
 

 

            รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
            ครั้งที่ 12 / 2561  ประจ าเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 

วันพุธที ่ 26  ธันวาคม  พ.ศ. 2561   
ณ ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน 

……………………………………. 
 
รายช่ือผู้มาประชมุ 
1. นายวิทยา  พลสีลา   รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
2. นายสมาน               พรวิเศษศิริกุล               นวก.สาธารณสุขช านาญการพิเศษ ด้านบริการทางวิชาการ 
4. นายสุวิทย ์  ขรรค์ชัยณรงค์  (แทน) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลล าพูน 
5. นายจิระ  วิภาสวงศ ์  เภสัชกรเชี่ยวชาญ 
6. นางสาวทองเพ็ญ ปาระก้อน  (แทน) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลป่าซาง 
7. นางอัจฉรา  ตันอุดม์   (แทน) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลลี้ 
8. นายสันต ิ   วงศ์ฝั้น    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่ทา 
9. นายเกรียงศักดิ์ ลือก าลัง    (แทน) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง 
10.นายอนันต์  ครัวอัตเถิง  (แทน) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านธิ  
11.นางสาวมัลลิกา โมกขะสมิต  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเวียงหนองล่อง 
12.นายสังวรณ์   ศรีวิชัย   สาธารณสุขอ าเภอบ้านธิ 
13.นายเนตร  พงษ์ตุ้ย   รก. สาธารณสุขอ าเภอเมืองล าพูน 
14.นายโรม  ชนะเดช    สาธารณสุขอ าเภอเวียงหนองล่อง 
15.นายศรีพรหม  กาสกุล   รก. สาธารณสุขอ าเภอป่าซาง 
16.นายธวัชชัย        รัตนไพบูลย์วิทย์  รก. สาธารณสุขอ าเภอทุ่งหัวช้าง 
17.นายโยธิน  จันทร์ทิพย์  สาธารณสุขอ าเภอแม่ทา 
19.นายวันชัย  รัตนพรม  รก. สาธารณสุขอ าเภอบ้านโฮ่ง 
20.นายพงศกร ตันติวรางกูร                 รก.สาธารณสุขอ าเภอลี้ 
21.นายสุรพงศ์  ออประยูร  หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ รพ.ล าพูน 
22.นางดารา  เรือนเป็ง  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
23.นายเจริญ  สิทธิโรจน์   หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ 
24.นางละมัย    สิทธิโรจน ์  หวัหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ 
25.นางพวงผกา  สุริวรรณ   หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
26.นายสาธิต  เจริญพงษ์  (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 
27.นางบุญทิน  จิตร์สบาย  รก. หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
28.นางพิมภาวรรณ์ เขยะตา   (แทน) หวัหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
29. นายศุภกฤษณ์ เสวะกะ   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
30.นางสาวชรินดา สุธาวา      หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
31.นางผ่องศรี  อุปละ   หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
32.ส.ต.ต.วิชฌ์พล      พรมสวัสดิ์  หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ 
33.นายเกรียงไกร ยังฉิม   หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ฯ 
34.นางกรรณิการ์          วงค์ฝั่น   (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
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ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการ 
1.นายสุริยพงณช์         สุริยะพงฑากุล             นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน 
2.นายคะนอง  ถนอมสัตย์  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านโฮ่ง 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางกุลรภัส  สิทธรร   นิติกร 
4. นางดาราวรรณ สกุลวงค ์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
4. นายธาน ี  ศรีวงค์วรรณ  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
4. นายมนตรี  อินแสง   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
5. นายสุรสิทธิ์            ธนปารวงค์       นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
6. นายกฤตชญา  เขยะตา   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
7. นางสุวิมล  ทิพย์ชมภู  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
8. นางพัชรี  วีระพันธ์   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
9. นางธีรานันท์  ศรีมุก   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 
18.นางสาวณัฐศิรา ตาปวง   นักวิชาการสาธารณสุข 
19.นางกรรณิกา          มะโนวรณ์               เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
20. นางสมพิศ             อิ่นอ้าย                      นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
21. นายกฤษฏา           ญาณพันธุ์     นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
                                 
เริ่มประชุม  เวลา 09.00 น. 
 
ระเบียบวาระพิเศษ  

เรื่องท่ี 1  หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ได้จัด 
พิธีมอบโล่รางวัล อย. น้อย จังหวัดล าพูน ประจ าปี 2561  ให้แก่โรงเรียนที่ผ่านการประกวด อย. น้อย ดังนี้ 

1. โรงเรียนบ้านห้วยแพ่ง 
2. โรงเรียนบ้านดง 
3. โรงเรียนบ้านหนองเงือก 
4. โรงเรียนระพีเลิศ 

ประธาน         ได้มอบโล่รางวัลและกล่าวแสดงความยินดีกับโรงเรียนที่ได้รับรางวัล       

มติที่ประชุม     รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
เรื่องท่ี 1  ผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูน จะมีกิจกรรมออกตรวจเยี่ยมตามจุดตรวจบูรณาการ 

ทุกพ้ืนที่ ในจังหวัดล าพูน  เพ่ือด าเนินการขับเคลื่อนการป้องกันและลดการบาดเจ็บทางถนน  ในช่วงเทศกาลปีใหม่   
2562  ตามก าหนดการควบคุมเข้ม 7 วันอันตราย โดยให้หัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมกิจกรรมออกตรวจเยี่ยมตาม
จุดตรวจในพื้นที่ด้วย และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดล าพูนได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าคณะออกเยี่ยมจุดตรวจ
บูรณาการของอ าเภอลี้และอ าเภอบ้านโฮ่ง  ขอให้เจ้าหน้าที่ของพ้ืนที่ออกปฏิบัติงานร่วมกับทีมงานของจังหวัด 
 

