
 

 

            
 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 

            ครั้งที่ 1 / 2562  ประจ าเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 
วันพฤหัสบดีที ่ 31 มกราคม  พ.ศ. 2562   

ณ ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน 
……………………………………. 

 
รายช่ือผู้มาประชุม 
1. นายวิทยา  พลสีลา   รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
2. นายสุริยพงณช์         สุริยะพงฑากุล             นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน 
3. นายสมาน               พรวิเศษศิริกุล               นวก.สาธารณสุขช านาญการพิเศษ ด้านบริการทางวิชาการ 
4. นายธวชัชัย  ฉันทวุฒินันท์  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลป่าซาง 
5. นายเผ่าพงศ์  สุนทร   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลลี้ 
6. นายสันต ิ   วงศ์ฝั้น    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่ทา 
7. นายสันทัด  ทองพรรณ  (แทน) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านโฮ่ง 
8. นายสัจพจน์   เกตุวัฒนาธร  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง 
9. นางศรีพรรณ  วุฒิดนัยราษฏร์  (แทน) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านธิ  
10.นางสาวมัลลิกา โมกขะสมิต  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเวียงหนองล่อง 
11.นายสังวรณ์   ศรีวิชัย   สาธารณสุขอ าเภอบ้านธิ 
12.นายเนตร  พงษ์ตุ้ย   รก. สาธารณสุขอ าเภอเมืองล าพูน 
13.นายโรม  ชนะเดช    สาธารณสุขอ าเภอเวียงหนองล่อง 
14.นายศรีพรหม  กาสกุล   รก. สาธารณสุขอ าเภอป่าซาง 
15.นายธวชัชัย        รัตนไพบูลย์วิทย์  รก. สาธารณสุขอ าเภอทุ่งหัวช้าง 
16.นายโยธิน  จันทร์ทิพย์  สาธารณสุขอ าเภอแม่ทา 
17.นายวันชัย  รัตนพรม  รก. สาธารณสุขอ าเภอบ้านโฮ่ง 
18.นายพงศกร ตันติวรางกูร                 รก.สาธารณสุขอ าเภอลี้ 
19.นายสุรพงศ์  ออประยูร  หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ รพ.ล าพูน 
20.นางดารา  เรือนเป็ง  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
21.นางณัฐดา         วิเศษสรรค์  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
22.นางสาวอรพินธ์ ใจสุนทร   หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
23.นางจันทรานนท์ ตุ้ยเจริญ   (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
24.นางอินทริยา  อินทพันธ์  หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 
25.นางบุญทิน  จิตร์สบาย  รก. หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
26.นางดาราวรรณ สกุลวงค ์  (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ 
27.นางพัชรี  วีระพันธ์   (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ   
28.นางปรานอม   ทมวงค์   ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
29.นายปิยะดนัย สุธีรพงศ์พันธ์      หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
30.นางผ่องศรี  อุปละ   หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
31.ส.ต.ต.วิชฌ์พล      พรมสวัสดิ์  หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ 
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ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการ 
1.นายพงษ์ศักดิ์  โสภณ   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลล าพูน 
2.นายจิระ  วิภาสวงศ ์  เภสัชกรเชี่ยวชาญ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายธีรพงษ์  ตติยพรกุล  นายแพทย์ช านาญการพิเศษ (รพ.ล าพูน) 
2. นายก าจร  พงศ์ศิริ   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ (สคร) 
3. นางบุษบา  อนุศักดิ์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
4. นายธาน ี  ศรีวงค์วรรณ  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
4. นายมนตรี  อินแสง   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
5. นายสุรสิทธิ์            ธนปารวงค์       นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
6. นางพิมภาวรรณ เขยะตา   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
7. นายศุภกฤษณ์ เสวะกะ   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
8. นางสุวิมล  ทิพย์ชมภู  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
9. นายสาธิต  เจริญพงษ์  เภสัชกรช านาญการ 
10.นายณรงค์เดช นันตาเวียง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
11.นางสุรางค์  หมื่นกัณฑ์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
12.นางสาวศรีสังวาลย ์ ศรีทรายค า  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
13.นางสาวกาญจนา ศรีไว   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
14.นางกรรณิการ์ วงศ์ฝั่น   นักวิชาการการเงินและบัญชี 
15.นายณรงค์ฤทธิ์ สายมณี    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
16.นางพรนิภา  ท้วมผึ้ง   เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
17.นางบัณฑิตา  ศรีวิชัย   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
18.นางสาวสุกัญญา พรมเถาว์  นักทรัพยากรบุคคล 
19.นางกรรณิกา          มะโนวรณ์               เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
20.นางสมพิศ              อ่ินอ้าย                       นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
21.นายกฤษฏา            ญาณพันธุ์     นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
                                 
เริ่มประชุม  เวลา 09.00 น. 
 
