
 

 

            รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
            ครั้งที่ 11 / 2561  ประจ าเดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 

วันศุกร์ที ่ 30 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561   
ณ ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน 

……………………………………. 
 
รายช่ือผู้มาประชุม 
1. นายวิทยา  พลสีลา   รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
2. นายสุริยพงณช์         สุริยะพงฑากุล             นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน 
4. นายสุวิทย ์  ขรรค์ชัยณรงค์  (แทน) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลล าพูน 
5. นายจิระ  วิภาสวงศ ์  เภสัชกรเชี่ยวชาญ 
6. นายธวชัชัย  ฉันทวุฒินันท์  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลป่าซาง 
7. นายเผ่าพงศ์  สุนทร   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลลี้ 
8. นายสันต ิ   วงศ์ฝั้น    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่ทา 
9. นายสัจพจน์  เกตุวัฒนาธร   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง 
10.นางศรีพรรณ  วุฒิดนัยราษฏ์  (แทน) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านธิ  
11.นายสันทัด  ทองพรรณ  (แทน) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านโฮ่ง 
12.นายชินพันธ ์  เลือดนักรบ  (แทน) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเวียงหนองล่อง 
13.นายสังวรณ์   ศรีวิชัย   สาธารณสุขอ าเภอบ้านธิ 
14.นายเนตร  พงษ์ตุ้ย   รก. สาธารณสุขอ าเภอเมืองล าพูน 
15.นายโรม  ชนะเดช    สาธารณสุขอ าเภอเวียงหนองล่อง 
16.นายศรีพรหม  กาสกุล   รก. สาธารณสุขอ าเภอป่าซาง 
17.นายธวชัชัย        รัตนไพบูลย์วิทย์  รก. สาธารณสุขอ าเภอทุ่งหัวช้าง 
18.นายโยธิน  จันทร์ทิพย์  สาธารณสุขอ าเภอแม่ทา 
19.นายวันชัย  รัตนพรม  รก. สาธารณสุขอ าเภอบ้านโฮ่ง 
20.นายพงศกร ตันติวรางกูร                 รก.สาธารณสุขอ าเภอลี้ 
21.นางศรีสมร        การ่อน   (แทน) หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ รพ.ล าพูน 
22.นางดารา  เรือนเป็ง  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
23.นางณัฐดา          วิเศษสรรค์  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
24.นายเจริญ  สิทธิโรจน์   หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ 
25.นางละมัย    สิทธิโรจน ์  หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ 
26.นางอินทริยา  อินทพันธ์  หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 
27.นางพวงผกา  สุริวรรณ   หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
28.นางบุญทิน  จิตร์สบาย  รก. หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
29.นางพิมภาวรรณ เขยะตา   (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
30. นางปรานอม ทมวงค์   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
31.นางสาวชรินดา สุธาวา      หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
32.นางผ่องศรี  อุปละ   หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
33.ส.ต.ต.วิชฌ์พล      พรมสวัสดิ์  หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ 
34.นายเกรียงไกร ยังฉิม   หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ฯ 
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ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการ 
1.นายสมาน               พรวเิศษศิริกุล               นวก.สาธารณสุขช านาญการพิเศษ ด้านบริการทางวิชาการ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายโภคิน  ศักรินทร์กุล  นายแพทย์ช านาญการพิเศษ รพ.ล าพูน 
2. นางสิริหญิง  ทิพศรีราช  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ(สคร 1) 
3. นางบุษบา  อนุศักดิ์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
4. นางดาราวรรณ สกุลวงค ์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
4. นายธาน ี  ศรีวงค์วรรณ  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
4. นายมนตรี  อินแสง   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
5. นายสุรสิทธิ์            ธนปารวงค์       นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
6. นายกฤตญา  เขยะตา   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
7. นางวิรัมภา  กึ่งวงษ์   เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขช านาญงาน 
8. นางสุวิมล  ทิพย์ชมภู  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
8. นางสุรางค์  หมื่นกัณฑ์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
9. นางธีรานันท์  ศรีมุก   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
10.นายวิเชียร  ปิงชัย              นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
11.นายณรงค์เดช นันตาเวียง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
12.นางสาวกาญจนา ศรีไว   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
13.นายไกรศิลป์  ศิริวิบูรณ์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
14.นายณรงค์ฤทธิ์ สายมณี    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
15.นางพรนิภา  ท้วมผึ้ง   เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
16.นางบัณฑิตา  ศรีวิชัย   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
17.นายยุทธนา  เตมีศักดิ์   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
18.นางสาวณัฐศิรา ตาปวง   นักวิชาการสาธารณสุข 
19.นางกรรณิกา          มะโนวรณ์               เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
20. นางสมพิศ             อิ่นอ้าย                      นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
21. นายกฤษฏา           ญาณพันธุ์     นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
                                 
เริ่มประชุม  เวลา 09.00 น. 
 