เรื่องท่ี 2  สรุปจากการประชุมเขตสุขภาพที่1 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 ที่จังหวัด 
เชียงราย เรื่องการด าเนินงานที่เป็นผลงานเด่น ระดับเขตสุขภาพท่ี1 ของแต่ละจังหวัด ให้แต่ละจังหวัดน าเสนอผล
การด าเนินงานผลงานเด่นในที่ประชุม ซ่ึงท่านผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่1 ได้ชื่นชมจังหวัดล าพูนทีมี่ผลการ
ด าเนินงานผ่านของ HA โรงพยาบาลทุกแห่ง และมี รพ.สต.ผ่านการประเมินการพัฒนาคุณภาพ / รพ.สต.ติดดาว 
ผ่านเกณฑ์มากที่สุดในระดับเขตสุขภาพท่ี 1 /การควบคุมป้องกันวัณโรค  มีผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดผ่านเกณฑ ์
เป็นอันดับที่1 ของเขตสุขภาพที่1  และการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ PMQA ของหน่วยบริการครบทุก
แห่ง  ขอขอบคุณทีมงานทุกแห่งที่ให้ความร่วมมือในการท างาน 
 

มติที่ประชุม     รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 11  ประจ าเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561                    
 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 11 ประจ าเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561                   
 
ระเบียบวาระท่ี 3    เรื่องสืบเนื่อง         

เรื่องท่ี 1  จากการที่ประชุมกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  ไดแ้จ้งเรื่องการขอ 
หนังสือรบัรองสถานที่ตั้งหน่วยบริการ เพ่ือประกอบการลงทะเบียนในการใช้ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์  
(e-Donation)  ส าหรับผู้บริจาคและหน่วยรับบริจาค  ที่กรมสรรพากรพัฒนาเพื่อใช้รองรับข้อมูลการรับบริจาค และ
อ านวยความสะดวกให้ผู้บริจาคสามารถน าไปใช้ในสิทธิลดหย่อนภาษีได้โดยไม่ต้องน าหลักมาแสดงต่อกรมสรรพากร 
และโรงพยาบาลลี้ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  ทั้งนี้หน่วยงานสามารถด าเนินการได้โดยไม่ต้องผ่าน สสจ.ล าพูน 
  
มติที่ประชุม     รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่องแจ้งเพื่อพิจารณา           ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 
ระเบียบวาระท่ี 5       เรื่องแจ้งเพื่อทราบของ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน / นักวิชาการ

สาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านส่งเสริมพัฒนา / นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้าน
บริการทางวิชาการ/ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลล าพูน / เภสัชกรเชี่ยวชาญ /
โรงพยาบาลชุมชน / ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ / หน่วยงานอ่ืน 
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5.1 เรื่องของนายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน          ไม่มีเรื่องแจ้ง   
 
5.2 เรื่องของนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา        ไม่มีเรื่องแจ้ง  
 
5.2 เรื่องของนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านบริการทางวิชาการ   
      เรื่องที ่1  การเตรียมการป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรทางถนน จังหวัดล าพูน 

ในช่วงเทศกาลปีใหม่  2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูน ให้หน่วยงานแจ้งเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติตามมาตรการ  
เน้นย้ าให้ลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนน  บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด  ร่วมจัดกิจกรรมด่านชุมชน องค์กรภาครัฐ หาก
กรณีเกิดอุบัติเหตุขึ้น จะต้องถูกด าเนินทางวินัย  ให้ทุกหน่วยงานออกปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานจังหวัดที่เกี่ยวข้อง 
และให้ด าเนินการขับเคลื่อนการป้องกันและลดการบาดเจ็บทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่  2562 ณ จุดตรวจและ
ด่านชุมชน ซึ่งได้ก าหนดวันควบคุมเข้มข้น ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562  โดยใช้ชื่อว่า 
“ขับรถมีน้ าใจ  รักษาวินัยจราจร” เพ่ือสร้างความตระหนัก รับรู้ และกระตุ้นเตือนจิตส านึกให้กับประชาชนผู้ใช้รถ
ใช้ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 และขอให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมออกปฏิบัติงานตามก าหนดการ ณ 
จุดตรวจร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส านักงานจังหวัดล าพูน ก าหนดให้หัวหน้าส่วนราชการรับผิดชอบเขตพ้ืนที่
ต าบล  ของจังหวัดล าพูน เพ่ือพบปะและประสานข้อมูล  ซึ่งหน่วยงานส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ได้รับ
มอบหมายให้รับผิดชอบ ต าบลเหมืองจี้ อ าเภอเมืองล าพูน  จงัหวัดล าพูน 
 

      เรื่องท่ี 2 การจัดกิจกรรม  ลานบุญ  ล้านนา  ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ วิถีพุทธ   
วิถีธรรม (สวดมนต์ข้ามปี) ครั้งที่ 7  ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร  ในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 – วันที่1
มกราคม 2562  จึงขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมตามวัด ของแต่ละอ าเภอที่จังหวัดได้จัดไว้ 
 

          เรื่องท่ี 3 การแก้ไขปัญหาหมอกควัน และไฟป่า จังหวัดล าพูน  มีมาตรการห้ามเผา  
เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 30 เมษายน 2562  ขอความร่วมทุกหน่วยงานแจ้งประชาสัมพันธ์ในพ้ืนที่ 
 

