
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
ครั้งที ่7/ 2562  ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 

วันพุธที ่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562   
ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 

……………………………………. 
รายช่ือผู้มาประชุม 
1. นายวิทยา  พลสีลา   รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน 
2. นายสุริยพงณช์         สุริยะพงฑากุล             นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน 
3. นายสมาน               พรวิเศษศิริกุล               นวก.สาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านบริการทางวิชาการ 
4. นายจิระ  วิภาสวงศ ์  เภสัชกรเชี่ยวชาญ 
5. นายพงษ์ศักดิ์  โสภณ   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน 
6. นายธวชัชัย  ฉันทวุฒินันท์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าซาง 
7. นางอัจฉรา  ตันอตุม์   (แทน) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลี้ 
8. นายเกรียงศักดิ์ ลือกำลัง    (แทน) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง 
9. นายสันทัด  ทองพรรณ  (แทน) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านโฮ่ง 
10. นางสมสกุล  เกียรติอนันต์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านธิ  
11.นายสันต ิ   วงศ์ฝั้น     ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ทา 
12.นายชินพันธ ์  เลือดนักรบ  (แทน) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงหนองล่อง 
13.นายเนตร  พงษ์ตุ้ย   สาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูน 
14.นายโรม  ชนะเดช   สาธารณสุขอำเภอเวียงหนองล่อง 
15.นายศรีพรหม  กาสกลู   สาธารณสุขอำเภอป่าซาง 
16.นายธวชัชัย      รัตนไพบูลย์วิทย์  สาธารณสุขอำเภอทุ่งหัวช้าง 
17.นายโยธิน  จันทร์ทิพย์  สาธารณสุขอำเภอแม่ทา 
18.นางพรนิภา  ท้วมผึ้ง   (แทน) สาธารณสุขอำเภอบ้านธิ 
19.นายวันชัย  รัตนพรม  รก. สาธารณสุขอำเภอบ้านโฮ่ง 
20.นายพงศกร ตันติวรางกูร                 รก.สาธารณสุขอำเภอลี้ 
21.นายโภคิน  ศักรินทรกุล  (แทน) หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ รพ.ลำพูน 
22.นางบุษบา  อนุศักดิ์   รก.หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
23.นางณัฐดา         วิเศษสรรค์  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
24.นางพวงผกา  สุริวรรณ    หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
25.นางอินทริยา  อินทพันธุ์  หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 
26.นางบุญทิน  จิตร์สบาย  หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
27.นายเจริญ   สิทธิโรจน ์  หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ 
28.นางพิมภาวรรณ เขยะตา   (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
29.นางละมัย  สิทธิโรจน ์  หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ   
30.นายธาน ี  ศรีวงค์วรรณ  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
31.นายปิยะดนัย     สุธีพงศ์พันธ์  หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
32.นางผ่องศรี  อุปละ   หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
33.ส.ต.ต.วิชฌ์พล พรมสวัสดิ์  หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ 
34.นางธีรานันท์  ศรีมุก   (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยฯ 



 
 

 

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการ 
1. นางดารา                เรือนเป็ง                รก.นวก.สาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านส่งเสริมพัฒนา 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางนุชร ี  จันทร์เอี่ยม  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 
2. นางพัชรี  วีระพันธุ์   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
3. นายศุภกฤษณ์ เสวะกะ   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
4. นายสุรสิทธิ ์  ธนปารวงค ์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
5. นางพรรณปณพร กันสูทธิ   นักจัดการงานทั่วไป 
6. นางสุรางค์  หมื่นกัณฑ์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
7. นางสุวิมล  ทิพย์ชมภู  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
8. นายณรงค์เดช  นันตาเวียง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
9. นางสาวอรวรรณ ร่มป่าตัน  นักวิชาการสาธารณสุข 
10.นายวิเชียร  ปิงชัย   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
11.นายณรงค์ฤทธิ์ สายมณี    นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
12.นางกาญจนา  ศรีไว   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
13.นางกรรณิกา          มะโนวรณ์               เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 
14.นางสมพิศ              อิ่นอ้าย                       นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
                  
เริ่มประชุม  เวลา 13.00 น. 
 