ระเบียบวาระพิเศษ  

เรื่องที่ 1  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  ได้จัดพิธีลงนามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ  2562 ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน  ระหว่างนายแพทย์สาสาธารณสุข
จังหวัดล าพูน กับ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมชน /สาธารณสุขอ าเภอ  ทุกแห่ง และหัวหน้ากลุ่มงานส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดล าพูน                                                                                

มติที่ประชุม     รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
   เรื่องแจ้งจากส านักงานจังหวัดล าพูน    

เรื่องท่ี 1 ผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูน  ให้ทุกอ าเภอมีการขับเคลื่อนการด าเนินงานการ 
พัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับอ าเภอ (พชอ.)  ในวาระของการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด โดยขอให้แต่ละอ าเภอ
น าเสนอเรื่องความก้าวหน้าการขับเคลื่อนประเด็นปัญหาในระดับพ้ืนที่ ที่ไม่ซ้ ากันและไม่กระทบกัน เพ่ือสร้าง
บรรยากาศที่ดใีนการประชุมร่วมกัน 

เรื่องท่ี 2  อุบัติเหตุจราจรทางถนน จังหวัดล าพูน ผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูน เน้นเรื่องการ 
เสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุ ขอให้หน่วยงานมีมาตรการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในพ้ืนที่  ซึ่งในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ในปี 2561 ที่ผ่านมา มีอ าเภอบ้านโฮ่ง ที่มีมาตรการป้องกันดี ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิต  และให้
ทุกหน่วยงานก าชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดด้วย 

เรื่องท่ี 3 โครงการกิจกรรมหมอชวนวิ่ง จังหวัดล าพูน ตามก าหนดการ เมื่อวันที่ 11–12  
พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูน ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือในการ
ด าเนินงานด้วยดี ซึ่งทางจังหวัดจะมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในระดับจังหวัดให้ครบทุกอ าเภอ โดยมีรายได้
จากการจ าหน่ายเสื้อโครงการหมอชวนวิ่งที่เหลืออยู่    
    เรื่องท่ี 4  งานพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาว จังหวัดล าพูน ประจ าปี 2561  
ณ บริเวณด้านหน้าสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน  ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 หน่วยงาน
สาธารณสุขได้รับมอบหมายให้ เป็นเจ้าภาพ การแสดงบนเวที  ตั้งแต่เวลา 18.30 น. โดยจะมีการประกวด 
“SMART TEEN TO BE NUMBER ONE  LAMPHUN 2018” และทางเหล่ากาชาดจังหวัดล าพูน ได้มีการจัด
จ าหน่ายสลากกาชาดกุศลจังหวัดล าพูน เพ่ือหารายได้ในการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบสาธารณภัย ในราคา
บัตรละ 30 บาท จ านวน 100,000 ฉบับ  ก าหนดออกรางวัลวันที่ 9 ธันวาคม 2561 จึงขอความอนุเคราะห์จาก
หน่วยงานในการจ าหน่ายสลากกาชาดให้แก่เจ้าหน้าที่ และขอให้รวบรวมเงินส่งส านักงานจังหวัดล าพูนด้วย 

เรื่องท่ี 5  กิจกรรม BIKE อุ่นไอรัก วันที่ 9 ธันวาคม 2561  ผู้สนใจสามารถสมัครเข้า 
ร่วมกิจกรรมได้ ในวันที่  19  พฤศจิกายน  2561 เป็นต้นไป ของจังหวัดล าพูนมีเป้าหมายจ านวน 5,000 คน 
ระยะทาง 29 กิโลเมตร เส้นทางปั่นเหมือนของปีที่ผ่านมา โดยทางจังหวัดมีขั้นตอนการรับมอบเสื้อพระราชทาน
ของ BIKE อุ่นไอรัก  ระหว่างวันที่ 1 - 2  ธันวาคม  2561  ณ ศาลากลางจังหวัดล าพูน ในส่วนของข้าราชการให้
แต่งกายชุดปกติขาวสวมหมวก และทาง สพฉ.ขอให้จังหวัดมีการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ฉุกเฉินและ
สาธารณสุขระดับจังหวัดและขอให้มีการรายงานข้อมูล ในกิจกรรม BIKE อุ่นไอรัก  โดยในวันที่ 2 ธันวาคม 2561 
จะมีการซ้อมการปั่นจักรยาน ตามเส้นทางที่ก าหนด 

