
            

 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
            ครั้งท่ี 3 / 2562  ประจําเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 

วันพฤหัสบดท่ีี  28  มีนาคม  พ.ศ. 2562   
ณ หองประชุมสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําพูน อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน 

……………………………………. 
 
รายช่ือผูมาประชุม 
1. นายวิทยา  พลสีลา   รักษาราชการแทนนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดลําพูน 
2.นายสุริยพงณช         สุริยะพงฑากุล             นายแพทยเชี่ยวชาญ ดานเวชกรรมปองกัน 
3. นายสุธิต  คุณประดิษฐิ์  (แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลลําพูน 
4. นายสมาน               พรวิเศษศิริกุล               นวก.สาธารณสุขชํานาญการพิเศษ ดานบริการทางวิชาการ 
5. นายธวชัชัย  ฉันทวุฒินันท  ผูอํานวยการโรงพยาบาลปาซาง 
6. นายเผาพงศ  สุนทร   ผูอํานวยการโรงพยาบาลลี้ 
7. นายสัจพจน   เกตุวัฒนาธร  ผูอํานวยการโรงพยาบาลทุงหัวชาง 
8. นางวรรณพรธ  ปญโญนันท  (แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลบานโฮง 
9. นางสมสกุล  เกียรติอนันต  ผูอํานวยการโรงพยาบาลบานธิ  
10.นายสันต ิ   วงศฝน     ผูอํานวยการโรงพยาบาลแมทา 
11.นางสาวมัลลิกา โมกขะสมิต  รก.ผูอํานวยการโรงพยาบาลเวียงหนองลอง 
12.นายวิเชียร  ปงชัย   (แทน) สาธารณสุขอําเภอเมืองลําพูน 
13.นายโรม  ชนะเดช    สาธารณสุขอําเภอเวียงหนองลอง 
14.นายศรีพรหม  กาสกุล   รก. สาธารณสุขอําเภอปาซาง 
15.นายยุทธนา        เตมีศักดิ์   (แทน) สาธารณสุขอําเภอทุงหัวชาง 
16.นายโยธิน  จันทรทิพย  สาธารณสุขอําเภอแมทา 
17.นายสังวรณ  ศรีวิชัย   สาธารณสุขอําเภอบานธิ 
18.นายวันชัย  รัตนพรม  รก. สาธารณสุขอําเภอบานโฮง 
19.นายพงศกร ตันติวรางกูร                 รก.สาธารณสุขอําเภอลี้ 
20.นายสุรพงศ  ออประยูร  หัวหนากลุมภารกิจดานบริการปฐมภูมิ รพ.ลําพูน 
21.นางดารา  เรือนเปง  หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 
22.นางณัฐดา         วิเศษสรรค  หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป 
23.นางพวงผกา  สุริวรรณ    หัวหนากลุมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
24.นางอินทริยา  อินทะพันธุ  หัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภคฯ 
25.นางบุญทิน  จิตรสบาย  หัวหนากลุมงานควบคุมโรคติดตอ 
26.นางพัชรี   วีระพันธ   (แทน) หัวหนากลุมงานควบคุมโรคไมติดตอฯ 
27.นางพิมพาวรรณ เขยะตา   (แทน) หัวหนากลุมงานสงเสริมสุขภาพ 
28.นางดาราวรรณ สกุลวงค   (แทน) หัวหนากลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอมฯ   
29.นางปรานอม   ทมวงค   หัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ 
30.นางจารวุรรณ ศรวีิกรม   (แทน) หัวหนากลุมงานทันตสาธารณสุข 
31.นางผองศรี  อุปละ   หัวหนากลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
32.ส.ต.ต.วิชฌพล      พรมสวัสดิ์  หัวหนากลุมงานนิติการ 
33.นายเกรียงไกร ยังฉิม   หัวหนากลุมงานแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก            
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ผูไมมาประชุมเนื่องจากติดราชการ 
1.นายจิระ  วิภาสวงศ  เภสัชกรเชี่ยวชาญ 
 