ระเบียบวาระพิเศษ  
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

เรื่องท่ี 1 วันที่ 28  กรกฎาคม 2562  เป็นวันสำคัญ๕อเป็นวันเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน 
โอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10  
มีการจัดกิจกรรมสำคัญของกระทรวงสาธารณสุข โดยจัดกิจกรรมที่ส่วนกลาง   ส่วนจังหวัดลำพูน มีกิจกรรมหลักสำคัญ 
จำนวนประมาณ 5 กิจกรรม ที่ต้องดำเนินการ  ขอความร่วมมือให้หน่วยงานโรงพยาบาลลำพูน/สาธารณสุขอำเภอ
เมืองลำพูน /เจ้าหน้าที่ของกลุ่มงานในสสจ.ลำพูน และเจ้าหน้าที่พ้ืนที่ใกล้เคียง ส่งทีมเข้าร่วมกิจกรรมด้วย   

 

 เรื่องท่ี 2 ครม.การจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ มีนายอนุทิน ชาญวีรกูล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
พรรคภูมิใจไทย เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และนายสาธิต ปิตุเตชะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรค
ประชาธิปัตย์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายสำคัญที่มีการเปลี่ยนแปลงและจะต้องดำเนินการ
อย่างเร่งด่วน คือ 

1. เรื่องการใช้กัญชา ทางการแพทย์  
2. การพัฒนาและยกระดับ อสม. การสำรวจเรื่องการจัดทำบัตรสมาร์ทการ์ด  
3. โครงการ To be number one  

 
 



 
 

 

 โครงการ To be number one ได้แต่งตั้งให้หม่อมหลวงนายแพทย์สมชาย จักรพันธุ์  
เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรี และให้ดำเนินการ ดังนี้ 

การประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี 2562  
จังหวัดลำพูนไดข้อรับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ และในวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 จะมีการประชุมเพ่ือซักซ้อม
การนำเสนอผลการดำเนินงาน ซึ่งสำนักงานก.พ.ร. คณะกรรมการมีกำหนดการตรวจประเมินพ้ืนที่ขั้นตอนสุดท้ายของ
การประเมินรางวัลเลิศรัฐ ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562  ขอให้หัวหน้าส่วนราชการและผู้เกี่ยวข้องได้ร่วมกันนำเสนอ
และตอบข้อซักถามต่อคณะกรรมการโดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งมีประเด็นหลักสำคัญที่จะนำเสนอเพ่ือขอรับการประเมิน 
4 ประเด็น  ได้แก่ 1) การบริหารจัดการขยะมูลฝอย ที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุข คือการกำจัดขยะติดเชื้อ 2) การ
พัฒนาและแก้ไขปัญหาลำไย 3) นวัตกรรม 4) การพัฒนาคุณภาพชีวิต  ซึ่งมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุข คือการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับอำเภอ สังคมผู้สูงอายุ Long Term Care  

 

 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6 ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562                    
 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6 ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562                   
 

ระเบียบวาระท่ี 3    เรื่องสืบเนื่อง             ไม่มีเรื่องแจ้ง
   
ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่องแจ้งเพื่อพิจารณา  
 

ระเบียบวาระท่ี 5       เรื่องแจ้งเพื่อทราบของ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน / นักวิชาการ
สาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านส่งเสริมพัฒนา / นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้าน
บริการทางวิชาการ/ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพู น / เภสัชกรเชี่ยวชาญ /
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน / สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ / หน่วยงานอ่ืน 
 

5.1 เรื่องของนายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน          ไม่มีเรื่องแจ้ง       
     

5.3 เรื่องของรก.นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา    ไม่มีเรื่องแจ้ง       
         

5.3 เรื่องของโรงพยาบาลลำพูน            
      เรื่องที ่1 การปรับเกลี่ยเงินกันระดับจังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ 

จังหวัดลำพูน ทางเขตสุขภาพที่1 ไดมี้ดำเนินการดังนี้ 
1. สนับสนุนตาม Performance ของหน่วยบริการ โดยสอดคล้องกับผลงานบริการที่ดี 

