
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
            ครั้งที่ 5/ 2562  ประจ าเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 

วันอังคารที ่ 28 พฤษภาคม 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.สาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านบริการทางวิชาการ 
4. นางดารา                เรือนเป็ง                รก.นวก.สาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านส่งเสริมพัฒนา 
5. นายธวชัชัย  ฉันทวุฒินันท์  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลป่าซาง 
6. นายเผ่าพงศ์  สุนทร   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลลี้ 
7. นายสัจพจน์   เกตุวัฒนาธร  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง 
8. นายสันทัด  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.นายบัญญัติ  อรรคศรีวร  (แทน) สาธารณสุขอ าเภอเวียงหนองล่อง 
14.นายศรีพรหม  กาสกุล   รก. สาธารณสุขอ าเภอป่าซาง 
15.นายธวชัชัย      รัตนไพบูลย์วิทย์  สาธารณสุขอ าเภอทุ่งหัวช้าง 
16.นางกมลพรรณ์ สารกาศ   (แทน) สาธารณสุขอ าเภอแม่ทา 
17.นางพรนิภา  ท้วมผึ้ง   (แทน) สาธารณสุขอ าเภอบ้านธิ 
18.นายวันชัย  รัตนพรม  รก. สาธารณสุขอ าเภอบ้านโฮ่ง 
19.นายพงศกร ตันติวรางกูร                 รก.สาธารณสุขอ าเภอลี้ 
20.นายสุรพงศ์  ออประยูร  หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ รพ.ล าพูน 
21.นางบุษบา  อนุศักดิ์   รก.หัวหน้ากลุม่งานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
22.นางณัฐดา         วิเศษสรรค์  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
23.นางพวงผกา  สุริวรรณ    หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
24.นายสาธิต  เจริญพงษ์  (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 
25.นางบุญทิน  จิตร์สบาย  หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
26.นายเจริญ   สิทธิโรจน ์  หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ 
27.นางสาวอรพินธ์ ใจสุนทร   หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
28.นางละมัย  สิทธิโรจน ์  หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ   
29.นายศุภกฤษณ์ เสวะกะ   (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
30.นายปิยะดนัย     สุธิพงศ์พันธ์  หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
31.นางผ่องศรี  อุปละ   หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
32.นายประกาศิต แก้วจันทร์  (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ 
33.นางธีรานันท์  ศรีมุก   (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
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ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการ 
1. นายพงษ์ศักดิ์  โสภณ   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลล าพูน 
2. นายจิระ  วิภาสวงศ ์  เภสัชกรเชี่ยวชาญ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวณทิพรดา เนติรัตน์   นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ ศคร.1 เชียงใหม่ 
2. นายสุวรรณ  ภิญโญจิต  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รพ.ล าพูน 
3. นายธาน ี  ศรีวงค์วรรณ  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
4. นางพัชรี   วีระพันธ์   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
5. นายสุรสิทธิ ์  ธนปารวงค ์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
6. นายกฤตญา  เขยะตา   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
7. นายณรงค์เดช  นันตาเวียง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
8. นายวิเชียร  ปิงชัย   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
9. นายณรงค์ฤทธิ์ สายมณี    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
10.นางกาญจนา  ศรีไว   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
11.นางกรรณิกา          มะโนวรณ์               เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
12.นางสมพิศ              อิ่นอ้าย                       นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
13.นายกฤษฏา  ญาณพันธุ์   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
                           
เริ่มประชุม  เวลา 13.00 น. 
 
ระเบียบวาระพิเศษ  
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

เรื่องที่ 1 ขอขอบคุณผู้บริหารหน่วยงาน และคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุข รวมถึงจิตอาสา            
ทุกหน่วยงาน ที่ได้ให้ความร่วมมือในการร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ของจังหวัดล าพูน  
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติ โดยเฉพาะหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ /สาธารณสุขอ าเภอเมือง 
และหัวหน้าฝ่ายการพยาบาลรพ.ล าพูน ที่ได้ให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ร่วมออกปฏิบัติงาน  

 

เรื่องที่ 2 ขอขอบคุณผู้บริหาร และคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ทุกกลุ่มงาน ที่เข้าร่วม
กิจกรรมงานประเพณีสรงน้ าพระธาตุหริภุญชัย ประจ าปี 2562  ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 
07.00 น. จนเสร็จสิ้นพิธี ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร จังหวัดล าพูน 

 

 เรื่องท่ี 3  โครงการและพิธีจัดกิจกรรมเพ่ือเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามลคล 
พระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ในรัชกาลที ่ 10 ระหว่าง
วันที่ 22 - 28 พฤษภาคม 2562 ณ บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดล าพูน ซึ่งวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 
เป็นวันสุดท้ายของการจัดกิจกรรมฯ โดยจะมีการแสดงบนเวทีของคณะนักเรียนโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม อ าเภอแม่ทา 
และการเดินแบบของกลุ่มสตรีแม่บ้านและเจ้าของกิจการผ้าทอ/ผ้าฝ้ายและผ้าไหม จังหวัดล าพูน ด้วยการแต่งกาย
ตามยุคสมัย ที่ตัดเย็บด้วยผ้าไหมและผ้าฝ้าย และการแสดงของชนเผ่า ต่าง ๆ ของจังหวัดล าพูน 
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 เรื่องท่ี 4 ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่องการเสียชีวิตของพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ 
ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เมือ่วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 เพ่ือเป็นการแสดงความคารวะและไว้อาลัย จึงให้
หน่วยของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ และสถานศึกษา ทุกแห่ง ลดธงครึ่งเสา จ านวน 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 27  พฤษภาคม – 2 
มิถุนายน 2562 และให้ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ แต่งกายไว้ทุกข์ จ านวน 21 วัน 
ตั้งแต่วันที่ 27  พฤษภาคม – 17 มิถุนายน 2562 (ยกเว้นวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562) 
 