      เรื่องท่ี 4 แนวทางการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ “60 วัน ก่อนทิ้ง” เพ่ือ 
ขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ปี 2562  ตั้งแตว่ันที่ 9 มกราคม – 9  มีนาคม  2562 ซึ่งจังหวัดล าพูนได้ให้งด
ใช้กล่องโฟมและพลาสติก บรรจุอาหาร  ส าหรับหน่วยงานสาธารณสุขได้ด าเนินการในโรงพยาบาลทุกแห่ง เรื่องไม่
ใช้ถุงพลาสติกใส่ยาให้ผู้ป่วย 

      เรื่องท่ี 6 การน าเสนอการขับเคลื่อนการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับ 
อ าเภอ (พชอ.) ในวาระของการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดทุกเดือน  และในเดือนธันวาคม 2561 อ าเภอลี้ 
ได้มีการน าเสนอความก้าวหน้าการขับเคลื่อนประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือประชาชนในด้านการ
เจ็บป่วย ในระดับพ้ืนที่ของอ าเภอลี้  ซึ่งได้รับค าชมจากผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูน ว่าเป็นตัวอย่างที่ดีและมีการ
ด าเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนทีไ่ด้ดี 
 

มติที่ประชุม     รับทราบ 
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5.3 เรื่องโรงพยาบาลล าพูน           ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 
5.4 เรื่องของเภสัชกร เชี่ยวชาญ            ไม่มีเรื่องแจ้ง                
 

4.5 เรื่องของโรงพยาบาลชุมชน           ไม่มีเรื่องแจ้ง     
 

5.6 เรื่องของสาธารณสุขอ าเภอ            
      สาธารณสุขอ าเภอบ้านโฮ่ง     
      เรื่องที่ 1  ขอปรึกษาหารือ เรื่องการเรียกเก็บเงินค่าบริการของผู้ป่วยที่ไปรับบริการ 

จากเขตรอยต่อ จากโรงพยาบาลจอมทอง  อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  เนื่องจากทางโรงพยาบาลจอมทอง ได้
มีการปรับเปลี่ยนผู้บริหารของโรงพยาบาล และได้แจ้งมาตรการให้ผู้ป่วยที่ไปรับบริการจากเขตรอยต่อ  ว่าจะมีการ
เรียกเก็บค่าบริการ ท าให้ผู้ป่วยทีไ่ปรับบริการเดือดร้อน  
 

ประธาน   ให้ด าเนินการใช้บริการแบบเดิมไปก่อน เพราะยังไม่มีค าสั่งการเปลี่ยนแปลงในระดับเขต 
 

มติที่ประชุม     รับทราบ 
 

5.7 เรื่องของหน่วยงานอ่ืน           ไม่มีเรื่องแจ้ง           
 

ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องแจ้งของกลุ่มงาน   
6.1  กลุ่มงานบริหารทั่วไป   
       เรื่องท่ี 1  แจ้งผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ข้อมูล ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2561 สรุป มีงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  จ านวน 38,129,451.-บาท  รวมPO และ
มีการเบิกจ่ายไปแล้ว จ านวน  12,739,971.-บาท  คิดเป็นร้อยละ 33.42  คงเหลือเงินงบประมาณ จ านวน 
25,389,480.- บาท  คิดเป็นร้อยละ 66.58 
 

ประธาน   ขอให้สรุปผลการด าเนินงานที่ชัดเจน และเร่งด าเนินการเบิกจ่าย 
 

       เรื่องท่ี 2  เอกสารแจ้งความคืบหน้าการด าเนินการชมรมฌาปนกิจสงเคราะห์ อสม.  
และเจา้หนา้ทีส่าธารณสุขจังหวัดล าพูน ประจ าเดือนพฤศจิกายน  2561   สรุปรายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1  
1. สมาชิก                                          
- ยอดยกมาจากเดือนก่อน      11,235  ราย           2. เงินด าเนินการและเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า                                               
- สมาชิกเสียชีวิต                               2  ราย           - ยอดยกมาจากเดือนก่อน     2,598,759.48   บาท              
- สมาชิกเข้า                                     -  ราย           - รับเพิ่ม      3,006,685.73  บาท 
- ลาออก                                         -  ราย           - จ่ายไป                              169,682.00  บาท        
  สมาชิกคงเหลือยกไป      11,233  ราย            คงเหลือยกไป                   3,176,367.73  บาท 
   
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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6.2  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข           
       เรื่องท่ี 1  แจ้งช่องทางการ Download ไฟล์เอกสารฉบับสมบูรณ์ แผนการตรวจ 

ราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   ได้ที่เว็บไซต์ระบบตรวจราชการออนไลน์  
http://203-157.104.68/e-insreport/  
 

         เรื่องท่ี 2  แจ้งก าหนดการตรวจราชการและนิเทศงาน เขตสุขภาพท่ี1 รอบท่ี 1 
ประจ าปีงบประมาณ 2562  จังหวัดล าพูน  ระหว่างวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2562 ตามก าหนดการดังนี้ 
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562  
เวลา 9.00 - 12.00 น.  ทีมผู้ตรวจราชการและคณะนิเทศงาน พร้อมกัน ณ ห้องประชุม สสจ.ล าพูน 

