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ระเบยีบวาระที ่ 1   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 1.1 การปลูกกัญชาทางการแพทย์ในพ้ืนที่ รพ.แม่ออน  จะได้พันธุ์ไม้จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสกลนคร เป็นพันธุ์     
หางกระรอก จะเริ่มด าเนินการประมาณเดือน มีนาคม 2563  กรณีจะมอบให้วิสาหกิจชุมชนเป็นผู้ด าเนินการปลูกใน
ระบบปิด เนื่องจากมีข้อก าหนดให้วิสาหกิจชุมชนต้องมีเงินทุนจ านวน 5,000,000 บาท ซึ่งยังไม่มีวิสาหกิจชุมชนที่มี
เงินทุนตามจ านวนดังกล่าว จึงยังไม่มีการด าเนินการจากวิสาหกิจชุมชนและจะได้หาแนวทางด้านอ่ืนต่อไป  
 1.2 จากการประชุมสรุปการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว ที่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยบริการ   
ทุกแห่งได้พิจารณาร่วมกัน โดยมีมติก าหนดให้หน่วยบริการจัดบริการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวในพ้ืนที่ของตน  ดังนั้น   
รพ.แม่ออน จึงได้ระงับการจัดบริการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว ณ บ้านแม่หยวก ต.ช้างเผือก อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่
วันที่ 20 มกราคม 2563 และได้ด าเนินการให้บริการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวเฉพาะในพื้นที่ของตน 

1.3 กองแบบแผน ได้จัดประชุมการปรับแบบสิ่งก่อสร้าง ส าหรับหน่วยบริการที่ได้จัดท าค าของบลงทุน ปี 2565 
เพ่ือให้รองรับตามภารกิจของหน่วยบริการ และรพ.แม่ออน ได้ส่งค าของบลงทุน ปี 2565 เป็นอาคารผู้ปุวยนอก จึงได้ขอ
ด าเนินการปรับปรุงตามแบบแปลนเลขที่ 10402 เพ่ือให้ครอบคลุมตามภารกิจของโรงพยาบาล 

เรื่องจากที่ประชุม กวป. 
1.4 สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ให้เน้นย้ าในเรื่องการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง และ     

ได้ก าหนดแนวทางในการด าเนินการของ รพ.สต. เมื่อพบผู้ปุวยสงสัยไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 และจะได้จัดประชุม
ชี้แจงแนวทางดังกล่าวให้ตัวแทนจาก รพ.สต. อ าเภอละ 2 คน  
 1.5 ค่า PM 2.5 จะมีการรายงานเข้า LINE กลุม่อ าเภอ วันละ 3 เวลา เป็นรูปกราฟ 5 สี  
 1.6 เงิน UC 50% งวดที่ 2 อาจได้รับล่าช้า ให้หน่วยบริการเฝูาระวังในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง  
 1.7 สถานการณ์วัณโรคทุกชนิดในปี 2563 (1 ตค.2562-มค.2563) มีผู้ปุวยขึ้นทะเบียนทั้งหมด 479 ราย 
 1.8 จ านวนผู้ปุวยไข้เลือดออกของจังหวัดเชียงใหม่ อยู่ล าดับที่ 1 ของเขตบริการสุขภาพที่ 1 มีผู้ปุวยทั้งหมด 68 
ราย อัตราปุวยร้อยละ 3.99 ต่อแสนประชากร และไม่มีผู้เสียชีวิต  
 1.9 ให้เฝูาระวังการใช้เครื่องท าน้ าอุ่นระบบแก๊ส เนื่องจากพบผู้ปุวยหมดสติในห้องน้ าที่ อ.จอมทอง และ อ.ฝาง  
 1.10 กรณีนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มีอาการท้องร่วงจากอาหารเป็นพิษ ประมาณ 126 คน ขอให้ทุก
อ าเภอมีการเฝูาระวัง ตรวจตรา และให้ค าแนะน า แก่ประชาชนในพื้นท่ี  
 1.11 ก าหนดการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ปี 2563 วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2563  
ก าหนดตรวจราชการในพ้ืนที่อ าเภอเชียงดาว ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 โดยใช้แนวคิด OKRs  
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 1.12 Service Plan ของจังหวัดเชียงใหม่ มี 22 สาขา ได้มีการก าหนดประธานและสถานที่ปฏิบัติงาน  

1.13 ผลการประเมิน ITA ไตรมาสที่ 1/2563 รพช.ผ่านเกณฑ์ จ านวน 15 แห่ง, ไม่ผ่านเกณฑ์ จ านวน 6 แห่ง  
 

ระเบยีบวาระที ่2  รับรองรายงานการประชุมครั้งก่อน   :   ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบยีบวาระที ่3  เรื่องสืบเนื่อง   
 3.1 ข้อ 5.10 ระบบบ าบัดน้ าเสียช ารุด (ระบบออโต้) ได้ด าเนินการซ่อมแซมเรียบร้อยแล้ว  