 เรื่องท่ี 5  นโยบายโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และบริจาคโลหิต จังหวัดล าพูน เพ่ือ
เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามลคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทร
เทพยวรางกูร รัชกาลที่10 ซ่ึงจังหวัดล าพูนมีก าหนดการรับบริจาคโลหิต จ านวน 4 ครัง้ ต่อปี  โดยครั้งที่1 ในวันที่ 
31 พฤษภาคม 2562 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีล าพูน ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด
ล าพูนเป็นประธานเปิดงาน เวลา 11.00 น. ขอให้พ้ืนที่เตรียมพร้อมรับคณะเจ้าหน้าที่และจัดเตรียมเครื่องเทียน
แพรให้ถูกต้อง รายละเอียดตามเอกสารที่แจ้ง 
 

การแต่งกายผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
ข้าราชการ  ชุดปกติขาวไว้ทุกข์(ติดปลอกแขนไว้ทุกข์ด้านซ้าย) 
ผู้ปฏิบัติงาน  ชุดปฏิบัติการไว้ทุกข์(ติดริบบิ้นสีด าหน้าอกด้านซ้าย)  
จิตอาสาพระราชทาน เสื้อสีด า หมวกและผ้าพันคอจิตอาสา 
 

 เรื่องท่ี 6 จังหวัดล าพูนได้รับโปรดเกล้าพระราชทานแต่งตั้งให้เป็นจังหวัด พอ.สว. ซ่ึงจะมี
คณะกรรมการของมูลนิธิ พอ.สว. มาเปิดรับสมัครสมาชิก พอ.สว. และจะได้รับบริจาครถตู้พระราชทานให้เพ่ือใช้ใน
การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ จ านวน 1 คัน พร้อมผ้าพระราชทานให้เจ้าหน้าที่ส าหรับตัดชุดใส่ออกปฏิบัติการและ
จะมีเงินสนับสนุนในการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เดือนละ 1 ครั้งๆละ 2,500 บาท โดยให้เขียนโครงการออกหน่วย
แพทย์เคลื่อนที่ ทั้งนี้ จังหวัดจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างาน จ านวน 150 ท่าน 
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4 ประจ าเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562                    
 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4 ประจ าเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562                   
 
ระเบียบวาระที ่3    เรื่องสืบเนื่อง         

เรื่องท่ี 1 เทคนิคการตรวจ Loop–mediated Isothermal Amplification  (LAMP)   
เพ่ือใช้ในการตรวจหาเชื้อวัณโรค โดยการน าเสนอของนางสาวณทิพรดา เนติรัตน์  นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ 
สคร.1  เชียงใหม่  ซึ่งมีรายละเอียดขั้นตอนเกี่ยวกับการตรวจ TB –LAMP ดังนี้ 

1. เป็นวิธีเพ่ิมปริมาณสารพันธุกรรม (DNA) ส าหรับการตรวจหาเชื้อวัณโรค (MTB) 
2. ใช้ Primer 4 หรือ 6 ชุดที่จ าเพาะกับ DNA Target 
3. มีความแม่นย าสูง วิธีท าง่าย รวดเร็ว ราคาถูก 
4. สามารถอ่านผลได้ด้วยตาเปล่า 
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วิธี Isothermal Amplification เหมาะส าหรับการตรวจหาเชื้อวัณโรค ในห้องปฏิบัติการระดับต้น ซ่ึง 
ของจังหวัดล าพูน มีที่โรงพยาบาลล าพูน ทั้งนี้จะต้องมเีตรียมขั้นตอนความพร้อม ดังนี้ 

1. ความพร้อมเรื่องสถานท่ี ควรเป็นห้องแยกจากห้องอ่ืนๆ เน้นเรื่องความสะอาด 
2. ความพร้อมเรื่องบุคลากร ต้องเป็นบุคลากรที่มีมีความช านาญ  
3. ความพร้อมเรื่องอุปกรณ์ ใช้อุปกรณ์หลักเพียงเครื่องให้ความร้อน 
 

ประธาน   ให้น ารายละเอียดมาปรึกษาหารือกันอีกครั้ง 
 
มติที่ประชุม    รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่องแจ้งเพื่อพิจารณา  
 
ระเบียบวาระท่ี 5       เรื่องแจ้งเพื่อทราบของ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน / นักวิชาการ

สาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านส่งเสริมพัฒนา / นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้าน
บริการทางวิชาการ/ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลล าพูน / เภสัชกรเชี่ยวชาญ /
โรงพยาบาลชุมชน / ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ / หน่วยงานอ่ืน 
 
5.1 เรื่องของนายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกนั          ไม่มีเรื่องแจ้ง   

 
5.2 เรื่องของนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านบริการทางวิชาการ  ไม่มีเรื่องแจ้ง   

 

 
5.3 เรื่องของรก.นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา    ไม่มีเรื่องแจ้ง   