(Product Activity) และประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังของหน่วยบริการ และมีการจัดสรรเงินกันระดับ
จังหวัดให้จังหวัดลำพูน จำนวน 1,235,637 บาท ตามเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว  

2. สนับสนุนเงินเพ่ิมพิเศษ กรณีโรงพยาบาลชุมชนรับส่งต่อผู้ป่วยในจากโรงพยาบาลลำพูน  
มีการจัดสรรและโอนเงินให้แล้ว จำนวน 5 แสนบาท คงเหลือเงินงบประมาณ ของไตรมาสที่ 3 และจะจัดสรรเงินให้
ตามสัดส่วนการให้บริการของหน่วยบริการ ขอมติที่ประชุมเห็นชอบการจัดสรรตามผลงานประมาณการ 
 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ 



 
 

 

 

3. LAB ของหน่วยบริการที่รับฟอกไต สำหรับผู้ป่วยสิทธิ UC พบปัญหา ได้แจ้งให้หน่วย 
งานต้นสังกัดตรวจสอบ Lab ซ่ึงยังพบว่ามีการส่งเบิกเงินค่าบริการและไดส้่งคืนให้หน่วยบริการดำเนินการแก้ไข จึง
ขอให้จังหวัดทำหนังสือแจ้งหน่วยบริการทราบด้วย 
 

4. การจัดสรรเงินประกันสังคม ของแต่ละหน่วยบริการจังหวัดลำพูน ตามตัวชี้วัด  
ขอมติ ที่ประชุมเห็นควรมีการจัดสรรเงินงบประมาณให้หน่วยบริการ เดือนต่อเดือน ทุกวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 
และมอบให้กลุ่มงานประกันสุขภาพทำหนังสือแจ้งกำหนดการจัดสรรเงินงบประมาณให้หน่วยบริการทุกแห่ง 
 

มติที่ประชุม    เห็นชอบให้จัดสรรเดือนต่อเดือนทุกวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 
 

5. การตามจ่ายชำระหนี้เงินคงค้างจ่ายโรงพยาบาลลำพูน ขอให้โรงพยาบาลชุมชน  
ดำเนินการชำระหนี้ให้โรงพยาบาลลำพูนด้วย 
 

ประธาน   ขอให้ทำตามข้อตกลงและหารือกัน 
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

5.4 เรื่องของเภสัชกร เชี่ยวชาญ        
      เรื่องท่ี 1 เรื่องกัญชา  ขอให้ดำเนินการดังนี้ 

1. โรงพยาบาล และรพ.สต. ที่จะเปิดให้บริการการรกัษาผู้ป่วยด้วยกัญชา  
จะต้องมีแพทย์และเภสัชกรควบคุมการใช้ยากัญชา และแนวทางการรักษาจะต้องขออนุญาตมีไว้ในครอบครองการ
ใช้ยาเสพติด พร้อมที่จะรักษาและจ่ายยากัญชาที่ชัดเจน โดยแพทย์และเภสัชกรจะต้องผ่านการอบรม และต้องมี
ใบสั่งยาการใช้ยาตามโปรแกรม ซึ่งทางกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ จะจัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับข้อกฎหมายและองค์
ความรู้ในการใช้กัญชา  

2. กำชับเฝ้าระวังผู้ป่วย ให้มีการซักประวัติ เรื่องการใช้กัญชา เนื่องจากมี 
อาการคล้ายผู้ป่วย Stoke 
 

ประธาน          ให้โรงพยาบาลชุมชนและสาธารณสุขอำเภอ สำรวจข้อมูลจำนวน แพทย์  เภสัชกร  
และแพทย์แผนไทย เพื่อเข้ารับการอบรมการเตรียมความพร้อมของสถานบริการในการ
ให้บริการรักษาผู้ป่วยด้วยกัญชา 

 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

5.5 เรื่องของโรงพยาบาลชุมชน       
      โรงพยาบาลชุมชนป่าซาง 
      เรื่องที่ 1 การเปิดบริการ X-ray computer ของจังหวัดลำพูน  
 
