
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
            ครั้งที่ 4/ 2562  ประจ าเดือนเมษายน พ.ศ. 2562 

วันอังคารที ่ 30 เมษายน  พ.ศ. 2562   
ณ ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน 

……………………………………. 
รายช่ือผู้มาประชุม 
1. นายวิทยา  พลสีลา   รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
2.นายสุริยพงณช์         สุริยะพงฑากุล             นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน 
3. นายพงษ์ศักดิ์  โสภณ   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลล าพูน 
4. นายสมาน               พรวิเศษศิริกุล               นวก.สาธารณสุขช านาญการพิเศษ ด้านบริการทางวิชาการ 
5. นายธวชัชัย  ฉันทวุฒินันท์  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลป่าซาง 
6. นายเผ่าพงศ์  สุนทร   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลลี้ 
7. นายสัจพจน์   เกตุวัฒนาธร  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง 
8. นางสันทัด  ทองพรรณ  (แทน) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านโฮ่ง 
9. นายอนันต์  ครัวอตัเถิง  (แทน) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านธิ  
10.นายสันต ิ   วงศ์ฝั้น     ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่ทา 
11.นางสาวมัลลิกา โมกขะสมิต  รก.ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเวียงหนองล่อง 
12.นายเนตร  พงษ์ตุ้ย   รก.สาธารณสุขอ าเภอเมืองล าพูน 
13.นายโรม  ชนะเดช    สาธารณสุขอ าเภอเวียงหนองล่อง 
14.นายศรีพรหม  กาสกุล   รก. สาธารณสุขอ าเภอป่าซาง 
15.นายธวชัชัย      รัตนไพบูลย์วิทย์  สาธารณสุขอ าเภอทุ่งหัวช้าง 
16.นายโยธิน  จันทร์ทิพย์  สาธารณสุขอ าเภอแม่ทา 
17.นายสังวรณ ์  ศรีวิชัย   สาธารณสุขอ าเภอบ้านธิ 
18.นายวันชัย  รัตนพรม  รก. สาธารณสุขอ าเภอบ้านโฮ่ง 
19.นายพงศกร ตันติวรางกูร                 รก.สาธารณสุขอ าเภอลี้ 
20.นายสุรพงศ์  ออประยูร  หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ รพ.ล าพูน 
21.นางดารา  เรือนเป็ง  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
22.นางณัฐดา         วิเศษสรรค์  หวัหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
23.นางพวงผกา  สุริวรรณ    หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
24.นางสุกัญญา  เลาหกุล   (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 
25.นางบุญทิน  จิตร์สบาย  หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
26.นายเจริญ   สิทธิโรจน ์  หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ 
27.นางสาวอรพินธ์ ใจสุนทร   หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
28.นางดาราวรรณ สกุลวงค ์  (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ   
29.นายศุภกฤษณ์ เสวะกะ   (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
30.นางสาวชรินดา สุธาวา   (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
31.นางผ่องศรี  อุปละ   หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
32.ส.ต.ต.วิชฌ์พล      พรมสวัสดิ์  หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ 
33.นายเกรียงไกร ยังฉิม   หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
34.นางบุษบา  อนุศักดิ์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
35. นางสุวิมล  ทิพย์ชมภู  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
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ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการ 
1.นายจิระ  วิภาสวงศ ์  เภสัชกรเชี่ยวชาญ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายก าจร  พงศ์ศิริ   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ศคร.1 
2. นางจรรยา  ธัญน้อม   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
3. นายธาน ี  ศรีวงค์วรรณ  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
4. นางพัชรี   วีระพันธ์   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
5. นายสาธิต  เจริญพงษ์  เภสัชกรช านาญการ 
6.นายกฤตญา  เขยะตา   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
7.นายณรงค์เดช  นันตาเวียง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
8.นายวิเชียร  ปิงชัย   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
9. นางพรนิภา        ท้วมผึ้ง   เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
10.นายณรงค์ฤทธิ์ สายมณี    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
11.นางกรรณิกา          มะโนวรณ์               เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
12.นางสมพิศ              อ่ินอ้าย                       นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
13. นายสุวรรณ  ภิญโญจิตต์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รพ.ล าพูน 
                           
เริ่มประชุม  เวลา 13.00 น. 
 
ระเบียบวาระพิเศษ  
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

เรื่องที่  1  ขอขอบคุณผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ สาธารณสุข             
ทุกหน่วยงาน ที่ได้ให้ความร่วมมือในการร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ าจากแหล่งน้ าศักดิ์สิทธิ์ เพ่ือจัดท าน้ าอภิเษก ในการ
พระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บ่อน้ าศักดิ์สิทธิ์ยอดดอยขะม้อ (บอ่น้ าทิพย์) วัดดอยขะม้อ ต าบล
มะเขือแจ้ อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน และพิธีท าน้ าอภิเษกเจริญพระพุทธมนต์ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  
จังหวัดล าพูน ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร จังหวัดล าพูน ซึ่งเป็นด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติ 
โดยเฉพาะอ าเภอเมือง และอ าเภอบ้านธิ ที่ได้ให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ร่วมออกปฏิบัติงาน  

 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4 ประจ าเดือนเมษายน พ.ศ. 2562                    
 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4 ประจ าเดือนเมษายน พ.ศ. 2562                   
 
ระเบียบวาระท่ี 3    เรื่องสืบเนื่อง         
 
ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่องแจ้งเพื่อพิจารณา  
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ระเบียบวาระท่ี 5       เรื่องแจ้งเพื่อทราบของ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน / นักวิชาการ
สาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านส่งเสริมพัฒนา / นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้าน
บริการทางวิชาการ/ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลล าพูน / เภสัชกรเชี่ยวชาญ /
โรงพยาบาลชุมชน / ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ / หน่วยงานอ่ืน 
 
5.1 เรื่องของนายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน          ไม่มีเรื่องแจ้ง   

 
5.2 เรื่องของนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านบริการทางวิชาการ   
      เรื่องที่ 1 ตามที่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ได้มีโครงการพัฒนาองค์กร   

ด้วยระบบ 5 ส. จังหวัดล าพูน ซึ่งได้จัดอบรมภาคทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในเรื่อง 5 ส. ไปเรียบร้อยแล้ว และวิทยากร 
ก าหนดจะลงพ้ืนที่เพ่ือตรวจเยี่ยมพ้ืนที่ 4 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 ก าหนดลงพ้ืนที่ วันที่ 7 ,8 และวันที่ 10 พฤษภาคม 2562  
 