ระเบียบวาระพิเศษ  

เรื่องท่ี 1 การรับมอบเครื่องผลิต Oxygen  จ านวน 3 เครื่อง  และเครื่อง Suction 
จ านวน 2 เครื่อง  จากสโมสรโรตารี นครหริภุญชัย ภาค 3360 น าโดย ดร. วาทิตย์  ตั้งรพีเลิศ  นายกสโมสรฯ  
เพ่ือบริจาคให้แก ่โรงพยาบาล และรพ.สต. ในจังหวัดล าพูน ดังนี้ 

1. โรงพยาบาลป่าซาง   
2. โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง 
3. รพ.สต.หนองหลุม 

ประธาน   ไดร้ับมอบและกล่าวขอบคุณสโมสรโรตารี นครหริภุญชัย ภาค 3360 
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เรื่องท่ี 2  การมอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีให้แก่โรงพยาบาลที่ผ่านกระบวนการ 
รับรองคุณภาพสถานพยาบาล HA จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานบริการ องค์กรมหาชน (สรพ.) ซึ่งหมดอายุใน
ปีงบประมาณ 2561 และประกาศผลต้นปีงบประมาณ 2562 จังหวัดล าพูน จ านวน 3 แห่ง ได้แก่   

1. โรงพยาบาลบ้านธิ 
2. โรงพยาบาลแม่ทา  
3. โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง 

ประธาน         ได้มอบเกียรติบัตรและกล่าวแสดงความยินดีกับโรงพยาบาลทีผ่่านการรับรองคุณภาพHA       

มติที่ประชุม     รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
เรื่องท่ี 1 การจัดงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย ปีที่ 11  

ระดับภาคเหนือ จังหวัดล าพูน  มีก าหนดการด าเนินงานระหว่างวันที่ 14 - 18 กุมภาพันธ์ 2562  
ณ ห้างสรรพสินค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์  จังหวัดล าพูน ซึ่งในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 จะมีพิธีเปิดงานมหกรรม 
โดยท่านนพ. มรุด  จิรเศรษฐสิริ  อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 
2562  จะมีพิธีมอบใบประกาศให้แก่ผู้ทีเ่ข้าร่วมฝึกอบรมระยะสั้นเกี่ยวกับการฝึกอบรมท าผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง/
ท าลูกประคบสมุนไพร/ท ายาดมสมุนไพร และฝึกอบรมมณีเวชและฤาษีดัดตน โดยนพ. กิติศักดิ์  กลับดี ที่ปรึกษา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
 

เรื่องท่ี 2  แจ้งก าหนดการตรวจราชการและนิเทศงาน เขตสุขภาพท่ี1 รอบท่ี 1 
ประจ าปีงบประมาณ  2562  จังหวัดล าพูน  ระหว่างวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2562  ส าหรับพ้ืนที่ตรวจเยี่ยม
จากเดิมเป็นเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอเวียงหนองล่อง  เปลี่ยนเป็นเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอทุ่งหัวช้าง  
และรพ.สต.ตะเคียนปม  ขอให้พ้ืนที่เตรียมข้อมูลและเตรียมรับผู้ตรวจราชการและคณะทีมนิเทศงาน  ตาม
ก าหนดการท่ีกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ไดท้ าหนังสือแจ้ง 

 

มติที่ประชุม     รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 12  ประจ าเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561                    
 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 12 ประจ าเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561                   
 
ระเบียบวาระท่ี 3    เรื่องสืบเนื่อง         

เรื่องท่ี 1  กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย แจ้งสถานการณ์การแก้ไขปัญหา 
หมอกควันและไฟป่า จังหวัดล าพูน ซ่ึงจังหวัดไดร้ับการสนับสนุนหน้ากากอนามัยจากสคร.ที่1 จ านวน 31,000 ชิ้น 
และได้แจกให้ทุกอ าเภอแล้ว ขอให้ประชาสัมพันธ์การใช้หน้ากากอนามัยที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่   และได้
ด าเนินการแก้ไขปัญหาหมอกควัน โดยให้ทุกโรงพยาบาลส่งข้อมูลรายงานผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบ  4 กลุ่มโรค ใน
ระบบ ของ สคร.ที่1 ดังนี้ 
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1. มีการติดตามข้อมูล PM10 และ PM2.5   ค่าดัชนีคุณภาพอากาศ AQI โดยให้ทุกโรงพยาบาลส่งข้อมูล
ผู้ป่วยรายงานในระบบของสคร.ที่1 พบว่าข้อมูลผู้ป่วยของทุกโรงพยาบาลมีจ านวนลดลง ยกเว้นข้อมูลของ
โรงพยาบาลล าพูน การบันทึกข้อมูลในระบบไม่ข้ึนได้แจ้งผู้รับผิดชอบแล้วอยู่ระหว่างแก้ไขการบันทึกข้อมูล 

2. ให้โรงพยาบาลทุกแห่งจัดเตรียมยาและเวชภัณฑ์ เกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจ และเพ่ิมช่องทางพิเศษ
ส าหรับผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบ 

3. ให้ทุกอ าเภอเฝ้าระวังและคัดกรองกลุ่มโรคที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาหมอกควัน 
 

ประธาน   ให้สรุปแนวทางปฏิบัติและการคัดกรองกลุ่มโรคให้ชัดเจน  
 

มติที่ประชุม     รับทราบ 
 

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  
      เรื่องแจ้งจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดล าพูน 
      เรื่องท่ี 1  ผู้ว่าราการจังหวัดล าพูน  ขอขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที ่

ทุกหน่วยงานที่ร่วมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 20 มกราคม 2562   
ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
ต าบลต้นธง อ าเภอเมืองล าพูน  จังหวัดล าพูน 

      เรื่องท่ี 2 การอนุมัติโครงการก่อสร้างสะพานลอยดอยติ   และสะพานทางข้าม  
แม่น้ าปิง จุด อบต.บ้านเรือน  และโครงการเอาสายไฟลงใตด้ินรอบคูเมืองล าพูน 
          เรื่องที่ 3 สถานการณ์แก้ไขหมอกควันและไฟป่า จังหวัดล าพูน พบว่าอ าเภอเมือง
ล าพูนมีค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน  โดยเฉพาะย่านนิคมอุตสาหกรรม ในส่วนสาธารณสุขให้มีการเฝ้าระวังโรค และ
ให้ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดูแลเรื่องการก่อสร้างและการเผาขยะ 