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

                     เรื่องท่ี 1 การบริการจ่ายเกณฑ์คุณภาพผลงานบรกิาร ปีงบประมาณ 2562สรุปผล
การด าเนินงานตามแนวทางการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ (QOF) การกันเงินแบบ
บัญชีเสมือน  ร้อยละสะสมความครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรีอายุ 30-60 ปี ตามหลักเกณฑ์
ชองเขตสุขภาพที่1  ซึ่งของจังหวัดล าพูน มีรพ.บ้านโฮ่งและรพ.เวียงหนองล่อง โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วนๆละ 
20,000- บาท และมีการจัดสรรแบ่งจ่ายให้จังหวัดเดือนละ 1 ล้านบาท จ านวน 4 เดือน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน –
กันยายน 2562  ส่วนการช าระหนี้ค้างระหว่างกัน ขอให้รพ.ชุมชน เร่งรัดการช าระหนี้ค้างจ่ายให้กับรพ.ล าพูน 
เนื่องจากรพ.ล าพูน มีเงินบ ารุงคงเหลือติดลบจ านวนมาก (59 ล้านบาท)  
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ประธาน ทางผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่1 ให้จังหวัดแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนโดยใช้ระบบ 
Refer back และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพ้ืนที่รอยต่อทราบกฎเกณฑ์กติกาการเข้า
รับบริการ และให้มีการช าระหนี้รายวัน ซึ่งทางรพ.เวียงหนองล่องได้น าระบบไปใช้แล้ว 
โดยแบ่งจ่ายช าระหนี้ค้างให้กับรพ.จอมทอง ทุกเดือนๆละ120,000- บาท ส่วนการ
แก้ไขรอยรั่วของจังหวัด ในวงเงิน 100 บาท  ให้ใช้บริหารจัดการระบบ Refer back  
60 บาท และใช้บริหารจัดการในจังหวัด 40 บาท ซึ่งทางประกันสังคมได้แก้ปัญหา โดย
ให้รพ.ล าพูนช าระหนี้ค้างให้กับ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ เพราะเป็นภาระหนี้สิน และ
มอบให้กลุ่มงานประกันสุขภาพ ด าเนินการประสานงานหน่วยงานสปสช.เขตสุขภาพที1่  

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

    
5.6 เรื่องของสาธารณสุขอ าเภอ           
      สาธารณสุขอ าเภอเมืองล าพูน 

              เรื่องท่ี 1 ทางชมรมสมาคมสาธารณสุขอ าเภอ จังหวัดล าพูน ได้มีการออกตรวจเยี่ยม
เสริมพลัง รพ.สต.ทุกแห่งในเขตพ้ืนที่ ของอ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน ระหว่างวันที่ 6 - 13 พฤษภาคม 2562 
เพ่ือจะได้น ามาพิจารณาคัดเลือกรพ.สต.ดีเด่น ของอ าเภอเมืองล าพูน ต่อไป 
 

ประธาน   ขอให้ทุกอ าเภอมีการพัฒนาและประเมินตนเอง 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

5.7 เรื่องของหน่วยงานอ่ืน    อยู่ในวาระสืบเนื่อง           
 
ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องแจ้งของกลุ่มงาน   

6.1  กลุ่มงานบริหารทั่วไป   
         เรื่องท่ี 1 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ข้อมูล ณ วันที่ 27 เมษายน พฤษภาคม 2562 งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด จ านวน 75,125,089 บาท             
มีการเบิกจ่ายไปแล้ว จ านวน 57,518,910.64 บาท คิดเป็นร้อยละ 76.56 คงเหลือเงินงบประมาณ จ านวน 
17,606,182.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.44   

งบด าเนินงานที่จัดสรรให้ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ มีการเบิกจ่าย
จ านวน 38,950,969.15 บาท คิดเป็นร้อยละ 69.55 คงเหลือรอการเบิกจ่าย 17,051,024.85 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 30.45  มีส านักงานสาธารณสุขอ าเภอที่เบิกจ่ายได้ต่ ากว่า ร้อยละ 50 จ านวน 3 แห่ง คือ ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอเมือง เวียงหนองล่อง และบ้านโฮ่ง ขอให้ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอทุกแห่งเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณ ให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดด้วย เป้าหมายการเบิกจ่ายไตรมาส3 ต้องมากกว่าร้อยละ 80      

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 เป้าหมายการเบิกจ่ายไตรมาส3 ต้องมากกว่าร้อยละ 65 คงเหลือเฉพาะงบเบิก
แทนกันกรมชลประทาน 
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งบเงิน อุดหนุน  รวมเงินงบประมาณ ที่ ได้ รับการจัดสรร จ า นวน 
2,611,195 บาท  มีการเบิกจ่าย จ านวน 2,255,445.25 บาท  คิดเป็นร้อยละ 86.38  คงเหลือรอการเบิกจ่าย 
จ านวน 355,749.75.บาท คิดเป็นร้อย 13.62  

 

ขอให้สาธารณสุขอ าเภอทุกแห่งเร่งรัดด าเนินการเบิกจ่าย โดยให้ถือปฏิบัติตาม 
แนวทางการเบิกจ่ายทีท่างกลุ่มงานบริหารงานทั่วไปไดแ้จ้งไปแล้ว  
 

ประธาน มอบกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป แยกจ านวนเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายที่ได้รับทั้งหมด
และมีการส่งคืนให้ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแต่ละแห่ง เพ่ือแก้ไข จ านวนเท่าไร และ
ใช้เวลาในการแก้ไขเอกสารเป็นเวลาเท่าไร 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   

      เรื่องท่ี 3 แจ้งเอกสารความคืบหน้าการด าเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ อสม.
และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดล าพูน ประจ าเดือนเมษายน  2562 (วันที่ 20 มี.ค. 62 – 22 เม.ย. 62)  
ตามรายละเอียดเอกสารหมายเลข 1 ดังนี้                                          
1. สมาชิก          2. เงินด าเนินการและเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า                                               

ยอดยกมาจากเดือนก่อน     11,365  ราย         ยอดยกมาจากเดือนก่อน 2,259,206.18  บาท              
      สมาชิกเสียชีวิต                 6   ราย        รับเพิ่ม          35,500.05   บาท   
      สมาชิกเข้า                            -   ราย        จ่ายไป                       354,980.00   บาท                          
      ลาออก                                -   ราย        คงเหลือยกไป             2,209,226.68   บาท    
      สมาชิกคงเหลือยกไป          11,359  ราย         
   
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

6.2  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  
                             เรื่องที่ 1 การทบทวนค ารับรองการปฏิบัติราชการ(Performance Agreement : PA) 

ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน รอบที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน ทางส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูนจึงได้ทบทวนค ารับรองการปฏิบัติราชการทั้งหมด 
จ านวน 19 ตัวชี้วัด โดยมีการแก้ไขและปรับเปลี่ยนตามรายละเอียดเอกสารที่แจ้ง และกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
สาธารณสุขจะท าหนังสือแจ้งรายละเอียดTemplate ของแต่ละตัวชี้วัดให้ทราบอีกครั้ง 

