
 

             รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
            ครั้งที่ 2/ 2561  ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 

วันอังคารที่  6  มีนาคม พ.ศ. 2561  เวลา  09.00 น. 
ณ ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน 

……………………………………. 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.นายวิทยา  พลสีลา   รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
2.นายวรเชษฐ     เต๋ชะรัก   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลล าพูน 
3.นายสุนทร                สุรยิพงศกร                  นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน 
4.นายสมาน                พรวิเศษศิริกุล               รก.นวก.สาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านบริการทางวิชาการ 
5.นายธวัชชัย  ฉันทวุฒินันท์  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลป่าซาง 
6.นายเผ่าพงศ์  สุนทร   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลลี้ 
7.นายสัจพจน์       เกตุวัฒนาธร  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง 
8.นายสันติ   วงศฝ์ั่น    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่ทา 
9.นางสาวมัลลิกา โมกขะสมิต  รก. ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเวียงหนองล่อง 
10.นายสันทัด  ทองพรรณ  (แทน) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านโฮ่ง 
11.นางศรีพรรณ   วุฒิดนัยราษฏ์   (แทน) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านธิ 
12.นายธวชัชัย             รัตนไพบูลย์วิทย์  สาธารณสุขอ าเภอบ้านโฮ่ง 
13.นายเนตร  พงษ์ตุ้ย   สาธารณสุขอ าเภอลี้ 
14.นายสังวรณ์   ศรีวิชัย   สาธารณสุขอ าเภอบ้านธิ 
15.นายโรม  ชนะเดช   สาธารณสุขอ าเภอเวียงหนองล่อง 
16.นายศรีพรหม  กาสกุล   สาธารณสุขอ าเภอทุ่งหัวช้าง 
17.นายโยธิน  จันทร์ทิพย์  สาธารณสุขอ าเภอแม่ทา 
18.นายไกรศิลป์            ศิริวิบูรณ์                    รก.สาธารณสุขอ าเภอป่าซาง 
19นายวิเชียร           ปิงชัย                (แทน) สาธารณสุขอ าเภอเมืองล าพูน 
20นายสุกิจ        เตือนราษฏร์  (แทน)หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ รพ.ล าพูน 
21.นางณฐัดา          วิเศษสรรค์  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
22.นางสาวอรพินธ์ ใจสุนทร   หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
23.นายเจริญ  สิทธิโรจน์   หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ 
24.นางละมัย    สิทธิโรจน ์  หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ 
25.นางบุษบา              อนุศักดิ์    (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
26.นางสาวชรินดา  สุธาวา   หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
27.นางพวงผกา   สุริวรรณ   หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
28.นางจารุณี  พจน์สุจริต   (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
29.นางบุญทนิ  จิตร์สบาย  (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
30.นางเบญจพร  เกษรพรม  (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 
31.นางผ่องศรี    อุปละ   หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
32.นายเกรียงไกร ยังฉิม   หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ฯ 
33.นายประกาศิต  แก้วจันทร์  (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ 
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ผู้ไม่เข้าร่วมประชุมเนื่องจากติดราชการ 
1. นางกาญจนา  เลิศวุฒิ                       รก.นวก.สาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา 
2. นายจิระ  วิภาสวงค ์  เภสัชกรเชี่ยวชาญ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายโภคิน  ศักรินทร์กล  นายแพทย์ช านาญการพิเศษ รพ.ล าพูน 
2. นายก าจร              พงศ์ศิริ   ผู้ช่วย หัวหน้าศตม.ที่1.4  เชยีงใหม่ 
3. นายธานี                ศรีวงศ์วรรณ  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
4.นายศุภกฤษณ์  เสวะกะ   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
5. นางกิตติกาญจน์ มูลฟอง   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
6.นางดาราวรรณ       สกุลวงค ์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
7.นางจันทรานนท์ ตุ้ยเจริญ   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
8.นางพัชรี             วีระพันธ์   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
9.นายกฤตชญา         เขยะตา    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
10.นางสุรางค์            หมื่นกัณฑ์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
11.นางวิมลพรรณ         จันทร์หอม   เภสัชกรช านาญการ    
12.นางวันเพ็ญ  โพธิยอด   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
13.นางพัชราวลัย พัฒนรังสรรค์  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
14.นางอังคณา  เสียงอ่อน  นักวิชาการการเงินและบัญชี 
15.นางสาวศิริพร อุปแปง   นักวิชาการสาธารณสุข 
16.นางสาวชลธิชา ศรีชัยวงค ์  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
17.นายวันชัย  รัตนพรม  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
18.นายณรงค์ฤทธิ์        สายมณี    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
19.นางพรนิภา  ท้วมผึ้ง   เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
20.นายพงศกร  ตันติวรางกูร  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
21.นางสาวกาญจนา     ศรีไว    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
22.นางกรรณิกา          มะโนวรณ์               เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
23.นางสมพิศ              อิ่นอ้าย                      นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 
เริ่มประชุม  เวลา 09.00 น. 
 