                 เรื่องท่ี 4  สรุปผลการเกิดอุบัติเหตุทางถนน จังหวัดล าพูน ในช่วงเทศกาลปีใหม่  
2562 ที่ผ่านมา พบว่ามีผู้เสียชีวิตเกินเกณฑ์เป้าหมายที่ตั้งไว้  ขอให้เฝ้าระวัง 
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      เรื่องท่ี 5 การจัดท าสติ๊กเกอร์ไลน์ ของจังหวัดล าพูน  ชื่อ “น้องหละปูน” ขายใน 
ราคา 30 บาท  สามารถโหลดใช้ได้ตลอดปี 

      เรื่องท่ี 6 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ก าหนดวันเลือกตั้ง  คือวันที่ 24  
มีนาคม 2562 ขอให้ผู้ที่เป็นคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งศึกษาระเบียบข้อมูลการเลือกตั้ง 
               เรื่องที่ 7 การยื่นเสียภาษีผู้มีรายได้  ทางสรรพากรจังหวัดล าพูนรณรงค์ขอให้ยื่น
ผ่านระบบทางอินเตอร์เน็ต และยื่นภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562 ซึ่งสามารถดาว์นโหลดการเสียภาษีพร้อมให้
แนบเอกสาร เพ่ือความสะดวกรวดเร็วของการตรวจสอบของสรรพากรจังหวัด  

      เรื่องท่ี 8 การน าเสนอการขับเคลื่อนการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับ 
อ าเภอ (พชอ.) ของอ าเภอเวียงหนองล่อง เรื่องการขับเคลื่อนประเด็นการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการงดและลดดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพ้ืนที่ ในวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดล าพูน ประจ าเดือนมกราคม 2562  
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูนได้ชื่นชมในความตั้งใจของหน่วยงานพ้ืนที ่

      เรื่องที9่ ขอประชาสัมพันธ์การจัดงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ 
พ้ืนบ้านไทย ปีที่ 11 ระดับภาคเหนือ จังหวัดล าพูน ระหว่างวันที่ 14 - 18 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้างสรรพสินค้า
แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์  จังหวัดล าพูน  
 

มติที่ประชุม     รับทราบ 
 

5.3 เรื่องโรงพยาบาลล าพูน           ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 
5.4 เรื่องของเภสัชกร เชี่ยวชาญ            ไม่มีเรื่องแจ้ง                
 
4.5 เรื่องของโรงพยาบาลชุมชน            
      โรงพยาบาลแม่ทา สรุปผลการประชุมกลุ่มโรงพยาบาล  ดังนี้ 
      เรื่องท่ี 1 การขยายบริการของโรงพยาบาลล าพูนในการรับส่งต่อผู้ป่วยจากรอยต่อ 

โรงพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม่ พบปัญหาว่า ข้อมูลที่น ามาเสนอเป็นข้อมูล refer สะสม  ดังนั้น จึงไม่สามารถ Sum 
ข้อมูลการถูกปฏิเสธการรับ refer ได้ จังหวัดเชียงใหม่และล าพูน ต้องมีการวางแผนการรับ - ส่ง การบริการส่งต่อ
ผู้ป่วย ควรจะมีการเพ่ิม  Solution การแก้ไขปัญหา ระยะสั้น ระยะยาว ข้อสรุป กันเงิน performance จังหวัด 
ส าหรับจ่ายให้การ refer back  ตามเกณฑ์ เดือนแรกก าหนดกรอบวงเงิน 100,000 บาท เริ่มตั้งแต่เดือน
กุมภาพันธ์  2562 เป็นต้นไป (ทดลองระบบ 1 เดือน)  มีการ refer back จากรพ.ล าพูน ไป admit รพช. จ่ายราย 
case ให้กลุ่มงานประกันรวบรวมข้อมูล 25  มกราคม 2562 เป็นต้นไป 
 

      เรื่องท่ี 2  ผลการด าเนินงาน Service plan สาขาการดูแลแบบประคับประคอง  
เขตสุขภาพที่ 1 ให้รพ. น าข้อมูลผู้ป่วย Palliative care เข้าระบบและเพ่ิมการรักษา ดูแล บรรเทา ด้วย Strong 
Opioid ให้มากขึ้น  ให้ท า Cloud Conference และให้รายงานผลการด าเนินงานผ่าน ผอ.รพ.การคืนยา 
morphine กรณี ผู้ป่วยเสียชีวิต 
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      เรื่องท่ี 3 รถพยาบาล เน้นของโรงพยาบาลชุมชน เนื่องจากมีการ refer จ านวนมาก  
พบปัญหา คือ พนักงานขับรถใช้ความเร็วเกินกว่าก าหนด   

1. ให้พนักงานขับรถ โดยใช้ความเร็วตามที่กฎหมายก าหนด เพ่ือไม่ให้เกิดความสูญเสีย  
2. ต้องติดตั้ง Safety Belt ให้เรียบร้อยทุกที่นั่ง และต้องคาด Safety Belt กรณีท่ีต้องท าหัตถการ  
    ให้หยุดรถ ท าหัตถการให้เรียบร้อยก่อน 
3. กรณีเกิดอุบัติเหตุ ให้นพ.สสจ และผอ.รพ. ต้องเป็นผู้รายงานต่อปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