ประธาน   มอบให้ท าหนังสือแจ้งก าหนดการตรวจเยี่ยมหน่วยบริการทราบ 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

      เรื่องที่ 2 เนื่องจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดล าพูน ตามพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ.2538 จะครบวาระการด ารงต าแหน่ง ๓ ปี ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ นี้ ขอที่ประชุมร่วมกัน
พิจารณาผู้แทนของ ผู้อ านวยการโรงพยาบาล จ านวน ๒ ท่าน และผู้แทนของสาธารณสุขอ าเภอ จ านวน ๒ ท่าน 
ร่วมเป็นคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดล าพูน ชุดใหม ่  

 
มติที่ประชุม   มีมติให้ผู้อ านวยการโรงพยาบาลป่าซาง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่ทา สาธารณสุข 

อ าเภอเมืองล าพูน และสาธารณสุขอ าเภอลี้ เป็นคณะกรรมการคณะกรรมการโรคติดต่อ
จังหวัดล าพูน 

 
5.3 เรื่องโรงพยาบาลล าพูน           ไม่มีเรื่องแจ้ง                
 
5.4 เรื่องของเภสัชกร เชี่ยวชาญ            ไม่มีเรื่องแจ้ง                
 
4.5 เรื่องของโรงพยาบาลชุมชน            
      ผู้อ านวยการโรงพยาบาลป่าซาง สรุปผลการประชุมกลุ่มโรงพยาบาล ดังนี้ 

             เรื่องท่ี 1 การจัดสรรแพทย์ใช้ทุน ปี 1 และ ปี 2 ของจังหวัดล าพูน มีแพทย์ทั้งหมด 
จ านวน 17 คน จัดสรรพ้ืนที่ปฏิบัติงานชดใช้ทุนปี  2  มีแพทย์ทั่วไป จ านวน 13 คน และแพทย์ FM/CPIRD  
จ านวน 4 คน มีรายละเอียดจัดสรร ดังนี้  
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มติที่ประชุม  รับทราบ 

     
เรื่องท่ี 2  การสนับสนุนเงินเพ่ิมพิเศษกรณีโรงพยาบาลชุมชนรับส่งต่อผู้ป่วยในจาก 

โรงพยาบาลล าพูน ตามมติจากการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล มีมติให้กันเงิน performance 
จังหวัด ส าหรับสนับสนุนเงินเพ่ิมพิเศษกรณีโรงพยาบาลชุมชนรับส่งต่อผู้ป่วยใน จากโรงพยาบาลล าพูน (refer back 
ในจังหวัด) โดยเดือนในแรกก าหนดกรอบวงเงิน 100,000 บาท เริ่มตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป ให้
ทดลองระบบ 1 เดือน จัดสรรเป็นราย case ให้กับโรงพยาบาลชุมชนที่มีการรับส่งต่อ เฉพาะกรณีรับกลับไป admit 
จากโรงพยาบาลล าพูน นั้น เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ได้จัดสรรเงินตามผลงาน ส าหรับผลงาน Refer back ให้
โรงพยาบาลชุมชนเรียบร้อยแล้ว และเดือนมีนาคม – กันยายน 2562 ให้จัดสรรเงินให้หน่วยบริการทุกเดือน โดยมี
วงเงินจ านวน 100,000 บาทต่อเดือน  

 
ประธาน  มอบให้กลุ่มงานประกันสุขภาพเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง และประเด็นส าคัญอีกประเด็นหนึ่ง  

คือ หนี้ระหว่างจังหวัดโดยเฉพาะของโรงพยาบาลบ้านโฮ่ง และโรงพยาบาลเวียงหนองล่อง กับ    
โรงพยาบาลจอมทอง  ซึ่งจังหวัดจะได้นัดหารือแนวทางร่วมกับส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
เชียงใหม่  

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

       เรื่องที่  3   การช าระหนี้ค่ารักษาพยาบาล ระหว่างหน่วยบริการในจังหวัด         
เรื่องความต้องการกันเงินแบบบัญชีเสมือน (Virtual account) ส าหรับการหักล้างบัญชีระหว่างกันภายในจังหวัด กลุ่มงาน
ประกันสุขภาพ ได้หารือไปยัง ส านักงานหลักประกันสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 1 ให้เหตุผลว่าไม่สามารถน าเงินกันเงิน
ในปีงบประมาณ 2563 มาหักหนี้ค้างช าระที่ไม่ใช่หนี้ใน  ปีเดียวกันได้ ส่งผลให้หนี้ค้างช าระระหว่างกันในจังหวัด
ดังกล่าว ที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ 2562 หน่วยบริการต้องช าระหนี้ระหว่างกันตามข้อตกลงตามจ่ายในจังหวัด
เช่นเดิม และในการนี้ได้ท าหนังสือหารือไปยังผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1  ได้ให้ความเห็น
ในที่ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 1 ในวันที่ 18 เมษายน 2562 ว่าเห็นควรให้ระงับการกันเงินแบบบัญชีเสมือน   
ไปก่อน 
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ผอก. รพ.ล าพูน  การหักเงิน OP Refer  ในจังหวัด ตามที่จังหวัดได้ขอกันเงินแบบบัญชีเสมือน และมีมติ
หารือไปยังเขตสุขภาพ พบว่า ไม่สามารถด าเนินการได้ เขตสุขภาพที่ 1 ให้จังหวัดทบทวน แนวทางการด าเนินการ 
ทางโรงพยาบาลล าพูน จะส่งข้อมูลในรอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2562 ให้กลุ่มงานประกันสุขภาพ เพ่ือให้
สอบทานข้อมูลกับทางโรงพยาบาลชุมชน และขอความร่วมมือให้โรงพยาบาลชุมชนช าระหนี้ค่างจ่ายให้โรงพยาบาล
ล าพูน ภายในเดือนพฤษภาคม 2562   
 
ประธาน   มอบให้กลุ่มงานประกันสุขภาพ รวบรวมข้อมูลหนี้ค้างช าระค่าบริการทางการแพทย์ 
ระหว่างโรงพยาบาลล าพูนล าพูนกับโรงพยาบาลชุมชนกรณีผู้ป่วยนอก ส่งต่อ/ฉุกเฉิน และเขตรอยต่อระหว่างอ าเภอ 
พร้อมทั้งแจ้งในที่ประชุม กวป. ทราบทุกเดือน เพ่ือกระตุ้นให้หน่วยบริการมีวินัยในการช าระหนี้ระหว่างกัน  และ
มอบนโยบายให้หน่วยบริการด าเนินการช าระหนี้ให้เรียบร้อยภายในเดือนพฤษภาคม มอบให้กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ด าเนินการประสานหน่วยบริการ 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