ระเบียบวาระพิเศษ  

เรื่องท่ี 1 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ได้ด าเนินงานการควบคุมโรคเข้มแข็ง จังหวัดล าพูน  
ร่วมกับส านักงานควบคุมโรคที่1 เชียงใหม่ ตามนโยบายของกรมควบคุมโรค ได้พิจารณาคัดเลือกอ าเภอที่มีผลงานใน
การด าเนินงานการควบคุมโรคเข้มแข็ง  และมอบใบประกาศอ าเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง ระดับดี โดยนายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดล าพูน เป็นผู้มอบใบประกาศ   ให้แก่ อ าเภอลี้ และอ าเภอทุ่งหัวช้าง 
 

           เรื่องที่ 2  กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด  ได้พัฒนาขับเคลื่อน
การป้องกันและลดการตายจากอุบัติเหตุ ทางถนนในระดับอ าเภอ  ( DHS - RTI ) จังหวัดล าพูน ประจ าปี 2560 
ร่วมกับส านักงานควบคุมโรคที่1 เชียงใหม่   ซ่ึงได้พิจารณาคัดเลือกอ าเภอที่มีความเสี่ยงสูงในการด าเนินงาน 
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ขับเคลื่อนการป้องกันและลดการตายจากอุบัติเหตุ  ทางถนนในระดับอ าเภอ  ( DHS - RTI ) และมอบเกียรติบัตร
ให้แก่อ าเภอที่ผ่านการประเมินรับรองอ าเภอด าเนินงานป้องกัน การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน ระดับดี โดย
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดล าพูนเป็นผู้มอบเกียรติบัตร ให้แก่ อ าเภอลี้   อ าเภอป่าซาง  และอ าเภอบ้านโฮ่ง 

ประธาน  ได้มอบใบประกาศและเกียรติบัตรให้แก่อ าเภอที่มีผลงานระดับดี พร้อมได้กล่าวแสดงความยินดี 
และขอให้ทุกอ าเภอมีการด าเนินงานอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง  ต่อไป 

 

มติที่ประชุม     รับทราบ 
        
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ   

สรุปสาระส าคัญจากการประชุมสป.สัญจร ครั้งที่ 2/2561  ในระหว่าง 
วันที่ 26 - 27 กุมภาพันธ์  2561  ณ ห้องประชุมศรีวชิรโชติ  ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม  จังหวัดพิษณุโลก 
โดยมอบให้นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน เป็นผู้เข้าร่วมประชุม มีสาระส าคัญดังนี้ 

เรื่องท่ี 1  ประเด็นตัวชี้วัด PA   
- PCC            ไดม้ีการ Teleconferenceโดยรฐัมนตรีว่าการกระทรวง  

                  สาธารณสุข เป็นประธาน ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561  
                  ขอให้ติดตามบางพ้ืนที่  อาจจะมีปัญหาในการด าเนินการ 
              ตามเป้าหมาย 

- ER คุณภาพ  ขอให้ขับเคลื่อนและติดตาม 
- RDU ขัน้ 2   มีปัญหาการด าเนินการเป้าหมายค่อนข้างสูง มีการใช้ยา 

ปฏิชีวนะในผู้ป่วย 4 กลุ่มโรค  คือ โรคทางเดินหายใจ / 
โรคอุจาระร่วงเฉียบพลัน /บาดแผลสดและหญิงคลอดปกติ   
ให้สร้างวัฒนธรรมในการสั่งใช้ยา 

- TB    ขอให้ก ากับติดตามใกล้ชิด  ถือเป็นเรื่องส าคัญ 
- HR Retention rate   ขอให้ลองใช้ฐานข้อมูล ว่าสามารถใช้ได้หรือไม่ 
- PMQA   ขอให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก ากับด าเนินการและ  

เชื่อมโยงกับสาธารณสุขอ าเภอ 
 

เรื่องท่ี 2   ระเบียบเงินบ ารุง ฉบับใหม่  
- มีหลักการให้ สสจ. สสอ เป็นหน่วยบริการ ( ในระบบ UC ต้องไปขึ้นทะเบียนกับ 

สปสช.ก่อน เพ่ือรับเงิน PP ) เพ่ือเพ่ิมช่องทางรายรับอื่นๆ เข้าเงินบ ารุง และไม่จ ากัด
วัตถุประสงค์การใช้ 

- การจ้างคนเพ่ิม ต้องให้กระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณา 
- รายละเอียดขอให้ศึกษาจากระเบียบฯ เพ่ิมเติม ยังมีแนวทางปฏิบัติออกเป็นประกาศ

เพ่ิมเติมบางส่วน 
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เรื่องท่ี 3 (ร่าง) ระเบียบการจ่ายเงิน ช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ให้บริการสาธารณสุขที่ได้รับ  
ความเสียหายการให้บริการสาธารณสุข พ.ศ.  http://bps.moph.go.th/new_bps/sites/default/files/5.4% 
20finance%20for%20moph%20update.pdf 