เรื่องท่ี 6 สมาคมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาล าพูน ร่วมกับมูลนิธิจากนางฟ้าถึงคุณวันใหม่ 
จะมอบวิกผม จ านวน 100 หัว ให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็ง  ระหว่างวันที่ 3-4  ธันวาคม  2561  ณ ห้องประชุม
โรงพยาบาลล าพูน    

เรื่องท่ี 7  โครงการจิตอาสา กิจกรรมท าดีด้วยหัวใจ ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9  เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา  5 ธันวาคม 2561 
ด้วยรัฐบาลและทุกภาคส่วนได้พร้อมใจกันจัดกิจกรรม โดยประดับพระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
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มหาภูมิพลอดุยเดช  บรมนาถบพิตร ขึ้นประดิษฐาน ณ โต๊ะหมู่บูชา ประดับพานพุ่ม ดอกไม้สีเหลือง ณ สถานที่ท า
การของหน่วยงาน รวมทั้งตกแต่งไฟ ดอกไม้สีเหลือง และธงชาติไทย บริเวณอาคารส านักงาน ตลอดเดือนธันวาคม 
2561  ซึ่งส านักงานจังหวัดล าพูนขอให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานร่วมกันจัดกิจกรรม 5 ส ในช่วงบ่ายของวันที่ 4 
ธันวาคม 2561 ในหน่วยงานราชการโดยพร้อมเพียงกัน และสวมใส่ชุดจิตอาสาเสื้อสีเหลือง พร้อมประกอบพิธีต่อ
หน้าพระฉายาลักษณ์ และถ่ายภาพกิจกรรมการปฏิญาณตนในการท าดีด้วยหัวใจ ส่งให้กระทรวงสาธารณสุข   
 

มติที่ประชุม     รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 10  ประจ าเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561                    
 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 10 ประจ าเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561                   
 
ระเบียบวาระท่ี 3    เรื่องสืบเนื่อง            ไม่มีเรื่องแจ้ง  
 

ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่องแจ้งเพื่อพิจารณา           ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 

ระเบียบวาระท่ี 5       เรื่องแจ้งเพื่อทราบของ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน / นักวิชาการ
สาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านส่งเสริมพัฒนา / นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้าน
บริการทางวิชาการ/ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลล าพูน / เภสัชกรเชี่ยวชาญ /
โรงพยาบาลชุมชน / ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ / หน่วยงานอ่ืน 
 
5.1 เรื่องของนายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน          ไม่มีเรื่องแจ้ง   

   
5.2 เรื่องของนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา        ไม่มีเรื่องแจ้ง  
 

5.2 เรื่องของนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านบริการทางวิชาการ  ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 

5.3 เรื่องโรงพยาบาลล าพูน          
      เรื่องท่ี 1 จากการประชุม VDO Conference  กระทรวงสาธารณสุข เรื่องนโยบาย 

การพัฒนาระบบริการสุขภาพของชาวต่างชาติ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   มติประชุมสรุปให้หน่วยงานตัวแทน 
แต่ละเขต ด าเนินการจัดตั้ง ศคอส. สสจ. 76 จังหวัด จัดตั้ง ศบต. รพ.กลุ่มเป้าหมาย 135 แห่ง และจัดตั้ง ศคอส. 
กระทรวง 1 แห่ง การด าเนินงานตามเกณฑ์ ศคอส./ศบต. ได้แก่โครงสร้าง  ผู้รับผิดขอบงานที่ตั้งศูนย์ ระบบข้อมูล  
จัดท ายุทธศาสตร์ให้ท าแผนการด าเนินงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการน าเสนอนวัตกรรมด้านระบบบริการ
สุขภาพชาวต่างชาติครั้งที่ 1  ระหว่างเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน  2562  ซึ่งจะมีการจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนให้และจะมีการติดตามการใช้งบประมาณของแต่ละจังหวัด  
 

มติที่ประชุม     รับทราบ 
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5.4 เรื่องของเภสัชกร เชี่ยวชาญ                          
               เรื่องที่ 1 สืบเนื่องจากการที่ทางกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ ได้เข้าร่วมประชุมกับ
หน่วยงานความมั่นคงจังหวัดล าพูน  พบว่าในเขตอ าเภอเมืองล าพูนมีการชื้อ-ขายยาทรามาดอล จากร้านขายยา  จึง
ขอให้ทุกอ าเภอตรวจสอบยาทรามาดอล  ในพ้ืนที่ เนื่องจากเป็นยาอันตราย ซึ่งมีการควบคุมอย่างเข้มงวด   กรณีที่
พบมีการชื้อ-ขายยาทรามาดอลในร้านขายยา ขอให้หน่วยงานแจ้งจังหวัดและประชาสัมพันธ์แจ้งประชาชนในพ้ืนที่
ทราบด้วย  
 