สรุปมติประชุม  
- ให้ชื้อเครื่องตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ แต่มีราคาสูง (ควรจะจัดซื้อเป็นของจังหวัด แต่ใช้วิธีการ

หมุนเวียนเครื่อง) 
- ให้กลุ่มงาน NCD ท าหนังสือสือสั่งการมาตรการ 
- การรายงานความเร็วรถ หลังจากท่ีรถกลับจาก refer 

          - รถพยาบาลเก่า ที่ไม่รับท าประกันชั้น 1 กสธ. จะใช้พิจารณาจัดสรรรถพยาบาล 
 

      เรื่องท่ี 4 แนวทางการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ปีงบประมาณ 2562 
สามารถ download แผนการตรวจราชการ ผ่าน website กองตรวจราชการ ก าหนดการตรวจราชการ ระหว่าง
วันที่ 20 – 22 กุมภาพันธ์. 2562 ขอความร่วมมือให้กลุ่มงาน จัดส่งผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด ในรูปแบบ
เอกสาร และ PPt  ภายในวันที ่4 กุมภาพันธ์ 2562  มอบให้กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ จัดท า clip ผลงานเด่น เรื่อง 
ธรรมนูญพระสงฆ์ เพ่ือน าเสนอในการตรวจราชการ 
 

          เรื่องที่ 5 การโยกย้ายหมุนเวียน แพทย์  ทันตแพทย์ เภสัชกร ปี 2562 กรณีย้าย
ข้ามจังหวัด ให้ผู้บริการก ากับติดตาม การรับย้ายทั้ง 3 วิชาชีพ เนื่องจากมีปัญหาในระบบ และพิจารณาตามความ
จ าเป็นในการย้ายและสถานบริการอ่ืนที่มีความขาดแคลน โดยผู้ที่ประสงค์จะย้าย ให้ด าเนินการบันทึกในระบบ 
HROPS รอบที่ 1 ภายในวันที่ 18 - 25 มกราคม 2562  รอบที่2 ภายในวันที่  4 – 6 มีนาคม 2562 ให้มีการ
ย้ายรอบภายในก่อน ย้ายนอกจังหวัด 
 

      เรื่องที่ 6 การด าเนินงาน Digital Tranformation  เลือกพ้ืนที่น าร่อง การด าเนินงาน  
Paperless เช่น การจัดระบบคิวออนไลน์ ของผู้ป่วยคลินิกทันตกรรม  แพทย์แผนไทย เป็นต้น มติประชุม ให้
ด าเนินงาน Smart Hospital  ในโรงพยาบาลป่าซาง และโรงพยาบาลลี้  
 

      เรื่องที่ 7 การช าระหนี้ค้างระหว่างโรงยาบาลล าพูน และ โรงพยาบาลชุมชน   สรุป 
ทางโรงพยาบาลชุมชนจะมีการช าระหนี้ให้โรงยาบาลล าพูน 
 
มติที่ประชุม     รับทราบ 
 

5.6 เรื่องของสาธารณสุขอ าเภอ           ไม่มีเรื่องแจ้ง           
 
5.7 เรื่องของหน่วยงานอ่ืน           ไม่มีเรื่องแจ้ง           
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ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องแจ้งของกลุ่มงาน   
6.1  กลุ่มงานบริหารทั่วไป   
       เรื่องท่ี 1  แจ้งผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ข้อมูล ณ วันที่ 28 มกราคม 2562  สรุป มีงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  จ านวน 44,806,347.-บาท  รวมPO 
และมีการเบิกจ่ายไปแล้ว จ านวน  19,928,169.83.-บาท  คิดเป็นร้อยละ 44.48  คงเหลือเงินงบประมาณ 
จ านวน 24,878,177.17.- บาท  คิดเป็นร้อยละ 55.52  ส่วนการเบิกจ่ายงบที่จัดสรรให้สาธารณสุขอ าเภอ ยังมี
การเบิกจ่ายต่ ากว่าเป้าหมาย ขอให้เร่งด าเนินการเบิกจ่าย 
 

ประธาน   ขอให้อ าเภอที่มีการเบิกจ่ายเงินต่ ากว่าเป้าหมาย เร่งด าเนินการเบิกจ่าย 
       เรื่องท่ี 2  เอกสารแจ้งความคืบหน้าการด าเนินการชมรมฌาปนกิจสงเคราะห์ อสม.  

และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดล าพูน ประจ าเดือนมกราคม  2562   สรุปรายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1  
1. สมาชิก                                          
- ยอดยกมาจากเดือนก่อน      11,233  ราย           2. เงินด าเนินการและเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า                                               
- สมาชิกเสียชีวิต                               3  ราย           - ยอดยกมาจากเดือนก่อน     3,176,367.73  บาท              
- สมาชิกเข้า                                  99  ราย           - รับเพิ่ม         202,458.45  บาท 
- ลาออก                                      25  ราย           - จ่ายไป                              190,478.00  บาท        
  สมาชิกคงเหลือยกไป           11,304  ราย            คงเหลือยกไป                   3,188,348.18  บาท 
   
มติที่ประชุม  รับทราบ 
  

6.2  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข           
                            เรื่องท่ี 1 ผลการด าเนินงานการส ารวจความพร้อมด้าน Smart Hospital 

จังหวัดล าพูน  โรงพยาบาลจ านวน 8 แห่ง  กลุ่มเป้าหมาย รพศ/รพท  100 % (1 แห่ง) , รพช 50% (4แห่ง)
โรงพยาบาลจะต้องผ่านเกณฑ์ระดับ 2 โดยมีข้อก าหนด 3 เรื่อง ดังนี้ 