- หลักเกณฑ์ : เกิดจากบริการสาธารณสุข ไม่มีแรงจงูใจ หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 
- อัตราการจ่ายเงิน เหมือน  ม.41  สปสช. แต่เบิกได้ทุกสิทธิ 
- งบประมาณ จาก เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุนทั่วไป) 
-    คาดว่าจะประกาศในราชกิจจานุเบกษา ภายในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 
 

เรื่องท่ี 4 การด าเนินงานไทยนิยมยั่งยืน 
- มีการบูรณาการ ร่วมกับ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ โดย 

กระทรวงมหาดไทย จะท าหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ให้ด าเนินการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ  

- งบประมาณท่ีจะด าเนินการในไทยนิยม ใช้งบ "ด าเนินงานของหน่วยงาน"  
( งบ  function ) 

 

เรื่องท่ี 5 การบริหารจัดการการตรวจขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว 
- http://bps.moph.go.th/new_bps/sites/default/files/5.7%20OSS.pdf 
- ขั้นตอนส าคัญ ใน OSS ตรวจสอบสิทธิประกันสังคม และ ตรวจสอบอนุญาตใน

เอกสารและช าระเงิน 
- สรุปรูปแบบ ใน OSS และ นอก OSS (19 จังหวัด) 
- สรุป ทุกพ้ืนที่ยังด าเนินการได้น้อยกว่าเป้าหมายมาก "แผน" เร่งรัดติดตามนายจ้าง , 

แรงงานต่างด้าว ให้รีบมาด าเนินการขึ้นทะเบียนโดยเร็วและ ประชาสัมพันธ์ให้
นายจ้างและแรงงานต่างด้าว ทราบว่า จะไม่มีการขยายเวลา (สิ้นสุดวันที่ 31 
มีนาคม 2561) โดยเพ่ิมจ านวนศูนย์ OSS รองรับ 

-    ให้ทุกจังหวัด สรุปรวบรวมข้อมูล และรายงานสถานการณ์ของแต่ละจังหวัด  
     ทุกวันศุกร์ เวลา 16.00 น. จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 
 

เรื่องท่ี 6 การควบคุมป้องกันวัณโรค  ขอให้เร่งรัดการคัดกรองในกลุ่มบุคลากร  ภายใน  
            วันที่ 10 มีนาคม 2561  มีการลงข้อมูล  ผ่านเว็บไซต์   
            http://www.tbthailand.org/SMPTB  และติดตามความส าเร็จของการรักษา       
            วัณโรคให้เข้มข้น 
 

เรื่องท่ี 7  การจัดงานประชุมวิชาการและมหกรรมการแสดงผลงาน  100 ปี  การ 
   สาธารณสุขไทย (พ.ศ. 2461-2561) ประจ าปี  2561 “ เพ่ือประชาชน     
   สุขภาพดี 100ปี แห่งการพัฒนา”ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดปทุมธานี    
   ในวันที่ 18-20  กรกฎาคม 2561 http://bps.moph.go.th/new_bps    
    /sites /default/files /5.9%20100%20moph%20v2.pdf 
 

 

http://bps.moph.go.th/new_bps/sites/default/files/5.7%20OSS.pdf
http://bps.moph.go.th/new_bps
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เรื่องท่ี 8  จับสลากน าเสนอ สป.สัญจร  ณ จ.พิษณุโลก  วนัที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561  
1) สธน. - LTC เขต 7 / เขต 3  
2) สสจ.- Teenage pregnancy สสจ.ภูเก็ต   /สสจ.สงขลา  
3) รพศ./รพท. -  Happy MOPH รพ.ก าแพงเพชร/ รพ.ชัยนาทนเรนทร 

 
เรื่องท่ี 9  ความก้าวหน้า ECS ODS  โดยกรมการแพทย์ 
- ECS , ER คุณภาพ/ พัฒนา PCC  ข้อมูล TEA  มีการพัฒนาก าลังคน และมาตรการ 

ER Safety / 2P Safety 
- ODS   ผ่านการประเมิน เเล้ว  จ านวน 60 แห่ง 
-    จะมีส านักการแพทย์เขตสุขภาพ โดยใช้สถานที่ปัจจุบันของกรมท่ีมีอยู่ เช่น เขต 4   
     อยู่ที่สถาบันโรคทรวงอก เพ่ือประสานงานการท างาน 
 

เรื่องท่ี 10 Happy Money  MOU กับธนาคาร SCB / KTB จะมีการลดดอกเบี้ยเพ่ิม 
   

เรื่องท่ี 11 ให้ทุกจังหวัด  โดยส านักงานสาธารณสุขจงัหวัด มีการ Monitor ข่าวต่างๆ   
              โดยเฉพาะ Online และ Response  การข่าวให้ไว  รายงานผู้บริหารทราบ  
               โดยเรว็ 

 

เรื่องแจ้งจากการประชุมจังหวัด      
เรื่องท่ี 1  การเร่งรัดและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการของ 

จังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561  จังหวัดล าพูนมีการเบิกจ่ายเป็นอันดับที่ 59 ของ 70 จังหวัด  
ขอให้ทุกหน่วยงานเร่งด าเนินการ    