        เรื่องที่ 4 การสนับสนุนเงินการใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง (ED High Cost) มีการจัด
แบ่งกลุ่มยาทั้งหมดเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่  

กลุ่มท่ี ๑ เป็นรายการยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชี ก ข ค และ ง ที่ รพช.
ทุกแห่งควรมี เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการให้บริการของตนเอง จ านวน ๓๔ รายการ โดยให้หน่วยบริการทุกแห่ง
พิจารณาเพ่ิมรายการยาในบัญชียาของหน่วยบริการ โดยโรงพยาบาลล าพูน จะประสานแพทย์ผู้สั่งใช้ยามูลค่าสูง   
ในรายการยากลุ่มนี้ ส่งกลับผู้ป่วยไปรักษายังโรงพยาบาลต้นสังกัด และให้โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง งดส่งต่อผู้ป่วย
ที่มีการรักษาด้วยยาดังกล่าวมายัง โรงพยาบาลล าพูน หากจ าเป็นต้องมีการส่งต่อจะมีการเรียกเก็บหนี้ค่ายาดังกล่าว 
ในราคาต้นทุน ไปยังหน่วยบริการนั้นๆ 

กลุ่มที่  ๒ เป็นรายการยาในบัญชียาหลักแห่ งชาติ บัญชี ก ข ค และ ง        
หากโรงพยาบาลชุมชน มีข้อจ ากัดในการเพ่ิมในบัญชีรายการของตนเอง สามารถเบิกจากโรงพยาบาลล าพูน ได้โดย
คิดค่าใช้จ่ายในราคาต้นทุน โดยไม่ต้องเพ่ิมในบัญชีรายการยาของหน่วยบริการ ซึ่งเป็นรายการยาที่ใช้น้อย หาซื้อยาก และ
เกิดความยุ่งยากในการบริหารคลัง อาจจะเกิดการหมดอายุของยาได้ จ านวน ๑๒ รายการ โดยรายการยาดังกล่าว 
โรงพยาบาลชุมชนสามารถขอเบิกได้จาก คลังยาโรงพยาบาลล าพูน และน าไปส ารองไว้ที่โรงพยาบาลของตนเพ่ือใช้
กับผู้ป่วยเฉพาะราย และจะมีการเรียกเก็บหนี้ค่ายาดังกล่าว ในราคาต้นทุนไปยังหน่วยบริการต่อไป 

กลุ่มที่ ๓  เป็นรายการยาที่ต้องมีการสั่งใช้โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะทาง 
โดยให้ โรงพยาบาลชุมชนส่งต่อผู้ป่วยมารับการรักษาที่ โรงพยาบาลล าพูนตามระบบ โดยคิดตามอัตราจ่ายกรณีส่งต่อ     
ตามข้อตกลงในจังหวัด ซึ่งเป็นผู้ป่วยที่ ใช้ยามูลค่าสูง จ านวน ๑๖ รายการ (ยกเว้น รายการยา ๓ รายการ ที่มีมูลค่า
และปริมาณการใช้สูง ซึ่งอาจจะต้องมีการคิดค่าใช้จ่ายด้านยาเพ่ิมเติม ในราคาทุน ได้แก่ ยา Alfuzosin , Human 
Antirabies Serum (HRIG) และ Diferiprone ( GPO-L-ONE))  
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 



 
 

6 

 เรื่องที่ 5 ตามที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ได้แจ้งข้อสั่งการของกระทรวง
สาธารณสุข จากการประชุม VDO Conference ของคณะกรรมการก าลังคนด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 
1/2562 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 มีประเด็นส าคัญ คือ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ห้ามให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จ้างลูกจ้างรายวันหรือรายคาบ ได้สอบถามไปยัง
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขแล้ว ปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ยืนยันว่ากระทรวงสาธารณสุขไม่ได้มีข้อสั่งการดังกล่าว  
 
ประธาน   ระหว่างนี้ให้รอหนังสือสั่งการจากกระทรวงสาธารณสุขก่อน แต่กรณีที่มีความจ าเป็นต้อง
จ้างลูกจ้างรายวันหรือรายคาบ กรณีการจ้างทดแทน ให้ด าเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง   
 
มติที่ประชุม     รับทราบ 
 

5.6 เรื่องของสาธารณสุขอ าเภอ          ไม่มีเรื่องแจ้ง           
 

5.7 เรื่องของหน่วยงานอ่ืน           ไม่มีเรื่องแจ้ง           
 
ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องแจ้งของกลุ่มงาน   

6.1  กลุ่มงานบริหารทั่วไป   
         เรื่องท่ี 1 แนวทางการบริหารการจัดชื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ขอให้ทุกหน่วยบริการ
ด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ตามระเบียบหลักเกณฑ์
ของกระทรวงการคลัง ตามท่ีส านักงานสารณสุขได้ท าหนังสือแจ้งไปแล้ว 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

      เรื่องท่ี 2 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ข้อมูล ณ วันที่  29 เมษายน 2562 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด จ านวน 75,075,239 บาท             
มีการเบิกจ่ายไปแล้ว จ านวน 42,046,342.52 บาท คิดเป็นร้อยละ 56.01 คงเหลือเงินงบประมาณ จ านวน 
33,028,896.48 บาท คิดเป็นร้อยละ 43.99   

งบด าเนินงานที่จัดสรรให้ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ มีการเบิกจ่าย
จ านวน 23,480,062.27 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.96 คงเหลือรอการเบิกจ่าย 32,472,081.73 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 58.04 มีส านักงานสาธารณสุขอ าเภอที่เบิกจ่ายได้ต่ ากว่า ร้อยละ 50 จ านวน 3 แห่ง คือ ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอเมือง เวียงหนองล่อง และป่าซาง ขอให้ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอทุกแห่งเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดด้วย และงบประมาณที่ตั้งไว้ส าหรับแผนงานโครงการการประกวด  
รพ.สต ดีเด่น วงเงินงบประมาณ 50,000 บาท ยังไม่ได้ด าเนินการ  