ผูเขารวมประชุม 
1. นายธีรพงษ  ตติยพรกุล  นายแพทยชํานาญการพิเศษ (รพ.ลําพูน) 
2. นางบุษบา  อนุศักดิ์   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
3. นายธาน ี  ศรีวงควรรณ  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
4. นายมนตรี  อินแสง   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
5. นางจันทรานนท        ตุยเจริญ      พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
6. นายศุภกฤษณ เสวะกะ   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
7. นางสุวิมล  ทิพยชมภู  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
8. นายสาธิต  เจริญพงษ  เภสัชกรชํานาญการ 
9. นายณรงคเดช  นันตาเวียง  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
10.นางสุรางค  หม่ืนกัณฑ  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
11.นายกฤตญา  เขยะตา   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
12.นางสาวกาญจนา ศรีไว   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  
13.นายณรงคฤทธิ์ สายมณี    นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
14.นางกรรณิกา          มะโนวรณ               เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน 
15.นางสมพิศ              อ่ินอาย                       นักวิชาการคอมพิวเตอร  
16.นายกฤษฏา            ญาณพันธุ     นักวิชาการคอมพิวเตอร 
                                 
เริ่มประชุม  เวลา 09.00 น. 
 
ระเบียบวาระพิเศษ  

เรื่องท่ี 1 กลุมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ  จัดพิธีการมอบชอดอกไมแสดง 
ความยินดีกับ พชอ.แมทา ท่ีไดรับรางวัลดีเดน  ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ  ระดับเขตสุขภาพท่ี 1 
 

ประธาน   ไดมอบชอดอกไมและกลาวแสดงความยินดีหนวยงานท่ีไดรับ 

 

มติท่ีประชุม     รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ 

เรื่องท่ี 1 กาชาดจังหวัดลําพูน  แจงกิจกรรมรับบริจาคโลหิตในวันท่ี 4 เมษายน 2562  
เวลา 10.00 - 15.00 น. ณ หางสรรพสินคาแจมฟาชอปปงมอลล  จังหวัดลําพูน ซ่ึงเหลากาชาดจังหวัดลําพูนและ
โรงพยาบาลลําพูน ขอใหหนวยงานแจงประชาสัมพันธในพ้ืนท่ี  และขอใหโรงพยาบาลลําพูนนําเขาวาระประชุม
หัวหนาสวนราชการจังหวัดลําพูนดวย  
 

เรื่องท่ี 2  การโยกยายอัยการคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายและบังคับคดี  

จังหวัดลําพูน  ยายไปปฏิบัติราชการ ณ จังหวัดเชียงใหม จํานวน 1 ทาน คือนายครรชิต  หุตะกมล 
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           เรื่องท่ี 3  จังหวัดลําพูนแจงกําหนดการจัดงานรัฐพิธีและวันขาราชการพลเรือน    

ประจาํป 2561  ขอใหกลุมงานท่ีรับผิดชอบเขารวมกิจกรรม ดังนี้ 

3.1 วันอาทิตยท่ี 31 มีนาคม 2562 เวลา 07.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดลําพูน เนื่องในงานวันท่ีระลึก

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว พระมหาเจษฎาราชเจา 

ท้ังนี้  มีพิธีวางพานพุมดอกไมถวายราชสักการะ จํานวน 1 พานพุม การแตงกาย ขาราชการท่ีเขารวม

กิจกรรม ใหใสชุดเครื่องแบบปกติขาว สวมหมวก 

3.2 วันจันทรท่ี 1 เมษายน 2562 เวลา 7.40 น. ณ ศาลากลางจังหวัดลําพูน เนื่องในงานวันขาราชการ

พลเรือน ประจําป 2561  

ท้ังนี้ การแตงกาย ขาราชการท่ีเขารวมกิจกรรม ใหใสชุดเครื่องแบบปกติขาว สวมหมวก 

3.3 วันเสารท่ี 6 เมษายน 2562 เวลา 07.15 น. ณ ศาลากลางจังหวัดลําพูน เนื่องในงานวัน

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช และวันท่ีระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ (วันจักรี)  หลังจากเสร็จพิธี

ดังกลาวแลว จะมีรถขบวนขาราชการทานผูใหญ จํานวน 21 ทาน เดินทางไปตักน้ําศักดิ์สิทธิ์ จากบอน้ําศักดิ์สิทธิ 