เรื่องท่ี 2  ขอความร่วมมือก าจัดขยะเปียกในหน่วยงาน   โดยให้แต่ละหน่วยงานมีการ 
ก าจัดและแยกขยะเปียกในพ้ืนที่เป็นรูปธรรม 
 

มติที่ประชุม     รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 3    เรื่องสืบเนื่อง   
                          

3.1 กลุ่มงานบริหารทั่วไป    
           เรื่องที่ 1 การติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนและการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ของจังหวัดล าพูน ของทุกหน่วยงาน สรุปข้อมูล ณ วันที่ 5  มีนาคม 2561  จังหวัดได้รับการจัดสรรเงิน
งบประมาณ 102 ล้านบาท  มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  คิดเป็นร้อยละ 28.16  เป็นเงินผูกพันค่าจ้างเหมา 
ร้อยละ 13  คงเหลือร้อยละ 28.59  หน่วยงานที่มีการเบิกจ่ายน้อย คือสาธารณสุขเวียงหนองล่อง ขอให้เร่ง
ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ  
 

สาธารณสุขเวียงหนองล่อง  ชี้แจงการเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า  เนื่องทางจังหวัดให้แก้ไขเอกสารการเบิกจ่าย 
งบประมาณหลายรอบ 

 

งานบริหารทั่วไป  ได้จัดประชุมชี้แจงปัญหาและระเบียบการเบิกจ่ายให้ผู้รับผิดชอบของทุกอ าเภอแล้ว   
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ประธาน   ให้กลุ่มงานบริหารทั่วไป ก าหนดระยะเวลาขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย     
                               ของแต่ละขั้นตอนในการท างานให้ชัดเจน  และมอบหมายงานให้เจ้าหน้าทีใ่นกลุ่มงาน                                    
                               ปฏิบัติงานแทนกันได ้ในกรณีที่ผู้รับผิดชอบติดภารกิจ 
 
มติที่ประชุม     รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่องแจ้งเพื่อพิจารณา       ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 
ระเบียบวาระท่ี 5       เรื่องแจ้งเพื่อทราบของ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน / นักวิชาการ

สาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านส่งเสริมพัฒนา / ผู้อ านวยการโรงพยาบาลล าพูน / เภสัชกร
เชี่ยวชาญ /โรงพยาบาลชุมชน / ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ / หน่วยงานอ่ืน 

 
5.1 เรื่องของนายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน        อยู่ในวาระ     
                                                                            ประธานแจ้งให้ทราบ    

 
5.2 เรื่องของนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา  ไม่มีเรื่องแจ้ง    

    
5.3 เรื่องของนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านบริการทางวิชาการ  อยู่ในวาระ     
                                                                            ประธานแจ้งให้ทราบ    
 
5.4  เรื่องโรงพยาบาลล าพูน      ไม่มีเรื่องแจ้ง     
       
4.5  เรื่องของเภสัชกร เชี่ยวชาญ       ไม่มีเรื่องแจ้ง  
   
4.6  เรื่องของโรงพยาบาลชุมชน    
      โรงพยาบาลป่าซาง  
      เรื่องที่ 1 การออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว  ONE  Stop  Service   

ตามทีโ่รงพยาบาลป่าซางได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักในการให้บริการตรวจสุขภาพ  ซึ่งมีแรงงานต่างด้าวมา
รับบริการ จ านวน 200-400 คน/วัน  ขอขอบคุณทีมงานของกลุ่มงานประกันสุขภาพ ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดล าพูนในการออกหน่วยร่วมกัน 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ   
 

5.7 เรื่องของหน่วยงานอ่ืน         ไม่มีเรื่องแจ้ง      
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ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องแจ้งของกลุ่มงาน  
6.1  กลุ่มงานบริหารทั่วไป   

เรื่องท่ี 1 แจ้งเอกสารสรุป ความคืบหน้าการด าเนินการชมรมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
อาสาสมัครสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  จังหวัดล าพูน  ประจ าเดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. 2561 ระหว่าง
วันที่  25  มกราคม  2561  ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์  2561  สรุปรายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1  ดังนี้ 
 
 
 
1. สมาชิก                                         2. เงินด าเนินการและเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า                                               
- ยอดยกมาจากเดือนก่อน     11,035  ราย         
- สมาชิกเสียชีวิต                        6   ราย         - ยกมาจากเดือนก่อน       2,160,210.63     บาท              
- สมาชิกเข้า                           11   ราย         - รับเพิ่ม               117,676.00      บาท 
- ลาออก                                 1   ราย         - จ่ายไป                         335,806.00      บาท 
 สมาชิกคงเหลือยกไป     11,039  ราย         คงเหลือยกไป              1,942,050.63     บาท               

        เรื่องท่ี 2 การส่งรายงานกรรมการบริหารโรงพยาบาล ทุกแห่ง ของจังหวัดล าพูน  
ขอให้โรงพยาบาลที่ยังไม่ได้ส่งรายงาน เร่งด าเนินการส่งให้จังหวัดด้วย  เพ่ือรวบรวมส่งเขตสุขภาพที่1 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ   
 