 
ประธาน   ขอให้ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงหนองล่องซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการประกวด  
รพ.สต ดีเด่น เร่งรัดการด าเนินโครงการดังกล่าว และในการประชุมครั้งต่อไป ขอให้รายงานความคืบหน้าในการ
ด าเนินการให้ที่ประชุมทราบด้วย    
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งบลงทุน รวมเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จ านวน 16,511,900 บาท    
มีการเบิกจ่าย จ านวน 16,312,492 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.79  คงเหลือรอการเบิกจ่าย จ านวน 199,408 บาท       
คิดเป็นร้อยละ 1.21 เกินเป้าหมาย คงเหลือเฉพาะงบเบิกแทนกันกรมชลประทาน 

งบ เงิน อุดหนุน  รวม เงิน งบประมาณ ที่ ได้ รับการจัดสรร จ านวน 
2,611,195 บาท  มีการเบิกจ่าย จ านวน 2,253,788.25 บาท  คิดเป็นร้อยละ 86.31  คงเหลือรอการเบิกจ่าย 
จ านวน 357,406.75.บาท คิดเป็นร้อย 13.69  

ขอให้สาธารณสุขอ าเภอทุกแห่งช่วยตรวจสอบการจัดท าหลักฐานการ
เบิกจ่ายให้ถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ได้จัดท าแนวทางการเบิกจ่ายให้กับพื้นที่ ถือเป็นแนวปฏิบัติ 
สามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่าน website  ตามท่ีกลุ่มงานบริหารงานทั่วไปแจ้งไปแล้ว  
 
ประธาน  มอบกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า มีจ านวนเอกสารหลักฐานการเบิกจ่าย
ที่ต้องส่งให้ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแต่ละแห่ง มีการส่งคืนให้แก้ไข จ านวนเท่าไร และใช้เวลาในการแก้ไข
เอกสารเป็นอย่างไร 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   

      เรื่องที่ 3 แจ้งเอกสารความคืบหน้าการด าเนินการชมรมฌาปนกิจสงเคราะห์ อสม.
และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดล าพูน เดือนเมษายน  2562 (วันที่ 20 มี.ค. 62 – 22 เม.ย. 62) ดังนี้                                          
 1. สมาชิก   - ยอดยกมาจากเดือนก่อน     11,290  ราย    2. เงินด าเนินการและเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า                                               
                 - สมาชิกเสียชีวติ                     4  ราย    - ยอดยกมาจากเดือนก่อน 2,440,707.43 บาท              
                 - สมาชิกเข้า                           82  ราย    - รับเพิ่ม         44,683.75  บาท 
                 - ลาออก                               3  ราย     - จ่ายไป                     226,185.00  บาท        
                 สมาชิกคงเหลือยกไป   11,365  ราย      คงเหลือยกไป             2,259,206.18 บาท 
   
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

6.2  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข           
                           เรื่องท่ี 1  สรุปผลการประชุมเพื่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการก่อสร้าง 

สะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟทางหลวงหมายเลข 114 ตอนดอยติ - ล าพูน จังหวัดล าพูน ซึ่งแขวงทางหลวงล าพูน ได้
จัดประชุมเพ่ือการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ
ต่อโครงการ ผลจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจโครงการก่อสร้าง 
ระดับมาก แต่แสดงความไม่เห็นด้วยในการก่อสร้างสะพานข้ามแยกป่าสัก  
 
ประธาน   มอบให้กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ ด าเนินการเนื่องจากเป็นที่เรื่องเก่ียวข้องกับ        
                             ความปลอดภัยด้านการจราจรทางถนน   
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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       เรื่องที่ 2  หลักเกณฑ์ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมสรรพากร ซึ่งหน่วยงาน
ทีม่ีความประสงค์ จะรับบริจาคผ่านระบบระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมสรรพากร ขอให้ส่งหนังสือขอรับรอง
การจัดตั้งสถานพยาบาล ไปยังส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน เพื่อให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดล าพูน เป็นผู้
รับรอง พร้อมระบุรหัสสถานบริการ 5 หลักด้วย ส่วนส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน และส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอ ยังไม่สามารถรับบริจาคผ่านนี้ได้ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข จะขอหารือแนวปฏิบัติ
กับกรมสรรพากรอีกครั้ง  
 
ประธาน   มอบให้กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ด าเนินการรวบรวมข้อมูล และแจ้งให้หน่วยบริการ 
                         ทราบหลักเกณฑ์ 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
            เรื่องที่ 3 จากการสรุปผลตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ของเขตสุขภาพที่ 1    
เมื่อวันที่  19 เมษายน 2562 ได้มีการน าเสนอผลงานตามตัวชี้วัดการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ และ
พบว่า มีตัวชี้วัดฯ บางตัว ยังไม่ผ่านเกณฑ์เป้าหมายที่ก าหนด ซึ่งกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข จะสรุปผล
และน าเสนอในที่ประชุมกวป. ในครั้งต่อไป ในการประชุมครั้งนี้ ขอน าเสนอผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดค ารับรอง
การปฏิบัติราชการ (Performance Agreement : PA) มีประเด็นทีส่ าคัญไม่ผ่านเกณฑ์เป้าหมายที่ก าหนด ดังนี้   

1) ตัวชี้วัดการคัดกรองพัฒนาการเด็ก 0 - 5 ปี  ข้อมูล  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 
(เดือนตุลาคม 2561- กุมภาพันธ์ 2562) ผลการด าเนินงานการตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็กอายุ 0- 5 ปี รมี
ความครอบคลุม คิดเป็นร้อยละ 96.66  เด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ พบสงสัยล่าช้า ร้อยละ 
31.73 เด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตามส่งต่อ  88.74 และเด็กอายุ 0- 5 ปี มี
พัฒนาการสมวัย ร้อยละ 95.71  

2) ตัวชี้วัด Green and clean จังหวัดล าพูน เกณฑเ์ป้าหมายที่ก าหนด คือ
โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ระดับดีมากขึ้นไป ร้อยละ 40 พบว่า ผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 25 และไม่มี
โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการออกตรวจประเมินโรงพยาบาล 

 
ประธาน  มอบให้กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม น าเสนอผลความก้าวหน้าในการด าเนินการให้ที่ประชุมทราบ 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
  

3) การป้องกันปราบปรามและบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด  มีตัวชี้วัด 2 ตัว 
ได้แก่ 

