
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
ครั้งที ่7/ 2563 ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 

วันอังคารที ่ 4 สิงหาคม  พ.ศ. 2563 
ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 

……………………………………. 
รายช่ือผู้มาประชุม 
1.  นายวิทยา  พลสีลา            รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน 
2.  นายสุริยพงณช์         สุริยะพงฑากุล             นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน 
3.  นายพงษ์ศักดิ์ โสภณ   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน 
4.  นางสาวอรพินธ์ ใจสุนทร   นวก.สาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ด้านส่งเสริมพัฒนา 
5.  นายสมาน              พรวิเศษศิริกุล              นวก.สาธารณสุขเชี่ยวชาญ ดา้นบริการทางวิชาการ 
6.  นายธวชัชัย             ฉันทวุฒินันท์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าซาง   
7  นายเผ่าพงศ์       สุนทร   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลี้  
8.  นายสันติ            วงศ์ฝั้น   รก.ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ทา  
9.  นางสมสกุล        เกียรติอนันต์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านธิ 
10.นายสันทัด       ทองพรรณ  (แทน) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านโฮ่ง  
๑1.นางสุรึย์        ศรีบุรี   (แทน) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง  
๑2.นางสาวมัลลิกา  โมกขะสมิต  รก. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงหนองล่อง  
๑3.นายเนตร          พงษ์ตุ้ย   สาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูน  
๑4.นายศรีพรหม      กาสกูล   สาธารณสุขอำเภอป่าซาง  
๑5.นายสังวรณ์        ศรีวิชัย   สาธารณสุขอำเภอบ้านธิ  
๑6.นายธวชัชัย     รัตนไพบูลย์วิทย์  สาธารณสุขอำเภอทุ่งหัวช้าง  
๑7.นายโรม            ชนะเดช   สาธารณสุขอำเภอเวียงหนองล่อง  
๑8.นายวันชัย         รัตนพรม  สาธารณสุขอำเภอบ้านโฮ่ง  
๑9.นายโยธิน          จันทร์ทิพย์  สาธารณสุขอำเภอลี้  
20.นายวิเชียร       ปิงชัย   รก.สาธารณสุขอำเภอแม่ทา   
21.นายโภคิน  ศักรินทร์กุล       หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิรพ.ลำพูน 
22.นางณัฐดา  วิเศษสรรค์  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 
23.นางบุษบา  อนุศักดิ์    หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
24.นางพวงผกา  สุริวรรณ    หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
25.นางอินทริยา  อินทพันธุ์  หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ    
26.นายธาน ี  ศรีวงค์วรรณ์  หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
27.นางบุญทิน  จิตร์สะบาย  หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
28.นางสาวฐิติกมล  จันทะระ  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
29.ส.ต.ต.วิชฌ์พล พรมสวัสดิ์  หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ 
30.นายเกรียงไกร ยังฉิม   หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยฯ 
31.นางสาวชรินดา สุธาวา      (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข   
32.นางพัชรี  วีรพันธุ์   (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ    
33.นายปรีชา   เครือธง   (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ 
33.นางพิมภาวรรณ  เขยะตา   รก.หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ                                                                                                           



 
 

 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวอรพินธ์ ใจสุนทร   รก.นวก.สาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านส่งเสริมพัฒนา 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายนิมิตร  อินปั๋นแก้ว  นายแพทย์เชี่ยวชาญ รพ.ลำพูน 
2. น.ส.จุทามาศ            สมชาติ   นายแพทย์เชี่ยวชาญ รพ.ลำพูน 
3. นายมนตรี  อินแสง   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
4. นางวันเพ็ญ  โพธิยอด   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
5. นายสาธิต   เจริญพงษ์  เภสัชกรชำนาญการ   
6. นายณรงค์เดช  นันตาเวียง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
7. นางสุวิมล  ทิพย์ชมภู  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
8. นางสุรางค์               หมืน่กัณฑ์                   นักวชิาการสาธารณสุขชำนาญการ  
9. นางสาวกาญจนา ศรีไว   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
10.นางกรรณิกา          มะโนวรณ์               เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 
11.นางพรนิพา            ท้วมผึ้ง                       เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 
12.นายณรงค์ฤทธิ์         สายมณี                      นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
13.นายยงยุทธ             ปิ่นสกุล                      นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
14.นางสมพิศ              อ่ินอ้าย                       นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
15.นายกฤษฏา            ญาณะพันธ์                  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
       
เริ่มประชุม  เวลา 13.30 น. 
 