1. การต่อรองราคาค่าบริการ X-ray computer กับ บริษัทศรีมา เมดริก 

สามารถเจรจาต่อรองเพ่ือลดราคาได้ จาก 1,500 บาท เหลือ 1,400 บาท 
   2.  การให้เปิดบริการ X-ray computer ของจังหวัดลำพูน มีให้บริการที่ 
โรงพยาบาลลำพูนและโรงพยาบาลป่าซาง  สำหรับผู้ป่วยที่ไปรับบริการในส่วนของโรงพยาบาลป่าซางจะมีการลด
ราคาการให้บริการ CT ให้ผู้ป่วยรายละ 100 บาท 



 
 

 

 

ประธาน ขอให้วิเคราะห์ข้อมูลและส่งต่อให้สมเหตุสมผล มอบให้กลุ่มงานประกันสุขภาพ  
                              วิเคราะห์ข้อมูลและหารือกันระหว่างหน่วยบริการ และมอบหมายให้กลุ่มงานประกัน

สุขภาพแต่งตั้งคณะทำงานเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลของจังหวัด เรื่องการตรวจสอบข้อมูลที่
สมเหตุสมผล 

  
มติที่ประชุม   รับทราบ 

 
5.6 เรื่องของสาธารณสุขอำเภอ     ไม่มีเรื่องแจ้ง                              

 
5.7 เรื่องของหน่วยงานอ่ืน     ไม่มีเรื่องแจ้ง                         

 
ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องแจ้งของกลุ่มงาน   

6.1  กลุ่มงานบริหารทั่วไป   
         เรื่องท่ี 1 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ข้อมูล ณ วันที่ 23  กรกฎาคม 2562 งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด จำนวน 75,139,573.25 บาท  มีการ
เบิกจ่ายไปแล้ว จำนวน 65,485,404.76 บาท คิดเป็นร้อยละ 87.15 เกินเป้าหมาย  คงเหลือเงินงบประมาณ 
จำนวน 9,654,168.47 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.85  เป้าหมายการเบิกจ่าย ณ 31 สิงหาคม 2562 การ
เบิกจ่ายภาพรวมต้องได้มากกว่าร้อยละ 97 

งบลงทุน รวมเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน 16,511,900 บาท    
มีการเบิกจ่าย จำนวน 16,252,956.63 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.43  คงเหลือรอการเบิกจ่าย  258,943.37 บาท       
คิดเป็นร้อยละ 1.57 เกินเป้าหมาย เป้าหมายการเบิกจ่ายไตรมาส3 ต้องมากกว่าร้อยละ 65 คงเหลือเฉพาะงบเบิก
แทนกันกรมชลประทาน 

งบเงิน อุดหนุน  รวมเงินงบประมาณ ที่ ได้ รับการจัดสรร จำนวน 
2,591,679.25 บาท  มีการเบิกจ่าย จำนวน 2,483,551.25 บาท  คิดเป็นร้อยละ 95.83  คงเหลือรอการ
เบิกจ่าย จำนวน 108,128 บาท คิดเป็นร้อย 4.17 คงเหลือโครงการพยาธิใบไม้ตับ/โครงการหลวง และ
งบอุดหนุนพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

สรุปผลการเบิกจ่ายเงินประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ 
หน่วยงานย่อย-เฉพาะที่ เบิกจ่ายจากระบบ GFMIS แล้ว  สรุปข้อมูล  ณ  วันที่  23 กรกฎาคม 2562  รวมเงิน
งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร จำนวน  2,400,000.00 บาท  มีการเบิกจ่ายใช้ไป จำนวน 1,931,390.67 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 80.47  คงเหลือรอการเบิกจ่าย จำนวน 468,609.33.บาท คิดเป็นร้อย 19.53 สำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอที่มีการเบิกจ่ายน้อยสุด คือสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูน  ต่ำกว่าเป้าหมายขอให้เร่งรัด
ดำเนินการเบิกจ่าย โดยให้ถือปฏิบัติตามแนวทางการเบิกจ่ายทีท่างกลุ่มงานบริหารงานทั่วไปไดแ้จ้งไปแล้ว  
 