1. ระบบคิว โรงพยาบาลเปิดให้บริการระบบคิวแบบอิเล็กทรอนิกส์ในโรงพยาบาล  
2. ระบบใบสั่งยาอิเล็กทรอนิกส์  
3. ระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลในระบบ (HIS gateway)  

ซึ่งในระบบที่3 อยู่ระหว่างรอการอบรม และมีก าหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ Smart Health ID ระดับ
โรงพยาบาล จ านวน 7  รุ่น เวลา 09.00 - 16.00 น.  ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต เชียร์รังสิต จังหวัดปทุมธานี 
รายละเอียดตามเอกสารที่แจก 

เรื่องท่ี 2  สรุปผลการด าเนินงานด้าน HAIT ไตรมาสที่1 จังหวัดล าพูน 
ของจังหวัดล าพูน  เป้าหมายคือโรงพยาบาลล าพูน/ โรงพยาบาลป่าซาง และโรงพยาบาลลี้  จะต้องด าเนินการให้
ผ่านเกณฑ์ระบบ  จ านวน 7 ระบบ คือ 

1. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ IT Master Plan 
2. การจัดการความเสี่ยง IT Risk Management 
3. การจัดการความม่ันคงปลอดภัยพื้นฐาน Basic Security Management 
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4. การจัดการบริการและอุบัติการณ์ IT Service and Incident Management 
5. การพัฒนาคุณภาพข้อมูล Data Quality Improvement 
6. การวิเคราะห์ออกแบบระบบก่อนการเขียนโปรแกรม System Analysis and Design 
7. การจัดการศักยภาพและสมรรถนะ IT Capacity and Competency Management 

 

      เรื่องท่ี 3 สรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
(Performance Agreement)  ประจ าปีงบประมาณ 2562 เพ่ือเตรียมข้อมูลรับการตรวจราชการและนิเทศงาน 
เขตสุขภาพท่ี1 รอบท่ี1 จังหวัดล าพูน ข้อมูล ณ 31 ตุลาคม 2561 รายละเอียดตามเอกสารที่แจก 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ    

 
6.3  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ             
       เรื่องท่ี 1 งานมหกรรมรวมพลคนหละปูน ต้านภัยยาเสพติด ภายใต้โครงการ 

TO BE NUMBER ONE ล าพูน ปี 2562 ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ล าพูน  โดยมีก าหนดการจัดกิจกรรมดังนี้ 

1. “คนหละปูนฮ่วมใจ๋ วิ่งต้านภัยยาเสพติด”เริ่มเวลา 06.00 -09.00 น. 
2. “ลานสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์คนหละปูน” เริ่มเวลา 06.00-16.30 น. 
3.  บรรยายพิเศษ “ก้าวย่างอย่างมุ่งม่ัน สร้างชุมชนให้มั่นใจ แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน”  

โดย มล.ยุพดี  ศิริวรรณ (ป้าหม่อม) เริ่มเวลา 10.45 น. - 12.00 น. 
4.  การประกวด “ร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง” ชมรม ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 1 ทีม /อ าเภอ และชมรม 

TO BE NUMBER ONE  เริ่มเวลา 13.00 น เป็นต้นไป 
ทั้งนี้จะมีการขับเคลื่อนน าร่องที่อ าเภอเมืองล าพูน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูน เป็นประธานชมรมและ

จะมีการขับเคลื่อนระดับอ าเภอ ขอให้ทุกอ าเภอส่งชมรม To Be Number One อย่างน้อยอ าเภอละ 1 ชมรม 
      เรื่องท่ี 2 โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กและสตรีตั้งครรภ์ 1,000 วันแรกแห่งชาติ ปี  

2561 กลุ่มเป้าหมาย หญิงตั้งครรภ์ จ านวน  19,040 ราย  เด็กแรกเกิดถึง 2 ปี  จ านวน 31,700 ราย และทาง
เขตสุขภาพท่ี1 ไดส้นับสนุนงบประมาณด าเนินโครงการฯ  
วัตถุประสงค ์  

1. เพ่ือให้หญิงตั้งครรภ์ทุกคนได้รับความรู้และทักษะในการปฏิบัติตัวเพ่ือส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และ
ส่งเสริมพัฒนาการ และเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ 

2. เพ่ือสนับสนุนให้เด็กแรกเกิดถึง 6 เดือน กินนมแม่อย่างเดียว  
3. เพ่ือสนับสนุนให้เด็กแรกเกิดถึง 2 ปี มีพัฒนาการสมวัย สูงดีสมส่วน และฟันไม่ผุ 
4. เพ่ือส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมสุขภาพและเลี้ยงดูได้อย่างถูกต้อง 

การด าเนินงาน 
1. ประชาสัมพันธ์ ขึ้นทะเบียนหญิงตั้งครรภ์และครอบครัวเด็กแรกเกิด ถึง 2 ปี เข้าร่วมโครงการฯ 
2. หน่วยบริการจัดบริการคัดกรองค้นหาหญิงตั้งครรภ์/เด็กท่ีมีภาวะเสี่ยง 
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3. หน่วยบริการจัดท าเอกสารข้อมูลและแผนดูแลส าหรับหญิงตั้งครรภ์/เด็กกลุ่มเสี่ยงรายบุคคล  
4. หน่วยบริการจัดกิจกรรมให้ความรู้และพัฒนาทักษะหญิงตั้งครรภ์และครอบครัวเด็กแรกเกิด ถึง 2 ปี  
5. หน่วยบริการ ติดตามเยี่ยมหญิงตั้งครรภ์/ครอบครัวเด็กกลุ่มเสี่ยงที่เข้าร่วมโครงการฯ 