ระเบียบวาระพิเศษ     ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
  เรื่องท่ี 1  แจ้งสาเหตุที่เลื่อนกำหนดการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 7/ 2563 ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563  เดิมจากวันศุกร์ที่ 31  
กรกฎาคม 2563  ขอเลื่อนเป็นวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม  พ.ศ. 2563  เนื่องจากทางจังหวัดได้มีการจัดกิจกรรม
เกี่ยวกับวันสำคัญของชาติ และมีผู้บริหารหลายท่านติดราชการ 
 เรื่องที่ 2  การจัดประชุมสรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  เขตสุขภาพที่1 
ประจำปี 2563  ในวันที่ 6 สิงหาคม 2563 ณ จังหวัดเชียงราย ส่วนในวันที่ 7 สิงหาคม 2563 เป็นการสรุปผล
การตรวจราชการของทีมตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2563 จะมีการถ่ายทอดให้พื้นที่ ในระดับอำเภอและตำบล 
ได้ร่วมรับฟัง เพ่ือเตรียมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ประจำปี 2564  
 

เรื่องที่ 3  การจัดประชุมปฐมนิเทศข้าราชการที่ได้รับการบรรจุใหม่ รอบที่1   ปีงบประมาณ  
2563 จังหวัดลำพูน  ในวันที่ 7 – 8  สิงหาคม 2563  ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ซึ่งทางกลุ่มงาน
พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ จะได้นำเรียนชี้แจงให้ทราบอีกครั้ง 
   เรื ่องที่ 4  ในตอนบ่ายของวันนี้ จะมีการจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาการโยก-ย้าย 
ข้าราชการ ทุกระดับ จังหวัดลำพูน ของกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล และการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด 



 
 

 

ของกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ  เพื่อเฝ้าระวังป้องกันโรคโควิด -19 จังหวัดลำพูน เกี่ยวกับการจัดงานลำไย ของหอการค้า
จังหวัดลำพูน /สนามไก่ชน/สนามโคชน ฯลฯ   
 
มติที่ประชุม    รับทราบ 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6 ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563                    

ฝ่ายเลขาฯ ได้นำขึ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์ www.lamphunhealth.go.th เรียบร้อยแล้ว
ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม ๒๕๖3 

 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6 ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563       
              
ระเบียบวาระท่ี 3    เรื่องสืบเนื่อง       ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 
ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่องแจ้งเพื่อพิจารณา         ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 
ระเบียบวาระท่ี 5       เรื ่องแจ้งเพื่อทราบของ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน / นักวิชาการ

สาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านส่งเสริมพัฒนา / นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้าน
บริการทางวิชาการ/  ผู ้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน / เภสัชกรเชี ่ยวชาญ /
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน / สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ / หน่วยงานอ่ืน 
 
5.1 เรื่องของนายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน        ไม่มีเรื่องแจ้ง       
 
5.3 เรื่องของรก.นวก.สาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา        ไม่มีเรื่องแจ้ง       

 
5.4 เรื่องของนวก.สาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านบริการทางวิชาการ       ไม่มีเรื่องแจ้ง       
 
5.3 เรื่องของโรงพยาบาลลำพูน         ไม่มีเรื่องแจ้ง                        

         
4.4 เรื่องของโรงพยาบาลชุมชน         ไม่มีเรื่องแจ้ง                        

   
5.6 เรื่องของสาธารณสุขอำเภอ          ไม่มีเรื่องแจ้ง                        

     
5.7 เรื่องของหน่วยงานอ่ืน         ไม่มีเรื่องแจ้ง                         

 
ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องแจ้งของกลุ่มงาน   

6.1  กลุ่มงานบริหารทั่วไป   
         เรื่องที่ 1 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ข้อมูล
จากระบบ GFMIS  ณ วันที ่ 3 สิงหาคม 2563  ของจังหวัดลำพูน งบประมาณที่ ได้รับการจัดสรร จำนวน 



 
 

 

63,929,719.00 บาท มีการเบิกจ่ายแล้วจำนวน 52,907,711.73 บาท (ร้อยละ 82.76) เป้าหมายการเบิก
จ่ายเงิน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 มากกว่าร้อยละ 92  ซึ่งผลการเบิกจ่ายในภาพรวมของสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดลำพูน ยังต่ำกว่าเป้าหมาย ขอให้เร่งดำเนินการ รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1 ดังนี้ 