      เรื่องท่ี 2  สรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดการตรวจราชการและนิเทศงาน                
กรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากการประชุมของกวป.เดือนเมษายน 2562 ที่ผ่านมา ได้สรุปผล
การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่1 ของเขตสุขภาพที่1  พบว่า มีตัวชี้วัดฯบางตัวที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์
เป้าหมายที่ก าหนด  ซึ่งทางกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขได้น าเสนอไปแล้ว และในเดือนพฤษภาคมยังมี
ตัวชี้วัดอีก 2 ตัวชี้วัด ที่จะต้องน าเสนอแนวทางการปฏิบัติ (GAP) คือ ตัวชี้วัด Green & Clean Hospital จังหวัด
ล าพูน และตัวชี้วัดเด็ก 0-5 ปีที่มีการพัฒนาการสมวัย จังหวัดล าพูน  รายละเอียดตามเอกสาร และมีผลการ
ด าเนินงานดังนี้ 
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1. ตัวช้ีวัด Green & Clean Hospital จังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ 2562  
ผลการพัฒนาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ Green & Clean Hospital มีโรงพยาบาล 

ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมด จ านวน 8 แห่ง ดังนี้ 
ผ่านระดับพ้ืนฐานขึ้นไป  จ านวน 8 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100   
ระดับดี  จ านวน 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ  25 ได้แก่ โรงพยาบาลแม่ทา และ

โรงพยาบาลบ้านธิ 
ระดับดีมาก  จ านวน 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ  25 ได้แก่ โรงพยาบาลป่าซาง และ

โรงพยาบาลลี้ 
ผ่าน Green & Clean Hospital Plus จ านวน 1 แห่ง   ได้แก่ โรงพยาบาลลี้ 

เป้าหมาย ภายใน 1 ปี โรงพยาบาลทุกแห่งในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดล าพูนต้องผ่านเกณฑ์ฯ ดังนี้ 
     ระดับดีมาก    ร้อยละ 40 และผ่าน Green & Clean Hospital Plus จ านวน 1 แห่ง   
     รพ.สต. ทุกแห่งจังหวัดล าพูน  จ านวน 71 แห่ง ต้องผ่านเกณฑ์ Green & Clean Hospital   

ระดับพ้ืนฐานขึ้นไป ร้อยละ 50 
 

2. ตัวช้ีวัดเด็ก 0-5 ปีที่มีการพัฒนาการสมวัย จังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ 2562  
พบร้อยละของเด็กอายุ 9,18,30,42 เดือนที่คัดกรองพัฒนาการแล้วพบว่ามีการพัฒนาการ 

ล่าช้าแล้วได้รับการกระตุ้นพัฒนาการ ( TEDA 4 I ) ผลการด าเนินงานในส่วนของการลงรหัสข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 
12.12 ต่ ากว่าเป้าหมาย  ซ่ึงเป็นตัวชี้วัดใหม่ ที่รพ.สต. ต้องมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ทักษะของเจ้าหน้าที่ในการบันทึกข้อมูล (ความซับซ้อน เงื่อนไข ล าดับขั้นตอน  
และการลงรหัสข้อมูล TEDA 4 I 

2. เงื่อนไขเวลา การรับส่งต่อในระบบข้อมูลรายงาน TEDA 4 I ( นับตั้งแต่วันที่บันทึก 
ข้อมูลใน 43 แฟ้มว่า พบเด็กพัฒนาการล่าช้า ภายใน 60 วัน เท่านั้น หากหมดเวลา ระบบจะไม่ประมวลผล ) 

3. กรณีบันทึกข้อมูลผลการตรวจ DSPM ย้อนหลัง   ( เกิน 60 วัน) ระบบ HDC จะ 
ไม่ประมวลข้อมูล TEDA 4 I 

4. ขาดการสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน รพ.สต. /รพท และรพช. ( การ 
ประสานข้อมูลทาง Line Group แนบใบส่งต่อ ) 

5. เจ้าหน้าทีผู่้รับผิดชอบงานใน รพท./รพช. ไม่มีการตรวจสอบข้อมูล ใน Data Exchange 
(กรณมีีเด็กที่สงสัยล่าช้า ส่งต่อจาก รพ.สต.) 

6. ผู้ปกครองไม่ได้พาเด็กเข้าร่วมบริการตามก าหนดหรือพาเด็กไปแต่น าเด็กไปพบแพทย์ 
ที่แผนก OPD ( ไม่ผ่านคลินิกพัฒนาการเด็ก : เฉพาะ รพ.ล าพูน ) 
 

แนวทางการแก้ไขปัญหา 
1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่  ( ด าเนินการแล้ว ร่วมกับ ศูนย์ 

สุขภาพจิตที่ 1 ) 
2.  การลงเยี่ยม Coaching รายหน่วยบริการ ( มิถุนายน 2562 .) 
3.  เน้นการสื่อสารระหว่างรพ.สต. กับ รพ.และให้แจ้งทาง Line Group กรณีมีการส่งต่อ 

เด็กท่ีล่าช้าหรือสงสัยล่าช้า 
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4.  เจ้าหน้าทีผู่้รับผิดชอบงานในรพท./รพช. ควรตรวจสอบข้อมูลใน Data Exchange  
ทุก 15 วัน เพ่ือติดตามว่ามีเด็กท่ีสงสัยล่าช้าอยู่ในระบบหรือไม่ ( เกณฑ์ ภายใน 60 วัน หากพบเด็กเป้าหมายให้
ติดตาม กระตุ้นและบันทึกข้อมูลในระบบ HDC )    

 

ประธาน   ขอให้หน่วยบริการมีการติดตามภายใน 30 วัน  
 
มติที่ประชุม  รับทราบ        
 

6.3  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
                             เรื่องที่ 1 แจ้งโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิต  จังหวัดล าพูน  

