแต ละกรม และการปรั บบทบาทของ
โรงพยาบาลที่อยูในกรมตางๆ และการมี NHPB และ RHPB มองถึงการนํา
สถานบริการออกจาก สป. ตองมีการปฏิรูปและวางกรอบใหเห็นทิศทาง
* ประเด็นสารสนเทศ ไมมีการปฏิรูปแตเนนการพัฒนาใหชัดเจนและดีมากขึ้น
* ประเด็นดานกําลังคน ใหมองกําลังคนระบบ ไมมองเฉพาะภายในระบบ
ของ สป. อยางเดียว
* ประเด็นการเงินการคลังมีแนวคิดที่ชัดเจนแตการแปลงสูการปฏิบัติเปน
อยางไร และการนํา Six Building Box เปนแนวทาง การดูเรื่อง Service
Delivery และเรื่องการจายเงินใหสถานบริการตองมีการปฏิรูป
- ปญหาการตายจากโรควัณโรคมีอัตราที่สูงการแกปญหา ตองมองเรื่องการ
คัดกรอง การดําเนินงานตองจํากัดกลุมเปาหมายในการคัดกรองเปนจุดๆ
หรือจํากัดในกลุ มอายุ เกิ น 65 ป ที่ เป นโรคเบาหวาน โรคหั วใจ ในกลุ ม
COPD ทําใหพบจํานวนผูปวยมากกวา
- การคัดกรองแบบ Gyn expert ทุกจังหวัดตองมีการดําเนินงาน เนื่องจาก
เขตสุขภาพที่ 1 มีผลการคัดกรองนอย การคัดกรองแบบ Gyn expert
สามารถบอกเชื้อดื้อยาได และไมเสียคาใชจาย มอบประธาน Sevice plan
สาขาวัณโรคปรึกษาทีมงานระดับเขตฯ
- ใหสรุปรวบรวมและแลกเปลี่ยนในแตละจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนงาน
- มอบโรงพยาบาลพะเยา

3. Preterm และ LBW
4. Exclusive Breastfeeding
5. DSPM
6. ภาวะซีดในเด็กปฐมวัย
- ระบบบริการในพื้นที่สูง เขาถึงยาก
- มอบจังหวัดแมฮองสอน และเชียงใหม
- Health Literacy : General Key Message 66 ขอ - มอบ กรมอนามัย
ใชในการประเมินและการสื่อสาร เพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมใหเกิดความรอบรูดานสุขภาพ
- Digital Transformation
- มอบ สสจ.พะเยา
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 1 ครั้งที่ 7/2560
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560

รับรองรายงานการประชุม
(หากมี ป ระเด็ น แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม ให ป ระสานที ม เลขาฯ จากสํ า นั ก งาน
เขตสุขภาพที่ 1)

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
4.1 COO

-

4.2 CIO

-

4.3 CFO
4.3.1 วิกฤตทางการเงินการคลังไตรมาสที่ 1 และ
การกํากับติดตาม LOI

4.4 CHRO
4.4.1 งบเงินอุดหนุนพัฒนาศักยภาพบุคลากรรองรับ
Service Plan ป พ.ศ 2561
4.4.2 สรุปการประชุมคณะกรรมการพิจารณาพื้นที่
เพื่อการยายหมุนเวียนแพทย ทันตแพทย เภสัชกร และ
เพื่อจัดสรรแพทย ทันตแพทย เภสัชกร ผูทําสัญญาของ
กระทรวงสาธารณสุข

- ให ผูบริ หารกํ ากั บติ ดตามการจั ดการตามมาตรการของคณะกรรมการ
CFO และใหความสําคัญการบริหารจัดการ ติดตามการใชงบประมาณเรื่อง
งบลงทุนของกลุมโรงพยาบาลจังหวั ดซึ่งภาพรวมยังไมมีความคืบหนาทั้ ง
สิ่งกอสราง และครุภัณฑ และในสวนของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ชวย
เร งรั ด เนื่ อ งจากมี ค วามล า ช า ตั้ ง แต เ รื่ อ งก อ หนี้ ผูก พั น ลงนามสั ญญา
และการดํ าเนิ นการ ในภาพรวมไม ถึง 20% และการวางแผนการ
ดําเนินงานในป 2562
- ใหผูรับผิดชอบแตละโครงการที่เหลือรีบดําเนินการและสงโครงการเพื่อ
อนุมัติ โดยส งมาที่สํานั กงานเขตสุ ขภาพที่ 1 และการติดตามการดําเนิ น
โครงการจะมีการกํากับติดตามผูรับผิดชอบโครงการทุกวันที่ 5 ของเดือน
- กรณีการฝกที่จังหวัดแพรเมื่อครบปที่ 2 และปที่ 3 ควรมีการกําหนด
สถานที่ฝกเนื่องจากวาจะไมมีแพทยเลือกสถานที่ฝก
- กรณี ก ารแจ งสถานที่ ฝก แล วสถานการณ เ ปลี่ ย นแปลงควรให ผูต รวจ
ราชการพิจารณากําหนดสถานที่ฝก แลวปฏิบัติตามคําสั่งใหปฏิบัติราชการ
ในแตละสถานที่ฝก