 

มติที่ประชุม  รับทราบ      
                                   

6.4  กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ  
       เรื่องที่ 1  สรุปสถานการณ์เฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา จังหวัดล าพูน  

ประจ าเดือนมกราคม 2562 (วันที่ ๑ - ๒5 มกราคม  2๕62 ) รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 2 ดังนี้ 
1. โรคที่มีรายงานสูงสุด   
    โรคไข้หวัดใหญ ่พบผู้ป่วยจ านวน 311 ราย อัตราป่วย 76.717 ต่อแสนประชากร  อัตราป่วย 

สูงสุด ได้แก่ อ.เมืองล าพูน อัตราป่วย 157.06  ต่อแสนประชากร  รองลงมาคือ อ.แม่ทา และอ.ป่าซาง อัตราป่วย 
59.94  และ 58.45  ต่อแสนประชากร  พบมากที่สุดในเด็กกลุ่มอายุ 0-4 ปี  อัตราป่วย 201.51 ต่อแสนประชากร 

    โรคอุจจาระร่วง พบผู้ป่วย จ านวน 271 ราย อัตราป่วย 66.84 ต่อแสนประชากร อัตราป่วย   
สูงสุดได้แก่ อ.ทุ่งหัวช้าง  อัตราป่วย 323.14  ต่อแสนประชากร  รองลงมา คือ อ.แม่ทา และ อ.บ้านธิ   อัตราป่วย 
92.41  และ 90.13ต่อแสนประชากร  พบมากที่สุดในกลุ่มอายุ 0 - 4 ปี  อัตราป่วย 349.98  ต่อแสนประชากร 

    โรคปอดบวม พบผู้ป่วย จ านวน  101 ราย อัตราป่วย 24.91  ต่อแสนประชากร  อัตราป่วย 
สูงสุด ได้แก่ อ.ทุ่งหัวช้าง อัตราป่วย  114.66  ต่อแสนประชากร  รองลงมาคือ อ.บ้านโฮ่ง  และ อ.เวียงหนองล่อง
อัตราป่วย 39.89  และ27.26  ต่อแสนประชากร  พบมากในกลุ่มอายุ 0-4 ปี อัตราป่วย 164.39 ต่อแสนประชากร 
 

2. โรคที่มีความส าคัญ (วันที่ ๑ – ๒6  ตุลาคม  พ.ศ. 2๕61)   
    โรคอาหารเป็นพิษ พบผู้ป่วย จ านวน 100 ราย อัตราป่วย 24.66 ต่อแสนประชากร อัตราป่วย 

สูงสุดได้แก่อ.บ้านโฮ่ง อัตราป่วย 46.93  ต่อแสนประชากร  รองลงมาคือ อ.ลี้ และอ.แม่ทา อัตราป่วย  44.54  
และ 27.47  ต่อแสนประชากร  พบมากที่สุดในกลุ่มอายุมากกว่า 0-4  ปี อัตราป่วย 53.03  ต่อแสนประชากร 

    โรคไข้ไม่ทราบสาเหตุ พบผู้ป่วย จ านวน 59 ราย อัตราป่วย 14.55 ต่อแสนประชากร อัตราป่วย 
สูงสุดได้แก่ อ.เมืองล าพูน อัตราป่วย  28.88  ต่อแสนประชากร  รองลงมาคือ อ.เวียงหนองล่อง และ อ.แม่ทา อัตรา
ป่วย 16.36 และ 12.49  ต่อแสนประชากร  พบมากที่สุดในกลุ่มอายุ 0-4  ปี  อัตราป่วย 90.15  ต่อแสนประชากร 

    โรคตาแดง  พบผู้ป่วย จ านวน 28 ราย  อัตราป่วย 6.91ต่อแสนประชากร  อัตราป่วย 
สูงสุดได้แก่ อ.บ้านธิ  อัตราป่วย 16.90  ต่อแสนประชากร  รองลงมาคือ อ.ลี้ และอ.ทุ่งหัวช้าง อัตราป่วย 13.36 
และ 10.42  ต่อแสนประชากร  พบมากในวัยเด็กกลุ่มอายุ 55-64  ปี  อัตราป่วย  16.50  ต่อแสนประชากร 
 

ขอความร่วมมือ เฝ้าระวังและรายงาน ILI อย่างต่อเนื่อง ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 เฝ้าระวัง 
ผู้ป่วยโรคไข้หวัดนก  ในผู้ป่วย Pneumonia /Severe  ควรซักประวัติการสัมผัสสัตว์ปีกป่วยตาย  การเฝ้าระวัง  
ป้องกันควบคุมโรค ตามแนวทางของกรมควบคุมโรค  การรักษาตามแนวทางของกรมการแพทย์  และ
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน 
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      เรื่องที่ 2  สรุปผลการด าเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีนในเด็กอายุครบ  
1 ปี ที่ได้รับวัคซีน จังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ 2562 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2562 ยังมหีน่วย
บริการที่มีผลการให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีน ในเด็กอายุครบ 1 ปี ที่ต่ ากว่าเป้าหมาย โดยมีผลการ
ด าเนินงาน OPV.3 คิดเป็นร้อยละ 91.53  MMR1 คิดเป็นร้อยละ 91.21 และ MMR2 คิดเป็นร้อยละ 94.19  
จึงขอให้หน่วยบริการเร่งด าเนินการตรวจสอบและบันทึกขอ้มูลและประมวลข้อมูลที่ส่งทุกครั้งด้วยระบบ Health 
Data Center ผ่านระบบปการประชุม Cloud conference ทุกเดือน  รายละเอียดตามเอกสารที่แจก 
    