- งบดำเนินงาน งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน 55,135,060.00 บาท
เบิกจ่ายไปแล้วจำนวน 45,357,943.73 บาท(ร้อยละ 82.27)คงเหลือรอเบิกจ่ายจำนวน 9,777,116.27 บาท 
(ร้อยละ 17.73) เป้าหมายการเบิกจ่ายเงิน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563  มากกว่าร้อยละ 93   ขอให้เร่งรัดการ
เบิกจ่ายตามแผนงานโครงการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2563 

 

- งบลงทุน งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร จำนวน 7,546,600.00 บาท เบิกจ่าย
ไปแล้วจำนวน 7,497,768.00 บาท (ร้อยละ 99.35) คงเหลือรอการเบิกจ่ายจำนวน 48,832.00 บาท (ร้อยละ 
0.65)  เป้าหมายการเบิกจ่ายเงิน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 มากกว่าร้อยละ 88  ดำเนินการครบทุกรายการ
แล้ว คงเหลือค่าเสาเข็มอยู่ระหว่างจัดทำหนังสือแจ้งส่งคืนงบประมาณ      

- เงินอุดหนุน งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน 1,248,059.00 บาท
เบิกจ่ายไปแล้วจำนวน  42,000.00  บาท (ร้อยละ 4.17) คงเหลือรอการเบิกจ่ายจำนวน 1,196,059.00 บาท 
(ร้อยละ 95.83)  ขอให้เร่งรัดดำเนินการตามโครงการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2563 ดังนี้ 
 (1) โครงการพยาธิใบไม้ตับ   จำนวน  1,106,559.00  บาท  
 (2) เงินอุดหนุนโครงการหลวง  จำนวน        8,000.00  บาท 
 (3) การควบคุมโรคหนอนพยาธิ   จำนวน      11,500.00  บาท 
 (4) พชอ. งวด3    จำนวน      70,000.00  บาท              

- ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 ของหน่วยงานย่อย 
จังหวัดลำพูน  เฉพาะที่เบิกจากระบบ GFMIS  มีงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน  2,400,000.00 บาท  
เบิกจ่ายไปแล้ว จำนวน  1,639,502.92 บาท (ร้อยละ 68.31)  คงเหลือรอการเบิกจ่าย 760,497.08 บาท(ร้อย
ละ 31.69) ขอให้ส่งเอกสารการเบิกจ่ายของแต่ละเดือนไม่เกินเดือนถัดไป 

ประธาน ขอให้ตรวจสอบงบประมาณที่เหลือและให้ใช้ทันในระยะเวลาที่กำหนด โดยเฉพาะ
งบประมาณระบบบำบัดน้ำเสีย ของกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ส่วนงบประมาณเงิน
อุดหนุนของโครงการพยาธิใบไม้ตับ จะต้องดำเนินการใช้ในต้นปีงบประมาณ 2564 
ขอให้ทุกอำเภอเตรียมความพร้อม และให้อำเภอลี้ เร่งดำเนินการเบิกจ่ายงบเงิน
อุดหนุนโครงการหลวง  และให้ทุกอำเภอเร่งดำเนินการเบิกจ่ายงบพชอ. งวด 3 ให้
ทันเวลาที่กำหนดภายในเดือนสิงหาคม 2563 ด้วย                                     

 
มติที่ประชุม รับทราบ 
            

6.2  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข      
                  เรื่องที่ 1  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพวิถีใหม่ New normal health service 
model: 2P safety ของคณะกรรมการพัฒนาระบบวิถีใหม่ ประเด็นความปลอดภัยของผู้รับบริการและบุคลากร
สาธารณสุข (2P safety) เขตสุขภาพที่1 ประเด็นของจังหวัดลำพูน มีการนำเสนอ สาขา COPD & Asthma โดย
นายแพทย์โภคิน  ศักรินทร์กุล  หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ รพ.ลำพูน ตามรายละเอียด ดังนี้  



 
 

 

ปัญหา COPD เป็นประเด็นที่สำคัญของจังหวัดลำพูนที่มีอัตราการเกิดการกำเริบเฉียบพลันในผู้ป่วย COPD 
อายุ 40 ปีขึ้นไปสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด (ไม่เกิน 110 ครั้งต่อร้อยผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง) โดยปีงบประมาณ 
2561- 2563 มีอัตราการเกิดการกำเริบเฉียบพลันในผู้ป่วย COPD ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป คือ 146.74 ,152.50 
และ 131.31 และผู้ป่วย COPD ได้รับยา ICS/LABA, LAMA ต่ำกว่าที่กำหนด  จังหวัดลำพูนโดยคณะอนุกรรมการ
พัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขา COPD  จึงใช้ OKRs มาเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน โดยมี Objectives : ผู้ป่วย 
COPD AE ลดลง ≥ 10% Key results 3 ข้อ ดังนี้ 