ประธาน   ขอให้โรงพยาบาลเฝ้าระวังหากพบผู้ป่วยให้รายงานจังหวัดทราบด้วย 
 

มติที่ประชุม     รับทราบ 
 

4.5 เรื่องของโรงพยาบาลชุมชน            
      โรงพยาบาลป่าซาง 
      เรื่องท่ี 1  ขอหารือประเด็นตัวชี้วัดของกรมแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  

ส าหรับการให้บริการรักษาและส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยด้านการแพทย์แผนไทยในหน่วยบริการ ในปีงบประมาณ 
2561 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ซึ่งจังหวัดล าพูนผ่านเกณฑ์ทุกอ าเภอ แต่ในปีงบประมาณ 2562 ได้มีการ
ปรับเปลี่ยนเป้าหมายตัวชี้วัดเหลือเฉพาะการรักษา ไม่รวมการส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 18.5 
และจะต้องมมีูลค่าการสั่งจ่ายยาสมุนไพร (เช่น ฟ้าทลายโจร  ขม้ินชัน  เถาวัลย์ และครีมไพร ) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 6 
จึงอยากให้มีการผลิตสมุนไพรขึ้นในหน่วยบริการเพ่ิมมากกว่าเดิม เพ่ือใช้รักษาผู้ป่วย และทางเขตสุขภาพที่ 1 ขอให้
ทุกสถานบริการ มีการใช้ยาสมุนไพรมากกว่าเดิม 
 

ประธาน   ขอใหห้น่วยบริการเพิ่มการใช้ยาสมุนไพรรักษาผู้ป่วย 
 

มติที่ประชุม     รับทราบ 
 

      โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง      
      เรื่องท่ี 1 ขอขอบคุณทุกหน่วยงานในการด าเนินงานประเมินคุณภาพ HA ของ 

โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง ที่ท าให้ผ่านเกณฑ์การประเมินพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข ส่วนเรื่อง
การท าประกันภัยรถยนต์ราชการในการใช้ Refer ผู้ป่วย ได้ด าเนินการตามขบวนการเรียบร้อยแล้ว แต่พบปัญหามี
จ านวนผู้ป่วยและญาติมากกว่าที่บริษัทประกันภัยคุ้มครอง 
 

ประธาน   ให้เน้นความคุ้มครองเจ้าหน้าที่และผู้ป่วยเป็นหลัก 
 

มติที่ประชุม     รับทราบ 
 

5.6 เรื่องของสาธารณสุขอ าเภอ     ไม่มีเรื่องแจ้ง                     
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5.7 เรื่องของหน่วยงานอ่ืน     ไม่มีเรื่องแจ้ง           
 
ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องแจ้งของกลุ่มงาน   

6.1  กลุ่มงานบริหารทั่วไป   
       เรื่องท่ี 1  แจ้งผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2562 ข้อมูล ตั้งแต่ 

วันที่ 1 ตุลาคม - 29 พฤศจิกายน 2561  มีงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  31,540,156 .-บาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ว 
1,284,588 .-บาท  รวมเบิกจ่าย 704,212.- บาท  คิดเป็นร้อยละ 2.23  คงเหลือ 29,551,356.- บาท 

       เรื่องท่ี 2  ความคืบหน้าการด าเนินการชมรมฌาปนกิจสงเคราะห์ อสม. และ             
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดล าพูน เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่  22 ตุลาคม ถึงวันที่  19  
พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  สรุปรายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1 ดังนี้ 
1. สมาชิก                                          
- ยอดยกมาจากเดือนก่อน      11,220  ราย           2. เงินด าเนินการและเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า                                               
- สมาชิกเสียชีวิต                               4  ราย           - ยกมาจากเดือนก่อน         2,078,320.00   บาท              
- สมาชิกเข้า                                  19  ราย           - รับเพิ่ม        780,748.50  บาท 
- ลาออก                                         -   ราย           - จ่ายไป                                 260,310  บาท        
  สมาชิกคงเหลือยกไป      11,235  ราย            คงเหลือยกไป                  2,598,759.48   บาท 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

6.2  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข           
       เรื่องท่ี 1  แจ้งการใช้ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation)  ส าหรับผู้บริจาค  

และหน่วยรับบริจาค  เป็นระบบที่กรมสรรพากร  พัฒนาเพ่ือใช้รองรับข้อมูลการรับบริจาค และอ านวยความสะดวก
ให้ผู้บริจาคสามารถน าไปใช้ในสิทธิลดหย่อนภาษีได้โดยไม่ต้องน าหลักมาแสดงต่อกรมสรรพากร   

