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รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
ครั้งที ่1/ 2563 ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 

วันศุกรท์ี ่31  มกราคม พ.ศ. 2563 
ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 

……………………………………. 
รายช่ือผู้มาประชุม 
1. นายวิทยา  พลสีลา            รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน 
2. นายสุริยพงณช์         สุริยะพงฑากุล             นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน 
3. นายพงษ์ศักดิ์  โสภณ   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน 
4. นายสมาน               พรวิเศษศิริกุล               นวก.สาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านบริการทางวิชาการ 
5. นางสาวอรพินธ์ ใจสุนทร   รก.นวก.สาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านส่งเสริมพัฒนา 
6. นายเผ่าพงศ์  สุนทร    ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลี้ 
7. นายสันต ิ  วงศ์ฝั้น    ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ทา 
8. นายสัจพจน์  เกตุวัฒนาธร    ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง 
9. นางสมสกุล  เกียรติอนันท์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านธิ 
10.นางสาวมัลลิกา โมกขะสมิต  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงหนองล่อง 
11.นางสาวทองเพ็ญ ปาระก้อน  (แทน) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าซาง 
12.นายสันทัด  ทองพรรณ  (แทน) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านโฮ่ง 
13.นายเนตร  พงษ์ตุ้ย   สาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูน 
14.นายโรม  ชนะเดช    สาธารณสุขอำเภอเวียงหนองล่อง 
15.นายธวชัชัย      รัตนไพบูลย์วิทย์  สาธารณสุขอำเภอทุ่งหัวช้าง 
16.นายสังวรณ ์  ศรีวิชัย   สาธารณสุขอำเภอบ้านธิ 
17.นายวันชัย  รัตนพรม  สาธารณสุขอำเภอบ้านโฮ่ง 
18.นายโยธิน จันทร์ทิพย์                  สาธารณสุขอำเภอลี้ 
19.นางศิรินทร ์  เลสัก   (แทน) สาธารณสุขอำเภอป่าซาง 
20นางบัณฑิตา ศรีวิชัย   รก.สาธารณสุขอำเภอแม่ทา 
21.นายเจริญ  สิทธโรจน ์  หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ 
22.นางละมัย  สิทธิโรจน ์  หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ 
23.นางณัฐดา         วิเศษสรรค์  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
24.นางบุษบา  อนุศักดิ์   หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
25.นางพวงผกา  สุริวรรณ    หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
26.นางอินทริยา  อินทพันธุ์  หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ    
27.นานธาน ี  ศรีวงค์วรรณ์  หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
28.นางบุญทิน  จิตร์สะบาย  หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
29.นางพิมภาวรรณ เขยะตา   รก.หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
30.นายปิยะดนัย สุธีพงศ์พันธ์      หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข                                                                                                                               
29.นางสาวฐิติกมล จันทะระ  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
30.นางกุลรภัส  สิทธรรถโกวิท  (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ 
31.นางสาวพันธิตรา บุตรนุชิต  (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยฯ 
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ผู้ไม่เข้าร่วมประชุมเนื่องจากติดราชการ 
1. นายโภคิน  ศักรินทร์กุล  หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ รพ.ลำพูน 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายนิมิตร  อินปั๋นแก้ว  นายแพทย์เชี่ยวชาญ รพ.ลำพูน 
2. นางนวลอนงค์    ลือกำลัง   นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รพ.ลำพูน 
3. นางพัชรี  วีระพันธุ์   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
4. นายสุรสิทธิ ์  ธนปารวงค์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ    
5. นางวันเพ็ญ  โพธิยอด   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
6. นายปรีชา  เครือธง   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
7. นางธีรานันท์  ศรีมุก   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
8. นายพัฒฑณา  อินทะชัย  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
9. นางสุรางค์  หมื่นกัณฑ์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
10.นางสุวิมล  ทิพย์ชมภู  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
11.นายสาธิต  เจริญพงษ์  เภสัชกรชำนาญการ 
12. นายณรงค์เดช นันตาเวียง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
13.นายกฤตชญา เขยะตา   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
14.นางพรนิภา  ท้วมผึ้ง   เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 
15.นายวิเชียร  ปิงชัย   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
16.นายไกรศิลป์  ศิริวิบูรณ์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
17.นายณรงค์ฤทธิ์ สายมณี   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
18.นางสาวกาญจนา ศรีไว   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
19.นางกรรณิกา          มะโนวรณ์               เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 
20.นางสาวอรวรรณ      ร่มป่าตัน                     นักวิชาการสาธารณสุข 
21.นางสมพิศ              อิ่นอ้าย                       นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
22.นายกฤษฏา            ญาณะพันธ์                  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
       
เริ่มประชุม  เวลา 13.00 น. 
 