Kr1:  ผู้ป่วย COPD ได้รับการทำ PFT มากกว่า 50% ต่อปี 
Kr2 : ผู้ป่วย COPD ได้รับยา ICS/LABA,LAMA ≥ 80%  
Kr3 : ผู้ป่วย COPD ได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ≥ 90%  
เพ่ือให้ผู้ป่วยได้การเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ อย่างง่าย /ลดการแออัดในโรงพยาบาลและลด unscheduled 

visit ลดอัตรา ER/Admission จากการกำเริบ จังหวัดลำพูนจะมีการขับเคลื่อน EACC (Easy Asthma and COPD 
Clinic) ในปีงบประมาณ 2564 ใน รพท./รพช.ทุกแห่ง หน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU) และเครือข่ายหน่วยบริการ
ปฐมภูมิ (NPCU) 46 แห่ง รวมทั้งสิ้น 54 แห่ง ในการดำเนินการ EACC ต้องมีการคัดกรอง และตรวจด้วย Peak 
flow meter จึงขอความร่วมมือผู้บริหารในการจัดหา Peak flow meter ไว้ใช้ในหน่วยบริการปฐมภูมิ 
 

ประธาน แจ้งเขตสุขภาพท่ี1 ให้ความสำคัญและสนับสนุนงบประมาณให้หน่วยบริการ  แตย่ังพบว่า
บางอำเภอยังไม่มีข้อมูลบัญชีรายการยา ขอให้สรุปข้อมูลรายการใช้ยา และให้มีการ
ขับเคลื่อนโครงการอย่างต่อเนื่อง 

 

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ จังหวัดมีกำหนดการจัดอบรมให้ความรู้และคัดกรองกลุ่มเสี่ยง  โรคหืด
และปอดอุดกั ้นเรื ้อรัง Easy Asthma and  COPD Clinic: EACC ใน
พื้นที่ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ในวันที่ 5 สิงหาคม 
2563 ณ รพ.สต.บ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน  

 

ประเด็นความก้าวหน้าระบบบริการสุขภาพ สาขาไตเทียม 
การนำเสนอข้อสั่งการของเขตสุขภาพท่ี1  สาขาไตเทียม  โดยนายแพทยเ์ผ่าพงศ์  สุนทร  ผู้อำนวยการ 

โรงพยาบาลลี้ แจ้งความคืบหน้าการดำเนินงานหน่วยไตเทียม จังหวัดลำพูน ตามท่ีรพ.ลี้ ได้เป็นหน่วยงานรพ.นำร่อง  
ในการขับเคลื่อนไตเทียมโดยทางเขตสุขภาพที่1จะมีการออกประเมินขั้นตอนการขยายจำนวนเตียงของโรงพยาบาล 
 

ประธาน สอบถามขั้นตอนการประเมินการขยายจำนวนเตียง และขอให้ส่งเจ้าหน้าที่พยาบาลของ
รพ.ลี้ ไปเรียนรู้ในต้นปีงบประมาณ 2564 

 

ประเด็นความก้าวหน้าระบบบริการสุขภาพ การลดความแออัด 
การนำเสนอผลการดำเนินงานการลดความแออัด ของผู้รับบริการ โดยนายแพทย์นิมิตร  อีนปั่นแก้ว 

นายแพทย์เชี่ยวชาญ รพ. ลำพูน  ซึ่งทางรพ.ลำพูนได้ดำเนินการขับเคลื่อนการลดความแออัดของผู้มารับบริการใน
รพ. ลำพูน โดยไดใ้ห้ผู้ป่วยที่มารับบริการ ไปรับยา ณ. ร้านขายยาที่เข้าร่วมโครงการ ในจังหวัดลำพูน แทน 
 

ผอก.รพ.ลำพูน ขอให้รพช. ทุกแห่ง มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานและลดความแออัดของผู้ป่วยโดยให้ไป
รับยาที่ร้านขายยาแทน 

 

ประธาน ขอให้มีการติดตามดูแลผู้ป่วย และมีการประสานกับหน่วยงานในพื้นท่ี 
 



 
 

 

เรื่องที่ 2 การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ของข้าราชการบุคลากรภาครัฐ ทุกระดับ ผ่าน
บทเรียนออนไลน์ เพ่ือปรับเปลี่ยนเป็น”รัฐบาลดิทัล” ตามราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศแล้วให้หน่วยงานภาครัฐต้อง
จัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ  

1. ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ( Data Governance ) 
2. นวัตกรรมทางข้อมูล ( Data Analysis )  
3. ปัญญาประดิษฐ์ ( Artifcial intelligence :AL) 

โดยสามารถเข้าสู่เว็บไซต์ https://tdga.dga.or.th คลิก เพื ่อสมัครสมาชิก (สมัครถึงวันที ่ 1 
กันยายน 2563 ) กรณีผู้เข้าใช้งาน กด Login เข้าสู่ระบบ เลือกหลักสูตร เรียนรู้ออนไลน์ และทำแบบประเมิน เมื่อ
สอบผ่านแล้ว  จะมีประกาศนียบัตร ทางออนไลน์ ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 70  

ขอความร่วมมือให้ข้าราชการภาครัฐทุกแห่ง สมัครสมาชิก ซึ่งจังหวัดจะได้รวบรวมข้อมูลและเชิญ
ผู้บริหาร มาร่วมกันวางแผนในภาพรวมของจังหวัด ต่อไป และเพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร โดยผู้ที่สอบ
ผ่านจะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรอง 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

6.3  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ       
                 เรื ่องที่ 1  ผลการดำเนินงาน: โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาทารกแรกเกิด
น้ำหนักน้อย จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2563 เป้าหมาย จำนวน 1,100 ราย (รพ.ลำพูน/ และรพช.)  
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 330,000 บาท รับโอน จำนวน 2 งวด สรุปผลการดำเนินงานครบตาม
เป้าหมายที่กำหนด 

          ผลการดำเนินงานโครงการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด เขตสุขภาพที ่ 1 จังหวัดลำพูน 
ปีงบประมาณ 2563 เป้าหมาย จำนวน 200 ราย (รพ.ลำพูน/รพ.ลี ้ และรพ.ทุ ่งหัวช้าง)  ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ จำนวน 400,000 บาท รับโอน จำนวน 2 งวด ผลการดำเนินงานยังไมค่รบตามเป้าหมาย           การ
บริหารจัดการโครงการ 

1. การนับผลงาน นับตามแบบเก็บข้อมูลรายบุคคลของโครงการฯ (ติดตามจนสิ้นสุดการตั้งครรภ) ์
2. การบริหารจัดการยา progesterone เป็นการดำเนินการร่วมกันในภาพเครือข่ายระดับจังหวัด 
3. หน่วยบริการที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ให้ส่งต่อข้อมูลรายมูลรายบุคคลของผู้รับบริการ เพ่ือขอ   
    เบิกยา Progesterone ที่ รพ.ลำพูน /รพ.ลี้ และรพ.ทุ่งหวัช้าง 
4. เมื่อสิ้นสุดโครงการหากผลงานไม่ครบตามจานวนเป้าหมาย (อย่างน้อยร้อยละ 70) ต้องคืนงบประมาณ  
    ให้ สปสช.เขตสุขภาพที่ 1 (2,000 บาท/ราย) 
 

เรื่องท่ี 2 การประกวดผลการดำเนินงานจังหวัด/อำเภอ/ชมรม TO BE NUMBER ONE 
ระดับประเทศ  มีการเก็บคะแนนรอบลงพื้นที่ ของบริษัทซีพี ออลล์ฯ/ วิทยาลัยเกษตรฯ และรร.แม่ตืนวิทยา ซึ่ง
จังหวัดลำพูนได้ส่งประกวดระดับประเทศ  ได้มีคณะกรรมการระดับประเทศ ลงพื้นที่รับฟังผลการดำเนินงานจังหวัด 
TO BE NUMBER ONE  ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563  ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน และจะมีการ
นำเสนอผลงาน TO BE NUMBER ONE  ในเดือนกันยายน 2563 ณ เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร 



 
 

 

  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  รณรงค์ให้สื่อจังหวัด TO BE NUMBER ONE  โดยสวมใส่เสื้อ TO BE 
NUMBER ONE (สีเหลือง/ฟ้า/ม่วง) ทุกวันพุธ จึงขอความร่วมมือและเชิญชวนเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน จังหวัดลำพูน 
ร่วมสนับสนุนและสั่งชื้อเสื้อ ผ่าน QR CODE หรือที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ราคาตัวละ 250 บาท 
 