รบัฟังการน าเสนอสรุปภาพรวมการด าเนินงาน/ผลงานเด่นที่เก่ียวข้องตามแผน 
เวลา 13.00 – 16.00 น. คณะผู้นิเทศงาน เข้าวิเคราะห์ข้อมูลตามหัวข้อประเด็นตัวชี้วัดที่รับผิดชอบตาม 

กลุ่มงานในสสจ.ล าพูน และรพ.ทั่วไป 
 

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้ตรวจราชการ/ สาธารณสุขนิเทศ /ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการและคณะนิเทศงาน  
ลงพื้นที ่ในจังหวัดล าพูน 

เวลา 09.00 - 16.30 น. ตรวจเยี่ยมพ้ืนที่ เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอเวียงหนองล่อง  
 

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 สรุปผลการตรวจราชการ  ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลล าพูน 
เวลา 08.30 – 09.00 น.  ประชุมทีมนิเทศงานเพ่ือเตรียมความพร้อมในการน าเสนอสรุปผลการตรวจราชการ 
เวลา 09.00- 12.00 น.  ผู้แทนผู้นิเทศงาน น าเสนอสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานเป็นรายคณะ 

 

       เรื่องท่ี 3 ข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ) จังหวัดล าพูน พ.ศ. 2560-2564  
ได้มีการปรับเปลี่ยน หน่วยงานที่รับผิดชอบข่อมูลโดยหน่วยงานสาธารณสุขได้รับผิดชอบข้อมูล เพ่ิมเป็น 7 ตัวชี้วัด  
ขอให้หน่วยงานรับผิดชอบตัวชี้วัด ร่วมพิจารณารับรองข้อมูลร่วมกับหน่วยงานหลักและหน่วยงานร่วมที่เกี่ยวข้อง
ของจังหวัดล าพูน 

       เรื่องท่ี 4 การปรับ PA จากที่มีพิธีการลงนามตามค ารับรองการปฏิบัติราชการที ่
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ได้ลงนามระหว่างสสจ.ล าพูน /ผอก.รพ.ชุมชน /สสอ. ทุกแห่ง และหัวหน้ากลุ่ม
งานของสสจ.ล าพูน ทุกกลุ่มงาน ร่วมกันไปเรียบร้อยแล้ว ในการประชุมกวป.เดือนธันวาคม2561 นั้น  ได้มีการเพ่ิม
ตัวชี้วัด 1ตัว/หน่วยงานผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA  ซึ่งทางจังหวัดจะท าหนังสือแจ้งให้ทุกแห่งทราบต่อไป 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ    

 
6.3  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ             
       เรื่องท่ี 1  โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ จังหวัดล าพูน เป้าหมายเพ่ือ 

ดูแลประชาชนและอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เป็นการบูรณาการออกหน่วย 

           แพทย์เคลื่อนที่... 
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แพทย์เคลื่อนทีร่่วมกันของ 10 กระทรวง โดยมีระยะเวลาด าเนินงานโครงการ ทั้ง 6 กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ 
ครอบคลุมทั้ง 8 อ าเภอ จ านวน 2 ครั้ง  ครั้งที่1 ระหว่างวันที่ 11-23 ธันวาคม 2561 และครั้งที่2 ระหว่างวันที่ 
7 - 20 มกราคม 2562 ขอให้จังหวัดออกปฏิบัติงานร่วมกับพ้ืนที่และสรุปผลการด าเนินงานพร้อมภาพประกอบ
กิจกรรม ส่งกองยุทธศาสตร์แผนงาน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  สรุปจากการที่ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
ตามก าหนดการ ที่ผ่านมา พบมีปัญหา คือมียานพาหนะที่ไม่เหมาะส าหรับใช้ในการเดินทาง  เนื่องจากเป็นพ้ืนที่
ทุรกันดาร มีถนนลื่น  ซึ่งได้ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ใช้รถโฟวิล จากหน่วยงานทีม่าสนับสนุน 
 

ประธาน  ขอให้พื้นที่เตรียมความพร้อมตามแผนเดิมไปก่อน อาจมีการเปลี่ยนแปลงก าหนดการ  
 

      เรื่องท่ี 2 แจ้งการเปลี่ยนแปลงก าหนดการจัดกิจกรรม “ วิ่ง เดิน ปั่น สานสัมพันธ์   
สา สุข สามัคคี รวมพลคน TO BE” จังหวัดล าพูน เพ่ือสานสัมพันธ์ ของบุคคลากรสาธารณสุข เสริมสร้างสุขภาพ 
และเป็นแบบอย่างแก่ประชาชน กับเครือข่ายเยาวชนสมาชิก TO BE NUMBER  ONE ในการรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด จากเดิมระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 - 26 กุมภาพันธ์ 2562 เปลี่ยนเป็นระหว่างวันที่ 
22 มกราคม 2562 – วันที่ 8 กุมภาพันธ์  2562  โดยมีพิธีส่งคฑาจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ส่ง
มอบคฑาให้อ าเภอแม่ทา เวลา 15.30 น. - 18.00 น. และให้แต่อ าเภอเวียนรับ-ส่งคฑา จนครบ ทั้ง 8 อ าเภอ 
และปิดโครงการ ณ โรงพยาบาลล าพูน ทัง้นี้  ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมกิจกรรมสวมเสื้อ To Be Number One  
 