       เรื่องท่ี 3  ผลการด าเนินงานควบคุมป้องกันวัณโรค จังหวัดล าพูน ประจ าปี 
งบประมาณ 2562 มีเป้าหมายการคัดกรองผู้ป่วยวัณโรค จ านวน 156 ราย ต่อแสนประชากร จ านวน 633 คน 
สรุปข้อมูล ณ วันที่ 20 มกราคม 2562 มีผลการคัดกรองผู้ป่วยวัณโรคแยกตามกลุ่มเสี่ยงเป้าหมาย ร้อยละ 82.5  
จ านวน  526 ราย  การค้นพบผู้ป่วยและรักษาแล้ว แยกรายอ าเภอ ร้อยละ 13.11 จ านวน 83 ราย    พบผู้ป่วย
มากสูงสุดที่ อ าเภอเมืองล าพูน  ร้อยละ 96.4 ในผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง  ปัญหาการด าเนินงานควบคุมป้องกันวัณ
โรค  ของจังหวัดล าพูน  พบว่ามีอัตราการตายสูง/การค้นหาผู้ป่วยต่ ากว่าเป้าหมาย และการเข้าถึงระบบการรักษาที่ช้า 
กิจกรรมที่เน้น คือ การท าระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ ( Cloud  Conference ) อย่างต่อเนื่อง  และให้
พ้ืนที่ติดตามกลุ่มเป้าหมายที่ก าลังรักษาอยู่ รายละเอียดตามเอกสารที่แจก  

 
มติที่ประชุม             รับทราบ               
                                        

6.5  กลุ่มงานนิติการ      ไม่มีเรื่องแจ้ง                                    
 

6.6  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข                     
       เรื่องท่ี 1 สรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด RDU จังหวัดล าพูน ประจ าปี 2562 

พบว่าร้อยละ100 ผ่าน RDU ขั้นที่1 และผ่าน RDU ขั้นที่ 2 จ านวน 1 แห่ง  คือโรงพยาบาลล าพูน คิดเป็นร้อยละ 
12.5  มีประเด็นที่เป็นปัญหา คืออัตราการใช้ยาปฏิชีวนะใน 4 กลุ่มโรค  โดยใช้ Score จากทีม Service Plan วาง
ไว้  ซึ่งจังหวัดได้มีการติดตามผลการด าเนินงานของทุกโรงพยาบาลและส่งกลับข้อมูล ทุกไตรมาส   ส าหรับใน
ปีงบประมาณ  2562  ต้ังเป้าหมายต้องผ่านRDU ขั้นที ่2 อย่างน้อย 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 25 ข้อมูล ณ สิ้นเดือน
ธันวาคม 2561  สรุปมีโรงพยาบาลล าพูนที่ผ่าน RDU ขั้นที่ 2  รายละเอียดตามเอกสารที่แจก 
 

มติที่ประชุม             รับทราบ              
     

6.7  กลุ่มงานประกันสุขภาพ      
           เรื่องท่ี 1 การวิเคราะห์สภาวะวิกฤติทางการเงินของหน่วยบริการ จังหวัดล าพูน 
จากการวิเคราะห์สภาวะวิกฤติของหน่วยบริการในจังหวัดล าพูนประจ าเดือนธันวาคม  2561 ปีงบประมาณ 2562  
ตามแนวทางวิเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นข้อมูลทางการเงินที่ผ่านการตรวจสอบและรับรอง 
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ความถูกต้องของข้อมูลงบทดลองแล้ว ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2561 พบว่าโรงพยาบาลล าพูน มีลูกหนี้มาก 
โรงพยาบาลป่าซางมีการใช้วัสดุการแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ ฯลฯ เพ่ิมขึ้น  ส่งผลให้มีหนี้สินเพ่ิมขึ้น หน่วย
บริการทุกแห่งมีเงินบ ารุงคงเหลือหลังหักหนี้สินลดลง และมีหนี้สินเพ่ิมข้ึน จ านวน 5 แห่งคือรพ.ล าพูน รพ.บ้านโฮ่ง  
รพ.ทุ่งหัวช้าง  รพ.ป่าซาง และรพ. เวียงหนองล่อง  แต่ไม่มีหน่วยบริการวิกฤติระดับ7  โดยหนี้สินส่วนใหญ่เป็นค่ายา
รองลงมาเป็นหนี้ตามจ่ายค่ารักษาพยาบาล  จึงขอให้มีการควบคุมแผนการเงิน รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 3 

                    

       เรื่องท่ี 2  การพัฒนาระบบบริการหน่วยปฐมภูมิ  แจ้งจาก สปสช.เขตสุขภาพท่ี1  
ประกาศให้สถานบริการเรือนจ า จังหวัดล าพูน ขึ้นทะเบียนเป็นสถานบริการ PCU1 โดยให้โรงพยาบาลล าพูนเป็น
แม่ข่ายและเป็นพ่ีเลี้ยงร่วมกับรพสต.ริมปิง  และให้รพ.สต.ริมปิง เป็น PCU ดูแลผู้ต้องขัง 
 

ประธาน   ให้แจ้งที่ประชุม CUP ของอ าเภอเมืองล าพูน ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 
 