ประธาน ขอให้สวมใส่เสื้อทุกวันพุธ และให้ทุกอำเภอมีการนำเสนอผลงานโดยกำหนดให้ทุกหมู่บ้าน
มีชมรม TO BE NUMBER ONE  โดยให้แต่งตั้งคณะกรรมการ /มีกองทุนหมู่บ้านและเปิด
บัญชี  และให้จัดกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการรณรงค์ป้องกันแก้ไขยาเสพติดในชุมชน ซึ่ง
จังหวัดลำพูนมีอำเภอแม่ทาเป็นตัวแทน 
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6.4  กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ  
       เรื่องท่ี 1 การบันทึกข้อตกลง ระหว่างหอการค้าจังหวัดลำพูน เจ้าของโครงการผู้รับ

จัดงานและคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดลำพูน ตามท่ีหอการค้าจังหวัดลำพูนกำหนดจัดงานหอการค้าแฟร์ ครั้งที่ 
10 ประจำปี 2563” ขึ้น  เพ่ือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนภายในจังหวัดลำพูน โดยกำหนดจัดงาน 
“เทศกาลลำไย OTOP สินค้าลดค่าครองชีพ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ" ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม  - 9  สิงหาคม  2563 
ณ บริเวณสถานที่เอกชน ข้างปั้มน้ำมัน ปตท. ถนนลำพูน-ดอยติ บ้านแม่สารป่าแดด จังหวัดลำพูน  

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน มีมติที่ประชุม ครั้งที่ 28/2563 เมื่อวันที่ 30 
กรกฎาคม 2563 ให้ที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน / สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน  และอำเภอเมืองลำพูน
นัดหมายให้หอการค้าจังหวัดลำพูน และผู้จัดงานฯ ประชุมร่วมกัน เพื่อให้การจัดงานดังกล่าวเป็นไปตามมาตรการ 
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 
10.00 น. ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน ได้ประชุมร่วมกันและหาข้อยุติในการดำเนินการและได้จัดทำบันทึก
ข้อตกลงร่วมกัน พร้อมนี้จะดำเนินการจัดงานภายใต้วิถีใหม่ (New Normal) เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อการแพร่
ระบาดโรคติดต่อ ตามมาตรการควบคุมหลักและมาตรการเสริม รายละเอียดตามเอกสารที่แจก 
 

ประธาน จากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ขอให้สสอ.อำเภอเมืองลำพูน มีการ
ประสานงานผู ้จัดงานฯและทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับอำเภอเมืองลำพูนเพื ่อทราบ
มาตรการเฝ้าระวังในการจัดกิจกรรม โดยจัดทีมงานและจนท.เข้าร่วมตรวจงาน และให้มี
จุดตรวจคัดกรอง ผู้เข้างาน และมีบริการเจลแอลกอฮอล์ ทุกร้านค้า 

 

       เรื่องท่ี 2  สถานการณ์โรควัณโรค จังหวัดลำพูน พบว่ามีการควบคุมโรควัณโรคได้ดี 
และมีอัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรค ของปี 2562 ดีที่สุด  ระดับเขตสุขภาพที่1 จึงขอให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบทุกอำเภอ ดำเนินการรักษาผู้ป่วยที่รับการรักษาให้มีคุณภาพ  
 

ประธาน   ขอให้มีการติดตามดูแลผู้ป่วยและประสานงานหน่วยงานในพื้นท่ี 
 

          เรื่องท่ี 3 โรคชิคุนกุนยา จังหวัดลำพูน พบอัตราการป่วยเป็นอันดับ 3 ของประเทศ 
ทางจังหวัดลำพูน ได้มีการสั่งการให้ทุกอำเภอ มีการรณรงค์สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย ในทุกหมู่บ้าน  
ทุกสัปดาห์ และให้รายงานผลการดำเนินงานผลการสำรวจลูกน้ำยุงลายเป็น one page มายังกลุ่มไลน์เตือนภัย  
จังหวัดลำพูน ทุกสัปดาห์ เริ ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมาแล้ว ได้รับความร่วมมือจากทุกหมู่บ้าน  
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1 ดังนี้ 



 
 

 

สรุปสถานการณ์โรคติดต่อนำโดยยุงลาย (โรคไข้เลือดออก) จังหวัดลำพูน  
ปีงบประมาณ 2563  ข้อมูล ณ วันที่ 3 สิงหาคม  2563 ระดับประเทศ พบผู้ป่วย จำนวน 41,415 ราย จาก 
77 จังหวัด อัตราป่วย 62.36 ต่อแสนประชากร  เสียชีวิต จำนวน 31 ราย อัตราป่วยตาย 0.05 อัตราป่วยเพศ
ชายต่อเพศหญิง 1 : 0.91 จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด 5 อันดับแรก คือ จังหวัดแม่ฮ่องสอน (320.48 ต่อแสน
ประชากร) จังหวัดชัยภูมิ (198.06 ต่อแสนประชากร) จังหวัดระยอง (186.82 ต่อแสนประชากร) จังหวัดนคร
ราชศรีมา (155.14 ต่อแสนประชากร) และจังหวัดขอนแก่น (146.02 ต่อแสนประชากร) 