- ร้อยละ 20 ของผู้ติดยาเสพติด ปีงบประมาณ 2562 ที่รับการ
บ าบัดยาเสพติดตามกระบวนการบ าบัดรักษาผู้ป่วยที่ก าหนดของแต่ละโรงพยาบาลและได้รับการติดตามดูแล
ต่อเนื่อง 1 ปี  (Retention Rate) พบว่า ผลการด าเนินการในภาพรวมจังหวัด คิดเป็นร้อยละ 6.82 ต่ ากว่า
เป้าหมายที่ก าหนด  

- ร้อยละ 40 ของผู้เสพติดที่บ าบัดครบตามเกณฑ์ที่ก าหนดของ
แต่ละระบบ หยุดเสพต่อเนื่องแล้ว เป็นระยะเวลา 3 เดือน (Remission Rate) พบว่า ผลการด าเนินการในภาพรวม
จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 18.18 ต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด  
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   จากการวิเคราะห์ส่วนขาด พบว่า ไม่ได้บันทึกข้อมูลการติดตาม ตามก าหนดเวลา  ระบบ
บังคับบ าบัด มีหน่วยงานมหาดไทยเป็นผู้รับผิดชอบ รวมถึงปัญหาการส่งต่อข้อมูล การเบิกจ่ายงบรายหัว และระบบ
ต้องโทษ มีหน่วยงานที่ รับผิดชอบหลายหน่วยงาน ซึ่งกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ จะน าเสนอข้อมูลต่อ 
คณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.ลพ ประสานหน่วยงานหลักโรงพยาบาล ส านักงานคุมประพฤติจังหวัด เรือนจ าจังหวัด     
ให้ด าเนินการติดตามและบันทึกข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน  รวมถึงให้ ศอ.ปส.จ. จัดประชุม เจ้าหน้าที่ผู้บันทึกข้อมูล และ
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน จะตรวจสอบข้อมูล บสต. ต่อเนื่อง    
 

ประธาน  ให้ทุกโรงพยาบาลทบทวนการบันทึกข้อมูลในระบบ บสต. ให้เป็นปัจจุบัน และมีการตรวจสอบ  
                   ข้อมูลเป็นประจ าทุกสัปดาห์ 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

4) ตัวชี้วัดอัตราความส าเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ พบว่า 
เป้าหมายการคัดกรองผู้ป่วยวัณโรค 156 ต่อแสนประชากร จ านวน 633 คน  มีการคัดกรองได้ ร้อยละ 63.28  
และมีการบันทึกข้อมูลขึ้นทะเบ ียน จ านวน 181 ราย  คิดเป็นร้อยละ 28.59  ต่ ากว่าเป้าหมาย ขอให้ทุกโรงพยาบาล
เร่งรัดการคัดกรองผู้ป่วยวัณโรค ตามกลุ่มเสี่ยง ส่วนผลการด าเนินงาน  TB Treatment Success ผู้ป่วยวัณโรค 
Cohort 1/2 ร้อยละ 92.45   
 
มติที่ประชุม  รับทราบ    
 

6.3  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
       เรื่องที่  1 แผนการจัดบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในช่วงพระราชพิธี       

บรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562  ระหว่างวันที่ 4 – 6 พฤษภาคม 2562 โดยจัดจุดบริการดังนี้  
วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562  เวลา 09.10 - 20.30  น.  ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร 
วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.10 - 20.30 น./16.10 -20.30 น. ณ ศาลากลางจังหวัดล าพูน   
วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.10 - 20.30  น. ณ ศาลากลางจังหวัดล าพูน   

โดยจะจัดท าแผนเผชิญเหตุ กรณีเกิดเหตุที่ต้องน าส่งผู้ป่วยไปโรงพยาบาลล าพูน และ
เตรียมความพร้อมทีมปฐมพยาบาล และนัดหมายให้ทีมปฐมพยาบาลพร้อมกันเวลา 08.30 น. ทุกวัน ณ วัดพระธาตุ   
หริภุญชัย วรมหาวิหาร และศาลากลางจังหวัดล าพูน 
 
มติทีป่ระชุม  รับทราบ    

 

       เรื่องที่ 2  โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชันย์ และเลิกบุหรี่
ได้ ผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน ข้อมูล ณ วันที่ 26 เมษายน  2562 ของจังหวัดล าพูน ผลการด าเนินงาน    
คิดเป็นร้อยละ 60.65  ซึ่งการคัดกกรองกลุ่มเสี่ยงในประชากรอายุ 15 – 70 ปี ที่ชักชวน ช่วยเลิกบุหรี่ใน
โครงการฯ ยังมีการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงน้อยกว่าเป้าหมาย  

       
ประธาน              ขอให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการด าเนินการ  
 
มติที่ประชุม  รับทราบ    
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6.4  กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ  
      เรื่องที่ 1 สถานการณ์โรคติดต่อกรณี โรคหัด จังหวัดล าพูน พบผู้ป่วยโรคหัดในกลุ่ม

แรงงานต่างด้าว ที่อ าเภอป่าซาง และพบปัญหาการออกสอบสวนโรคในกลุ่มนอกระบบเป็นไปด้วยความล าบาก    
ทุกพ้ืนที่ ควรจัดระบบทะเบียนแรงงานข้ามชาติทั่วไปและนอกระบบ และได้มีการเปิดศูนย์ EOC ระดับอ าเภอ      
ในวันที่ 26 เมษายน 2562 
 
ประธาน   ให้กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อจัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่หน่วยบริการ 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
                                    เรื่องที่  2  สรุปประเด็นการเตรียมความพร้อมรับ สถานการณ์ การเกิดโรค
ไข้เลือดออกในพ้ืนทีจ่ังหวัดล าพูน ปี 2562  มีมาตรการเร่งรัดการด าเนินงานควบคุมโรคไข้เลือดออกจังหวัดล าพูน   

สถานการณ์ไข้เลือดออกในระดับประเทศ พบผู้ป่วย จ านวน  16,635 ราย  
อัตราป่วย 25.43  ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 20 ราย อัตราตาย 1.03 ต่อแสนประชากร  จังหวัดที่พบผู้ป่วย
สูงสุดคือ จังหวัดสมุทรสาคร อัตราป่วย 80.52 ต่อแสนประชากร รองลงมาคือจังหวัดนครปฐม  อัตราป่วย 72.56 
ต่อแสนประชากร   