      เรื่องท่ี 3 การเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการแม่และเด็ก  
ปีงบประมาณ 2561 ซึ่งมีการจัดสรรงบประมาณ PPA สนับสนุน จาก สปสช.เขต1 ขอให้หน่วยบริการด าเนินการ
ตามแผนและส่งผลงานให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2562  ซึ่งได้มีการขยายเวลาส่งผลงานให้แล้ว จึงขอให้เร่ง
ด าเนินการ  หากหน่วยงานใดมีผลงานที่ไม่เรียบร้อยขอให้แก้ไขและส่งให้จังหวัดตามก าหนด  
 

มติที่ประชุม  รับทราบ        
                                                                                   

6.4  กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ  
       เรื่องที่ 1  สรุปสถานการณ์เฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา จังหวัดล าพูน  

ประจ าเดือนธันวาคม 2561 (วันที่ ๑ - ๒1  ธันวาคม  2๕61 ) รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 3 ดังนี้ 
1. โรคที่มีรายงานสูงสุด   
    โรคอุจจาระร่วง พบผู้ป่วย จ านวน 120 ราย อัตราป่วย 29.60 ต่อแสนประชากร อัตราป่วย   

สูงสุดได้แก่ อ.ทุ่งหัวช้าง  อัตราป่วย 104.24  ต่อแสนประชากร  รองลงมา คือ อ.แม่ทา และ อ.บ้านธิ   อัตราป่วย 
92.41  และ 56.33  ต่อแสนประชากร  พบมากที่สุดในกลุ่มอายุ 0 - 4 ปี  อัตราป่วย 132.57  ต่อแสนประชากร 
 

    โรคไข้หวัดใหญ ่พบผู้ป่วยจ านวน 53 ราย อัตราป่วย 13.07 ต่อแสนประชากร  อัตราป่วย 
สูงสุด ได้แก่ อ.เมืองล าพูน อัตราป่วย 23.95  ต่อแสนประชากร  รองลงมาคือ อ.แม่ทา และอ.ทุ่งหัวช้าง อัตราป่วย 
17.48  และ 15.64  ต่อแสนประชากร  พบมากที่สุดในเด็กกลุ่มอายุ 0-4 ปี  อัตราป่วย 68.94  ต่อแสนประชากร 
 
 



 
 

 

8 

   สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ มีอัตราป่วยเป็นอันดับที่21 ของประเทศ  และเป็นอันดับที่5 ของเขต 
สุขภาพที่1  จังหวัดได้มีมาตรการป้องกันการเกิดโรคและเฝ้าระวังผู้ป่วยที่อาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ โดยให้ทุกหน่วยบริการ
บันทึกข้อมูลผู้ป่วยที่มารับบริการเป็นรายสัปดาห์ กรณีพบผู้ป่วยเกิน 11 % ให้เปิดศูนย์ EOC ระดับอ าเภอ 

    โรคปอดบวม พบผู้ป่วย จ านวน  48 ราย อัตราป่วย 11.84  ต่อแสนประชากร  อัตราป่วยสูงสุด  
ได้แก่ อ.แม่ทา อัตราป่วย  42.46  ต่อแสนประชากร  รองลงมาคือ อ.ทุ่งหัวช้าง และ อ.บ้านโฮ่ง อัตราป่วย 31.27  
และ 14.085  ต่อแสนประชากร  พบมากที่สุดในกลุ่มอายุ 0-4 ปี  อัตราป่วย 100.75  ต่อแสนประชากร 
 

2. โรคที่มีความส าคัญ (วันที่ ๑ – ๒6  ตุลาคม  พ.ศ. 2๕61)   
    โรคอาหารเป็นพิษ พบผู้ป่วย จ านวน 36 ราย อัตราป่วย 8.88 ต่อแสนประชากร อัตราป่วย 

สูงสุดได้แก่ อ.ลี้ อัตราป่วย 23.75  ต่อแสนประชากร  รองลงมาคือ อ.บ้านโฮ่ง และอ.แม่ทา อัตราป่วย  21.12  
และ 12.49  ต่อแสนประชากร  พบมากที่สุดในกลุ่มอายุมากกว่า 65  ปี อัตราป่วย 17.38  ต่อแสนประชากร 

    โรคไข้ไม่ทราบสาเหตุ พบผู้ป่วย จ านวน 28 ราย อัตราป่วย 6.91 ต่อแสนประชากร อัตราป่วย 
สูงสุดได้แก่ อ.เมืองล าพูน อัตราป่วย  16.90  ต่อแสนประชากร  รองลงมาคือ อ.บ้านธิ และ อ.ทุ่งหัวช้าง อัตราป่วย 
5.63 และ 5.21  ต่อแสนประชากร  พบมากที่สุดในกลุ่มอายุ 0-4  ปี  อัตราป่วย 31.82  ต่อแสนประชากร 

    โรคสุกใส  พบผู้ป่วย จ านวน  21ราย  อัตราป่วย 5.18ต่อแสนประชากร  อัตราป่วย 
สูงสุดได้แก่ อ.ป่าซาง อัตราป่วย 13.75  ต่อแสนประชากร  รองลงมาคือ อ.แม่ทา และอ.ลี้ อัตราป่วย 7.49 และ 
5.94  ต่อแสนประชากร  พบมากในวัยเด็กกลุ่มอายุ 0-4  ปี  อัตราป่วย  42.42  ต่อแสนประชากร 
 

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ระดับประเทศ พบผู้ป่วยทั้งหมด จ านวน  81,489 ราย อัตราป่วย  
124.55 ต่อแสนประชากร และเสียชีวิต จ านวน 107 ราย  อัตราตาย 0.16 ต่อแสนประชากร ซ่ึงจังหวัดล าพูน 
เป็นจังหวัดที่พบผู้ป่วยมากเป็นอันดับที่ 65 ของประเทศ และอันดับที่6 ของเขตสุขภาพที่1 อัตราป่วย61.41 
สะสมเพ่ิมข้ึน  จึงขอให้พ้ืนที่เฝ้าระวังควบคุมโรคอย่างต่อเนื่องและมีการส ารองเวชภัณฑ์  
 