         เรื่องท่ี 2  แจ้งพ้ืนที่ตรวจเยี่ยม การตรวจราชการและนิเทศงาน เขตสุขภาพท่ี1 
รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2562  จังหวัดล าพูน  ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ส าหรับพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมคือเครือข่าย
อ าเภอเวียงหนองล่อง 

       เรื่องท่ี 3  สรุปตัวชี้วัดการตรวจราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  มีทั้งหมด  
จ านวน  35  ตวัชี้วัด  ซ่ึงได้ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่รพ.สต.ทุกแห่งทราบแล้ว 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ    

 
6.3  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ             
       เรื่องที่ 1  กิจกรรมปั่นจักรยาน “ BIKE อุ่นไอรัก ” ในวันที่ 9 ธันวาคม 2561 

เป้าหมายจังหวัดล าพูน  จ านวน 5,000 คน  ระยะทางปั่นจักรยานทั้งหมด 29 กิโลเมตร  จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด
การปั่นจักรยาน ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดล าพูน  ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมด้วยตนเองโดยใช้
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หลักฐานบัตรประชาชน ที่ศาลากลางจังหวัดล าพูนหรือทางเว็บไซต์ bikeunairak2018.com ตั้งแต่วันที่ 19 
พฤศจิกายน 2561  เป็นต้นไป  โดยก าหนดให้รับเสื้อพระราชทานในวันที่ 1-2 ธันวาคม 2561 ณ ศาลากลาง
จังหวัดล าพูน  ข้าราชการแต่งกายชุดปกติขาวสวมหมวก และจะมีการซ้อมปั่นจักรยานในวันที่ 2 ธันวาคม 2561 
ซึ่งจังหวัดได้มีแผนการให้บริการประชาชน  มีหน่วยปฐมพยาบาล 5 จุด มีรถพยาบาลรพ.แม่ทา ตามขบวน นักปั่น 
และมีรถจักรยานยนต์กู้ชีพและรถจักรยานยนต์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น จ านวน 1 คัน/ กลุ่ม รวม 10 คัน 

      เรื่องท่ี 2  โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ จังหวัดล าพูน เป้าหมายเพ่ือ 
ดูแลประชาชนและอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน 
บูรณาการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ร่วมกันระหว่าง 10 กระทรวง  โดยมีระยะเวลาด าเนินงานโครงการกิจกรรม 
ทั้ง 6 กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ครอบคลุมทั้ง 8 อ าเภอ  จ านวน 2 ครั้ง  ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 11-23 
ธันวาคม 2561 และครั้งที่2 ระหว่างวันที่ 7- 20 มกราคม 2562 ขอให้จังหวัดออกปฏิบัติงานร่วมกับพ้ืนที่และ
สรุปผลการด าเนินงานพร้อมภาพประกอบกิจกรรม ส่งกองยุทธศาสตร์แผนงาน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

      เรื่องที่ 3 “ กีฬาสา  สุข  สานสัมพันธ์  ต้านภัยยาเสพติด”จังหวัดล าพูน เพ่ือ 
สานสัมพันธ์ บุคคลากรสาธารณสุข เสริมสร้างสุขภาพ และเป็นแบบอย่างแก่ประชาชน กับเครือข่ายเยาวชนสมาชิก 
TO BE NUMBER  ONE ในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีก าหนดการตามแผนการจัดกีฬา
เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 27  ธันวาคม  2561  ณ สสจ.ล าพูน  ให้แต่ละCUP จัดท าโครงการโดยใช้งบประมาณ PP CUP
เวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมจนครบ  8 อ าเภอ  และปิดโครงการ ณ โรงพยาบาลล าพูน 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ                                                                                          
 

6.4  กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ  
       เรื่องที่ 1  สรุปสถานการณ์เฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา จังหวัดล าพูน  

ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2561   ดังนี้ 
1. โรคที่มีรายงานสูงสุด  ( วันที่ ๑ - ๒5  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2๕61 ) 
    โรคอุจจาระร่วง พบผู้ป่วย จ านวน 192 ราย อัตราป่วย 47.36 ต่อแสนประชากร อัตราป่วย   

สูงสุดได้แก่ อ.บ้านธิ   อัตราป่วย 135.20  ต่อแสนประชากร  รองลงมา คือ อ.แม่ทา และอ.ทุ่งหัวช้าง  อัตราป่วย 
89.91  และ 78.18  ต่อแสนประชากร  พบมากที่สุดในกลุ่มอายุ 0 - 4 ปี  อัตราป่วย 265.14  ต่อแสนประชากร 
 