ระเบียบวาระพิเศษ พิธีรับมอบพระพุทธรูป ให้แก่โรงพยาบาลทุกแห่ง ในจังหวัดลำพูน เพ่ือสำหรับจัดวางใน

ตึกผู้ป่วยใน ตามโครงการปั้นดินให้เป็นบุญ  โดยเป็นฝีมือการปั้นพระพุทธรูปของ
ผู้ต้องขังในเรือนจำ 

 

ประธาน   ได้ถ่ายภาพมอบพระพุทธรูปร่วมกับผอก.โรงพยาบาลและตัวแทนโรงพยาบาลทุกแห่ง 
 
มติที่ประชุม    รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ     ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 12  ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562                    
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มติที่ประชุม    ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 12 ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562                    
 
ระเบียบวาระท่ี 3    เรื่องสืบเนื่อง                   

           เรื่องท่ี 1 สถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดลำพูน  ปี 2563 พบข้อมูลคุณภาพ 
อากาศปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เกินมาตรฐาน 50 Hg/m3 ติดต่อกันหลายเดือน ขอให้ทุกแห่ง
ดำเนินการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง ตามแผนมาตรการการเฝ้าระวังที่ได้แจ้งให้ทุกแห่งแล้ว  โดยให้รายงาน
สถานการณ์ทุกวันและให้เฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพของประชาชนจากภาวะหมอกควัน ในกลุ่มโรคทางเดิน
หายใจรวม  ตามการรายงานจำนวนข้อมูลผู้ป่วยของทุกอำเภอ จำนวน 89 แห่ง 
 

ประธาน       ให้สสอ.ทุกแห่ง ดำเนินการประเมินรับรองห้อง Safe Zone ตามเป้าหมาย1 ตำบล 3 Safe Zone 
                 และส่งผลการตรวจและผลการรับรองห้องปลอดฝุ่น ให้ สสจ.ลำพูน ทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ เพ่ือ  
                  ส่งให้ศูนย์อำนวยการป้องกันไฟป่า จ.ลำพูน ใช้เป็นข้อมูลรายงานผวจ.ลำพูน ในส่วนของ รพ.ขอให้  
                  พิจารณาคัดเลือกจัดทำห้องเป็น Safe room  ตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ 
 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่องแจ้งเพื่อพิจารณา         ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 
ระเบียบวาระท่ี 5       เรื่องแจ้งเพื่อทราบของ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน / นักวิชาการ

สาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านส่งเสริมพัฒนา / นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้าน
บริการทางวิชาการ/ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน / เภสัชกรเชี่ยวชาญ /
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน / สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ / หน่วยงานอ่ืน 
 

5.1 เรื่องของนายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน         ไม่มีเรื่องจัง       
          

5.3 เรื่องของรก.นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา   ไม่มีเรื่องจัง       
 

5.4 เรื่องของนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านบริการทางวิชาการ   
      เรื่องที่ 1 การเบิกจ่ายงบประมาณในลักษณะงบลงทุนของสสจ.ลำพูน ประจำปี

งบประมาณ 2563  เนื่องจาก พรบ.งบประมาณ ยังไม่ผ่านสภาฯ  แต่สสจ.ลำพูน ได้เตรียมความพร้อมด้านการ
ร่าง TOR ของครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว ส่วนสิ่งก่อสร้างการเตรียมพ้ืนที่การก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว 
         เรื่องที่ 2 การชำระภาษีประจำปี สรรพากรจังหวัดกำชับให้หัวหน้าส่วนราชการยื่น
แบบเสียภาษผี่านระบบออนไลน์ ทุกคน และให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มีนาคม 2563  
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

5.3 เรื่องของโรงพยาบาลลำพูน       
      เรื่องที ่1 แจ้งข้อมูลของผู้เข้าเกณฑก์ารเฝ้าระวังโรคของผู้ติดเชื้อโคโรนา พบว่า 

มีผู้เข้าเกณฑ์ และเข้ารักษาตัวที่จังหวัดเชียงใหม่ มีจำนวน 20 กว่าราย ขอให้มีการเฝ้าระวังทุกพื้นที่ด้วย 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
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4.4 เรื่องของโรงพยาบาลชุมชน       
      เรื่องที่ 1  การประชุมเรื่องการจัดสวัสดิการค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงาน 

ของหน่วยบริการ ในจังหวัดลำพูน  ตามระเบียบหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทน  ประจำปีงบประมาณ 2563  
จะมีการประชุมโรงพยาบาล ทุกแห่ง   เพื่อหารือระหว่างหน่วยบริการในที่ประชุมกวป.ของเดือนถัดไป   
 
ประธาน   ขอให้กลุ่มงานนิติการเข้าร่วมประชุมหารือด้วย  
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

5.6 เรื่องของสาธารณสุขอำเภอ     ไม่มีเรื่องแจ้ง       
 
5.7 เรื่องของหน่วยงานอ่ืน     ไม่มีเรื่องแจ้ง                         

 
ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องแจ้งของกลุ่มงาน   
 

6.1  กลุ่มงานบริหารทั่วไป   
         เรื่องที่ 1  ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ข้อมูลจากระบบ GFMIS  จังหวัดลำพูน ข้อมูล ณ  วันที่ 30 มกราคม 2563 มีงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ ตามรายละเอียดดังนี้ 
 งบฯดำเนินงาน  จำนวน 25,730,529.00 บาท  รวม Po และเบิกจ่ายไปแล้ว 
จำนวน 16,600,698.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 64.52 คงเหลือรอการเบิกจ่าย จำนวน 9,129,830.80 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 35.48  ขอให้ดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่าย ตามแผนงานโครงการและค่าตอบแทน ฉ. 11 
 

 งบฯเงินอุดหนุน จำนวน 1,156,559.00 บาท รวม Po และเบิกจ่ายไปแล้ว 
จำนวน 16,600,698.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 61.74 คงเหลือรอเบิกจ่าย จำนวน 10,286,389.80 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 38.26  ขอให้ดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายโครงการพยาธิใบไม้ตับ และเงินอุดหนุนโครงการหลวง 
 