                                สรุปผลการเบิกจ่ายเงินครุภัณฑ์-งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณ ี
ฉุกเฉินหรือจำเป็น ทั้งหมดจำนวน 9 รายการ  ยังคงเหลือรายการเครื่องปั่นฮีมาโตคริต และรายการเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ
ขนาดใหญ่  อยู่ระหว่างส่งมอบและรอการพิจารณาอุทธรณ์    

      เรื่องท่ี 2 แจ้งเอกสารความคืบหน้าการดำเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ อสม.
และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดลำพูน ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 (วันที่ 21 มิ.ย. 62 – 22 ก.ค. 62)  
ตามรายละเอียดเอกสารหมายเลข 1 ดังนี้                                          



 
 

 

1. สมาชิก          2. เงินดำเนินการและเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า                                               
ยอดยกมาจากเดือนก่อน     11,347  ราย         ยอดยกมาจากเดือนก่อน 2,109,271.43   บาท              

      สมาชิกเสียชีวิต               11   ราย        รับเพิ่ม        720,250.01   บาท   
      สมาชิกเข้า                        198   ราย        จ่ายไป                         709,823.00   บาท                          
      ลาออก                                -    ราย        คงเหลือยกไป              2,119,698.44   บาท    
      สมาชิกคงเหลือยกไป          11,534  ราย         
   
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

6.2  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  
       เรื่องที่ 1  สรุปข้อสั่งการของผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่1 จากการตรวจราชการ

และนิเทศงาน กรณีปกติ จังหวัดลำพูน รอบท่ี 2 ปีงบประมาณ 2562                                             
 

ประธาน   ให้แต่ละฝ่ายทีร่ับผิดชอบ สรุปข้อมูลและนำเสนอที่ประชุม กวป. ครั้งต่อไป 
 

           เรื่องที่ 2 สรุปผลการประชุม COPD จังหวัดลำพูน ในกลุ่มเสี่ยงอายุ 40 ขึ้นไป 
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562  ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลสาขาลำพูน ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน  
ได้ข้อสรุป คือจังหวัดลำพูนจะมีการทดลองทำคลินิก EACC ( Easy Asthma & COPD Clinic ) อย่างเป็นรูปธรรม
ในโรงพยาบาลสาขาลำพูน ในปีงบประมาณ 2562 – 2563 โดยจะมีการใช้เครื่องวัดสมรรถนะปอด Spirometer 
และ Peak Flow ในกลุ่มเสี่ยงอายุ 40 ขึ้นไป 
 

ประธาน ขอให้ทุกพ้ืนที่ดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งพบว่ามีปริมาณการใช้เครื่องวัดสมรรถนะของ
ปอดเพ่ิมข้ึน และมีอัตราการป่วยลดลง 
       เรื่องท่ี 3  ขอขอบพระคุณผู้บริหารและเจ้าหน้าที ่ ของหน่วยบริการ จังหวัดลำพูน  

ที่ให้ความร่วมมือจัดเตรียมข้อมูลและสถานที่ ในการรับการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ  รอบที่ 2 
ปีงบประมาณ 2562 จังหวัดลำพูน และผ่านไปด้วยดี ซึ่งจังหวัดจะนำข้อมูลไปจัดทำแผนปฏิบัติการของปีต่อไป 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ        
 

6.3  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
       เรื่องท่ี 1  เชิญชวนออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส      

มหามงคลวันเฉลิมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 
ด้วยท่าคีตะมวยไทย 10 ท่า ออกกำลังกาย เพ่ือสุขภาพ ของจังหวัดลำพูนมีการดำเนินการที่อำเภอลี้  จึงขอความร่วมมือ
หน่วยบริการนำกิจกรรมการออกกำลังกายดังกล่าวในหน่วยงานและหน่วยงานในพ้ืนที่ด้วย    
 

       เรื่องท่ี 2  โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิต จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 2  
เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ ที่ว่า
การอำเภอป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ขอขอบคุณ คป.สอ.ป่าซาง และคณะเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 



 
 

 

ทีเ่ข้าร่วมกิจกรรม และมีกำหนดการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิต ครั้งที่ 3 ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 
2562 ณ ที่ว่าการอำเภอลี้ อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน  ขอให้คป.สอ.ลี้และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการด้วย                                                   
 