4.5 CSO
4.5.1 สาขาแพทยแผนไทย เรื่องโรงงานผลิตยา
สมุนไพรสนับสนุนเขตสุขภาพที่1

- ควรมีการผลิตยาใหเปน Product และทําใหถูกลงตามแผนที่วางไว ขอ
ความรวมมือการใชยาสมุนไพรเพิ่มขึ้นในบางจังหวัดที่มีการใชนอย และ
ขอใหจังหวัดที่มีโรงงานผลิตยาสมุนไพรทําใหผานตามมาตรฐาน GMP
4.5.2 Cluster COC นําเสนอผลการดําเนินงานและ - ใหทุกจังหวัดที่ไมมี Care plan กํากับติดตามใหสง Care plan และการ
เรงรัดการดําเนินงาน
เบิ กจายเปนเรื่ องขององค กรปกครองส วนทองถิ่ น ส วนไม มีการเบิกจ าย
ขึ้นอยูกับผูวาราชการจังหวัดของแตละจังหวัดในการสั่งการในการถอนการ
เบิกจายเงิน และการเปลี่ยนการเบิกจายจากทองถิ่นเปน สป.
- การสง Care plan ตองทําหนังสือปะหนาถึงนายกฯของแตละทองถิ่นถือ
วาเปนการสง Care plan ที่สมบูรณ
- ป 2559 จังหวัดเชียงใหมและจังหวัดเชียงรายใหดําเนินการจัดสง Care
plan จํานวนตามที่กําหนด
- การดําเนินการสง Care plan ป 2560 ใหทําเหมือนป 2559 เพื่อ
นําไปสูการแกไขปญหาตอไป
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 COO
5.5.1 โอนงบประมาณเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
ดานสุขภาพแรงงานตางดาวและเหยื่อการคามนุษย
5.2 CIO
5.2.1 พิจารณางบประมาณสนับสนุนการดําเนินงาน
ตามแผนโครงการระดับเขต ปงบประมาณ 2561
(งบประมาณสํานักงานเขตสุขภาพที่ 1 และงบ PPA)
5.3 CFO
5.4 CHRO
5.4.1 การขอใชตําแหนงวางของสวนราชการ ในเขต
สุขภาพที่ 1

- มอบหมายการดําเนินงานสวนของงบประมาณเพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการดานสุขภาพแรงงานตางดาวและเหยื่อการคามนุษย ใหจังหวัดเชียงราย
ดําเนินการ
- งบประมาณสนั บ สนุ น การดํ า เนิ น งานตามแผนโครงการระดั บ เขต
ป งบประมาณ 2561 งบประมาณสํ านั ก งานเขตสุ ขภาพที่ 1 ผู ต รวจ
ราชการฯ จะดํ าเนิ นการติ ดตามงบฯ ส วนการบริ ห ารจั ดการและการ
ดําเนินงานจะแจงใหทราบอีกครั้ง
-

- การขอใชตําแหนงวางของสวนราชการ ในเขตสุขภาพที่ 1
จํานวน 3 อัตรา ผูตรวจราชการเปนผูมีอํานาจในการพิจารณา
มติที่ประชุม เห็นชอบ
- การขอใชตําแหนงวางของสวนราชการ ที่ตองขอไป สป. ในเขตสุขภาพที่
1 จํานวน 8 อัตรา โดยผานความเห็นชอบของคณะกรรมการเขตสุขภาพ
มติที่ประชุม เห็นชอบ การขอใชตําแหนงวางของสวนราชการ 7 อัตรา
ยกเวน ตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุข ของสสจ.พะเยา ตองมีเหตุผลและ
ขอมูลประกอบที่ชัดเจนแลวนําเขาเสนอในที่ประชุมอีกครั้ง
- การขอรับจัดสรรตําแหนง 3 อัตรา
มติที่ประชุม เห็นชอบ