ประธาน  ให้หน่วยงานเร่งดำเนินการส่งเอสารแผนการเบิกจ่ายเงินให้กลุ่มงานบริหาร 

  โดยเฉพาะค่าสาธารณูปโภคขอให้เบิกจ่ายเดือนต่อเดือน 
 

         เรื่องที่  2  แจ้งเอกสารสรุปความคืบหน้าการดำเนินการสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์ของอสม.และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  จังหวัดลำพูน ประจำเดือนมกราคม  2563  (วันที่ 18  ธันวาคม – 
23 มกราคม 2563 ) รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1 ดังนี้                                     
1. สมาชิก           2. เงินดำเนินการและเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า                                               

ยอดยกมาจากเดือนก่อน     11,621   ราย          ยอดยกมาจากเดือนก่อน    1,365,870.54   บาท              
      สมาชิกเสียชีวิต                    3  ราย          รับเพิ่ม             1,401,232.17  บาท   
      สมาชิกเข้า                           171  ราย          จ่ายไป                          201,388.00   บาท                          
      ลาออก                                    -   ราย          คงเหลือยกไป               2,565,714.71   บาท    
      สมาชิกคงเหลือยกไป           11,795  ราย                                                                           
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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6.2  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  
                  เรื่องที่ 1 แจ้งกำหนดการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ ของเขตสุขภาพที่1 
รอบที่1 ปีงบประมาณ 2563  จังหวัดลำพูน  ตามกำหนดการดังนี้      

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563   - ทีมผู้นิเทศงาน จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ใน    
                                       กลุ่มงาน สสจ. ลำพูน  และ รพ.ลำพูน  แยกตามประเด็นตัวชี้วัด 
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563   - คณะนิเทศงานรายกรม สรุปผลการตรวจราชการจากคณะทีมผู้นิเทศงาน  
                                     ณ ห้องประชุมดอกป้าน สสจ. ลำพูน 
วันที่ 12- 13 กุมภาพันธ์ 2563  - ประชุมรับฟังการนำเสนอและสรุปผลการดำเนินงาน จังหวัดลำพูน ณ ห้อง  

ประชุมชั้น 4 อาคาร 100 ปีการสาธารณสุขไทย โรงพยาบาลลำพูน และ
ลงตรวจเยี่ยมพ้ืนที่คปสอ.บ้านโฮ่ง (รพ.บ้านโฮ่งและรพสต.หนองปลาสวาย) 

ขอเรียนเชิญผู้บริหาร รพ. /สสอ. และรพสต. เข้าร่วมประชุมรับฟังการนำเสนอผลงานจังหวัดลำพูน จะทำ
หนังสือแจ้งรายละเอียดให้พ้ืนที่ทราบอีกครั้ง 
 

ประธาน   ให้จัดเตรียมห้องสำหรับกลุ่มผู้นิเทศงาน แยกตามประเด็น   
 

                  เรื่องท่ี 2 เรื่องการดำเนินงาน Service Plan จังหวัดลำพูน สาขา COPD  โดยมี
ประธาน นางนวลอนงค์  ลือกำลัง  นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รพ.ลำพูน  ได้ชี้แจงการดำเนินงานคัดกรองผู้ป่วย 
วัณโรค จังหวัดลำพูน พบเสียชีวิต จำนวน 6 ราย ขอให้ทุกพ้ืนมีการดำเนินงานที่เป็นทิศทางเดียวกัน 
 

ประธาน  ให้ทุกพ้ืนที่มีการติดตามคัดกรองผู้ป่วยเพิ่มขึ้นกว่าเดิมและให้เห็นความสำคัญ  และให้  
                     กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  สาขา COPD  
 
มติที่ประชุม  รับทราบ     
     

6.3  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ       
       เรื่องที่ 1 กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญชวนบุคลากรและอสม. จังหวัดลำพูน 

สมัครเข้าร่วมกิจกรรมวิ่งสะสมระยะ VIRTUAL RUN “ก้าวท้าใจ Season 1” เป้าหมาย 100 % สรุปข้อมูล ณ 
วันที่ 29 มกราคม 2563  มีการลงสมัครกิจกรรมวิ่งสะสมระยะ ทั้งหมดจำนวน 3,895 ราย (ประชาชนทั่วไป 
463 ราย /บุคคลในหน่วยงาน 1,445 ราย และอสม. 1,987 ราย ) ยังมีหน่วยงานที่ยังสมัครไมไ่ด้ตามเป้าหมาย  
ขอให้เร่งดำเนินการลงทะเบียนภายในกำหนด และตามขั้นตอนที่ได้ทำหนังสือแจ้งให้ทราบแล้ว 
 

ประธาน   ขอความร่วมมือให้หน่วยงานสมัครเข้าร่วมกิจกรรรมดังกล่าวด้วย 
 

                             เรื่องที่ 2 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อย จังหวัด
ลำพูน ปีงบประมาณ 2563  พบว่า มีข้อมูลทารกแรกเกิดที่มีน้ำหนักน้อย จำนวน 285 ราย จากการคลอดจาก
สถานบริการ ในจังหวัดลำพูน จำนวน 2,631 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.83 
  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหารกแรกเกิดน้ำหนักน้อย จังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ 2563 
 กลุ่มเป้าหมาย : หญิงตั้งครรภ์กลุ่มเสี่ยง  LBW  จำนวนเป้าหมาย : 1,100 คน 
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 วิธีดำเนินการ (งบประมาณ 330,000 บาท) 
 - ค้นหากลุ่มเสี่ยง โดยการซักประวัติ 
 - ทำ Individual care plan ในกลุ่มเสี่ยงทุกราย 
 - จัดกิจกรรมให้ความรู้ในหญิงตั้งครรภ์กลุ่มเสี่ยง 