6.2  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข           
                            เรื่องที่ 1  ตัวชี้วัดการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ : PA ( PERFORMANCE  

Agreement  )  ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  ระหว่าง  นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดล าพูน  กับ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมชน  /   นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดล าพูน  กับ สาธารณสุขอ าเภอ 
และ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดล าพูน  กับ หัวหน้ากลุ่มงานส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน  รายละเอียดตาม 
เอกสารหมายเลข 2 

       เรื่องท่ี 2  การติดตั้งระบบ  Video Conference  ภายใน ของจังหวัดล าพูน 
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561   ด้วยส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ได้พิจารณาการใช้ประโยชน์จากการใช้งานระบบ   
VDO  Conference  ภายในจังหวัด  และเพ่ือลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมของเจ้าหน้าที่  ระดับ
อ าเภอและต าบล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยด าเนินการเช่าระบบ VDO Conference  ของบริษัท TOT  
จ านวน  17 User  ระยะเวลาของสัญญา 7 เดือน ( มีนาคม - กันยายน พ.ศ. 2561 ) ใช้งบประมาณของส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดล าพูน จ านวน  89,880 บาท (แปดหมื่นเก้าพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) 
 

      เรื่องท่ี 3  การตดิตามการบันทึกข้อมูลทรัพยากรสุขภาพประจ าปีงบประมาณ  
2560 ของหน่วยบริการสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ทั้งภาครัฐและเอกชน พบว่ายังมีหน่วยบริการที่ไม่ได้บันทึกข้อมูล
ซึ่งทางกลุ่มงานได้ท าหนังสือแจ้งให้ทราบแล้ว  จึงขอความร่วมมือให้เร่งด าเนินการ 
 

ประธาน   ให้น าเรื่องเข้าประชุม VDO Conference ของจังหวัดล าพูน ในวันที่ 19  มีนาคม 2561                    
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       เรื่องที่ 4   แจ้งก าหนดออกตรวจติดตามการปฏิบัติราชการ ตามยุทธศาสตร์
สาธารณสุขผสมผสานจังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ 2561    ตามรายละเอียดดังนี้ 

- วันที่ 22 มีนาคม 2561   คปสอ.บ้านธิ 
- วันที่ 23 มีนาคม 2561   คปสอ. ลี้ 
- วันที่   2 เมษายน 2561  คปสอ.เวียงหนองล่อง 
- วันที ่  4 เมษายน 2561  คปสอ. แม่ทา                            

 

คปสอ.บ้านธิ   ขอเลื่อนรับตรวจติดตามการปฏิบัติราชการ วันที่ 22 มีนาคม 2561  เนื่องจากห้อง 
ประชุมโรงพยาบาลบ้านธิไม่ว่าง 

 

มติที่ประชุม  รับทราบ  
 

6.3  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ                        
        เรื่องที่ 1  รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพ ตาม   

ตัวชี้วัด QOF ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  สรุปอ าเภอที่มีผลการด าเนินงานระดับดีมาก คืออ าเภอแม่ทา และอ าเภอ
ที่มีผลงานต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด คืออ าเภอบ้านธิ  ขอให้เร่งด าเนินการ  รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 3 

ประธาน  ให้หน่วยบริการตรวจสอบข้อมูลและบันทึกผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด QOF 
  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

6.4  กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
       เรื่องท่ี 1  สรุปสถานการณ์เฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยาจังหวัดล าพูน ประจ าเดือน 

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ดังนี้ 
 1. โรคที่มีรายงานสูงสุด  ( วันที่ ๑ – ๒8  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2๕61 )   
  1.1 โรคอุจจาระร่วง พบผู้ป่วยจ านวน 377 ราย อัตราป่วย 92.98 ต่อแสนประชากร   

อัตราป่วยสูงสุด ได้แก่อ.บ้านธิ อัตราป่วย  304.19 ต่อแสนประชากร  รองลงมา คืออ.ทุ่งหัวช้าง และอ.แม่ทา 
อัตราป่วย 244.96 และ 144.86  ต่อแสนประชากร พบมากในกลุ่มอายุ 0-4 ปี อัตราป่วย 535.58  ต่อแสนประชากร 
 

  1.2 โรคไข้หวัดใหญ่ พบผู้ป่วย จ านวน 184 ราย อัตราป่วย 45.38 ต่อแสนประชากร  
อัตราป่วยสูงสุดได้แก่ อ.เมือง อัตราป่วย  88.04  ต่อแสนประชากร  รองลงมาคืออ.แม่ทา และอ.ป่าซาง อัตราป่วย 
67.43 และ 32.66 ต่อแสนประชากร  พบมากในกลุ่มอายุ 0-4 ปี อัตราป่วย 169.69 ต่อแสนประชากร 
 