ระเบยีบวาระที ่4  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา  
 4.1 การแก้ปัญหาระบบบริการ 

- กรณีผู้รับบริการผู้ปุวยนอกไม่พึงพอใจ ได้ร้องเรียนกรณีรอตรวจนาน เนื่องจากไม่มีแพทย์ออกตรวจ OPD 
ตั้งแต่ เวลา 08.30 – 10.30 น. องค์กรพยาบาลได้ด าเนินการหารือกับองค์กรแพทย์เพ่ือพิจารณาปรับระบบการออกตรวจ 
OPD แล้ว  มีข้อสรุป จ านวน 4 ข้อ คือ 1. การตรวจที่ OPD ขอเริ่มเวลา 08.45 น. 2. การตรวจที่คลินิกพิเศษ ขอเริ่ม
เวลา 09.15 น. 3. การเยี่ยมผู้ปุวยใน ขอเยี่ยมไม่เกิน 2 คน 4. แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ขอความร่วมมือ จ านวน 6 ข้อ 
เช่น แพทย์ประจ าวัน ขอให้ขึ้นปฏิบัติงานตามเวลาราชการ โดยขอให้ท่านผู้อ านวยการเป็นผู้ก าหนดเวลา (ตาม
รายละเอียดที่แนบ) 
 4.2 คุณเอกลักษณ์ แก้วแสงใจ ต าแหน่ง พนักงานประจ าห้องยา ฝุายเภสัช มีความประสงค์ขอย้ายฝุาย           
ที่ปฏิบัติงาน 
มตทิีป่ระชมุ  :  สามารถย้ายไปปฏิบัติงานห้องบัตรได้ แต้ต้องเป็นการสับเปลี่ยนผู้ปฏิบัติงานและไม่ให้จ้างใหม่  

4.3 กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้จัดท ากรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการด าเนินการกับเจ้าหน้าที่  
ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ า (ตามรายละเอียดที่แนบ) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารผลการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ ในปี 2563 และส าหรับแนวทางในการด าเนินการพัฒนาข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับต้อง
ปรับปรุง (ต่ ากว่าร้อยละ 60) ให้ใช้ตามประกาศแนวทางการด าเนินการพัฒนาข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ใน
ระดับต้องปรับปรุง (ต่ ากว่าร้อยละ 60) ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม ่ และให้หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝุาย น าไป
แจ้งให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด  
มตทิีป่ระชมุ  :  อนุมัติ 
 

ระเบยีบวาระที ่ 5   เรื่องแจ้งจากฝุายต่าง ๆ  
 งานรบัรองคณุภาพสถานพยาบาล  (HA) 
 5.1 การอบรมการใช้โปรแกรมรายงานความเสี่ยง HRMS (Healthcare Risk Management System) ให้แก่
เจ้าหน้าที่ รพ.แม่ออน จ านวน 3 รุ่น ครบ 100% ส าหรับวันอบรมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 
 5.2 ให้ใช้เครื่องมือพัฒนาคุณภาพ SAR 2020 เพ่ือรองรับการเข้าเยี่ยมของ สรพ. ในเดือน กรกฎาคม 2563  

กลุม่งานการพยาบาล 
5.3 การเตรียมพร้อมรับมือโรคระบาดจากไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ 2019 ตามนโยบาย สสจ.เชียงใหม่ ดังนี้ 

- ให้รพ.นครพิงค์ และรพ.สันทราย รับผู้ปุวยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค(PUI=Patient under Investigation) ไว้ดูแล 
- มีค าสั่งให้พยาบาลและผู้ช่วยพยาบาล/พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จาก รพช.ไปอยู่เวรช่วยที่ รพ.นครพิงค์ และ  
รพ.สันทราย 
- ให้จัดรถRefer พร้อมพยาบาล/เวชกิจ จาก 7 รพ.(ไม่มี รพ.แม่ออน) จัดเวรรถ refer ไปอยู่เวรที่ รพ.นครพิงค์ ในเวลา 
16.00-24.00 น. เพ่ือรอรับส่งผู้ปุวย PUI จากที่ต่างๆ รพ.นครพิงค์และ รพ.สันทราย (ต้องการให ้PUI อยู่ในระยะเวลา   
ที่สั้นที่สุด ลดการ Contact) 
- ขอความร่วมมือบุคลากรงดให้ข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์ของโรค โดยให้ผู้ตรวจราชการ และ รมต. ให้ข่าวยืนยันเท่านั้น 
สถานการณ์โรคให้ติดตามได้จาก WEB กรมควบคุมโรค 
- ให้ทุก รพ.เตรียมห้องเพ่ือรองรับ PUI รพ. 30 เตียง ให้เตรียมอย่างน้อย 1 ห้อง โดยจัดห้องพิเศษเดี่ยว ไม่เป็น central 
air  ไม่มีทางเดินปะปนคนอ่ืน  ติดปูายห้ามเข้า ห้ามผ่าน 
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- ให้รพ.ทุกแห่งเตรียม Full PPE อย่างน้อย 5 ชุด, Droplet PPE อย่างน้อย 30 ชุด 
- รพ.ทุกแห่งต้องเก็บสิ่งส่งตรวจได้ (Nasopharyngeal and Throat Swab) 
- ขยะติดเชื้อ PUI ให้แยกเก็บก่อน จนกว่า ผลLab จะออก ถ้าผลบวก ให้ส่งท าลายที่ รพ.ประสาท ถ้าผลลบ ให้ท าลาย      
ตามระบบของรพ.          
- WHO ประกาศว่าเชื้อ nCoV-2019 เป็น droplet ดังนั้นจึงไม่จ าเป็นต้องใช้ Full PPE (Personal Protective 
Equipment) ใช้กรณีท าหัตถการใน PUI ที่อยู่ในห้อง AIIR (Airborne Infection Isolation Room) และพยาบาล refer           