ขอความร่วมมือ  เฝ้าระวังและรายงาน ILI อย่างต่อเนื่อง ในเดือนมกราคม 2562 เฝ้าระวังผู้ป่วย 
โรคไข้หวัดนก  ในผู้ป่วย Pneumonia /Severe  ควรซักประวัติการสัมผัสสัตว์ปีกป่วยตาย  การเฝ้าระวัง  ป้องกัน
ควบคุมโรค ตามแนวทางของกรมควบคุมโรค  การรักษาตามแนวทางของกรมการแพทย์  และประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้แก่ประชาชน 
 

       เรื่องท่ี 2  ผลการด าเนินงานควบคุมป้องกันวัณโรค จังหวัดล าพูน ประจ าปี 
งบประมาณ 2562 โดยมีเป้าหมายการคัดกรองผู้ป่วยวัณโรค จ านวน 156 ราย ต่อแสนประชากร  สรุปข้อมูล ณ 
วันที่ 24 ธันวาคม 2561 มีผลการคัดกรองผู้ป่วยวัณโรคแยกตามกลุ่มเสี่ยงเป้าหมาย ร้อยละ 9.44  การค้นพบ
ผู้ป่วยจากการส่งตรวจด้วย Gene Xpert  แยกรายโรงพยาบาล ร้อยละ 10 การขึ้นทะเบียนรักษาแยกรายอ าเภอ
จ านวน  66 ราย อัตราป่วย  10.43  ต่อแสนประชากร  ซึ่งมีเป้าหมายการคัดกรองค้นหาผู้ป่วย  จ านวน 633 
ราย  ด าเนินงานได้ 526 รายร้อยละ 82.50 พบมากในผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง  ปัญหาการด าเนินงานควบคุม
ป้องกันวัณโรค  ของจังหวัดล าพูน  พบว่ามีอัตราการตายสูง/การค้นหาผู้ป่วยต่ ากว่าเป้าหมาย และการเข้าถึงระบบการ
รักษาที่ช้า กิจกรรมที่เน้น คือ การท าระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ ( Cloud  Conference ) อย่างต่อเนื่อง  
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 4  
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        เรื่องท่ี 3 สรุปผลการด าเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีนในเด็กอายุครบ  
1 ปี ที่ได้รับวัคซีน จังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ 2562  ยังมีหน่วยบริการที่มีผลการให้บริการสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีน ในเด็กอายุครบ 1 ปี ที่ต่ ากว่าเป้าหมาย โดยมีผลการด าเนินงาน MMR1 คิดเป็นร้อยละ 
80.70 และ MMR2 คิดเป็นร้อยละ 91.98  จึงขอให้หน่วยบริการเร่งด าเนินการบันทึกข้อมูลและประมวลข้อมูลที่
ส่งทุกครั้ง  รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 5 
 

       เรื่องท่ี 4  การจัดบริการรองรับผู้ป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  ซึ่งในเดือน 
ธันวาคม 2561 จังหวัดล าพูน  ไดม้ีอุบัติการณ์ โรคซิฟิลิสแต่ก าเนิด ในเด็กอายุต่ ากว่า 2 ปี จ านวน 1 ราย ซึ่งทาง
จังหวัดจะท าหนังสือแจ้ง แพทย์  พยาบาล  ผู้รับผิดชอบหลัก และจะมีการชี้แจงผู้รับผิดชอบผ่าน  Cloud 
Conference ภายในอาทิตย์ที่ 2 ของเดือนมกราคม  2562  จึงขอความร่วมมือหน่วยบริการทุกแห่ง ก าหนด
แนวทางการจัดระบบบริการเพ่ือรองรับผู้ป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
 

มติที่ประชุม             รับทราบ               
                                        

6.5  กลุ่มงานนิติการ      ไม่มีเรื่องแจ้ง                                    
 

6.6  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข                     
       เรื่องท่ี 1 สรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด RDU จังหวัดล าพูน พบว่าร้อยละ100  

ผ่าน RDU ขั้นที่1 และผ่าน RDU ขั้นที่ 2 จ านวน 1 แห่ง  คือโรงพยาบาลป่าซาง คิดเป็นร้อยละ 12.5  มีประเด็น
ที่เป็นปัญหา คืออัตราการใช้ยาปฏิชีวนะใน 4 กลุ่มโรค  โดยใช้ Score จากทีม Service Plan วางไว้  ซ่ึงจังหวัดได้มี
การติดตามผลการด าเนินงานของทุกโรงพยาบาลและส่งกลับข้อมูล ทุกไตรมาส   ส าหรับในปีงบประมาณ  2562 
ต้ังเป้าหมายต้องผ่านRDU ขัน้ที่ 2 อย่างน้อย 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 25  รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 6 
 

       เรื่องท่ี 2  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  แจ้งให้หน่วยบริการโรงพยาบาล 
ทุกแห่ง มีความระมัดระวังในการใช้ยา Diceplam ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ ท าให้มีการท าลายเส้นประสาทและกล้ามเนื้อ  
ขอให้มีการเฝ้าระวังในการใช้ยา หากพบมีการเกิดอาการแพ้ยาในผู้ป่วย จะมีการน าเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาตามเกณฑม์าตรา 41  ซึ่งพบว่าจังหวัดล าพูนมีการสั่งชื้อยา Diceplam เป็นล าดับ1 ขอให้ทุกโรงพยาบาล
มีความระมัดระวังในการใช้ยาด้วย 
 