  1.3 โรคอาหารเป็นพิษ พบผู้ป่วย จ านวน 167 ราย อัตราป่วย 41.19 ต่อแสนประชากร   
อัตราป่วยสูงสุด ได้แก่อ.บ้านโฮ่ง  อัตราป่วย  65.71  ต่อแสนประชากร  รองลงมาคืออ.ลี้ และอ.ทุ่งหัวช้าง อัตราป่วย 
56.41 และ 46.91  ต่อแสนประชากร  พบมากในกลุ่มอายุ 0-4 ปี อัตราป่วย 148.48  ต่อแสนประชากร 
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 2. โรคที่มีความส าคัญ ( วันที่ ๑ – ๒8  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2๕61 )   
  2.1 โรคปอดบวม พบผู้ป่วย จ านวน  101 ราย  อัตราป่วย 24.91 ต่อแสนประชากร   

อัตราป่วยสูงสุด  ได้แก่ อ.ทุ่งหัวช้าง  อัตราป่วย 57.33  ต่อแสนประชากร  รองลงมาคือ อ.บ้านโฮ่ง  และอ.แม่ทา  
อัตราป่วย 49.28  และ 39.96  ต่อแสนประชากร  พบมากในลุ่มอายุ 0-4  ปี  อัตราป่วย 143.18  ต่อแสนประชากร 
 

                            2.2 โรคไข้ไม่ทราบสาเหตุ พบผู้ป่วย จ านวน  67 ราย อัตราป่วย 16.53 ต่อ 
แสนประชากร   อัตราป่วยสูงสุด  ได้แก่ อ.เมือง  อัตราป่วย 35.22  ต่อแสนประชากร  รองลงมาคือ อ.ทุ่งหัวช้าง  
และอ. ป่าซาง อัตราป่วย  26.06  และ 8.60  ต่อแสนประชากร   พบมากในกลุ่มอายุ 0 - 4 ปี  อัตราป่วย 68.94  
ต่อแสนประชากร 

  2.3 โรคสุกใส  พบผู้ป่วย จ านวน  55  ราย อัตราป่วย 13.57  ต่อแสนประชากร   
อัตราป่วยสูงสุด   ได้แก่อ.ป่าซาง  อัตราป่วย  48.14  ต่อแสนประชากร  รองลงมาคือ อ.บ้านธิ  และอ.แม่ทา อัตราป่วย 
28.17 และ 17.48  ต่อแสนประชากร  พบมากในกลุ่มอายุ 0 - 4 ปี  อัตราป่วย 74.24  ต่อแสนประชากร 
 

   ขอความร่วมมือ เฝ้าระวังและรายงาน ILI อย่างต่อเนื่อง เฝ้าระวังผู้ป่วยโรคไข้หวัดนก   
ในผู้ป่วย Pneumonia /Severe  ควรซักประวัติการสัมผัสสัตว์ปีกป่วยตาย   การเฝ้าระวัง   ป้องกันควบคุมโรค  
ตามแนวทางของกรมควบคุมโรค  การรักษาตามแนวทางของกรมการแพทย์  ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน 

เตือนภัย เฝ้าระวังโรคป้องกันโรค เดือนกุมภาพันธ์ 2561 คือการป้องกันโรค 
ไข้เลือดออก  การป้องกันโรคที่มักเกิดในฤดูฝน เช่นโรคมือเท้าปาก  โรคไข้หวัดใหญ่  โรคไข้หวัดนก  โรคปอดบวม โรค
อาหารเป็นพิษ และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนโดยผ่านสื่อต่าง ๆ  รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 4 
 

    เรื่องที่ 2  รายงานผลความก้าวหน้าการด าเนินงานป้องกันควบคุมวัณโรค  จังหวัด
ล าพูน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป้าหมาย 172 ต่อแสนประชากร (ราย)    ผลการค้นหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่
ทุกประเภท ต้องได้ 90% ของเป้าหมายการค้นหาขึ้นไป  ผลการด าเนินงานคัดกรองกลุ่มเสี่ยง ได้จ านวน 115 ราย   
คิดเป็นร้อยละ 16.48  ขอความร่วมมือทุกหน่วยบริการให้เร่งด าเนินงานวัณโรคให้บรรลุตามเป้าหมาย  ตามเกณฑ์ 
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 5   ดังนี้  

1. เร่งรัดการด าเนินงานการค้นหาผู้ป่วยวัณโรคเชิงรุกในกลุ่มเสี่ยง 
2. มีระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคด้วยกลวิธีการก ากับการกินยา (DOT)  อย่างต่อเนื่องครบถ้วนและมี  
    ระบบการช่วยเหลือทางด้านสังคม เศรษฐกิจส าหรับผู้ป่วยวัณโรค 

 

ประธาน    ให้ผู้รับผิดชอบงานของจังหวัด ตรวจสอบข้อมูลเป้าหมายของแต่ละอ าเภอ การค้นหา    
                                 ผู้ป่วย แยกรายอ าเภอ  และให้ระดับอ าเภอด าเนินการคัดกรองผู้ป่วยวัณโรค 
 