    โรคอาหารเป็นพิษ พบผู้ป่วยจ านวน 67 ราย อัตราป่วย 16.53 ต่อแสนประชากร  อัตราป่วย 
สูงสุด ได้แก ่อ.ลี้ อัตราป่วย 38.60  ต่อแสนประชากร  รองลงมาคือ อ.บ้านโฮ่ง  และ อ.แม่ทา อัตราป่วย 28.16  และ 
14.99  ต่อแสนประชากร  พบมากที่สุดในเด็กกลุ่มอายุ 55.64 ปี  อัตราป่วย 38.50  ต่อแสนประชากร 
 

    โรคปอดบวม พบผู้ป่วย จ านวน  52 ราย อัตราป่วย 13.83  ต่อแสนประชากร  อัตราป่วยสูงสุด  
ได้แก่ อ.บ้านธิ อัตราป่วย  28.17  ต่อแสนประชากร  รองลงมาคือ อ.บ้านโฮ่ง และอ.ทุ่งหัวช้าง อัตราป่วย 21.12  
และ 20.85  ต่อแสนประชากร  พบมากในกลุ่มอายุ 0-4 ปี  อัตราป่วย 95.45  ต่อแสนประชากร 
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2.โรคที่มีความส าคัญ (วันที่ ๑ – ๒6  ตุลาคม  พ.ศ. 2๕61)   
   โรคไข้ไม่ทราบสาเหตุ พบผู้ป่วยจ านวน 40 ราย อัตราป่วย 9.87 ต่อแสนประชากร อัตราป่วย 

สูงสุดได้แก่ อ.เมือง อัตราป่วย 18.31  ต่อแสนประชากร  รองลงมาคือ อ.ทุ่งหัวช้าง และอ.แม่ทา อัตราป่วย  
10.42  และ 9.99  ต่อแสนประชากร  พบมากที่สุดในกลุ่มอายุ 0 - 4 ปี อัตราป่วย 58.33  ต่อแสนประชากร 

   โรคตาแดง พบผู้ป่วย จ านวน 30 ราย อัตราป่วย 7.40 ต่อแสนประชากร  อัตราป่วยสูงสุด 
ได้แก่ อ.บ้านธิ อัตราป่วย  39.43  ต่อแสนประชากร  รองลงมาคือ อ.ลี้ และ อ.แม่ทา อัตราป่วย 13.36 และ 9.99  
ต่อแสนประชากร  พบมากที่สุดในกลุ่มอายุ 55 - 64  ปี  อัตราป่วย 22.00  ต่อแสนประชากร 

   โรคไข้หวัดใหญ่  พบผู้ป่วย จ านวน  30 ราย  อัตราป่วย 7.40  ต่อแสนประชากร  อัตราป่วย 
สูงสุดได้แก่ อ.ทุ่งหัวช้าง  อัตราป่วย 15.64  ต่อแสนประชากร  รองลงมาคือ อ.ป่าซาง และ อ.เมือง  อัตราป่วย 
10.32 และ 9.16  ต่อแสนประชากร  พบมากในลุ่มอายุ 10-14  ปี  อัตราป่วย  28.64  ต่อแสนประชากร 

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ระดับประเทศ พบผู้ป่วยทั้งหมด จ านวน  75,349 ราย อัตราป่วย  
115.17 ต่อแสนประชากร และเสียชีวิต จ านวน 99 ราย  อัตราตาย 0.15 ต่อแสนประชากร จังหวัดล าพูน
จัดเป็นล าดับที่ 65 ของประเทศ อัตราป่วย 57.71  ต่อแสนประชากร  และเป็นล าดับที่ 6 ของเขตสุขภาพที่ 1  
พบผู้ป่วยจ านวน 234 ราย  อัตราป่วย 57.71 ต่อแสนประชากร ไม่ผู้ป่วยพบเสียชีวิต   