เพ่ือเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีเป้าหมายให้ทุกจังหวัดด าเนินการจัด
กิจกรรม  จ านวน  4  ครั้ง  ตามก าหนดการดังนี้ 
 ครั้งที่ 1  เดือนพฤษภาคม –มิถุนายน 2562 
 ครั้งที่ 2  เดือนกรกฎาคม –สิงหาคม  2562 

ครั้งที่ 3  เดือนพฤศจิกายน –ธันวาคม 2562 
ครั้งที่ 4  เดือนมีนาคม 2563 - พฤษภาคม 2563 

จังหวัดล าพูนได้ก าหนดกรอบการด าเนินงานโครงการฯ  ดังนี้ 
ครั้งที่ 1  วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีล าพูน ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา  

 ครั้งที่ 2  วันที่ 26  กรกฎาคม 2562 ณ ที่ว่าการอ าเภอป่าซาง  หมู่ 1 ต.ป่าซาง  อ.ป่าซาง 
ครั้งที่ 3  วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ณ ที่ว่าการอ าเภอลี้ หมู่ 4  ต.ลี้ อ.ลี้ 
ครั้งที่ 4  วันที่ 20 มีนาคม 2563 ณ ที่ว่าการอ าเภอทุ่งหัวช้าง หมู่ 3  ต.ทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง 
 

ทั้งนี้ขอให้พื้นที่ จัดเตรียมป้ายโครงการ  การตั้งเครื่องราชสักการะ  โดยจังหวัดจะมี 
งบประมาณสนับสนุนโครงการฯ ให้พื้นที่   ให้ร่างก าหนดการค ากล่าวเปิดและปิด  โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูน 
เป็นประธานในพิธีเปิด-ปิดโครงการฯ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 11.30 น.  

ส าหรับการแต่งกายประธานและข้าราชการ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
- ชุดปกติขาวไว้ทุกข์  (ติดปลอกแขนทุกข์ด้านซ้าย)  หรือชุดปฏิบัติการไว้ทุกข์  

( ติดริบบิ้นสีด าที่หน้าอกด้านซ้าย ห้ามทับ LOGO กระทรวง )  
    เมื่อเสร็จสิ้นโครงการฯ ให้รายงานผลการด าเนินงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และ
การรับบริจาคโลหิต ตามแบบสอบถามความพึงพอใจ พร้อมภาพถ่ายกิจกรรม จ านวน 1 ภาพ ขนาดไม่เกิน 10MB. 
ส่งผ่านทางเว็บไซต์ ให้กองยุทธศาสตร์และแผน http//bps.moph.go.th/new_bps/node/490 ภายในเวลาตาม
ก าหนดการท่ีแจ้ง 
 

ประธาน   ขอให้พื้นที่จัดเตรียมป้ายโครงการฯและชุดเครื่องสักการะให้ถูกต้อง 
 
 

       เรื่องที่ 2 การประกวดจังหวัด /ชนรม To Be Number One  รอบคัดเลือกระดับ 
ภาคเหนือ และจังหวัดล าพูนได้รับการคัดเลือกผ่านเข้าสู่การประกวดรอบประเทศ ประจ าปี 2562 ซึ่งจังหวัดจะมี
การจัดประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดล าพูนและเครือข่าย
ชมรม To Be Number One จังหวัดล าพูน ในวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.30 น.  
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ณ ห้องประชุมโชควัฒนาสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ล าพูน ต.ป่าสัก อ.เมือง จังหวัดล าพูน เพ่ือรับการประเมิน
ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานจริงและเก็บคะแนนระดับประเทศรอบที่1 ในพ้ืนที่จังหวัดล าพูน ระหว่างวันที่ 29-30 
พฤษภาคม 2562  จากกรมสุขภาพจิต โดยส านักโครงการ To Be Number One   

 

ประธาน   ขอให้พ้ืนที่ประสานหน่วยงานที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่ด้วย 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ    
 

6.4  กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ  
       เรื่องที่  1 สถานการณ์ โรคติดต่อทางระบาดวิทยา  จังหวัดล าพูน ในเดือน

พฤษภาคม 2562 มีการรายงานการเกิดโรคเป็นกลุ่มก้อน 1 เหตุการณ์ คือโรคอาหารเป็นพิษ ในต าบลท่าตุ้ม 
อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน  จ านวน 17 ราย เป็นผู้ป่วยนอก จ านวน 10 ราย ผู้ป่วยใน 7 ราย  มีประวัติ
รับประทานลาบ หลู้หมูดิบ ที่ชื้อมาจากตลาดแม่อุ้ยออน เมื่อเย็นวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 และจากการลงพ้ืนที่
สอบสวนโรค พบว่าผู้ประกอบอาหารชื้อหมูสดจากโรงฆ่าสัตว์ ในเขตต าบลน้ าดิบ อ.ป่าซาง ผลการตรวจตัวอย่างสิ่ง
ส่งตรวจพบการปนเปื้อนของเชื้อ Salmonella ที่พ้ืนโรงฆ่าสัตว์  และตู้แช่อาหารดิบ  ได้ประชุมคณะกรรการ
โรคติดต่อจังหวัดล าพูน ด าเนินงานตามมาตรการ สื่อสารความเสี่ยง ในการป้องกันโรคที่เกิดจากอาหารและน้ าเป็น
สื่อ  ขอให้งดรับประทานอาหารสุกๆดิบๆ และใช้มาตรการกินร้อนช้อนกลาง ล้างมือ ในทุกครัวเรือนพ้ืนที่  
 