                                            เรื่องท่ี 3  ขอความร่วมมือรณรงค์ วันยุติการเลือกปฏิบัติ  วันที่ 1 มีนาคม 
 

   เรื่องท่ี 4  โรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดล าพูน  เนื่องจากเป็นจังหวัดปลอดโรค โดยมีข้อมูล 
คือไม่พบการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า ย้อนหลัง 2 ปี และมีจ านวนสุนัขและแมว จังหวัดล าพูน ได้รับวัคซีน 80 % ขึ้นไป 

 

มติที่ประชุม             รับทราบ 
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6.5  กลุ่มงานนิติการ      ไม่มีเรื่องแจ้ง      
       
6.6  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข    ไม่มีเรื่องแจ้ง    
 
6.7  กลุ่มงานประกันสุขภาพ                    
       เรื่องท่ี 1 ผลการควบคุมก ากับ   แผนทางการเงิน   สรุปแผนทางการเงนิต้นป ี

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 4 เดือน ( เดือนตุลาคม 2560 –มกราคม 2561 ) ทุกโรงพยาบาลมีรายได้มากกว่า
ค่าใช้จ่าย    ในหมวดรายได้ เมื่อเทียบกับแผนส่วนใหญ่ เกินเกณฑ์ และในหมวดรายจ่าย เมื่อเทียบกับแผนทุก
โรงพยาบาลสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายให้อยู่ในเกณฑ์ท่ีก าหนดได้  รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 6 

 

       เรื่องท่ี 2  รายงานสภาวะวิกฤติหน่วยบริการ  (ตุลาคม 2560 – มกราคม 2561) 
หักงบลงทุน  ตามแนวทางวิเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข  จังหวัดล าพูน  ข้อมูล ณ เดือนมกราคม  2561 ไม่มี
หน่วยบริการประสบวิกฤติระดับ 7  ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ 0  ที่โรงพยาบาลลี้   ในส่วนเงินบ ารุงคงเหลือหลังหัก
หนี้สินส่วนใหญ่ยังมีเงินคงเหลือ ยกเว้นรพ.ล าพูน และโรงพยาบาลบ้านธิ ที่มีหนี้สินมากกว่าเงินบ ารุงที่มีอยู่ ท าให้มี 
เงินบ ารุงติดลบ ในส่วนหนี้สินส่วนใหญ่เป็นหนี้การค้า มีโรงพยาบาลล าพูน มากที่สุด จ านวน 66 ล้านบาท และใน
จ านวนหนี้เป็นหนี้ค่ายา 40.3 ล้านบาท  ในโรงพยาบาลชุมชน มีโรงพยาบาลลี้ เป็นหนี้การค้ามากที่สุด คือหนี้ค่ายา 
จ านวน 18.5  ล้านบาท  รองลงมาคือโรงพยาบาลป่าซาง จ านวน 13 ล้านบาท  ในด้านการประเมินประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ 7 P   ทุกโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ประเมิน 6 ใน 7 ข้อ  ขอความร่วมมือโรงพยาบาลทุกแห่งเฝ้าระวัง 
ควบคุมก ากับ  การบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง อย่างต่อเนื่องต่อไป รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 7 
                       

      เรื่องที่ 3  การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบค่าบริการทางการแพทย์ ที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ขอความร่วมมือโรงพยาบาลทุกแห่งเร่งรัดการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ  ภายในเดือน
มีนาคม พ.ศ. 2561  รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 8  ดังนี้ 

- งบระดับเขต (10 %)  ส่วนใหญ่ท าสัญญาและตรวจรับเรียบร้อย คงเหลือ
โรงพยาบาลลี้ และโรงพยาบาลบ้านธิ อยู่ระหว่างการจัดหา 

- งบระดับจังหวัด (20 %)  ท าสัญญาและตรวจรับแล้ว 60 % คงเหลืออีก 40 % อยู่
ระหว่างการจัดหา ส่วนใหญ่อยู่ที่โรงพยาบาลลี้  รองลงมาคือ โรงพยาบาลป่าซาง 
และโรงพยาบาลบ้านโฮ่ง  ตามล าดับ  

- งบระดับหน่วยบริการ (70 %) ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการจัดหา มากที่สุดอยู่ที่
โรงพยาบาลล าพูนและโรงพยาบาลลี้ 

 

มติที่ประชุม             รับทราบ 
 

6.8  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ           
                เรื่องท่ี 1  แจ้งแผนก้าวสู่การ Accreditation โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง  จากการ 

ตรวจเยี่ยม HA  การประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล  ผลการประเมินผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน  และทางสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล จะได้มอบเกียรติบัตรชื่นชม  ให้แก่โรงพยาบาล
เวียงหนองล่อง  ในวันที่ 16 มีนาคม 2561 ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี   
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                 เรื่องที่ 2  การพิจารณาคัดเลือก อสม. ดีเด่น  ระดับชาติ สาขาภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ด้านสุขภาพ ซึ่ งจังหวัดล าพูน  มีนางฟองแก้ว  มณีทอง  อสม.ของต าบลบ้านโฮ่ง  อ าเภอบ้านโฮ่ง                      
เป็นตัวแทน อสม. ดีเด่น ระดับภาค เข้าร่วมคัดเลือกอสม. ดีเด่น ระดับชาติ   สรุปผลการพิจารณาได้รับการคัดเลือก 
เป็นอันดับที ่3 และจะมีการรับมอบเกียรติบัตร  ในวันที่ 19 มีนาคม 2561  ณ ศูนย์ราชการ จังหวัดนนทบุรี 