5.4.2 การขอปรับปรุงตําแหนง/เปลี่ยนสายงาน

- การขอปรับปรุงตําแหนง จํานวน 2 อัตรา ของโรงพยาบาลลําปาง และ
โรงพยาบาลปาย
มติที่ประชุม เห็นชอบ
5.4.3 การขออนุมัติลูกจางชั่วคราวรายเดือน เกินกรอบ - การจางลูกจางชั่วคราวรายเดือน กรณี เกินกรอบอัตรากําลังขั้นต่ํา 80 %
FTE 80 % แตไมเกิน 100 %
FTE แตไมเกิน 100 % FTE จํานวน 18 อัตรา
มติที่ประชุม เห็นชอบ การขออนุมัติการจางลูกจางชั่วคราวรายเดือนของ
โรงพยาบาลแพร สวนการขออนุมัติการจางลูกจางชั่วคราวรายเดือนที่เหลือ
ไมเห็นชอบเนื่องจากจะเปนการจางที่ผูกพัน และกรณีพยาบาลวิชาชีพเกิน
กรอบอัตรากําลังขั้นต่ํา 80 % FTE แตไมเกิน 100 % ไมสามารถจางได
จากมติ ครม. ใหหลีกเลี่ยงการจางไปกอน
5.4.4 การขออนุมัติพนักงานกระทรวงฯ เกินกรอบ FTE - การจางพนักงานกระทรวงสาธารณสุข กรณี เกินกรอบอัตรากําลังขั้นต่ํา
80 % แตไมเกิน 100 %
80 % FTEแตไมเกิน 100 % FTE จํานวน 2 อัตรา
มติที่ประชุม เห็ นชอบการจ างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตําแหน ง
นักวิชาการสาธารณสุข ของโรงพยาบาลปาย 1 อัตรา สวน โรงพยาบาลแม
สะเรียง ตําแหนง นายชางเทคนิค ใหดูความเหมาะสมตามเกณฑของระดับ
สถานบริการและใหกลับมาพิจารณาอีกครั้ง โดยใหเหตุผลความจําเปนที่
ชัดเจนขึ้น
5.4.5 การขออนุมัติยายขาราชการ เกินกรอบ FTE 80 % - การขออนุมัติยายขาราชการ กรณีเกินกรอบอัตรากําลังขั้นต่ํา 80 % FTE
แตไมเกิน 100 %
แตไมเกิน 100 % FTE จํานวน 17 อัตรา
มติที่ประชุม เห็นชอบ การขอยายตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลพะเยา
- โรงพยาบาลแมทา ตําแหนง เจาพนักงานสาธารณสุข เห็นชอบในหลักการ
แตตองมีการยายที่มีการแลกเปลี่ยนกัน
- ตําแหนงที่เหลือใหนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดลําพูนทบทวนรายการ
การขออนุมัติยาย และโรงพยาบาลแมลานอย โดยใหรายละเอียดเพิ่มเติม
ประกอบการยายขาราชการ
5.4.6 การจัดสรรอัตรากําลังพนักงานราชการ (ครั้งที่ - สวนราชการในเขตสุขภาพที่ 1 จํานวน 23 อัตรา (เขตพิจารณาจัดสรรให
2)
จังหวัดตามสวนขาด) ขั้นตอนการดําเนินการจัดสรรตําแหนงและกระจาย
อัตรากําลังพนักงานราชการ
- ตําแหนงที่จัดสรรตามนโยบายเรงดวน ให สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
บริหารจัดการ สวนของโรงพยาบาล ใหโรงพยาบาลนั้นๆ พิจารณา
- ใหทบทวนเหตุผลที่สนับสนุนการพิจารณา
- ประธาน CHRO ขอจัดทําDraft โดยหารือรวมกับ CFO เพื่อสงรางในการ
พิจารณากอนวันที่ 15 กุมภาพันธ 2561 เพื่อสงใหสวนกลางตอไป
5.5 CSO
ระเบียบวาระที่ 6
6.1 สํานักงานเขตสุขภาพที่ 1
6.1.1 งานกีฬาเขตสุขภาพที่ 1

- เห็นชอบรายละเอียดการจัดงานกีฬาเขตสุขภาพที่ 1 และกําหนดการที่
เปลี่ยนแปลงจะแจงที่ประชุมทราบตอไป

6.2 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
-

6.3 ศูนยวิชาการ/โรงพยาบาลในกรม

-

6.4 คณะกรรมการตาง ๆ
6.4.1 สรุปงานดานการพัฒนาคุณภาพทาง
- ขอใหผูบริ หารศึ กษาข อมูล เนื่ องด วยหลายเรื่ องที่เสนอเป นที่ นาสนใจ
หองปฎิบัติการ รังสีวิทยา และ เทคนิคการแพทย เขต 1 เนนเรื่องราคา LAB ใหทบทวนกํากับติดตามขอมูล และหามาตรการในการ
ตอรอง
ปดประชุมเวลา 16.30 น.
นายกิจพิพัฒน อินตะแกว นักวิชาการสาธารณสุข
นางอําภา ทองประเสริฐ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
นายแพทยพงษศักดิ์ โสภณ รองผูอํานวยการสํานักงานเขตสุขภาพที่ 1

ผูบันทึกและสรุปรายงานการประชุม
ผูตรวจรายงานการประชุม