สถานการณ์ไข้เลือดออกในระดับเขตสุขภาพที่1 พบผู้ป่วยจ านวน 439 ราย 
อัตราป่วย 11.05 ต่อแสนประชากร  จังหวัดที่พบผู้ป่วยสูงสุด คือจังหวัดเชียงราย  พบผู้ป่วยจ านวน 142 ราย 
อัตราป่วย 3.70 ต่อแสนประชากร  รองลงมาคือจังหวัดแม่ฮ่องสอน พบผู้ป่วยจ านวน 25 ราย อัตราป่วย 9.01 
ต่อแสนประชากร  จังหวัดล าพูนจัดเป็นล าดับที่8 ของเขตสุขภาพท่ี 1 

สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดล าพูน พบผู้ป่วยจ านวน 15 ราย อัตราป่วย 
3.70 ต่อแสนประชากร  อ าเภอที่พบผู้ป่วยสูงสุด คืออ าเภอเวียงหนองล่อง พบผู้ป่วยจ านวน 15 ราย อัตราป่วย 
27.26 ต่อแสนประชากร  รองลงมาคืออ าเภอลี้ พบผู้ป่วย 5 ราย  อัตราป่วย  7.42 ต่อแสนประชากร พบมากใน
กลุ่มอายุ 15 - 24 ปี  

ทั้งนี้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดล าพูน ได้มีข้อสั่งการ ให้ทุกหน่วยบริการ
ด าเนินการดังนี้  

1) ให้หน่วยบริการทุกแห่ง จัดท าแผนงานป้องกันควบคุมโรคที่น าโดย
ยุงลาย ปี 2562 

1) จัดท าโครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกปี 2562 
2) ส ารวจทรัพยากรที่ใช้ในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก 
3) จัดท าแผนที่ แบบจุด   spot map ผู้ป่ วยโรคไข้ เลือดออกโดยใช้

ฐานข้อมูลในปี 2561 
    

 และนายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน ได้มีข้อสั่งการ ให้ทุกหน่วยบริการ
ด าเนินการดังนี้  

1) ให้สาธารณสุขอ าเภอรายงานการส ารวจลูกน้ ายุงลายให้กับ สสจ. ทุกเดือน 
2) ให้สาธารณสุขอ าเภอรวบรวมภาพกิจกรรมในการส ารวจลูกน้ ายุงลาย

และท าลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายทุกพ้ืนที่ส่งให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
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จากการประชุม VDO Conference เรื่องมาตรการการป้องกันการระบาด
ของไข้เลือดออก ของกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้มีข้อสั่งการ สรุปได้ดังนี้  

(1) การด าเนินการระดับจังหวัด  
- ประสานผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานต่างๆ เพื่อจัดท าแผนกิจกรรม

จิตอาสา 
- เน้นย้ าให้รพ.สต.ทุกแห่ง , ส่วนราชการ , วัด , โรงเรียน และชุมชน ให้

ปลอดลูกน้ ายุงลาย 
- ติดตามค่าดัชนีลูกน้ ายุงลายจากทุกอ าเภอ 
- ให้ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ ด าเนินการวิเคราะห์สถานการณ์โรค

ไข้เลือดออก เพ่ือชี้เป้าอ าเภอ ต าบล และหมู่บ้านที่มีการระบาด 
- กรณีพบผู้ป่วยที่เสียชีวิตด้วยโรคไข้เลือดออก ให้ด าเนินการประชุม

ทบทวนหาสาเหตุทุกราย 
- ด าเนินการสื่อสารความเสี่ยงให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก ในหน่วย

บริการสาธารณสุขทั้งภาครัฐ และเอกชน คลินิก และร้านขายยา 
-  
(2) การด าเนินการระดับอ าเภอ 
- ด าเนินการเปิดศูนย์ EOC ที่เป็นพ้ืนที่ระบาดของโรคไข้เลือดออก 
- สนับสนุนต าบลในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพ่ือก าจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย 
- ประสานความร่วมมือทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน 

เชื่อมโยงกับหน่วยงานในท้องถิ่น เพ่ือให้ พ้ืนที่มีระบบกลไกการบริหารจัดการ เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค
ไข้เลือดออกอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

- รายงานผลการด าเนินงานพัฒนาสิ่งแวดล้อม เพ่ือก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์
ยุงลายให้กับสสจ. 

- สื่อสารความเสี่ยงเรื่องโรคไข้เลือดอกในชุมชน 
- ให้ทุกพ้ืนที่ด าเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพ่ือก าจัดแหล่ง

เพาะพันธุ์ยุงลาย ตามก าหนดการที่จังหวัดได้ท าหนังสือแจ้ง 
 
มติที่ประชุม             รับทราบ               

 

                           เรื่องที่ 3  สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ จังหวัดล าพูน พบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ 
จ านวน 90 ราย อัตราป่วย 22.20 ต่อแสนประชากร  พบสูงสุดที่อ าเภอเมืองล าพูน อัตราป่วย 35.22 ต่อแสนประชากร  
รองลงมาคืออ าเภอบ้านธิ  อัตราป่วย 28.17  ต่อแสนประชากร  พบมากในกลุ่มอายุ 0 - 4 ปี  
 
มติที่ประชุม             รับทราบ         
      

6.5  กลุ่มงานนิติการ      ไม่มีเรื่องแจ้ง                                              
 
 
 



 
 

12 

6.6  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข      
                                       เรื่องท่ี 1  สรุปความก้าวหน้าการด าเนินการเก่ียวกับกัญชา 

1) พ .ร.บ .ยาเสพติ ด ให้ โทษ  (ฉบั บ  7 ) พ .ศ .2562  มี ผลบั งคั บ ใช้                 
19 กุมภาพันธ์ 2562  ผู้ใดมีไว้ในครอบครองยาเสพติดประเภท 5 เฉพาะกัญชาเพ่ือประโยชน์ทางการแพทย์       
เมื่อด าเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนด ทั้งนี้ก าหนดรับแจ้งถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2562  
เลื่อนเป็น 21 พฤษภาคม 2562 เนื่องจาก 19 พฤษภาคม 2562 เป็นวันหยุดราชการ 

2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แจ้งการมีไว้ในครอบครอง ประกาศ 
ณ วันที ่26 กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่ม 1 กลุ่มผู้มีคุณสมบัติ มีโอกาสได้รับใบอนุญาต กลุ่ม 2 กลุ่มผู้ป่วยเพื่อรักษาโรค
เฉพาะตัว  และกลุ่ม 3 ไม่มีโอกาสได้ใบอนุญาต แต่ส่งมอบกัญชาให้เจ้าหน้าที่ได้ 
 