มติที่ประชุม  รับทราบ    
 

6.4  กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ  
          เรื่องท่ี 1  สถานการณ์โรคติดต่อทางระบาดวิทยา จังหวัดลำพูน 

       1. โรคชิคุนกุนยา  สถานการณ์โรคปวดข้อยุงลาย จังหวัดลำพูน ข้อมูล ณ (วันที่ 1 
มกราคม – 23 กรกฎาคม 2562) พบผู้ป่วยกระจายในพ้ืนที่ 6 อำเภอ คืออำเภอเมืองลำพูน /ป่าซาง / แม่ทา / 
ทุ่งหัวช้าง / เวียงหนองล่อง และอำเภอบ้านโฮ่ง รวม 19 ตำบล 31 หมู่บ้าน อำเภอที่พบผู้ป่วยใหม่สูงสุดในรอบ
สัปดาห์มีจำนวน 24 หมู่บ้าน คืออำเภอป่าซาง รองลงมาคืออำเภอเมืองลำพูน  แม่ทา  เวียงหนองล่อง บ้านโฮ่ง 
และอำเภอทุ่งหัวช้าง  เน้นย้ำมาตรการ 5 ป 1 ข  และขอความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังควบคุมโรค 

       2. ไข้เลือดออก สถานการณ์ไข้เลือดออก จังหวัดลำพูน  ข้อมูล ณ (วันที่ 1 
มกราคม – 22 กรกฎาคม 2562) ระดับประเทศ พบผู้ป่วย จำนวน 55,699 ราย  อัตราป่วย 82.07 ต่อแสน
ประชากร  พบเสียชีวิต จำนวน 65 ราย อัตราตาย 0.10  ต่อแสนประชากร ซ่ึงจังหวัดลำพูนมีการเฝ้าระวังหมู่บ้าน
ที่มีพ้ืนที่เสี่ยงการระบาดต่อเนื่องเกินกว่า 4 สัปดาห์  จัดเป็นอันดับที่ 77 ของประเทศ  และเป็นอันดับที่ 8 ของเขต
สุขภาพที่1  พบผู้ป่วย จำนวน 60 ราย  อัตราป่วย 14.78  ต่อแสนประชากร พบผู้ป่วยสูงสุดที่อำเภอลี้  อัตรา
ป่วย 44.51  รองลงมาคืออำเภอเวียงหนองล่อง อัตราป่วย 39.78 จังหวัดที่พบผู้ป่วยสูงสุดคือจังหวัดเชียงราย 
อัตราป่วย 101.71 ต่อแสนประชากร รองลงมาคือจังหวัดลำปาง อัตราป่วย 50.29 ต่อแสนประชากร 
 

ประธาน   ให้หน่วยงานเน้นย้ำเรื่องการควบคุมป้องกันโรคและประสานหน่วยงานในพ้ืนที่ 
 

มติที่ประชุม             รับทราบ 
 

  เรื่องท่ี 2  การดำเนินงานป้องกันควบคุมวัณโรค จังหวัดลำพูน ข้อมูล ณ วันที่ 26  
กรกฎาคม 2562 ตามนโยบาย คือค้นให้พบ จบด้วยหาย พัฒนาระบบและเครือข่าย นโยบายมุ่งมั่น สร้างสรรค์
นวัตกรรม โดยพบว่ามีการคัดกรองผู้ป่วยวัณโรค 7 กลุ่มหลัก โดยวิธี CXR เขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 
คิดเป็นร้อยละ 76.97 และของจังหวัดลำพูนได้มีการคัดกรองผู้ป่วยวัณโรค  คิดเป็นร้อยละ 92.50  จำนวนผู้ป่วย
ที่ขึ้นทะเบียนตามตัวชี้วัด PA แยกรายอำเภอ คิดเป็นร้อยละ 43.44 ตามเป้าหมาย 156 ราย ต่อแสนประชากร 
เท่ากับจำนวน 633 ราย  สรุป ความก้าวหน้าการดำเนินงานตาตัวชี้วัด PA  จังหวัดลำพูนพบผู้ป่วย จำนวน 53 
ราย กำลังรักษา 9 ราย  รักษาหาย 25 ราย  รักษาครบ 15 ราย  และเสียชีวิต 4 ราย  คิดเป็นร้อยละ 7.5 ซึ่ง
เป้าหมายของPA ของเขตสุขภาพที่1 จะต้องคัดกรองได้ร้อยละ 85 และผู้ตรวจราชการให้ติดตามผู้ป่วยวัณโรคอย่าง
ต่อเนื่องในกลุ่มผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง  
 