- ให้อาหารเสริมจำพวกคาร์โบไฮเดรตและโปรตีน เฉพาะในรายที่ Weight gain ไม่เพ่ิม/เพ่ิมน้อย  
  ในช่วงการตั้งครรภ์ไตรมาส 3 

 - ติดตามจนถึงสิ้นสุดการตั้งครรภ์ 
การจัดสรรงบประมาณ PPA :โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อย ให้โรงพยาบาล

ทุกแห่งจังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ  2563 ในกลุ่มเป้าหมาย 1,100 ราย  จำนวนเงินทั้งหมด  330,000 บาท 
โดยแบ่งโอนเป็น 2 งวด (งวดที่1 จำนวน 70 % และงวดที่ 2 จำนวน 30%) และในระดับเขตสุขภาพที่1 มีการ
จัดสรรงบประมาณโครงการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด ให้หน่วยบริการรพ.ลำพูน/ลี้ และทุ่งหัวช้าง จำนวนเงิน
ทั้งหมด 400,000 บาท แบ่งโอนเป็น 2 งวด (งวดที1่ จำนวน 70% และงวดที2่ จำนวน 30%) 
การบริหารจัดการโครงการ  
1. การนับผลงาน นับตามแบบเก็บข้อมูลรายบุคคลของโครงการฯ (ตดิตามจนสิ้นสุดการต้ังครรภ) ์
2. กลุ่มเป้าหมายโครงการเน้นกลุ่มหญิงครรภ์ที่มาบริการฝากครรภ์ของเครือข่ายบริการระดับอำเภอ 
3. ในการเขยีนโครงการเพือ่ขออนุมัติ ให้ขออนุมัติงบประมาณตามที่ได้รบัโอนเงินแล้ว 
4. เมื่อสิ้นสุดโครงการหากผลงานไมค่รบตามจำนวนเป้าหมาย (อย่างน้อย 70%) ต้องคืนงบประมาณให้ 
    สปสช.เขตสุขภาพที ่1 (300 บาท/ราย) 
การบริหารจัดการระดับเขต 
1. การนับผลงาน นับตามแบบเก็บข้อมูลรายบุคคลของโครงการฯ (ติดตามจนสิ้นสุดการตั้งครรภ)์ 
2. การบริหารจัดการยา progesterone เป็นการดำเนินการร่วมกันในภาพเครือข่ายระดับจังหวัด 
3. หน่วยบริการที่ไม่ได้รับสรรงบประมาณ ให้ส่งต่อข้อมูลรายบคุคลของผู้รับบริการ เพ่ือขอเบิกยา 
    Progesterone ที่ รพ.ลำพูน/รพ.ลี้/ รพ.ทุ่งหัวช้าง 
4. เมื่อสิ้นสุดโครงการหากผลงานไม่ครบตามจำนวนเป้าหมาย(อย่างน้อย 70%) ต้องคืนงบประมาณให้ 
    สปสช.เขตสุขภาพท่ี 1 (2,000 บาท/ราย) 
 

การควบคุมกำกับ  ให้รายงานสรุปความก้าวหน้าโครงการในการประชุม กวป.ทุกเดือน 
 
มติที่ประชุม             รับทราบ     
 

6.4  กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ  
       เรื่องที่ 1  ตัวชี้วัดการดำเนินงานวัณโรค (PA –TB) สรุปผลการดำเนินงานป้องกัน

ควบคุมวัณโรค จังหวัดลำพูนประจำปีงบประมาณ 2563  ตามมาตรการด้านการคัดกรอง เขตสุขภาพที่1  มีการ
คัดกรอง CXR กลุ่มเสี่ยงจำแนกรายจังหวัด คิดเป็นร้อยละ 32.99 และกลุ่มเสี่ยง Active คิดเป็นร้อยละ 34.44 

พบสถานการณ์/ปัญหาที่สำคัญ : ในปี 2562  
   • พบอัตราการเสียชีวิตสูง 7.55%  

• พบปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อการเสียชีวิต ได้แก่ เป็นผู้สูงอายุมีโรคร่วม , ผู้สูงอายุ BMI <18.5 , ผู้ติดเชื้อ
HIV ร่วม และ มีปัจจัยภายนอกร่วม ได้แก่ เป็นผู้ป่วยติดเตียง , ติดสุรา , ไม่มีคนดูแล 

• อัตราการค้นพบ Treatment coverage น้อย เพียง ๖2.1%  
• การคัดกรองในกลุ่มเสี่ยงป่วยและเสียชีวิตสูง ไม่ครบ 100% เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 
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• การส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยขึ้นทะเบียนรักษาถึงระดับพ้ืนที่ รพ.สต. ล่าช้าโดยเฉพาะเขตรอยต่อระหว่างอำเภอ  
การรักษาผู้ป่วยวัณโรคสำเร็จ>85% ประเด็นลดป่วย (Treatment coverage 82.5%) และประเด็นลดตาย 
(อัตราตายน้อยกว่า 5%) 
 

มาตรการการดำเนินงาน 
หน่วยบริการ สสจ. รพท./รพช. ให้ดำเนินการติดตามประเมินผล ทุกเดือน 
• Kr1 :  คัดกรอง/ขึ้นทะเบียนรักษากลุ่มเสี่ยงสำคัญ เสี่ยงป่วยสูง/เสียชีวิตสูง(สีแดง) ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ 