มติที่ประชุม             รับทราบ   
  
        6.8  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ          ไม่มีเรื่องแจ้ง 

 
6.9  กลุ่มงานทันตสาธารณสุข      ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 
6.10 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล    ไม่มีเรื่องแจ้ง                                                                      

6.11 กลุ่มงานอนามัยส่ิงแวดล้อมและอาชีวอนามัย            อยู่ในวาระสืบเนื่อง  
                             

6.12 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิตและยาเสพติด          
        เรื่องท่ี 1 สรุปสถานการณ์และการด าเนินงานป้องกันการบาดเจ็บและเสียชีวิตจาก 

อุบัติเหตุทางถนน จังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ 2562  ประจ าเดือนมกราคม 2562 จากรายงานการเฝ้าระวังการ
บาดเจ็บจากอุบัติเหตุการขนส่งทางบกจังหวัดล าพูน  พบว่าการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน จ านวน 13 ราย 
เท่ากับ 11.08 ต่อแสนประชากร อ าเภอที่มีการเสียชีวิตสูงสุด คืออ าเภอบ้านธิ เท่ากับ 16.95 ต่อแสนประชากร 
รองลงมาคืออ าเภอเมืองล าพูน  ป่าซาง  แม่ทา  ลี้  และบ้านโฮ่ง  อัตรา 16.42 , 14.46 , 10.22 , 5.72 , 
4.97  ต่อแสนประชากรตามล าดับ  ตายที่เกิดเหตุ จ านวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ  7.69 และเสียชีวิตใน
โรงพยาบาล จ านวน 12 ราย คิดเป็นร้อยละ 92.31 แสดงถึงอุบัติเหตุทีมี่ความรุนแรงส่งผลท าให้ผู้ประสบอุบัติเหตุ
เสียชีวิตในเวลาต่อมา และจังหวัดมีการขับเคลื่อนการป้องกันและลดการบาดเจ็บทางถนนโดยจัดมาตรการบริหาร
จัดการร่วมกับ ศปถ. อ าเภอ/จังหวัด / มาตรการข้อมูล และมาตรการรักษา รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 4 
 

        เรื่องท่ี 2  PPA HL ล าพูน ปี 2562  โครงการสร้างเสริมการปรับเปลี่ยน 
พฤติกรรม โดยการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ เพ่ือป้องกันโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิ ตสูง เพ่ือให้มี
ทักษะและสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (ลดหวาน มัน เค็ม ลดเนือยนิ่ง ลดบุหรี่ ลดสุรา ) ได้ถูกต้อง เพ่ือลดอัตรา
การเกิดโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง รายใหม่ ให้สร้างภาคีเครือข่ายระดับอ าเภอ ให้เป็นทีมสุขภาพที่มี
ความสามารถในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 2,550 คน และสนับสนุนงบประมาณ 
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510,000 บาท   โดยให้ผู้รับผิดชอบทุกจังหวัดบันทึกข้อมูลในโปรแกรมความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรม
สุขภาพ 3 อ. 2 ส. ส่งให้สสจ.ล าปาง ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2561 และรอบที่2 ภายในวันที่ 15 
กรกฎาคม 2562  เพ่ือส่งให้สปสช. เขตสุขภาพท่ี1 ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2562 
 

มติที่ประชุม             รับทราบ              
   
             6.13  กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก              

                    เรื่องท่ี 1  งานมหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พ้ืนบ้านไทย ปีที่ 11  
ระดับภาคเหนือ จังหวัดล าพูน   มีก าหนดการจัดงาน ระหว่างวันที่ 14 – 18 กุมภาพันธ์  2562  ณ สรรพสินค้า
แจ่มฟ้าช๊อปปิ้งมอลล์  จังหวัดล าพูน  มี Theme งาน คือ Thai Herb Love health : ภูมิปัญญาไทย ใส่ใจสุขภาพ 
และมีกิจกรรมภายในงาน ดังนี้ 

1. ลานแสดงภูมิปัญญาหมอพ้ืนบ้าน 
2. ตลาดกลางสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ OTOP ของภาคเหนือ 
3. บริการคลินิกแพทย์แผนไทยและบริการนวดไทยเพ่ือสุขภาพ 
4. นิทรรศการวิชาการแพทย์แผนไทย จาก 18 จังหวัดภาคเหนือ 
โดยมี นพ. มรุด  จิรเศรษฐสิริ  อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ  เป็นประธานพิธีเปิดงาน จึงขอความร่วมมือ 

โรงพยาบาลล าพูนจัดรถตู้รับ-ส่ง ท่านที่ปรึกษารัฐมนตรีฯและอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทย พร้อมเจ้าหน้าที่โสตฯ 
ช่วยบันทึกภาพในวันแถลงข่าวและตลอดงาน  และขอความอนุเคราะห์จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมปฏิบัติงาน ตามค าสั่ง
แต่งตั้ง ทีก่ลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้ท าหนังสือแจ้ง 
 

มติที่ประชุม             รับทราบ                
 
ระเบียบวาระท่ี 7   เรื่องอ่ืน ๆ             
    สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล าพูน จ ากัด 
   เรื่องท่ี1 แจ้งการชื้อทุนเรือนหุ้นเพ่ิม ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล าพูน 
สามารถชื้อทุนเรือนหุ้นเพ่ิมได้ไม่เกิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท) ต่อเดือน 
 
มติที่ประชุม             รับทราบ                
 
เลิกประชุมเวลา   16.30  น.  
 

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