ดอยขะมอ ตําบลมะเขือแจ อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน ขอใหจัดบริการหนวยปฐมพยาบาล ตามจุดตางๆ บน

ดอยขะมอ ซ่ึงในวันท่ี 4 เมษายน 2562 จะมีธนาคารออมสิน จังหวัดลําพูนไปทอดผาปาสมทบทุนสรางศาลา 

ดอยขะมอ จังหวัดลําพูนดวย และทางจังหวัดจะมีการซักซอมพิธีตักน้ําศักดิ์สิทธิ์ ขอมอบใหกลุมงานสงเสริมสุขภาพ

ประสานหนวยงานและออกปฏิบัติงานรวมพิธีการซักซอมแผนชุดปฏิบัติการหนวยปฐมพยาบาลตามจุดตางๆ  

ท้ังนี้ การแตงกาย ขาราชการท่ีเขารวมกิจกรรม ใหใสชุดเครื่องแบบปกติขาว สวมหมวก  

          3.4 วันจันทรท่ี 8  เมษายน  2562  เวลา 17.10 -22.00 น. พิธีทําน้ําอภิเษกเจริญพระพุทธมนต  ณ 

วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร  จังหวัดลําพูน 

ท้ังนี้ การแตงกาย ขาราชการท่ีเขารวมกิจกรรม ใหใสชุดเครื่องแบบปกติขาว เต็มยศ 

          3.5 วันอังคารท่ี 9 เมษายน  2562  เวลา 09.00 - 13.00 น. ขาราชการทานผูใหญ จํานวน 60 ทาน

ทํากิจกรรมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ําอภิเษก  ณ วัดพระ ธาตุหริภุญชัย  วรมหาวิหาร  จังหวัดลําพูน 

ท้ังนี้การแตงกาย ขาราชการท่ีเขารวมกิจกรรมใหใสชุดเครื่องแบบเต็มยศ สายสะพายชั้นสูงสุดไมสวมหมวก 

 

มติท่ีประชุม     รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 2  ประจําเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2562                    
 
มติท่ีประชุม    ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 2 ประจําเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2562                   
 
ระเบียบวาระท่ี 3    เรื่องสืบเนื่อง         
 

ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่องแจงเพ่ือพิจารณา  
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ระเบียบวาระท่ี 5       เรื่องแจงเพ่ือทราบของ นายแพทยเช่ียวชาญดานเวชกรรมปองกัน / นักวิชาการ

สาธารณสุขเช่ียวชาญ ดานสงเสริมพัฒนา / นักวิชาการสาธารณสุขเช่ียวชาญดาน

บริการทางวิชาการ/ ผู อํานวยการโรงพยาบาลลําพูน / เภสัชกรเช่ียวชาญ /

โรงพยาบาลชุมชน / สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ / หนวยงานอ่ืน 

5.1 เรื่องของนายแพทยเช่ียวชาญดานเวชกรรมปองกัน          ไมมีเรื่องแจง   
 

5.2 เรื่องของนักวิชาการสาธารณสุขเช่ียวชาญดานสงเสริมพัฒนา             - 

 

5.2 เรื่องของนักวิชาการสาธารณสุขเช่ียวชาญดานบริการทางวิชาการ  ไมมีเรื่องแจง 

 

5.3 เรื่องโรงพยาบาลลําพูน           ไมมีเรื่องแจง                

 

5.4 เรื่องของเภสัชกร เช่ียวชาญ            ไมมีเรื่องแจง                

 

4.5 เรื่องของโรงพยาบาลชุมชน            

      โรงพยาบาลปาซาง สรุปผลการประชุมกลุมโรงพยาบาล   

              เรื่องท่ี 1 ตามมติคณะอนุกรรมการ CFO ครั้งท่ี 1/2562 เม่ือวันท่ี 9 มกราคม 
2562 เห็นชอบใหกําหนด รายการ “สงตรวจพิเศษ” ท่ีสามารถเรียกเก็บคาใชจายเพ่ิมเติม นอกเหนือจากการ
เรียกเก็บคาบริการทางการแพทยของผูปวยนอก ภายในจังหวัด และมีประเด็นมอบใหทีมผู เก่ียวของ 
โรงพยาบาลลําพูน คํานวณอัตราเรียกเก็บบางรายการเปน Point นั้น มีความคืบหนาและขอสรุป ดังนี้ 