ไตรมาส 1 >90% , ไตรมาส 2 =100% 
• Kr2 :   คัดกรอง/ขึ้นทะเบียนรักษากลุ่มเสี่ยงป่วยปานกลาง(สีเหลือง) ทั้งเชิงรุก 

และเชิงรับ ไตรมาส 1 >80% , ไตรมาส 2 >90% , ไตรมาส 3 =100% 
• Kr3 :   ส่งตรวจ Gene Xpert เพ่ือยืนยันการวินิจฉัย Pul TB ทุกราย OKRs – TB จังหวัดลำพูน 
• Kr4 :   ในกลุ่มเสี่ยงต่อการเสียชีวิตให้มีการปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ทุกราย  
• Kr5 :   ติดตามดูแลรักษา ประเมินความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูง โดยใช้เกณฑ์ Score Risk Death  

ทุกราย และมีการตรวจ LFT ติดตามทุกสัปดาห์  
• Kr6 :  ติดตามดูแลเยี่ยมบ้าน DOT และให้ความช่วยเหลือ โดยทีมสหวิชาชีพ ดูแลแบบองค์รวม 

ครอบคลุมทุกมิติ ทุกราย 
• Kr7 :   ส่งตรวจ DST ทุกรายในผู้ป่วยที่มีเสมหะพบเชื้อ และเสี่ยงวัณโรคดื้อยา  
 

หน่วยบริการ สสอ./รพ.สต.ให้ดำเนินการ 
• Kr1 :  คัดกรอง/ขึ้นทะเบียนรักษากลุ่มเสี่ยงสำคัญ เสี่ยงป่วยสูง/เสียชีวิตสูง(สีแดง) ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ 

ไตรมาส 1 >90% , ไตรมาส 2 =100% 
• Kr2 :  คัดกรอง/ขึ้นทะเบียนรักษากลุ่มเสี่ยงป่วยปานกลาง(สีเหลือง) ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ ไตรมาส 1 

>80% , ไตรมาส 2 >90% , ไตรมาส 3 
• Kr3 :   ติดตามดูแลรักษา ประเมินความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูง โดยใช้เกณฑ์ Score Risk Death ทุกราย  
• Kr4 :  ติดตามดูแลเยี่ยมบ้าน DOT และให้ความช่วยเหลือ โดยทีมสหวิชาชีพ ดูแลแบบองค์รวม 

ครอบคลุมทุกมิติ ทุกราย 
 

มาตรการสำคัญในการในการขับเคลื่อนงาน 
- เร่งรัดการคัดกรอง ทั้งในกลุ่มเก่าคงเหลือและกลุ่มใหม่ (เชิงรุกและเชิงรับ) 
- กลุ่มเสี่ยงป่วย/เสียชีวิตสูง (สีแดง) ก่อนเป็นอันดับแรก โดยที่ไตรมาส 1 >90% , ไตรมาส 2 =100%   
- กลุ่มเสี่ยงป่วยปานกลาง (สีเหลือง) ไตรมาส 1 >80% , ไตรมาส 2 >90% , ไตรมาส 3 =100% 
- ดำเนินการส่งตรวจ Gene Xpert เพ่ือยืนยันการวินิจฉัย Pul TB ทุกราย 
- ใช้เกณฑ์ Score risk death ประเมินความเสี่ยง เพื่อติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด ระหว่างการรักษา และตรวจ LFT   
  ติดตามผลทุกสัปดาห์ 
- กำกับ ติดตามการดำเนินงานตามมาตรการ และการให้คำปรึกษา แนะนำจากแพทยผ์ู้เชี่ยวชาญ ผ่านระบบ    
  Cloud conference อย่างต่อเนื่องทุกเดือน- 
- ใช้กลไก case management team บูรณาการร่วมกับทีม COC ดูแลแบบองค์รวม ครอบคลุมทุกมิติ การกำกับ   
  ติดตามการทานยา(DOT) พร้อมประเมินการขอรับการช่วยเหลือของผู้ป่วยทุกราย 
- เพ่ิมความครอบคลุมของการส่ง DST ทุกรายในผู้ป่วยที่มีเสมหะพบเชื้อและเสี่ยงวัณโรคดื้อยา เพ่ือปรับสูตรยาให้  
  เหมาะสม และตัดวงจรการแพร่โรคได้รวดเร็วยิ่งขึ้น การค้นหา/คัดกรองกลุ่มเสี่ยงต่ำกว่าเกณฑ ์
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ปัญหาที่พบ ส่ิงท่ีค้นพบจากพื้นที่และที่ประชุม Cloud Conference 
• รพ. คัดกรองน้อย/พบมาก/พบตาย ได้แก่  ลำพูน , แม่ทา  
• รพ. คัดกรองน้อย /พบมาก/ไม่พบตาย ได้แก่ บ้านโฮ่ง ,ป่าซาง  
• รพ. คัดกรองน้อย /พบน้อย/ไม่พบตาย ได้แก่ เวียงหนองล่อง 
• รพ. คัดกรองมาก /พบน้อย /ไม่พบตาย ได้แก่  ทุ่งหัวช้าง 
• รพ. คัดกรองมาก /พบมาก / ไม่พบตาย ได้แก่  บ้านธิ , ลี้ 
• บางพ้ืนที่ CXR แล้ว แต่รอแพทย์อ่านผล เช่น เวียงหนองล่อง ,ทุ่งหัวช้าง 
• ทุกแห่งเร่งรัดการคัดกรอง CXR ไปแล้ว แต่ขณะนี้อยู่ระหว่างข้ันตอนการส่งตรวจ AFB 
 