มติที่ประชุม             รบัทราบ              
     

6.7  กลุ่มงานประกันสุขภาพ      
           เรื่องท่ี 1 การวิเคราะห์สภาวะวิกฤติทางการเงินของหน่วยบริการ จังหวัดล าพูน 
จากการวิเคราะห์สภาวะวิกฤติของหน่วยบริการในจังหวัดล าพูน ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2561 ปีงบประมาณ 
2562  ตามแนวทางวิเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นข้อมูลทางการเงินที่ผ่านการตรวจสอบและรับรอง 

ความถูกต้อง… 
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ความถูกต้องของข้อมูลงบทดลองแล้ว พบว่าโรงพยาบาลล าพูน มีลูกหนี้มาก โรงพยาบาลป่าซางมีการใช้วัสดุ
การแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ ฯลฯ เพ่ิมข้ึน ส่งผลให้มีหนี้สินเพิ่มขึ้น หน่วยบริการทุกแห่ง มีเงินบ ารุงคงเหลือ
หลังหักหนีส้ินไม่มีหน่วยบริการวิกฤติระดับ7โดยหนี้สินส่วนใหญ่เป็นค่ายารองลงมาเป็นหนี้ตามจ่ายค่ารักษาพยาบาล 
และทุกโรงพยาบาลมีเงินบ ารุงเพ่ิมขึ้น  ยกเว้นโรงพยาบาลล าพูนและโรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง  รายละเอียดตาม
เอกสารหมายเลข 7 

       เรื่องท่ี 2  สรุปผลการประชุมการจัดสรรเงิน ปีงบประมาณ 2562 ของ 
คณะกรรมการการเงินการคลัง จังหวัดล าพูน  แบ่งเงินที่ได้รับการจัดสรรเป็น 2 ส่วน  ตามรายละเอียดดังนี้ 

1. เงินกันระดับจังหวัด จ านวน  7 ล้าน สรุป แยกออกเป็นได้ 3 ประเด็น 
     -  สนับสนุนเงินช่วยเหลือหน่วยบริการวิกฤตทางการเงิน 
     -  สนับสนุนให้หน่วยบริการที่มี performance ที่ด ี
     -  สนับสนุนจ่ายหนี้ ให้ รพ.ล าพูน 

2 การเฝ้าระวังสถานะการเงินการคลัง  ก าหนดเกณฑ์เพ่ิมเติม 
     -  เพ่ิม เฝ้าระวังแผน planfin ร่วมกับ วิกฤตทางการเงิน ระดับ 4-7 
     -  ก าหนดเกณฑ์ performance ของหน่วยบริการ 

    -  แนวทางการ Merging  โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง กับโรงพยาบาลล าพูน 
และจะน าเข้าพิจารณา ในที่ประชุม CFO วันที่ 9 มกราคม 2562 
 

มติที่ประชุม             รับทราบ   
  
        6.8  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ           

        เรื่องท่ี 1  การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามโครงการ 100 ปีการ 
สาธารณสุขไทย ของหมออนามัย  จังหวัดล าพูน โดยกระทรวงสาธารณสุขให้จังหวัดด าเนินการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณตามโครงการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 26 เดือนธันวาคม 2561 สรุปผลการด าเนินงานของจังหวัด
ล าพนูมีการเบิกจ่ายไปแล้ว  68.1 %  คงเหลือรอการเบิกจ่าย 31.9 %  ซ่ึงทางจังหวัดได้ขอขยายเวลาการเบิกจ่าย
จากกระทรวงสาธารณสุขให้แล้ว โดยจะต้องด าเนินการให้เสร็จภายในวันที่ 28 เดือนธันวาคม 2561 จึงขอให้
หน่วยงานที่ยังขาดส่งโครงการหรือหลักฐานการเบิกจ่ายไม่ครบ ขอให้เร่งด าเนินการตรวจสอบแก้ไขให้ถูกต้อง และ
ส่งโครงการให้จังหวัดตามเวลาที่ก าหนด 
 

ประธาน  ให้หน่วยงานที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย  เร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2562 
 

        เรื่องท่ี 2  ผลการด าเนินงาน รายงานคุณภาพการเยี่ยมบ้านผ่านโปรแกรม  
Thai COC จังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ  2562  สรุปข้อมูล ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 25 ธันวาคม 2561  
พบว่าแต่ละอ าเภอมีการด าเนินงานตอบกลับข้อมูลตามระบบรายงานการเยี่ยมบ้านค่อนข้างดี  อ าเภอแม่ทา 
รายงานคุณภาพการเยี่ยมบ้านผ่านโปรแกรม Thai COC สูงสุด คิดเป็นร้อยละ  94.25  รองลงมาคืออ าเภอป่าซาง  
ลี้  ทุ่งหัวช้าง  เวียงหนองล่อง  บ้านโฮ่ง  บ้านธิ  และอ าเภอเมืองล าพูน  คิดเป็นร้อยละ 92.47 , 88.58 , 86.21 
, 86.11 , 83.12 , 81.82  และ 78.8  ตามล าดับ จึงขอให้อ าเภอที่มีผลงานน้อยไม่ได้ตามเกณฑ์เร่งด าเนินการ 
       