No. รายการตรวจพิเศษ 
อัตราเรียกเก็บ 

ขอตกลงเดิม ราคาขาย ขอเสนอ 

1 CT คิดตาม Point ไมสามารถ
คํานวณเปน 
point ได

เนื่องจาก รพ.
ลําพูนไมได

ดําเนินการเอง 

เรียกเก็บ 
ราคาตามท่ี  

บ.เอกชนเรียกเก็บ 

2 MRI คิดตาม Point 

3 Mammogram คิดตาม Point 

4 U/S คิดตาม Point 650 
เรียกเก็บ 50%  
ของราคาขาย 

ของ รพ. 
 

(หากมีการ
ปรับเปลี่ยนราคา
ขาย ใหเสนอคณะ 
CFO เพ่ือพิจารณา

ตอไป) 

5 IVP 1,950 1,950 
6 Barium enema 2,300 2,300 
7 Echocardiogram (ECHO) 2,000 2,000 
8 การตรวจวัดความเร็วของเสนประสาท NCV 500 500 
9 การตรวจกลามเนื้อและประสาท EMG 500 500 
10 Exercised Stress Test 1,500 1,500 
11 การตรวจระบบกลามเนื้อและประสาทโดยการ

กระตุนประสาทรับความรูสึก 
(SOMATO-SENSORY EVOKED POTENTIAL) 

700 /เสน/ครั้ง 700 /เสน/ครั้ง 
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     ขอสรุปท่ีประชุม 
1. รายการท่ี 1-3  ขอให สสจ.ลําพูน ประสานบริษัทเอกชน เพ่ือตอรองราคา  

2. สํารวจขอมูลการสง CT,MRI,Mammogram  ของป 2560 – 2561 โดยกลุมงานประกัน สสจ.ลําพูน 

3. ทบทวนระบบการสงตรวจพิเศษ  โดยโรงพยาบาลลําพูน  

4. รายการท่ี 4-11  เห็นชอบตามท่ีเสนอ 

5. เสนอใหโรงพยาบาลลําพูน ลงทุนซ้ือเครื่อง CT เพ่ือดําเนินการเอง 

 เรื่องท่ี 2  ปจจุบันมีผูปวยท่ีมารับบริการดวยอาการติดเชื้อดื้อยามีจํานวนมากข้ึน 
โดยขอใหนําเรื่องดังกลาวเขาท่ีประชุมคณะกรรมการ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพโรงพยาบาล (Service Plan ) 
จังหวัดลําพูน 
 

มติท่ีประชุม     รับทราบ 
 

5.6 เรื่องของสาธารณสุขอําเภอ          ไมมีเรื่องแจง           

 

5.7 เรื่องของหนวยงานอ่ืน           ไมมีเรื่องแจง           

 

ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องแจงของกลุมงาน   
6.1  กลุมงานบริหารท่ัวไป   

       เรื่องท่ี 1  แจงผลการเบิกจายเงินงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ขอมูล ณ วันท่ี  27  มีนาคม  2562  รวมเงินงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรร จํานวน 73,002,099.-บาท มีการ

เบิกจายไปแลว จํานวน  36,262,926.58.-บาท  คิดเปนรอยละ 52.41  คงเหลือเงินงบประมาณ จํานวน 

34,739,172.42.- บาท  คิดเปนรอยละ 47.59  สวนการเบิกจายงบดําเนินงานท่ีจัดสรรใหสาธารณสุขอําเภอ มี

การเบิ กจ ายจํ านวน  20 ,781 ,026 .58 .-บาท  คิด เป น รอยละ  38 .57   คงเหลือรอการเบิ กจ าย 

33,097,977.428.-บาท  คิดเปนรอยละ 61.43  ขอใหเรงดําเนินการเบิกจาย 
 

ประธาน ใหชี้แจงการเบิกจายเงินของทุกอําเภอใหชัดเจน และใหเรงดําเนินการเบิกจาย              

                                    เรื่องท่ี 2 การนําเสนอขออนุมัติงบประมาณ (Pay for Performance : P4P)  

การจายคาตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานสําหรับเจาหนาท่ีหนวยบริการโรงพยาบาลลําพูน ในวงเงิน 40 ลานบาท 

โดยนายแพทยธีรพงษ  ตติยพรกุล  นายแพทยชํานาญการพิเศษ  โรงพยาบาลลําพูน 

       เรื่องท่ี 3  เอกสารแจงความคืบหนาการดําเนินการชมรมฌาปนกิจสงเคราะห อสม.  