แนวทางการแก้ไข 
• ปรับแผนการปฏิบัติการใหม่ ทำการนัดหมาย/จัดคิว กลุ่มเสี่ยงสำคัญ walk in มาคัดกรอง CXR ที่ รพ. 
• เร่งรัดการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงสำคัญ(สีแดง) 90% ในสิ้นเดือน ม.ค.นี้ (จากเดิม คือ ไตรมาส2) และ 100% ใน  
  ไตรมาส 2 และอ่านผล ขึ้นทะเบียนรักษาโดยเร็ว 
ผลการดำเนินงาน 
• อัตราการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงป่วย/เสียชีวิตสูง(สีแดง) (ณ 30/01/2563) = 81.04% 
• อัตราการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงป่วยปานกลาง (สีเหลือง) (ณ 30/01/2563) = 70.15% 
• ผลการส่งตรวจ Gene Xpert (ณ 30/01/2563) = 69.23% (72/104) พบ MTB detect 18.06% (13) 
• การค้นพบข้ึนทะเบียนรักษา (Treatment coverage) (ณ 30/01/2563) ร้อยละ 14.35 (89) 
• อัตราการเสียชีวิต ผู้ป่วยไตรมาส 1 ร้อยละ 11.54 (6/52) 
• การตรวจทดสอบความไวต่อยา (DST) เพ่ือค้นหา RR/MDR-TB ร้อยละ 75.68 (28/37) 
• ผู้ป่วยวัณโรคทุกรายได้รับการติดตาม DOT และการดูแลรักษา เยี่ยมบ้าน แบบองค์รวม ครอบคลุมทุกมิติ  
  พร้อมประเมินการขอรับการช่วยเหลือของผู้ป่วยจากทีมสหวิชาชีพ ร้อยละ 100 
 
มติที่ประชุม             รับทราบ 
 

6.5  กลุ่มงานนิติการ      ไม่มีเรื่องแจ้ง                         
 

6.6  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข      
            เรื่องท่ี 1  การใช้กัญชาทางการแพทย์ สรุปผลการดำเนินการคลินิกการให้บริการ
กัญชาทางการแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทย จังหวัดลำพูน มีรพ.ที่เปิดให้บริการจำนวน 5 แห่ง ยังคง
เหลือรพ.ป่าซาง/ทุ่งหัวช้างและเวียงหนองล่อง กำลังดำเนินการ  ขอให้รพ.เพิ่มบุคลากรพยาบาลร่วมรับการอบรม 
 

        เรื่องท่ี 2 การรับยาที่ร้านขายยาจังหวัดลำพูน เพ่ือลดความแออัดในโรงพยาบาล  
ตามโครงการลดความแออัดของโรงพยาบาล โดยร้านยาแผนปัจจุบันประเภท 1 เขตอำเภอเมือง มีร้านขายยาที่
ผ่านเกณฑ์และสนใจเข้าร่วมเครือข่ายโรงพยาบาลลำพูน จำนวน  28 ร้าน จากร้านที่ผ่านเกณฑ์ ทั้งหมดจำนวน
30 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 93.33 โรงพยาบาลลำพูนคัดเลือกนำร่องโดยให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของอำเภอเมืองลำพูน 
จำนวน 15 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 53.57 

สรุปผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 14 มกราคม 2563 มีผู้ป่วยไปรับยาที่ร้านขายยาใน
เครือข่ายโรงพยาบาลลำพูน จำนวน 721 ราย เป็นลำดับที่ 1 ของประเทศ คิดเป็นร้อยละ 24.36 จากจำนวน
ผู้ป่วยที่ไปรับยาร้านขายยาทั้งประเทศ จำนวน  2,960 ราย (ลำดับที่ 2 จ.เชียงราย จำนวน 486 ราย ลำดับที่ 3 
จังหวัดชลบุรี จำนวน 314 ราย) 
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        เรื่องท่ี 3 การดำเนินงานอาหารปลอดภัย จังหวัดลำพูน ตามนโยบายของ  
กระทรวงสาธารณสุข ประกาศวาระแห่งชาติด้านสุขภาพของประเทศไทย“ให้ปี 2563 เป็นปีอาหารปลอดภัย” 
โดยจะดำเนินการให้ผู้ป่วยและประชาชนไทยได้บริโภคอาหารที่มีความปลอดภัยจากสารกำจัดศัตรูพืช และ
อันตรายจากสารปลอมปน หรือปนเปื้อนในอาหารต่างๆ โดยจะดำเนินการให้หน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุข
เป็นแบบอย่างด้านอาหารปลอดภัย และจะบูรณาการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ ง เพ่ือให้คนไทย
แข็งแรง มีสุขภาพดี นั้น จึงได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานเรื่องอาหารปลอดภัยในหน่วยงานกระทรวง
สาธารณสุข (ส่วนภูมิภาค) เพ่ือให้หน่วยงานสาธารณสุขเป็นแบบอย่างด้านอาหารปลอดภัย โดยขอให้หน่วยงาน
สาธารณสุขดำเนินการ ดังนี้ 
1. ประกาศให้หน่วยงานเป็นเขตปลอดสารพิษ 
2. ให้โรงครัวของโรงพยาบาลใช้ผักและผลไม้ปลอดสารพิษและตรวจสารเคมีในผักผลไม้อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
3. ให้ร้านค้าที่จำหน่ายอาหารและร้านค้าที่จำหน่ายผัก ผลไม้ในหน่วยงานสาธารณสุขใช้และจำหน่ายผัก และ 
    ผลไม้ปลอดสารพิษ 
4. ดำเนินการให้อาหารว่างและอาหารกลางวันที่แจกในห้องประชุม เป็นอาหารลดหวาน มัน เค็ม 
5. ลดการใช้ถุงพลาสติก และงดใช้โฟม 
 

แนวทางการดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย เขตสุขภาพที่ 1 
1. พัฒนาโรงครัวโรงพยาบาลและโรงอาหารในรพ. ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย 
2. โรงพยาบาลทุกแห่ง ประกาศนโยบายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย โดยเน้นรับซื้อผักและผลไม้ปลอดภัย 
    จากกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกผักผลไม้ปลอดภัยในพื้นที่เป็นหลัก 
3. โรงพยาบาลทุกแห่ง จัดซื้อชุดทดสอบเบื้องต้น เพ่ือตรวจสอบความปลอดภัยของวัตถุดิบอาหารที่นำมา 
    ปรุงให้แก่ผู้ป่วยในโรงพยาบาล เป็นประจำทุกเดือน (ชุดทดสอบอาหารเบื้องต้น ได้แก่ สารฆ่าแมลงตกค้าง, 
    สารกันรา, สารฟอกขาว, ฟอร์มาลีนและบอแรกซ์) 
4. จัดตั้งตลาดสีเขียว (Green Market) โรงพยาบาล 
5. ส่งเสริมให้พ้ืนที่ว่างในโรงพยาบาลปลูกผักสวนครัว สำหรับนำมาปรุงให้แก่ผู้ป่วยในโรงพยาบาล 
6. โรงพยาบาลทุกแห่ง ติดตั้งป้ายและประชาสัมพันธ์แสดงว่าใช้ผักผลไม้ปลอดสารพิษเพ่ือให้บริการแก่ผู้ป่วย       

      เรื่องท่ี 4  การดำเนินงาน RDU จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2563  
เป้าหมายโรงพยาบาลต้องผ่านเกณฑ์การประเมินขั้นที่ 2 ร้อยละ 50 และขั้น 3 ร้อยละ 20 สรุปข้อมูล ณ วันที่ 
10 มกราคม 2563 มีโรงพยาบาลที่ผ่านขั้น 1 คิดเป็นร้อยละ 100 และมีโรงพยาบาลผ่านขั้น 2 จำนวน 3 แห่ง 
คือโรงพยาบาลลำพูน/ป่าซาง และทุ่งหัวช้าง คิดเป็นร้อยละ 37.50 ส่วนขั้น 3 ยังไม่มีโรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์
การประเมิน 
 
มติที่ประชุม             รับทราบ  
 

6.7   กลุ่มงานประกันสุขภาพ                                                               
       เรื่องที่  1  เอกสารวิเคราะห์สภาวะวิกฤติของหน่วยบริการ ในจังหวัดลำพูน 

ปีงบประมาณ  2563 ประจำเดือนธันวาคม 2562  ตามแนวทางวิเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข สรุปข้อมูล 
ณ วันที่ 14 มกราคม 2563  พบว่ามีโรงพยาบาลที่อยู่ระดับวิกฤติระดับ 1 (รพ.ลำพูน,รพ.ลี้) และระดับวิกฤติ
ระดับ 2 คือ รพ.ป่าซาง  และโรงพยาบาลทุกแห่งมีเงินบำรุงคงเหลือลดลง รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 3 

         
มติที่ประชุม   รับทราบ   
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6.8   กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ   
        เรื่องที่ 1  แจ้งกำหนดการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดลำพูน 

ปีงบประมาณ 2563 พบว่า ของในครั้งที่ 2 ที่อำเภอทุ่งหัวช้าง มีผู้ป่วยจากอำเภอลี้ มารับบริการจากการออก
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ด้วย  และครั้งที่ 3  ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนบ้านวังหลวง หมู่ 1 
ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน 
 

ประธาน ขอให้ผอก.รพ.ลี้  มีการติดตามดูแลผู้ป่วยอำเภอลี้ที่ไปรับตรวจยังหน่วยพอ.สว.เคลื่อนที่ จาก อ.
ทุ่งหัวช้าง เพ่ือจะได้สรุปความก้าวหน้าของการรักษาและรายงานผลการรักษาต่อ เมื่อ อ.ลี้ เป็น
เจ้าภาพพอ.สว.ในครั้งต่อไป และให้สสอ.ลี้ เตรียมชุดยาให้จังหวัด เพ่ือส่งมอบให้ผู้ป่วยด้วย 

          เรื่องที่ 2  ความก้าวหน้าการสมัครจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จังหวัดลำพูน  
ของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน  ตั้งเป้าหมาย จำนวน 2,923 คน  มีผู้สมัครแล้ว 
คิดเป็นร้อยละ 53.89  ยังต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด  จึงขอความร่วมมือทุกหน่วยบริการเร่งดำเนินการแจ้งให้ประชาชน
และอสม.ในพ้ืนที ่สมัครจิตอาสาพระราชทาน 904  วปร. จังหวัดลำพูน ด้วย 