สถานการณ์โรคหัด จังหวัดล าพูน  วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน  
ได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลป่าซาง  ว่าพบผู้ป่วยสงสัยโรคหัด ๑ ราย เป็นเพศชาย อายุ ๒๙ ปี อาชีพ รับจ้าง  ท างาน
บริษัทแห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมล าพูน และวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ทางทีมงานจังหวัดได้ด าเนินการเปิด
ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรคหัดระดับจังหวัด ให้อ าเภอที่พบผู้ป่วยรายใหม่ และพบผู้ป่วยรายใหม่ต่อเนื่อง  
ซึ่งจังหวัดล าพูนจัดเป็นล าดับที่ 14 ของเขตสุขภาพที่1  อัตราป่วย 151.13 ต่อแสนประชากร  และเป็นระดับ 2 
ของเขตสุขภาพที่1  แต่ ณ ปัจจุบันได้เป็นจังหวัดที่พบผู้ป่วยมากเป็นระดับที่1 ของเขตสุขภาพที่1 จ านวน 57 ราย 
สะสมเพ่ิมขึ้นเลื่อยๆ เนื่องจากพบผู้ป่วยขยายไปอีก 2 อ าเภอ  พบผู้ป่วยสูงสุด ได้แก่ อ.เมืองล าพูน  รองลงมา คือ 
อ.แม่ทา และอ.ป่าซาง  ในการเปิดศูนย์ EOC ให้ใช้งบประมาณของ CUP จึงขอให้พ้ืนที่เฝ้าระวังควบคุมโรคอย่าง
ต่อเนื่องและส ารองเวชภัณฑ์ โดยด าเนินการส ารวจข้อมูลประวัติการได้รับวัคซีน ในกลุ่มเป้าหมาย และส าหรับพ้ืนที่
ที่พบผู้ป่วยรายใหม่และต่อเนื่อง ให้ส ารวจข้อมูลเร่งด่วนความครอบคลุมของบุคคลากรที่ให้บริการผู้ป่วยนอก และ
ในผู้ป่วยที่ได้รับวัคซีนไม่ครบ ภายในวันที่ 3 ธันวาคม 2561  ส่วนการส ารวจวัคซีนส ารองให้ด าเนินการแล้วเสร็จ
ภายในวันที่ 5 ธันวาคม 2561 และให้อ าเภอที่พบผู้ป่วยด าเนินการส ารวจข้อมูลให้แล้วเสร็จ  ภายในวันที่ 22 
ธันวาคม 2561 
 

เตือนภัย เฝ้าระวังโรคป้องกันโรค เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561  คือการป้องกันโรคไข้เลือดออก   

การป้องกันโรคที่มักเกิดในฤดูฝน เช่นโรคมือเท้าปาก  โรคไข้หวัดใหญ่  โรคไข้หวัดนก  โรคปอดบวม โรคอาหารเป็นพิษ 
และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนโดยผ่านสื่อต่าง ๆ  รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 2 
 

       เรื่องท่ี 2  การด าเนินงานควบคุมป้องกันวัณโรค  จังหวัดล าพูน ประจ าปี 
งบประมาณ 2562 เป้าหมาย จ านวน 156 ราย ต่อแสนประชากร  ผลการคัดกรองผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ทุก
ประเภท พบผู้ป่วยขึ้นทะเบียนทั้งหมดจ านวน  41 ราย อัตราป่วย  6.32  ต่อแสนประชากร  ซึ่งมเีป้าหมายการคัด
กรองค้นหาผู้ป่วย  จ านวน 633 ราย  พบมากในผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง  ปัญหาการด าเนินงานควบคุมป้องกันวัณ
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โรค  ของจังหวัดล าพูน  มีอัตราการตายสูง/การค้นหาผู้ป่วยต่ ากว่าเป้าหมาย และการเข้าถึงระบบการรักษาที่ช้า 
กิจกรรมที่เน้น คือ การท า Cloud  Conference  อย่างต่อเนื่อง  รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 3     
 

       เรื่องท่ี 3 สรุปผลการด าเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีนในเด็กอายุครบ  
1 ปี ที่ได้รับวัคซีน จังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ 2561  คิดเป็นร้อยละ 95.84  ยังมีหน่วยบริการที่มีผลการ
ให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีน ในเด็กอายุครบ 1 ปี ที่ต่ ากว่าเป้าหมาย จ านวน  11 แห่ง  โดยมีผล
การด าเนินงาน MMR1 คิดเป็นร้อยละ 96.25 / MMR2 คิดเป็นร้อยละ 95.25  และ OPV3  คิดเป็นร้อยละ 
96.45  จึงขอให้หน่วยบริการตรวจสอบข้อมูลและประมวลข้อมูลที่ส่งทุกครั้ง  รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 4 
 

มติที่ประชุม             รับทราบ                
                                                                           

6.5  กลุ่มงานนิติการ      ไม่มีเรื่องแจ้ง                                    
 

6.6  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข                 
       เรื่องท่ี 1  การต่ออายุใบอนุญาตของสถานบริการสาธารณสุข จังหวัดล าพูน  

โดยเฉพาะใบต่ออนุญาตประเภท3 ขอให้หน่วยบริการตรวจสอบและยื่นต่อใบอนุญาตตามเวลาที่ก าหนด  
 