ทั้งนี้ ความคืบหน้าการด าเนินการที่เก่ียวข้องกัญชา สรุปได้ดังนี้  
1) แนวทางการพิจารณาอนุญาตให้ปลูกกัญชา พ.ศ.2562 
2) แนวทางปฏิบัติด้านการจัดเตรียมสถานที่ การเก็บรักษา และการควบคุมการใช้

ส าหรับผู้ขออนุญาตปลูก ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา 
3) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ก าหนดต ารับยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ที่มี

กัญชาปรุงผสมอยู่ท่ีให้เสพเพ่ือรักษาโรคหรือการศึกษาวิจัย ประกาศวันที่ 11 เมษายน 2562  ต ารับยา 16 ต ารับ 
4) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ก าหนดผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยและ

หมอพ้ืนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทยที่จะสามารถปรุงหรือสั่งจ่ายยาต ารับที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ได้ 
5)  อย. จัดประชุมจับคู่ระหว่างสถาบันการศึกษา กลุ่มที่คาดว่ามีก าลังการผลิต และ

โรงพยาบาล ซึ่งขณะนี้มีรูปแบบหรือโมเดลของคณะเภสัชศาสตร์จุฬาฯ ที่ท าร่วมกับ อาจารย์เดชา ศิริภัทร 
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเป็นรูปแบบกลาง ซึ่งจะส่งให้แต่ละแห่งดูเป็นตัวอย่าง 

6) ผู้ประกอบวิชาชีพ ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการใช้สารสกัดจากกัญชาทาง
การแพทย์ส าหรับบุคลากรทางการแพทย์ ของกรมการแพทย์ ยกเว้นแพทย์แผนไทยจะเป็นหลักสูตรของกรมแพทย์
แผนไทย รุ่นที่ 1 อบรม 29 - 30 เมษายน 2562  

7) จังหวัดล าพูนมีผู้แจ้งครอบครองกัญชาเฉพาะกลุ่มที่ 2 กลุ่มผู้ป่วยเพ่ือรักษาโรค
เฉพาะตัว ทั้งหมดจ านวน 17 ราย (ข้อมูล ณ 30 เม.ย.62) เป็นโรคมะเร็ง 8 ราย/ ปวด เครียด นอนไม่หลับ 2 
ราย/ ไวรัสตับอักเสบบี 2 ราย/ เบาหวาน ความดัน 1 ราย/ เส้นเลือดตีบ 1 ราย/ สะเก็ดเงิน  1 ราย/ หมอนรอง
กระดูกทับเส้น 1 ราย และภูมิแพ้ 1 ราย ประเภทกัญชาที่มี ต้นกัญชา  น้ ามันกัญชา  ยางกัญชา  สบู่  

การด าเนินการรับแจ้งเพ่ือครอบรองกัญชา พบปัญหาว่า ยังมีการเข้าใจผิดเรื่องการ
แจ้งครอบครองคือการอนุญาตให้สามารถหาซื้อ หรือปลูกต้นกัญชาใหม่ได้ หลายรายน าต้นกัญชาปลูกใหม่มาแจ้งซึ่ง
ไม่เข้าเกณฑ์ท่ีก าหนด  และเกษตรกร ชาวบ้าน เข้าใจว่าสามารถปลูกได้ทั่วๆไป บางรายเข้าใจว่าสามารถปลูกได้ 6 ต้น 
 

มติที่ประชุม             รับทราบ   
 

6.7  กลุ่มงานประกันสุขภาพ    
           เรื่องที่ 1 การวิเคราะห์สภาวะวิกฤติทางการเงินของหน่วยบริการ  จังหวัดล าพูน  
จากการวิเคราะห์สภาวะวิกฤติของหน่วยบริการในจังหวัดล าพูนประจ าเดือนมีนาคม 2562 ปีงบประมาณ 2562  
ตามแนวทางวิเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นข้อมูลทางการเงินที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองความ
ถูกต้องของข้อมูลงบทดลองแล้ว ยังไม่มีสภาวะวิกฤติ  แต่ของรพ.ล าพูนมีเงินบ ารุงคงเหลือลดลง  รายละเอียดตาม
เอกสารหมายเลข 7 
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                                      เรื่องที่ 2 สิทธิประโยชน์มะเร็งและเบิกจ่ายชดเชยตาม Protocol มะเร็งและยา จ. 2 
ปีงบประมาณ 2562  มีประเด็นการบริหารงบประมาณ CA COLON ที่เปลี่ยนแปลงการจ่ายตามผลงานเพ่ือให้มี
การตรวจคัดกรองและตรวจยืนยันมะเร็งล าไส้ใหญ่ในกลุ่มเสี่ยง  ได้มีการสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายการส่งต่อและ
ดุแลผู้ป่วยเพ่ือลดอัตราการเกิดโรคระยะลุกลาม  โดยสปสช.เขต1 ได้จัดสรรงบประมาณให้ตามสัดส่วนของ
ประชากรแต่ละพ้ืนที่บริการ 
  
ประธาน   มอบให้กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ ด าเนินการรวบรวมข้อมูล และน าเสนอที่ประชุม 

กวป.ในเดือนถดัไป 
 
มติที่ประชุม             รับทราบ   
 
        6.8 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ     
                      เรื่องที่ 1  การอบรมเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย และจิตอาสา
พระราชด าริ โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904  ให้แก่ ข้าราชการ  ลูกจ้าง  บุคลากร  และอสม. ในสังกัด
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562  เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ หอประชุม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน ต าบลป่าสัก อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
                   เรื่องที่ 2  การเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการ อสค.  ของจังหวัดล าพูน พบว่า    
มีการด าเนินการเบิกจ่ายต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด อ าเภอที่มีการเบิกจ่ายน้อย  คือ อ าเภอเมืองล าพูน รองลงมา คือ 
อ าเภอป่าซาง ขอให้ทุกอ าเภอเร่งด าเนินการเบิกจ่าย  ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 
 
มติที่ประชุม             รับทราบ                
 

6.9  กลุ่มงานทันตสาธารณสุข        
       เรื่องที่ 1  ปัญหาที่พบจากการใช้งานยูนิตท าฟัน ที่อยู่ในบัญชีนวัตกรรม พบว่ามี