   

 เรื่องที่ 3  PMQA จังหวัดล าพูน ตามที่ได้แจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์การ
ด าเนินงาน Small success ไตรมาส 1  ซ่ึงทางกระทรวงสาธารณสุข มีการด าเนินงานในระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาองค์กรในหมวดที่ด าเนินการตามเกณฑ์ท่ีก าหนด   ขอให้หน่วยงานส่งรายงานผลการประเมิน 
 

       เรื่องท่ี 4  รพสต.ติดดาว จังหวัดล าพูน ขอให้ทุกพ้ืนที่ส่งข้อมูลการประเมินตนเอง 
ให้จังหวัด ภายในระยะเวลาที่ก าหนดด้วย 
 

มติที่ประชุม             รับทราบ 
 

6.9  กลุ่มงานทันตสาธารณสุข       
       เรื่องท่ี 1 โครงการสุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี จังหวัดล าพูน ตามท่ีกลุ่มงานทันต 

สาธารณสุขได้ท าหนังสือแจ้งให้พ้ืนที่แล้ว และจะด าเนินการออกหน่วยบริการทันตกรรม จึงขอให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องร่วมออกหน่วยตามวัน  เวลาที่ก าหนด และเตรียมเด็กนักเรียน อายุตั้งแต่ 8- 18 ปี ที่ได้รับการอนุญาต
จากผู้ปกครอง  โดยมีเป้าหมายในการตรวจ  จ านวน 180 คนต่อวัน  ตามก าหนดการดังนี้ 

- วันที่ 13 -14 มีนาคม 2561   โรงเรียนห้วยต้มชัยยะอุปถัมป์  อ าเภอลี้ 
- วันที่ 15- 16 มีนาคม 2561  โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม อ าเภอทุ่งหัวช้าง 

 

มติที่ประชุม             รับทราบ 
 

6.10  กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล     
                    เรื่องท่ี 1  การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จังหวัดล าพูน 
รอบท่ี1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ( วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561 ) ขอให้ทุกหน่วยงานส่งข้อมูล
แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดของเจ้าหน้าที่ ให้กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดล าพูน  ภายในวันที่ 14  มีนาคม 2561  เพ่ือด าเนินการรวบรวมส่งให้ส านักงานจังหวัดล าพูน   
 

มติที่ประชุม             รับทราบ 
 

6.11 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย         
        เรื่องท่ี 1 การด าเนินการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า จังหวัดล าพูน  

ขอให้ทุกหน่วยงานมีการเฝ้าระวังโรค 4 กลุ่มโรค จากปัญหาหมอกควัน โดยจะมีการประชุม VDO Conference  
ในวันที่ 9  มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง Conference ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน   ส่วนการ
วัดค่าฝุ่นละออง (M 10)  วัดได้ 110 ไมโครกรัม อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  (เกณฑม์าตรฐาน  120 ไมโครกรัม)  

 

มติที่ประชุม             รับทราบ 
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6.12 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิตและยาเสพติด              
        เรื่องท่ี 1 สรุปสถานการณ์การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร จังหวัดล าพูน   

ปีงบประมาณ  2561  พบว่ามีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน เดือนมกราคม  2561  เท่ากับ 11.08  
ต่อแสนประชากร  อ าเภอที่มีอัตราการเสียชีวิตสูงสุด  ได้แก่อ าเภอเวียงหนองล่อง  อัตราตาย 22.73  ต่อแสน
ประชากร  รองลงมาคืออ าเภอบ้านธิ   เมือง   แม่ทา  บ้านโฮ่ง  ทุ่งหัวช้าง  ลี้  และป่าซาง  อัตราตาย 17.01 
16.46 , 12.75 , 9.88 , 4.96 , 4.30  และ 1.79  ต่อแสนประชากร ตามล าดับ  โดยเป็นการเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุจราจร  รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 9  จ าแนกตามสถานที่เสียชีวิตดังนี้ 
    - เสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุ  ร้อยละ  55.56   
                          - เสียชีวิตที่โรงพยาบาล  ร้อยละ  44.44 

 
มติทีป่ระชุม             รับทราบ  
 

6.13  กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก            ไม่มีเรื่องแจ้ง                    
 
ระเบียบวาระท่ี 7        เรื่องอ่ืน ๆ              ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 
เลิกประชุมเวลา   16.30  น.  
 
           (ลงช่ือ) ……………………….....      

                     (นางกรรณิกา  มะโนวรณ์)      
         เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน                   
           ผู้จดบันทึกการประชุม 
                    
          

                                      (ลงช่ือ) ……………………….....         
(นางบุษบา  อนุศักดิ์)                                                          

นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ                                          
 ผู้ตรวจรายงานประชุม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
   

                                            
                        

 