และเจาหนาท่ีสาธารณสุขจังหวัดลําพูน เดือนมีนาคม  2562 (วันท่ี 19 ก.พ. – 19 มี.ค. 62) ดังนี้                                          

 1. สมาชิก   - ยอดยกมาจากเดือนกอน     11,298  ราย    2. เงินดําเนินการและเงินสงเคราะหลวงหนา                                               
                 - สมาชิกเสียชีวติ                      8  ราย   - ยอดยกมาจากเดือนกอน 2,899,710.43  บาท              
                 - สมาชิกเขา                                -  ราย   - รับเพ่ิม         24,447.00  บาท 
                 - ลาออก                                     -  ราย   - จายไป                        483,450.00  บาท        
                 สมาชิกคงเหลือยกไป   11,290  ราย       คงเหลือยกไป           2,440,707.43  บาท 
   

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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6.2  กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข           
       เรื่องท่ี 1 ขอความรวมมือการดําเนินการ HAIT และ Digital Transformation 

การดําเนินงาน Digital Transformation จํานวน 3 ขอ โดยใหดําเนินการ 

ปงบประมาณ 2562 ดําเนินการ 2 ขอ ดังนี้ 

1. ระบบคิว  

2. ใบสั่งยาอิเลคทรอนิก 

ปงบประมาณ 2563 ดําเนินการ 3 ขอ ดังนี้ 

1. ระบบคิว  

2. ใบสั่งยาอิเลคทรอนิก 

3. HIS gateway แลกเปลี่ยนขอมูลในโรงพยาบาลเปาหมาย จํานวน 5 โรงพยาบาล ดังนี้ 

   1 โรงพยาบาลลําพูน 

   2 โรงพยาบาลแมทา 

   3 โรงพยาบาลทุงหัวชาง 

     4 โรงพยาบาลลี้ 

     5 โรงพยาบาลปาซาง 

การดําเนินการ HAIT กําหนดการออกตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลเปาหมาย จํานวน 3 แหง ในเดือนเมษายน 2562  

1. โรงพยาบาลลําพูน 

2. โรงพยาบาลลี้ 

3. โรงพยาบาลทุงหัวชาง 

และมีกําหนดการออกประเมินเยี่ยมโรงพยาบาล ในจังหวัดลําปาง จํานวน 3 แหง ระหวางวันท่ี 1 – 10  

พฤษภาคม 2562  และขอใหเจาหนาท่ีโรงพยาบาลในทีม Surveyor เตรียมความพรอมในการออกประเมินดวย 
   

      เรื่องท่ี 2  การปรบัระดับสถานบรกิารสาธารณสุขและแผนงบลงทุนรายการ     

สิ่งกอสราง ป 2564- 2568 

การปรับระดับสถานบริการสาธารณสุข จังหวัดลําพูน  ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพท่ี1 อนุมัติให

โรงพยาบาลปรับระดับศักยภาพหนวยบริการสุขภาพ  โรงพยาบาลปาซาง  จากโรงพยาบาลระดับ F1   เปน

โรงพยาบาลระดับ F2 แตท้ังนี้ตองรอการอนุมัติการปรับระดับจากกระทรวงสาธารณสุขกอน 
 

ประธาน  การปรับระดับศักยภาพหนวยบริการของโรงพยาบาลปาซาง ยังมี GAP คือ มี Adjust PW  

และอัตราครองเตียงต่ํากวาเกณฑท่ีกําหนด ซ่ึงผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี1  