กลุม่งานบริการด้านปฐมภมูิและองคร์วม 
5.4 งาน SRRT :  
- รายงานผู้ปุวยไข้เลือดออกในเดือน มกราคม 2563 ไม่พบผู้ปุวยไข้เลือดออก 
- รายงานผู้ปุวยไข้หวัดใหญ่ ในเดือนธันวาคม 2562 พบจ านวน 16 ราย 
- การคัดกรองผู้ปุวย TB กลุ่มเสี่ยงสูง ในเดือน มกราคม 2563 ได้ 47% (เกณฑ์ 90%)  
5.5 กรณีผู้ปุวยต้องสงสัยติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 และได้ส่งต่อไปที่ รพ.ฝาง  ผลการตรวจทาง

ห้องปฏิบัติการเป็น negative และได้ discharge กลับบ้านแล้ว  
5.6 สถานการณ์หมอกควัน รพ.แม่ออน จะมีการรายงานค่า PM 2.5 ทุกวันๆ ละ 2 ช่วงเวลา ในพ้ืนที่ อ.แม่ออน   

โดยมีโรคที่ต้องเฝูาระวัง 4 โรค คือ โรคทางเดินหายใจ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคตาอักเสบ และโรคผิวหนังอักเสบ        
ซึ่งค่า PM 2.5 ในขณะนี้ยังไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพ  

 5.7 ช่วงนี้เกิดปัญหาภัยแล้ง ขอความร่วมมือแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านใช้น้ าอย่างประหยัด และขอให้ตรวจสอบ
อุปกรณ์ เช่น ก๊อกน้ า หากมีรอยรั่วหรือช ารุด ขอให้แจ้งงานซ่อมบ ารุงทันที 

5.8 จากที่ได้แต่งตั้งผู้รับผิดชอบดูแลอุปกรณ์ดับเพลิง ขอให้หัวหน้าฝุายช่วยติดตาม หากถังดับเพลิงผิดปกติหรือ
หมดอายุ ขอให้แจ้งงานซ่อมบ ารุงทันที 
 กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค 
 5.9 มีนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 มาฝึกงานช่วงเดือน มีค.-เมย.2563 จ านวน 1 คน 
 กลุ่มงานทันตกรรม 
 5.10 ขอจ้างเจ้าหน้าที่ต าแหน่ง ผู้ช่วยทันตแพทย์ จ านวน 1 ราย เพ่ือทดแทนเจ้าหน้าที่ที่ย้ายออก 
มตทิีป่ระชมุ  :  อนุมัติ  

กลุม่งานประกนัสุขภาพ ยทุธศาสตร ์และสารสนเทศทางการแพทย์ 
5.11 การควบคุมก ากับแผน Planfin 2563 ประจ าเดือน มกราคม 2563 
ด้านการติดตามรายได้  

ล าดับ สิทธิค่ารักษา 
ประมาณการรายได้ 

ปี 2563 ยอดส่ง Claim  ยอดรับโอน  
1 UC IPD  14,000,000.00 2,953,486.96 715,408.80 
2 กรมบช.กลาง 2,900,000.00 625,459.13 666,272.09 
3 อปท. 550,000.00 121,365.65 22,114.69 
4 พรบ. 550,000.00 142,072.00 80,656.00 
5 ประกันสังคม    1,800,000.00  452,920.00 0 
6 ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว 4,000,000.00 200,000.00 0 
7 ฟ้ืนฟู 300,000.00 111,450.00 0 
8 แพทย์แผนไทย 305,000.00 259,177.76 0 
9 เขตรอยต่อ 1,200,000.00 365,510.00 0 
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