       เรื่องที่ 2 สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ จังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ 2562 พบ 
ผู้ป่วย จ านวน 1,673 ราย และมีอัตราการป่วย เป็นอันดับที่ 8  ในระดับประเทศ และเป็นอันดับที ่ 2 ของเขต
สุขภาพที่1 ซึ่งจังหวัดล าพูนได้รับการจัดสรรวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ให้ส าหรับผู้ป่วยในกลุ่มเป้าหมาย 7 กลุ่มเสี่ยง 
ขอให้พ้ืนที่พิจารณาผู้ป่วยในกลุ่มเสี่ยงก่อน ส าหรับของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ยังไม่ได้รับการ
จัดสรรวัคซีน อยู่ระหว่างด าเนินการพิจารณาเกณฑ์ในระดับเขตสุขภาพที่1 
 

ประธาน   ขอให้พิจารณาในระดับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข 
 

                                   เรื่องที่ 3 สถานการณ์ไข้เลือดออกในระดับประเทศ เป็นอันดับที่ 77 พบผู้ป่วย 
จ านวน  22,203 ราย  อัตราป่วย 33.94  ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 28 ราย อัตราตาย 0.04 ต่อแสน
ประชากร  เป็นอันดับที่ 8 ของเขตสุขภาพที่1  จังหวัดที่พบผู้ป่วยสูงสุดคือ จังหวัดตราด อัตราป่วย 158.58 ต่อ
แสนประชากร รองลงมาคือจังหวัดสมุทรสาคร  อัตราป่วย 89.76 ต่อแสนประชากร   
 

สถานการณ์ไข้เลือดออกในระดับเขตสุขภาพที่1 พบผู้ป่วยจ านวน 16 ราย 
อัตราป่วย 3.94 ต่อแสนประชากร  ไม่พบการเสียชีวิต  จังหวัดที่พบผู้ป่วยสูงสุด คือจังหวัดเชียงราย  พบอัตราป่วย  
19.00 ต่อแสนประชากร  รองลงมาคือจังหวัดล าปาง พบอัตราป่วย 13.00 ต่อแสนประชากร  จังหวัดล าพูนพบ
ผู้ป่วยจ านวน 16 ราย อัตราป่วย 3.94  จัดเป็นล าดับที่ 8 ของเขตสุขภาพที่ 1  อ าเภอที่พบผู้ป่วยสูงสุด  คือ
อ าเภอเวียงหนองล่อง พบผู้ป่วยในหมู่บ้านดงใต้พัฒนา อ าเภอเวียงหนองล่อง  พบผู้ป่วยติดต่อกันเกินกว่า 4 
สัปดาห์ ถือเป็นพืน้ที่เสี่ยงต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง พบมากในกลุ่มอายุ 15 - 24 ปี  

 

ทั้งนี้ มีนโยบายและข้อสั่งการให้จังหวัดด าเนินการ ดังนี้ 
1  ให้มีทีม SAT ติดตาม/วิเคราะห์สถานการณ์อย่างใกล้ชิด และรายงานผู้ว่า

ราชการจังหวัด ทุกเดือน (ในกรณีท่ีเป็นพื้นที่ระบาดให้รายงานทุกสัปดาห์) 
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2. ป้องกันผู้ป่วยเสียชีวิต 
    2.1 กรณีผู้ป่วยนอก-ให้จัดตั้ง Dengue Corner ในสถานพยาบาล ในการให้

ค าแนะน าผู้ป่วยถึงอาการท่ีต้องมารพ.และแจกยาทากันยุงให้ผู้ป่วย รวมถึงผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออก ทุกราย 
    2.2 กรณีผู้ป่วยใน –ใช้ Dengue Chart ในผู้ป่วยที่วินิจฉัยเป็นDHF ทุกราย 

โดยไม่ต้องรอให้เข้าสู่ระยะวิกฤติ และให้แพทย์ดูแลรักษาตาม CPG อย่างเคร่งครัด 
3. การควบคุมยุง ให้มีการประสานหน่วยงานท้องถิ่นด าเนินการ 
    3.1 เตรียมความพร้อมของเครื่องพ่นและสารเคมี เพ่ือรับการระบาด 
    3.2 ก าจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายอย่างต่อเนื่องและครอบคลุม ทุกบ้าน ทุก

พ้ืนที่  ทุกสัปดาห์  ในชุมชนและสถานที่ส าคัญ เช่น วัด  โรงเรียน  โรงพยาบาล และสถานที่ราชการ  
    3.3 ให้มีการส ารวจดัชนีลูกน้ ายุงลาย ( ค่า HI CI ) และน าผลมาวางแผนการ

ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก 
จึงขอความร่วมมือ ให้ทุกหน่วยบริการด าเนินการสุ่มตรวจลูกน้ ายุงลายใน 

หน่วยงานด้วย จากผลการส ารวจดัชนีลูกน้ ายุงลายประจ าเดือนพฤษภาคม 2562 ของจังหวัดล าพูน พบค่า
มาตรฐาน ค่า HI < 10 ค่า CI เท่ากับ 0  ซึ่งของหน่วยงานสสจ.ล าพูน มีก าหนดการสุ่มตรวจลูกน้ ายุงลายในพ้ืนที่
หน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ 2562  ในเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2562  จึงขอให้ช่วยกันเฝ้าระวังและ
ท าลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ ายุงลายในหน่วยงานด้วย 
 

ประธาน  ผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูนให้ทุกพ้ืนที่สุ่มตรวจลูกน้ ายุงลายและจัดกิจกรรมจิตอาสา ใน
พ้ืนที่ต่าง ๆ ในโรงพยาบาล  โรงแรม  โรงเรียน  วัด และหมู่บ้านในพ้ืนที่ และให้ส ารวจ
ข้อมูลทรัพยากรเพ่ือแจกจ่ายทรายอะเบท  

 