ไดใหขอสั่งการวา หากหนวยบริการสุขภาพจะมีความประสงคขอปรับระดับศักยภาพหนวยบริการ 

ตองเพ่ิมผลงานดานบริการ ใหเปนไปตามเกณฑการประเมินกอน  จึงจะขอรับการประเมินเพ่ือ

ปรับระดับศักยภาพได 
 

แผนงบลงทุนรายการส่ิงกอสราง ป 2564- 2568 จังหวัดลําพูน มีจํานวนรายการสิ่งกอสราง ของรพ. จํานวน  

23  รายการ  / รพ.สต จํานวน 15 รายการ และสสอ. จํานวน 7 รายการ  รายละเอียดตามเอกสารท่ีแจก 

   

มติท่ีประชุม  รับทราบ    
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6.3  กลุมงานสงเสริมสุขภาพ                                   

       เรื่องท่ี 1  การเตรียมความพรอมเขาสูการรับรองมาตรฐาน PNC เพ่ือลดการตาย 

ของมารดา จังหวัดลําพูน ตามเกณฑพิจารณาเครือขายบริการสุขภาพระดับจังหวัด  

       เรื่องท่ี 2  แจงโครงการสาธารณสุขเคลื่อนท่ี ดูแลจิตใจผูปวยจิตเวชและครอบครัว 

โดยมีเจาหนาท่ีตํารวจออกสํารวจผูปวยจิตเวชรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของของพ้ืนท่ี จังหวัดลําพูน 

       

มติท่ีประชุม             รับทราบ               

 

6.4  กลุมงานควบคุมโรคติดตอ  

      เรื่องท่ี 1  ผลการดําเนินงานควบคุมปองกันวัณโรค จังหวัดลําพูน ประจําป 

งบประมาณ 2562  เปาหมายการคัดกรองผูปวยวัณโรค จํานวน 156 ตอแสนประชากร จํานวน 633 คน  มีการ

คัดกรองได 56.44 %  และมีการบันทึกขอมูล ได 21.96 % ต่ํากวาเปาหมายท่ีกําหนด  ขอใหทุกโรงพยาบาลมีการ

คัดกรองผูปวยวัณโรคแยกตามกลุมเสี่ยง  กิจกรรมท่ีเนน คือการทําระบบการประชุมทางไกลผานจอภาพ ( Cloud  

Conference ) อยางตอเนื่อง  และขอใหพ้ืนท่ีเรงดําเนินการขับเคลื่อนการคัดกรองผูปวยและบันทึกขอมูลติดตาม

กลุมเปาหมายท่ีกําลังรักษาอยู   
    

              เรื่องท่ี 2  สถานการณไขหวัดหวัดใหญ จังหวัดลําพูน  พบผูปวยไขหวัดหวัดใหญ  

จํานวน 313  ราย อัตราปวย 77.20 ตอแสนประชากร พบสูงสุดท่ีอําเภอเมืองลําพูน อัตราปวย 138.75 ตอ

แสนประชากร  พบมากในกลุมอายุ 5- 9 ป จัดเปนอันดับ 5 ของประเทศ และเปนอันดับ 2 ของเขตสุขภาพท่ี1   
 

ประธาน  ใหใชวัคซีนท่ีไดรับการจัดสรรใหเกิดประโยชนสูงสุดและวางแผนการจัดสรรวัคซีนใหหนวยบริการ 
 

                                    เรื่องท่ี 3  สถานการณไขเลือดออก จังหวัดลําพูน ยังไมพบผูปวยไขเลือดออก  

ในจังหวัดลาํพูน อยูในอันดับท่ี 76 ของประเทศ  ขอใหหนวยบริการทุกแหงมีเฝาระวังในพ้ืนท่ีเสี่ยงในปงบประมาณ 

2561 ดวย 

 

มติท่ีประชุม             รับทราบ               

                                        

6.5  กลุมงานนิติการ      ไมมีเรื่องแจง                                              

 

6.6  กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข    ไมมีเรื่องแจง                           

 

6.7  กลุมงานประกันสุขภาพ    

           เรื่องท่ี 1 การวิเคราะหสภาวะวิกฤติทางการเงินของหนวยบริการ จังหวัดลําพูน 
จากการวิเคราะหสภาวะวิกฤติของหนวยบริการในจังหวัดลําพูนประจําเดือนกุมภาพันธ  2562 ปงบประมาณ 

2562  ตามแนวทางวิเคราะหของกระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงเปนขอมูลทางการเงินท่ีผานการตรวจสอบและรับรอง 

ความถูกตองของขอมูลงบทดลองแลว ยังไมมีสภาวะวิกฤติ   ขอความรวมมือโรงพยาบาลทุกแหงสงแผน Planfin

ภายในวันท่ี 11 เมษายน 2562  รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 3 
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      เรื่องท่ี 2  สรปุผลงานบริการ QOF ปงบประมาณ 2562  ตามรายการตัวชี้วัด 

ระดับเขต ในโปรแกรมการคัดกรองผูปวย NCD  โดยใหบันทึกขอมูลรายงาน QOF ตามแนวทางการบริหารจัดการ

คาใชจายตามเกณฑคุณภาพผลงานบริการ สง สปสช.เขต 1 เชียงใหม  ภายในวันท่ี 31 พฤษภาคม 2562  
 

      เรื่องท่ี 3 สรุปสถานการณดําเนินงานงบคาเสื่อม จังหวัดลําพูน จํานวน 263 รายการ   
ปงบประมาณ 2562 ไดรับการจัดสรรวงเงินงบประมาณตามแผน จํานวน 38,969,164.12 บาท ยังไมได
ดําเนินการจํานวน 122 รายการ ใชงบประมาณไปแลว 2,330,426.55  บาท รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 4 
 
มติท่ีประชุม             รับทราบ   
  
        6.8  กลุมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ     
                      เรื่องท่ี 1  รายงานการเบิกคาใชจายเงินคาบริการสาธารณสุขเพ่ิมเติม คลินิก   
หมอครอบครัว จังหวัดลําพูน   ป 2559 - 2560 และป 2561  มีงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรตามเกณฑ  จํานวน 
770,000 บาท และตามผลงานบริการ จํานวน 388,250 บาท  รวมงบประมาณท่ีได จํานวน 1,228,250 บาท  
ใชงบประมาณไปแลว จํานวน  770,000 บาท  คิดเปนรอยละ 62.69  คงเหลืองบประมาณจํานวน 458,250 บาท 
คิดเปนรอยละ 37.31  ขอใหเรงดําเนินการของป 2559 - 2560 ภายในเดือนเมษายน  2562  และของป  2561 
ภายในเดือนกรกฎาคม  2562  รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข  5  
                      

                   เรื่องท่ี 2  โครงการพัฒนาคุณธรรม จรยิธรรม สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําพูน 
ประจาํป 2562 ตามประเด็นนโยบาย “รวมพลังจิตอาสา พัฒนาคุณธรรมสังคมไทย เทิดไทองคราชันย” โดยขอให 
ทุกอําเภอมีการขับเคลื่อนตามนโยบาย รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 6  ดังนี้ 

1. หนวยงานท่ีมีผลงานดีเดน ดานการพัฒนาองคกรคุณธรรม ระดับจังหวัด สงคัดเลือกระดับเขต  
2. คนดีศรีสาธารณสุข จังหวัดละ 2 รางวัล สงคัดระดับเขต เพ่ือสงคัดเลือกระดับกระทรวง 
3. การประกวดเรื่องเลา จังหวัดละ 1 รางวัล และสงคัดเลือกระดับเขต โดยคัดเลือก1 รางวัลเพ่ือเปนตัวแทน

เขตสงคัดเลือกระดับกระทรวง 
 

ระยะเวลาการดําเนินงานคัดเลือก 
-ระดับจังหวัด        คัดเลือกวันท่ี 10 เมษายน 2562 ณ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําพูน 
-ระดับเขต       ประมาณวันท่ี 7 มิถุนายน 2562  ณ วิทยาลัยพยาบาลเชียงใหม 
-ระดับกระทรวง       ระหวางวันท่ี 21 - 22 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น  
                           กรุงเทพมหานคร 
 

                    เรื่องท่ี 3  การพัฒนาคุณภาพระบบการบริการดานคุณภาพหอง LAB และคุณภาพ 
นักกายภาพ ของโรงพยาบาล จังหวัดลําพูน  จึงขอใหทุกโรงพยาบาลดําเนินการพัฒนาคุณภาพระบบการบริการ  
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข  7        
                  

       เรื่องท่ี 4  การจัดตั้งจังหวัดลําพูนเปนจังหวัด พอสว.  