บางจังหวัด พบปัญหาการใช้งาน ทางสมาพันธ์ทันตแพทย์กระทรวงสาธารณสุข และประธานชมรมทันตแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดแห่งประเทศไทย ได้มีการหารือกับสวทช. เพื่อทบทวนคุณลักษณะของยูนิตทันตกรรมนวัตกรรมที่ 
ในด้านมาตรฐาน ประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และการบริการ  
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

       เรื่องที่ 2  แนวทางของการจัดกิจกรรมคัดกรองสุขภาพช่องปากเด็กนักเรียน      
ชั้นป.1 - ป.6  ตามโครงการรวมพลังจิตอาสา เราท าความดีด้วยหัวใจ เทิดไท้องค์ราชันย์ จะมีการคัดกรองสุขภาพ
ช่องปากของเด็กนักเรียนชั้น ป.1 - ป.6 ตามโครงการช่วงหลังพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จ านวน 3 ช่วง ขอให้    
ทุกอ าเภอด าเนินการคัดกรองเด็กตามระบบแบบฟอร์มที่ได้จัดส่งให้แล้ว เพ่ือรวบรวมส่งให้กระทรวงสาธารณสุขต่อไป 
 
มติที่ประชุม             รับทราบ                
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6.10 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล   ไม่มีเรื่องแจ้ง                               

6.11 กลุ่มงานอนามัยส่ิงแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
           เรื่องที่ 1 แจ้งสถานการณ์การด าเนินงานเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากภาวะ

หมอกควัน จังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ 2562  พบว่า มีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5  เกินมาตรฐาน      
มีผลกระทบต่อสุขภาพ ขอให้มีการเฝ้าระวังผู้ป่วย 4 กลุ่มโรค เป็นรายวัน  ซึ่งมีข้อมูลของส านักงานป้องกันและ
ควบคุมโรคที่ 1 พบว่า ผู้ป่วยกลุ่มโรคทางเดินหายใจ เมื่อเทียบสถิติ น้อยกว่า 5 ปี ย้อนหลังที่ผ่านมา รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

        เรื่องที่ 2  มาตรการห้ามเผา ของจังหวัดล าพูน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – วันที่ 
30 เมษายน 2562  ผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูน ขอความร่วมมือให้งดเผาในทุกพ้ืนที่ ถึง วันที่ 7 พฤษภาคม 2562  
โดยบังคับใช้กฎหมายห้ามเผาเด็ดขาดในพ้ืนที่ของรัฐ  เช่น พ้ืนที่ป่าสงวน /อุทยานแห่งชาติ  เผาได้ในพ้ืนที่ที่          
มีเอกสารสิทธิ์ ภายใต้การบริหารจัดการเชื้อเพลิงก าหนดพ้ืนที่ ช่วงเวลาเผาและการควบคุมดุแลของภาครัฐ  และให้
หน่วยงานรณรงค์ประชาสัมพันธ์  สร้างจิตส านึกอย่างต่อเนื่อง 
 
มติที่ประชุม             รับทราบ   
              

6.12 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิตและยาเสพติด  
                            เรื่องที่ 1 การท ากรมธรรม์ประกันภัยรถพยาบาล มีการคัดเลือกบริษัทประกัน

วินาศภัยรถตู้พยาบาลของหน่วยราชการ กระทรวงสาธารณสุข โดยมีข้อหารือร่วมระหว่าง กสธ.กับบริษัทประกัน 
คือมีเงื่อนไข ต้องเป็นบริษัทที่เสนอเบี้ยประกันต่ าสุดเป็นราคามาตรฐาน และให้บริษัทอ่ืนเสนอเข้าร่วม/ไม่เข้าร่วม
และมีเงื่อนไขพิเศษ ดังนี้ 

1) ระยะเวลาประกันภัยเริ่มวันที่ 1 เมษายน 2562 
2) เบี้ยประกันรายปีคงท่ี ไม่มีการปรับเพิ่ม/ลดค่าเบี้ยประกันภัยในปีต่ออายุ 
3) ไม่รวม พ.ร.บ. 
4) ไม่รวมครุภัณฑ์ทางการแพทย์ภายในรถพยาบาล 
5) รายงานผลการด าเนินงานให้กระทรวงสาธารณสุขทราบเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

มีบริษัทประกันภัย  4 บริษัท ที่ผ่านการคัดเลือก ได้แก่ (1) บริษัทกรุงเทพ
ประกันภัย  (2) บริษัทเทเวศประกันภัย (3) น าสินประกันภัย และ (4) เมืองไทยประกันภัย รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุม 
 

        เรื่องที่ 2  การเบิกจ่ายงบประมาณแผนงานบูรณาการป้องกันปราบปรามและ
บ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ปีงบประมาณ 2562 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ได้รับงบประมาณทั้งหมด
จ านวน 4,147,475 บาท ซึ่งมีการจัดสรรให้ทุกหน่วยงานและมีการเบิกจ่ายไปแล้วจ านวน 1,325,351.75 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 31.96 ขอให้เร่งด าเนินการ 

 
มติที่ประชุม             รับทราบ  
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            6.13  กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก             
                    เรื่องที่  1 แจ้งโครงการส่งเสริมการอบรมผู้ช่วยแพทย์แผนไทย หลักสูตร       

330 ชั่วโมง ใช้ระยะเวลาการเรียนจ านวน 44 วัน เป้าหมายอสม.ทุกอ าเภอๆละ 3 คน รวมทั้งหมดจ านวน 33 คน 
ขอให้ทุกอ าเภอคัดเลือก อสม.เพ่ือเข้ารับการอบรม  สถานที่จัดอบรม ณ ศูนย์เฉลิมพระเกียรติป่าซาง และมีที่พักให้
ผู้เข้ารับการอบรม  จะมีหนังสือแจ้งรายละเอียดให้ทราบอีครั้ง 
 
มติที่ประชุม             รับทราบ   
 
ระเบียบวาระท่ี 7   เรื่องอ่ืน ๆ           ไม่มีเรื่องแจ้ง       
     
เลิกประชุมเวลา   16.30  น.  

(ลงช่ือ) ……………………….....     
              (นางกรรณิกา  มะโนวรณ์)                         
       เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน                       

ผู้จดบันทึกการประชุม      
 

 
                 (ลงชื่อ) ……………………………              
       (นางบุษบา  อนุศักดิ์)                              
     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ                                    

ผู้ตรวจรายงานประชุม                                                                   
 
 
 
 
 
   
                                       