      เรื่องท่ี 4 การด าเนินงานป้องกันควบคุมวัณโรค จังหวัดล าพูน ตามนโยบาย คือค้น 
ให้พบ จบด้วยหาย พัฒนาระบบและเครือข่าย นโยบายมุ่งมั่น สร้างสรรค์นวัตกรรม โดยพบว่ามีการคัดกรองผู้ป่วย
วัณโรค 7 กลุ่มหลัก โดยวิธี CXR เขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 62.05 และของจังหวัด
ล าพูนได้มีการคัดกรองผู้ป่วยวัณโรค  คิดเป็นร้อยละ 63.28   ซึ่งทุกอ าเภอมีการปรับฐานข้อมูลเป้าหมายตาม
สถานะบุคคลที่มีอยู่จริง ลดลง 5 % มีผลการคัดกรอง CXR กลุ่มเสี่ยงแยกรายอ าเภอ  ภาพรวมจังหวัด คิดเป็นร้อย
ละ 77.48  จ านวนผู้ป่วยที่ขึ้นทะเบียน คิดเป็นร้อยละ 26.86  และมีการขึ้นทะเบียนรักษาแยกรายอ าเภอ คิดเป็น
ร้อยละ 33.97  ตามเป้าหมาย 156 ราย ต่อแสนประชากร เท่ากับจ านวน 633 ราย  สรุป ผลรายงานการคัด
กรองผู้ป่วยวัณโรค เดือนพฤษภาคม 2562 ได้จ านวน 526 ราย คิดเป็นร้อยละ 82.5 ค้นพบและรักษาแล้ว 
จ านวน 215 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.97 ซึ่งเป้าหมายของPA ของเขตสุขภาพที่1 จะต้องคัดกรองได้ร้อยละ 85 
และผู้ตรวจราชการให้ติดตามผู้ป่วยวัณโรคอย่างต่อเนื่องในกลุ่มผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง (จ านวน 47 ราย) ทั้งนี้ 
ขอให้ทุกอ าเภอช่วยดูแลผู้ป่วยวัณโรคทางด้านจิตใจด้วย 
 
มติที่ประชุม             รับทราบ 
         
      

6.5  กลุ่มงานนิติการ        
       เรื่องท่ี 1  แจ้งค าสั่งจังหวัดล าพูน ที่ 907/2562 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 

เรื่อง การมอบอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูน ในส่วนของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน รายละเอียดตาม
ตามหนังสือทีแ่จ้งให้ทกุแห่งแล้ว 
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      เรื่องท่ี 2  ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการให้บริการรักษาพยาบาล 
เป็นเงินเชื่อ พ.ศ. 2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แจ้งให้ทุกแห่งแล้ว 

      เรื่องท่ี 3  ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินบ ารุงของหน่วยบริการ 
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2562 รายละเอียดตามหนังสือที่แจ้งให้ทุกแห่งแล้ว 
   

ประธาน   .ให้แจ้งรายละเอียดความคืบหน้าของค าสั่งและข้อสั่งการ 
 

มติที่ประชุม             รับทราบ        
  

6.6  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข   
          เรื่องที่ 1  ผลการด าเนินงานเรื่องกัญชา  จังหวัดล าพูน สรุปมีผู้แจ้งครอบครอง
กัญชาเฉพาะกลุ่มที่ 2 คือกลุม่ผู้ป่วยเพ่ือรักษาโรคเฉพาะตัวทั้งหมดจ านวน 434 ราย สูงสุดคือโรคความดันโลหิตสูง  
รองลงมา ได้แก่ ประเภทกัญชาที่มีต้นกัญชา  น้ ามันกัญชา  ยางกัญชา  และสบู่   ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพ จะต้องผ่าน
การอบรมหลักสูตรการใช้สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์ส าหรับบุคลากรทางการแพทย์ ของกรมการแพทย์ 
ยกเว้นแพทย์แผนไทย โดยจะเป็นหลักสูตรของกรมแพทย์แผนไทย และไดจ้ัดการอบรมแบ่งออกเป็น 2 รุ่น  ดังนี้ 

รุ่นที่ 1   ระหว่างวันที่ 29 - 30 เมษายน 2562   
รุ่นที่ 2   ระหว่างวันที่ 23 - 24 พฤษภาคม 2562  
ซ่ึงทางกลุ่มงานจะท าหนังสือแจ้งรายละเอียดให้ทุกหน่วยงานทราบอีกครั้ง 

 

ประธาน   ให้เฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนของอาการใช้กัญชาและเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านของรัฐบาลใหมอ่ยู่ 
 
มติที่ประชุม       รับทราบ     
    

6.7  กลุ่มงานประกันสุขภาพ    
           เรื่องที่ 1 สรุปผลการด าเนินงาน ตามแนวทางการบริหารจักการค่าใช้จ่ายตาม
เกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ ( QOF ) จังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ 2562  ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 
2562  พบว่า ร้อยละของประชากรไทยแต่ละพ้ืนที่บริการของทุกอ าเภอ ในจังหวัดล าพูน  ได้รับการบริการตรวจ
คัดกรองโรคในกลุ่มเสี่ยงตามตัวชี้วัด  มีการประเมินสุขภาพ และมีการติดตามออกตรวจเยี่ยมตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
คงเหลือแต่ร้อยละสะสมความครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ในสตรี 30 -60 ปี และร้อยละเด็กอายุ
9 , 18 , 30 , 42 เดือน ได้รับการประเมินพัฒนาการและพบเด็กสงสัยล่าช้า ที่ยังมีผลการด าเนินการตรวจคัด
กรองตามตัวชี้วัดไม่ได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด จึงขอให้อ าเภอที่มีผลการด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมาย เร่งด าเนินการ
ตรวจคัดกรอง ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 7 
 

ประธาน   ขอให้พ้ืนที่ที่มีการตรวจคัดกรองต่ ากว่าเป้าหมาย เร่งด าเนินการ เนื่องจากมีผลต่อการ 
จัดสรรงบประมาณ 

 
มติที่ประชุม             รับทราบ  
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        6.8 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ     
      เรื่องที่ 1  การติดตามงานสุขภาพภาคประชาชน เรื่องการรายงานขึ้นทะเบียน 