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําพูน เสนอขอใหจัดตั้งจังหวัดลําพูนเปนจังหวัด พอสว. ในป 2562   

โดยจะดําเนินการนําเรื่องเสนอตอผูวาราชการจังหวัดลําพูนและกรรมการมูลนิธิ พอสว. ตอไป 

 

มติท่ีประชุม             รับทราบ                
 

6.9  กลุมงานทันตสาธารณสุข      ไมมีเรื่องแจง   
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6.10 กลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล    ไมมีเรื่องแจง         

6.11 กลุมงานอนามัยส่ิงแวดลอมและอาชีวอนามัย 
           เรื่องท่ี 1 เอกสารแจงสถานการณการดําเนินงานเฝาระวังผลกระทบตอสุขภาพ 

จากภาวะหมอกควัน จังหวัดลําพูน ปงบประมาณ 2562  ขอมูลคุณภาพอากาศปริมาณฝุนละอองขนาดเล็ก 

PM2.5/PM 10   ณ วันท่ี 25 มีนาคม 2562 พบปริมาณฝุนละอองขนาดเล็ก PM2.5 อยูระหวาง 17-211 

ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร เกินมาตรฐาน 50 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 8 
 

        เรื่องท่ี 2  เอกสารแจงการดําเนินงานขับเคลื่อน Green & Clean Hospital  

จังหวัดลําพูน  ปงบประมาณ 2562  รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 9 

 

มติท่ีประชุม             รับทราบ   
              

6.12 กลุมงานควบคุมโรคไมติดตอสุขภาพจิตและยาเสพติด  
                            เรื่องท่ี 1 เอกสารแจงสถานการณและการดําเนินงานปองกันอุบัติเหตุทางถนน  

ประจําเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2562 และการปองกันอุบัติเหตุ ทางถนนในชวงเทศกาลสงกรานต  จังหวัดลําพูน  

พบอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน เทากับ 20.44 ตอแสนประชากร อําเภอท่ีมีอัตราการเสียชีวิตจาก

อุบัติเหตุทางถนนสูงสุด คืออําเภอเมือง เทากับ 25.91 ตอแสนประชากร  รองลงมาไดแกอําเภอแมทา , บานโฮง 

ปาซาง , บานธิ , ลี้  และเวียงหนองลอง คิดอัตรา 25.63 , 24.99 , 19.98 , 16.88 , 12.86 และ 11.49 ตอ

แสนประชากร  สวนการเตรียมความพรอมการปองกันอุบัติเหตุ ทางถนนในชวงเทศกาลสงกรานต ไดทําหนังสือแจง

ใหทุกอําเภอทราบแลว  รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 10  

        
             6.13  กลุมงานแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก             

          เรื่องท่ี 1  การจัดชื้อยาของแพทยแผนไทยตามแผนปริมาณการใชยาสมุนไพร 

จังหวัดลําพูน ประจําปงบประมาณ 2562 จึงขอใหสงแผนปริมาณการใชยาสมุนไพร ตามรายละเอียดแบบฟอรมสิ่ง

ท่ีสงมาดวย ท่ีจังหวัดไดทําหนังสือแจงใหทุกโรงพยาบาลทราบแลว 

 

มติท่ีประชุม             รับทราบ   
 

ระเบียบวาระท่ี 7   เรื่องอ่ืน ๆ           ไมมีเรื่องแจง       

     
เลิกประชุมเวลา   14.00  น.  

 

(ลงช่ือ) ……………………….....        (ลงช่ือ) ……………………………              

         (นางกรรณิกา  มะโนวรณ)                (นางบุษบา  อนุศักดิ์)                      

   เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน             นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ                                 

ผูจดบันทึกการประชุม                    ผูตรวจรายงานประชุม                                                                   



 

 

10 
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