ประธาน   ขอให้สาธารณสุขอำเภอ เน้นย้ำให้รพ.สต.เห็นความสำคัญและติดตามผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง 
 
มติที่ประชุม             รับทราบ 
 



 
 

 

6.5  กลุ่มงานนิติการ      ไม่มีเรื่องแจ้ง                              
    

6.6  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข    ไม่มีเรื่องแจ้ง                              
   

6.7  กลุ่มงานประกันสุขภาพ    
       เรื่องท่ี 1  รายงานสถานการณ์และการควบคุมกำกับติดตาม ด้านการเงินการคลัง 

ของหน่วยบริการ จังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ  2562 ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ข้อมูล ณวันที่ กรกฎาคม
2562  พบว่า มีโรงพยาบาลป่าซาง สภาวะวิกฤติ ระดับ 4  และมีการใช้เงินบำรุงมาก  รายละเอียดตามเอกสาร  
  

        เรื่องท่ี 2  การตามหนี้ค้างของโรงพยาบาลลำพูน จากโรงพยาบาลชุมชน จังหวัด 
ลำพูน  สรุปข้อมูลจากการประชุมคณะกรรมการ CFO จังหวัดลำพูน  รายละเอียดตามเอกสารที่แจกท่ีประชุม 
 

ประธาน   ให้นำเรื่องเข้าที่ประชุมของเขตสุขภาพท่ี1 
 

มติที่ประชุม             รับทราบ  
 
        6.8 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ       

      เรื่องที่ 1  การขึ้นทะเบียน อสค. จังหวัดลำพูน ปงีบประมาณ 2562 เป้าหมาย จำนวน   

10,880 ราย  พบว่าอำเภอที่มีผลงานบนัทึกข้อมูล อสค. ต่ำ  คืออำเภอเมืองลำพูน  ขอให้เร่งดำเนินการติดตามผลงาน
สุขภาพภาคประชาชน  

     เรื่องท่ี 2  การเยี่ยมสำรวจ HA จังหวัดลำพูน  ยังมีอีกหลายโรงพยาบาลทีไ่มไ่ด้รับการ 
ประเมินครบตามเกณฑ์ท่ีกำหนด  ซึ่งกระบวนการตรวจเยี่ยมประเมินรับรองคุณภาพโรงพยาบาลจะเสร็จสิ้น ภายใน
วันที่ 31 สิงกหาคม 2562 จึงขอให้โรงพยาบาลเตรียมรับการประเมินรับรองคุณภาพจากหน่วยงานส่วนกลางด้วย 
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 7 
 

     เรื่องท่ี 3  การจัดทำบัตรสมาร์ทการ์ด ของอสม. จังหวัดลำพูน ในระดับประเทศ 
จังหวัดลำพูนจัดอยู่อันดับที่ 64  คงเหลือ 170 ราย ขอให้อำเภอตรวจสอบการจัดทำบัตรสมาร์ทการ์ด โดยขอให้
หน่วยงานพ้ืนที่ช่วยประสานงานกับธนาคารที่ตรวจสอบสิทธิเพ่ืออำนวยความสะดวกให้ อสม.ด้วย ซึ่งตามนโยบาย
ของรัฐบาล จะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนให้ อสม. สูง แต่ต้องผ่านการอบรมแพทย์แผนไทย 

 

ประธาน   ขอให้ทุกอำเภอติดตามข้อมูลและอำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน 
 

6.9  กลุ่มงานทันตสาธารณสุข       ไม่มีเรื่องแจ้ง 
    

6.10 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล    ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 