อาสาสมัครประจ าครอบครัว (อสค.) ของจังหวัดล าพูนได้มีการบันทึกข้อมูลของอาสาสมัครประจ าครอบครัว และมี
การเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการอสค.ไปแล้วคิดเป็นร้อยละ 45.16 ต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด   ขอให้อ าเภอ 
เร่งด าเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ส่วนการอบรม อสม.ครบ 100 % แล้ว  
 

ประธาน   ขอให้ทุกอ าเภอเร่งด าเนินการ 
 

      เรื่องท่ี 2  การด าเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) และการพัฒนา 
คุณภาพรพ.สต.ติดดาว ปีงบประมาณ 2562 จังหวัดล าพูนมีอ าเภอผ่านเกณฑ์การประเมินระดับ 3 ทุกแห่ง และมี
การน าเสนอผลการด าเนินงานและติดตามประเมินรับรองมาตรฐานสถานบริการระดับจังหวัด  การด า เนินงาน
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) และการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลติดดาว(รพ.สต.ติด
ดาว 5 ดาว) ตามก าหนดการจังหวัดจะออกตรวจเยี่ยมเสริมพลังรพ.สต.ทุกอ าเภอ ในเดือนมิถุนายน 2562  
ส าหรับการน าเสนอผลการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) ในที่ประชุมหัวหน้าส่วนระดับจังหวัด
ล าพูนทุกเดือน ยังคงเหลือแต่อ าเภอทุ่งหัวช้างแห่งเดียว  
 

ประธาน   ให้เตรียมเรื่องปัญหาหมอกควัน น าเสนอในระดับจังหวัด เนื่องจากเป็นประเด็นที่ส าคัญ 
 

      เรื่องท่ี 3  การประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เขตสุขภาพที่1 ในวันที่ 7  
มิถุนายน 2562  ณ วิทยาพยาบาล จังหวัดเชียงใหม่  ของจังหวัดล าพูนได้รับโควตาเข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ จ านวน 
25 - 30 คน จึงขอให้แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมให้สสจ.ล าพูน ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562  
 

                        เรื่องที่ 4 การอบรมเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย และจิตอาสา
พระราชด าริ โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904  ให้แก่ ข้าราชการ  ลูกจ้าง  บุคลากร  และอสม. ในสังกัด
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 
ต าบลป่าสัก อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน เป้าหมายจ านวน 500 คน และมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด จ านวน 750 คน 
เกินเป้าหมาย ทางวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904  ฝากขอบคุณผู้เข้าร่วมอบรมและขอขอบพระคุณผู้บริหาร 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ  
 

6.9  กลุ่มงานทันตสาธารณสุข        
       เรื่องท่ี 1  สรุปประชุมการติดตามและสนับสนุนการจัดการข้อมูลสุขภาพช่องปาก   

ที่มีปัญหาในระดับอ าเภอ ของอ.เมืองล าพูน/เวียงหนองล่อง และอ.ลี้ ซึ่งจังหวัดมีประเด็นส าคัญคือได้รับมอบหมาย
การใช้โปรแกรมวิเคราะห์ปัญหาในช่องปาก ในระดับอ าเภอ พบว่าแต่ละอ าเภอสามารถน าไปวิเคราะห์และแก้ไข
ปัญหาในรายอ าเภอได้ ท าให้เห็นภาพที่ชัดเจน และมีการค้นหาฟันผุ  มีแนวโน้มพบฟันผุลดลง แต่ยังพบว่ายังมี
โรงพยาบาลบางแห่ง มีห้องท างานทันตกรรม ทีม่ีระบบระบายอากาศยังไม่พร้อมเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ 
 

ประธาน   ให้น าข้อมูลการจัดสรรงบประมาณอุปกรณแ์ละบุคลากรไปใช้ในการด าเนินงาน 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ  
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6.10 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล   ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 

6.11 กลุ่มงานอนามัยส่ิงแวดล้อมและอาชีวอนามัย อยู่ในวาระสืบเนื่อง 
 

6.12 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิตและยาเสพติด  
                                    เรื่องที่  1  แจ้งการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมพนักงานขับรถปฏิบัติการฉุกเฉิน 
การแพทย์ และรถพยาบาล  จังหวัดล าพูน รายละเอียดตามหนังสือที่แจ้งให้ทุกแห่งทราบแล้ว และผอก.รพ.แม่ทาได้
สอบถามเรื่องความครอบคลุมของความคุ้มครองของพนักงานขับรถ 

ประธาน   ให้น าไปปรึกษาในที่ประชุมกลุ่มย่อย                                                                           

มติที่ประชุม             รับทราบ  

            6.13  กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก             
                  เรื่องที่ 1 แจ้งการอบรมโครงการส่งเสริมการอบรมผู้ช่วยแพทย์แผนไทย หลักสูตร       

330 ชั่วโมง ใช้ระยะเวลาการเรียนจ านวน 44 วัน เป้าหมายอสม.ทุกอ าเภอๆละ 3 คน รวมทั้งหมดจ านวน 33 คน 
สถานทีจ่ัดอบรม ณ ศูนย์เฉลิมพระเกียรติป่าซาง ตามท่ีแจ้งให ้ยังอยู่ระหว่างด าเนินการขออนุมัต ิ
 
มติที่ประชุม             รับทราบ   
 
ระเบียบวาระท่ี 7   เรื่องอ่ืน ๆ           ไม่มีเรื่องแจ้ง       
     
เลิกประชุมเวลา   16.30  น.  

 
(ลงช่ือ) ……………………….....     

             (นางกรรณิกา  มะโนวรณ์)                           
     เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน                       

ผู้จดบันทึกการประชุม      
 

 
       (ลงช่ือ) ……………………………               
      (นางบุษบา  อนุศักดิ์)                               
     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ                                    

ผู้ตรวจรายงานประชุม                                                                   
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