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก เขตสุขภาพที่ 1 ข้อมูลจากสำนักระบาดวิทยา มี
รายงานผู้ป่วยไข้เลือดออกรวมทั้งเขต จำนวน 4,152 ราย  อัตราป่วย 70.63  ตอแสนประชากร จังหวัดที่มีอัตรา
ป่วยสูงสุด คือ แม่ฮ่องสอน จำนวน 900 ราย (320.48 ต่อแสนประชากร) เชียงราย จำนวน 1,153 ราย (89.39 
ต่อแสนประชากร) ลำปาง จำนวน 508 ราย (68.21 ต่อแสนประชากร) เชียงใหม่ 1,007 ราย(57.37 ต่อแสน
ประชากร) น่าน 213 ราย(44.43 ต่อแสนประชากร) พะเยา 175 ราย(36.75 ต่อแสนประชากร) แพร่ 113 
ราย(25.32 ต่อแสนประชากร) ลำพูน 83 ราย (20.45 ต่อแสนประชากร) 

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดลำพูน ข้อมูล รง.506 สสจ.ลำพูน ณ วันที่ 
มีรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออก จำนวน 83 ราย อัตราป่วย 20.45 ต่อแสนประชากร  พบกระจายใน 8 อำเภอ คือ อ.
เวียงหนองล่อง  8  ราย (45.97 ต่อแสนประชากร), อ.ทุ่งหัวช้าง  9  ราย (44.59 ต่อแสนประชากร), อ.แม่ทา 
14 ราย (35.89 ต่อแสนประชากร) , อ.บ้านโฮ่ง 13 ราย (32.50 ต่อแสนประชากร), อ.ลี้ 16 ราย (22.88 ต่อ
แสนประชากร) , อ.บ้านธิ 3 ราย (16.89  ต่อแสนประชากร), อ.เมือง 18 ราย (12.28 ต่อแสนประชากร)  และ 
อ.ป่าซาง 2 ราย (3.63 ต่อแสนประชากร)   
   ขอความร่วมมือพ้ืนที่ที่เกิดโรคดำเนินการตามมาตรการอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง ดังนี้ 
  1. สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในหมู่บ้านพื้นที่เกิดโรคทุกสัปดาห์ และรายงานผลการ
ดำเนินการ ผลการสำรวจลูกน้ำยุงลายเป็น one page มายังกลุ่มไลน์เตือนภัย ทุกสัปดาห์ จนกว่าจะไม่พบผู้ป่วย 

2. ดำเนินการพ่นสารเคมีกำจัดยุงตัวเต็มวัย ในรัศมี 100 เมตร ตามมาตรการ 3-1-2 ร่วมกับมาตรการ
เสริม 7-14-21-28 หากพบผู้ป่วยนอกรัศมี 100 เมตรเดิม ภายใน 28 วัน ให้พ่นสารเคมีท้ังหมู่บ้าน 
 

ประธาน ขอให้มีการประชุมและประสานงาน อสม. ในพ้ืนที่ ในการเฝ้าระวังควบคุมโรคอย่างต่อเนื่อง และให้สำรวจ
วัสดุอุปกรณ์เครื่องพ่นหมอกควันให้พร้อมใช้งาน ด้วย 

 

มติที่ประชุม             รับทราบ 
 

6.5  กลุ่มงานนิติการ      
       เรื่องท่ี 1 แจ้งการขอรับเงินเพิ่มพิเศษและขอยกเลิกการขอรับเงินเพ่ิมพิเศษ ของ 

ข้าราชการหน่วยงาน ในสังกัด รพ. ทุกแห่ง จังหวัดลำพูน ขอให้ผอก.รพ.ทุกแห่ง แจ้งกำชับให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ปฏิบัติตามระเบียบหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุขที่กำหนด  กรณีขอยกเลิก ขอให้หน่วยงานทำหนังสือแจ้ง
จังหวัด เพื่อดำเนินการยกเลิกให้ หากพบว่าข้าราชการที่ขอรับเงินเพิ่มพิเศษ แต่ไปรับทำงานนอกเวลาราชการ
บริการที่หน่วยงานอื่น  จะมีการเรียกคืนเงินและมีการปรับ 2 เท่าของเงินที่ได้รับ 
 