มติที่ประชุม             รับทราบ    
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6.9  กลุ่มงานทันตสาธารณสุข      ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 
6.10 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล    ไม่มีเรื่องแจ้ง                                                                      

6.11 กลุ่มงานอนามัยส่ิงแวดล้อมและอาชีวอนามัย               
        เรื่องท่ี 1 แจ้งการแก้ไขปัญหาหมอกควัน และไฟป่า จังหวัดล าพูน  ตามมาตรการ 

ก าหนดห้ามเผา ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 30 เมษายน 2562  ขอให้ทุกอ าเภอมีการด าเนินงานเตรียมการและ
เตรียมวัสดุให้พร้อม  ซ่ึงทางจังหวัดไดส้นับสนุนหน้ากากอนามัยให้ทุกอ าเภอไปแล้ว  จึงขอให้สถานบริการทุกแห่ง มี
การเฝ้าระวังผู้ป่วย 4 กลุ่มโรคในพื้นที่  จะมีหนังสือแจ้งรายละเอียดให้ทุกอ าเภอทราบต่อไป   

ประธาน        ให้สรุปรายละเอียดแจ้งที่ประชุม กวป. ครั้งต่อไป                                               
 
มติที่ประชุม             รับทราบ      
                             

6.12 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิตและยาเสพติด          
         เรื่องท่ี 1  การเตรียมความพร้อมการด าเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ในช่วง 

เทศกาลปีใหม่ 2562 จังหวัดล าพูน   โดยจังหวัดได้ท าหนังสือแจ้งแนวทางการด าเนินงานด้านการตรวจระดับ
แอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ขับขี่ /เกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนส าหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน และให้ด าเนินการ
ขับเคลื่อนการป้องกันและลดการบาดเจ็บทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่  2562  ซึ่งทางศปถ.ให้ก าหนดวันควบคุม
เข้มข้น ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562  โดยใช้ชื่อว่า “ขับรถมีน้ าใจ  รักษาวินัยจราจร” เพ่ือ
สร้างความตระหนัก รับรู้ และกระตุ้นเตือนจิตส านึกให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 และ
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูนได้แจ้งแนวทางด าเนินการให้ทุกอ าเภอเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และ
สาธารณสุขและให้รายงานการเกิดอุบัติเหตุ 7 วันอันตราย ทุกวัน จึงขอให้ออกปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และจังหวัดให้ทุกหน่วยงานก าชับเจ้าหน้าที่ข้าราชการ  ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ ปฏิบัติตนเป็น
ตัวอย่างที่ดีด้านวินัยจราจรตามกฎหมายจราจร นโยบายความปลอดภัยทางถนน อย่างเคร่งครัด รายละเอียดตาม
เอกสารหมายเลข 8 
 

เรื่องท่ี 2  มาตรการเร่งรัดการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
ของนายกรัฐมนตรี  ในห้วง 3 เดือน ( พ.ย 61 – ม.ค 62 ) เพ่ือขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
โดยมีเป้าหมาย จ านวน  63 จังหวัด  ซึ่งจังหวัดล าพูนมีพ้ืนที่เป้าหมาย คืออ าเภอเมืองล าพูน จ านวน 2 ต าบล  
ได้แก่ต าบลเหมืองง่า และต าบลมะเขือแจ้  ขอให้โรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของจังหวัดและพ้ืนที่ออก
ร่วมปฏิบัติงานตามภารกิจระดับพื้นท่ี ร่วมกับ สป.ปส.อ. จังหวัดล าพูน  ในด้านการประสานงานและส่งต่อ   การคัด
กรอง  การบ าบัดรักษา รวมทั้งการรายงานผลในระบบ บสต. ให้เป็นปัจจุบัน 
 
มติที่ประชุม             รับทราบ                
                                             
 



 
 

 

12 

6.13  กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก              
         เรื่องท่ี 1 กระทรวงสาธารณสุขขอให้สนับสนุนงบประมาณในการผลิตยาสมุนไพร 

เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนนโยบายของประเทศ ดังนี้ 
         (๑) ส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรในสถานพยาบาลทุกระดับ 
         (๒) สนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติมในการด าเนินการจัดซื้อยาสมุนไพร ไม่น้อยกว่า

จังหวัดละ ๒ ล้านบาท โดยให้แต่ละโรงพยาบาลจัดท าแผนปริมาณการใช้ยาสมุนไพร และจัดสรรงบประมาณให้
โรงพยาบาลป่าซาง เพ่ือใช้ในการผลิตยาสมุนไพรตามแผนที่ก าหนด  จ านวน 6 รายการ ได้แก่ ขมิ้นชัน ยาผสม
เพชรสังฆาต  ยามะขามแขก  ฟ้าทลายโจร  ยาหม่องไพล และยาเถาวัลย์เปรียง  
 

ประธาน   มอบให้โรงพยาบาลป่าซางเป็นผู้ด าเนินการผลิตยาสมุนไพร 
 
มติที่ประชุม             รับทราบ                
 
ระเบียบวาระท่ี 7   เรื่องอ่ืน ๆ            ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 
เลิกประชุมเวลา   16.30  น.  
 

(ลงช่ือ) ……………………….....     
               (นางกรรณิกา  มะโนวรณ์)           
                  เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน       
               ผู้จดบันทึกการประชุม      
                          
                  (ลงช่ือ) ……………………………                                  
         (นางดารา  เรือนเป็ง)        
          นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ                         
                                           ผู้ตรวจรายงานประชุม                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
   
                                       