          เรื่องที่ 3  การวิเคราะห์และการถ่ายระดับ ประเด็นตรวจราชการและนิเทศงาน 
ตามแนวคิด OKRs ระดับจังหวัด (สสจ./รพท.) ระดับอำเภอ (รพช./สสอ.) ระดับตำบล  (รพ.สต.) 
ประเด็น: ประชากร ๔๐% มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลประชากรตามหลักเวชศาสตร์ครอบครัว 
ระดับจังหวัด 
O: PCU&NPCUs ผ่านเกณฑ์คุณภาพ ๑๐๐ % 
Kr1: มีข้อมูลกลุ่มเป้าหมายบริการ ทุกกลุ่ม 
Kr2: ใช้หลักเวชศาสตร์ครอบครัวดูแลอย่างน้อย ๑ กลุ่มเป้าหมาย 
Kr3: ทุกทีม มีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
การกำกับติดตาม : การเยี่ยมเสริมพลังโดยคณะกรรมการขับเคลื่อนและบูรณาการภารกิจด้านการพัฒนาระบบ  
                        บริการปฐมภูมิ จังหวัดลำพูน 
ประเด็นตรวจราชการ   พัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ  
หัวข้อ จำนวน อสม. ที่ได้รับการพัฒนาเป็น อสม.หมอประจำบ้าน สถานการณ์และปัญหาที่สำคัญ  

กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายพัฒนาศักยภาพ อสม.ให้เป็นอสม.หมอประจำบ้าน(จำนวน 80,000 บาท  
จำนวน 6 ชุดวชิา 18 ชั่งโมง) โดยจังหวัดลำพูน จะมีอสม.ได้รับการพัฒนาศักยภาพ จำนวน 616 คน   
วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพยกระดับ อสม.ให้เป็นอสม.หมอประจำบ้าน สามารถดูแลคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้มี     
    คุณภาพชีวิตที่ดี 
2. ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลจาก อสม.หมอประจำบ้านให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ประเด็นตรวจราชการ   พัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ จำนวน อสม.ที่ได้รับการ
พัฒนาเป็นอสม.หมอประจำบ้านการวิเคราะห์และการถ่ายระดับ ประเด็นตรวจราชการและนิเทศงาน ตามแนวคิด 
OKRs ระดับจงัหวัด (สสจ./รพท.) ระดบัอำเภอ (รพช./สสอ.)ระดับตำบล  (รพ.สต.) 
ประเด็น: อสม.ได้รับการพัฒนาเป็น อสม.หมอประจำบ้าน ระดับจังหวัด 
O: อสม.ได้รับการพัฒนาเป็น อสม.หมอประจำบ้าน หมู่บ้านละ 1 คน 
Kr1: มี อสม.ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ครอบคลุมหมู่บ้านละ 1 คน 
Kr2: ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลจาก อสม.หมอประจำบ้าน ร้อยละ 100 
Kr3: อสม.มีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อำเภอละ 1 ครั้ง 
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การกำกับติดตาม : มีการประเมินผลการพัฒนายกระดับอสม.หมอประจำบ้านระดับอำเภอ/ตำบลการวิเคราะห์  
                        และการถ่ายระดับ ประเด็นตรวจราชการและนิเทศงาน  
ตามแนวคิด OKRs ระดับจังหวัด (สสจ./รพท.) ระดับอำเภอ (รพช./สสอ.) ระดับตำบล  (รพ.สต.) 
ประเด็น : การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยสาขาผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ One Day Surgery (ODS) 
ระดับ จังหวัด 
O: จำนวนวันนอนผู้ป่วยที่รับไว้นอนในโรงพยาบาลทั่วไป ลดลงร้อยละ 3 
Kr1: การเข้าถึงบริการ การผ่าตัดได้รวดเร็ว ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน  
Kr2: ลดระยะเวลารอคอยผ่าตัดสั้นลง 
Kr3: ลดค่าใช้จ่ายในบริการรักษา และการใช้จ่ายของผู้ป่วยในการมารับบริการ 
 

การกำกับติดตาม : ประเมินรูปแบบการให้บริการตามมาตรฐานระบบการดูแลผู้ป่วยสาขาผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ   
                        One Day Surgery (ODS) 
 
มติที่ประชุม             รับทราบ  
 

6.9  กลุ่มงานทันตสาธารณสุข      ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 
6.10 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล    ไม่มีเรื่องแจ้ง

  

6.11 กลุ่มงานอนามัยส่ิงแวดล้อมและอาชีวอนามัย       อยู่ในวาระสืบเนื่อง        
 

6.12 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิตและยาเสพติด 
        เรื่องท่ี 1  การสนับสนุนเครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ ให้แก่ รพ.สต.จังหวัดลำพูน  

ตามโครงการของกระทรวงสาธารณสุข  โดยให้จังหวัดดำเนินการสำรวจความต้องการครุภัณฑ์ทางการแพทย์
เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ ( AED ) ของรพ.สต./สอน. ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน  
เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณางบประมาณสนับสนุน (งบกลาง) 
 

ประธาน   ให้สำรวจความพร้อมของบุคลากร คือต้องพร้อมใช้และความพร้อมของผู้ดูแลด้วย 
          
มติที่ประชุม             รับทราบ  
 

6.13  กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก            ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 
ระเบียบวาระท่ี 7   เรื่องอ่ืน ๆ            ไม่มีเรื่องแจ้ง
  
เลิกประชุมเวลา   16.30  น.  
   

(ลงช่ือ) ……………………….....           (ลงช่ือ) ……………………………            
                   (นางกรรณิกา  มะโนวรณ์)                                 (นางบุษบา  อนุศักดิ์)                                                                 
           เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน                นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ                                                                   

        ผู้จดบันทึกการประชุม                               ผู้ตรวจรายงานการประชุม          