6.11 กลุ่มงานอนามัยส่ิงแวดล้อมและอาชีวอนามัย   
        เรื่องท่ี 1  การลดงดใช้พลาสติก จังหวัดลำพูน “คนลำพูนร่วมใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 

ลดรับ ลดให้ ลดใช้พลาสติก และงดใช้หลอดพลาสติก” โดยมีหน่วยงานจังหวัดลำพูนได้มีการลงนามความร่วมมือ 
(MOU) ในวันที่ 7 มิถุนายน 2562  เป้าหมายจังหวัดลำพูน ดำเนินการมาตรการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบ 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ จังหวัดสะอาด  



 
 

 

เริ่มปีงบประมาณ 2560 ผลจากการรณรงค์ “สำพูนปลอดขยะเปียก” 
ปีงบประมาณ 2561  ดำเนินการต่อยอดและผลจากการรณรงค์ ลำพูนร่วมกัน ลด ละ เลิกการใช้โฟม

บรรจุอาหาร  “ลำพูนเมืองสะอาด ปราศจากโฟม” 
ในปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการต่อเนื่องและรณรงค์ให้ทุกวันพุธ เป็นวันเพื่อสิ่งแวดล้อม Green Day 
 

จึงขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยบริการ ร่วมกันเก็บและคัดแยกขยะ ณ แหล่งกำเนิดต้นทางตามหลัก 3 Rs 
คือ Reduce ใช้น้อย , Reuse ใช้ซ้ำ และ Recycle นำกลับมาใช้ใหม่  งดใช้น้ำดื่มชนิดถ้วยพลาสติก  ให้ความรู้ใน
การเก็บและคัดแยกขยะประเภทต่าง ๆ ,จัดภาชนะการคัดแยกขยะที่เหมาะสม,ดำเนินการจัดการขยะพลาสติก ตาม
เป้าหมาย ตามแผนฯ  ตามข้อตกลงของจังหวัดอย่างต่อเนื่อง รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 8 
 
มติที่ประชุม             รับทราบ  
 

6.12 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิตและยาเสพติด  
        เรื่องท่ี 1  แจ้งสถานที่ติดตั้งเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) ตามท่ีจังหวัด 

ลำพูนได้รับการจัดสรรเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ AED จากสภากาชาดไทย จำนวน 10 เครื่อง และทาง
สำนักงานจังหวัดลำพูนได้พิจารณาคัดเลือกสถานที่ติดตั้งเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ AED ในที่ประชุมกวป. 
เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 จึงขอให้เตรียมความพร้อมสถานทีแ่ละเจ้าหน้าที่ด้วย ตามรายละเอียดดังนี้  

1. อำเภอเมืองลำพูน    จำนวน   3  เครื่อง  สถานที่ติดตั้ง  3 จุด 
2. อำเภอแม่ทา   จำนวน   1  เครื่อง 
3. อำเภอบ้านโฮ่ง   จำนวน   1  เครื่อง 
4. อำเภอลี้     จำนวน   1  เครื่อง 
5. อำเภอทุ่งหัวช้าง   จำนวน   1  เครื่อง  
6. อำเภอป่าซาง   จำนวน   1  เครื่อง 
7. อำเภอบ้านธิ   จำนวน   1  เครื่อง 
8. อำเภอเวียงหนองล่อง  จำนวน   1  เครื่อง 

 

        เรื่องท่ี 2  การเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายเงินงบประมาณยาเสพติด จังหวัดลำพูน  
ปีงบประมาณ 2562 ขอให้หน่วยบริการดำเนินการเบิกจ่ายให้ได้ตามเป้าหมาย 
 

ประธาน  ให้สรุปรายละเอียดและแจ้งให้หน่วยบริการ 
 

6.13  กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก            ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 
ระเบียบวาระท่ี 7   เรื่องอ่ืน ๆ             
     
เลิกประชุมเวลา   14.30  น.  

(ลงช่ือ) ……………………….....   (ลงช่ือ) ……………………………               
         (นางกรรณิกา  มะโนวรณ์)                               (นางบษุบา  อนุศักดิ)์                                           
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน               นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ                                               
           ผู้จดบันทึกการประชุม                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม   