มติที่ประชุม             รับทราบ       
                                                   

6.7  กลุ่มงานประกันสุขภาพ      
           เรื่องท่ี 1 การวิเคราะห์สภาวะวิกฤติทางการเงินของหน่วยบริการ จังหวัดล าพูน 
จากการวิเคราะห์สภาวะวิกฤติของหน่วยบริการในจังหวัดล าพูน ประจ าเดือนตุลาคม  2561 ปีงบประมาณ 2562  
ซึ่งเป็นข้อมูลทางการเงินที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของข้อมูลงบทดลองแล้ว พบว่าหน่วยบริการ
ทุกแห่งมีเงินบ ารุงคงเหลือหลังหักหนี้สิน ไม่มีหน่วยบริการ วิกฤติ ระดับ 7 มีสถานบริการบางแห่งที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์
การประเมิน โดยหนี้สินส่วนใหญ่เป็นค่ายา รองลงมาเป็นหนี้ตามจ่ายค่ารักษาพยาบาล รายละเอียดตามเอกสาร
หมายเลข 5 
 

       เรื่องท่ี 2  แนวทางการพิจารณาค าร้องขอรับความช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีท าหมัน 
ให้แล้วตั้งครรภ์ มติที่ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เห็นชอบให้คระอนุกรรมการพิจารณา
วินิจฉัยค าร้องขอรับความช่วยเหลือเบื้องต้น ระดับจังหวัด กรณีหน่วยบริการมีหลักฐานผลการตรวจทางพยาธิวิทยา 
( Pathology ) หรือภาพถ่ายการตัดท่อน าไข่  ให้ถือการตั้งครรภ์ภายหลังการท าหมัน  เป็นพยาธิสภาพของโรค ไม่
เข้าเกณฑ์จ่ายเงินตามค าร้องขอรับความช่วยเหลือเบื้องต้น และกรณีที่ไม่มีหลักฐานให้ถือว่าการตั้งครรภ์ภายหลัง
การท าหมัน เป็นเหตุวิสัยในระบบการรักษาพยาบาลที่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น  ซึ่งทางกลุ่มงานประกัน
สุขภาพได้ท าหนังสือแจ้งทุกหน่วยบริการแล้ว 
 
มติที่ประชุม             รับทราบ    
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        6.8  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ          ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 

6.9  กลุ่มงานทันตสาธารณสุข      ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 

6.10 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล     ไม่มีเรื่องแจ้ง                              

6.11 กลุ่มงานอนามัยส่ิงแวดล้อมและอาชีวอนามัย             ไม่มีเรื่องแจ้ง 

6.12 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิตและยาเสพติด          
        เรื่องที่ 1  สรุปผลการด าเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน เดือนพฤศจิกายน 

2561 พบว่าอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน เท่ากับ 36.70 ต่อแสนประชากร อ าเภอที่มีอัตราการ
เสียชีวิตสูงสุด คือ อ าเภอเมืองล าพูน อัตรา 52.01 ต่อแสนประชากร รองลงมาคืออ าเภอบ้านธิ เวียงหนองล่อ ง 
บ้านโฮ่ง  ป่าซาง  แม่ทา  ลี้ และอ าเภอทุ่งหัวช้าง  อัตรา 45.20 , 34.25 , 32.33 , 30.72 , 23.01 ,22.92 
และ 19.82  โดยมีการบูรณาการข้อมูลของผู้เสียชีวิตและประชุมวิเคราะห์  น าเสนอจุดเสี่ยงของแต่ละอ าเภอ ใน
การประชุมของคปถ.จังหวัดล าพูน  เพ่ือใช้เป็นแนวการด าเนินงานตามแผนบูรณาการในการขับเคลื่อนการป้องกัน
และลดการบาดเจ็บทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่  2562  ซึ่งทางศปถ.ให้ก าหนดวันควบคุมเข้มข้น ตั้งแต่วันที่ 
27 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562 โดยใช้ชื่อว่า “ขับรถมีน้ าใจ  รักษาวินัยจราจร” เพ่ือสร้างความตระหนัก 
รับรู้ และกระตุ้นเตือนจิตส านึกให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 และส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดล าพูนได้แจ้งแนวทางด าเนินการให้ทุกอ าเภอเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข
และให้รายงานการเกิดอุบัติเหตุ 7 วันอันตราย ทุกวัน จึงขอให้ออกปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้
แจ้งเจ้าหน้าทีข่้าราชการปฏิบัติตามกฎจราจรด้วย รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 6 

มติที่ประชุม             รับทราบ                
                                                                               

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

(ลงช่ือ) ……………………….....    (ลงชื่อ) ……………………………         
          (นางกรรณิกา  มะโนวรณ์)           (นางบุษบา  อนุศักดิ์)                  
  เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ                         
          ผู้จดบันทึกการประชุม                ผู้ตรวจรายงานประชุม                                                
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