ประธาน ขอให้เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัด กรณีทีล่าศึกษาต่อ และใกล้
จบการศึกษาแล้ว ให้รายงานตัวและแจ้งให้จังหวัดทราบก่อนมาปฏิบัติงาน  และมอบให้
กลุ่มงานนิติการ  ทำหนังสือแจ้งให้ทุกแห่งทราบอีกครั้ง 

 

มติที่ประชุม             รับทราบ 



 
 

 

6.6  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข      
           เรื ่องที่ 1  สรุปผลการดำเนินการคลินิกการให้บริการกัญชาทางการแพทย์แผน
ปัจจุบันและแพทย์แผนไทย จังหวัดลำพูน 
1. สถานการณ์ 

จังหวัดลำพูนมีโรงพยาบาลของรัฐ ทั้งหมด 8 แห่ง ทุกแห่งได้รับได้รับหนังสือสำคัญ จำหน่ายซึ่งยาเสพติด
ให้โทษในประเภท 5 (กัญชา) และทุกแห่งมีการเปิดให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ (ร้อยละ 100) โดยมี
รายละเอียดการเปิดให้บริการคลินิกดังนี้ โรงพยาบาลทุกแห่งเปิดให้บริการคลินิกให้คำปรึกษากัญชาทางการแพทย์
และเปิดให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยและมียาตำรับแผนไทย ทุกแห่ง และโรงพยาบาลเปิดให้บริการ
คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนปัจจุบันมี  1 แห่ง คือ โรงพยาบาลลำพูนและโรงพยาบาลบ้านธิ อยู ่ระหว่าง
ดำเนินการผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ที่มี คือน้ำมันกัญชา(ร้อยละ1.7) THC 5 mL ของโรงพยาบาล เจ้าพระยา
อภัยภูเบศร,ยาตำรับแผนไทย ของโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร ได้แก่ ยาทำลายพระสุเมรุ ยาศุขไสยาศน์ 
และยาแก้ลมแก้เส้น 
2. ผลการดำเนินงาน 
    2.1 จำนวนผู้เข้ารับบริการในคลินิก(รับยาและให้คำปรึกษา) จำนวน 186 ราย โดยมีผู้ป่วยรับยาแผนปัจจุบัน 
32 ราย และรับยาแผนไทย 38 ราย รวมผู้ป่วยรับยากัญชาทางการแพทย์ 70 ราย เกิดอาการข้างเคียง 2 ราย คือ
จากยาแก้ลมแก้เส้น พบค่า Enzyme ตับเพิ่มสูงขึ้น และจากน้ำมันกัญชาพบหลับไปไม่ตื่น เนื่องจากใช้เกินขนาดการ
เตรียมความพร้อมเพ่ือเปิดกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด 19  ดังนี้ 
    1.1 ผู้ประกอบการต้องเตรียมความพร้อมสถานประกอบการนวดเพ่ือสุขภาพก่อนการเปิดให้บริการ ตาม
มาตรการผ่อนปรนดังกล่าวโดยประเมินตนเองผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ https://spa.hss.moph.go.th/Self/ 
ทั้งนี้ต้องเป็นสถานประกอบการที่ได้รับอนุญาตตาม พ.ร.บ. สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ. 2559            

 1.2 พนักงานเจ้าหน้าที่จะออกตรวจสอบเฝ้าระวังและประเมินสถานประกอบการนวดเพื่อสุขภาพ  ตาม
แบบประเมินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคฯ (เอกสารแนบท้าย)                                                      
    2.2 กลุ่มโรคที่มารักษาด้วยกัญชา จำนวน 70 ราย  * 4 โรคหลัก คือ ผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัดแล้วมี
อาการคลื่นไส้ อาเจียน, โรคลมชักในเด็กรักษายาก, โรคปลอกประสาทเสื่อมแข็งที่มีภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็ง และ
ผู้ป่วยที่มีอาการปวดเส้นประสาทที่รักษาด้วยวิธีการต่างๆ * 

       เรื่องท่ี 2   สถานการณ์การป้องกันโรคโควิด 19 ขอให้หน่วยงานมีการเตรียมความ 
พร้อมรับมือโดยให้มีการสำรวจหน้ากากอนามัย หากมีการจัดกิจกรรมในอำเภอ ขอให้เตรียมความพร้อมร่วมกับ
หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่  

       เรื่องท่ี 3  แจ้งประกาศ สถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุ จะถูกโอนเข้ามาอยู่ใน 
ความดูแลของกระทรวงสาธารณสุข ประมาณอีก 6 เดือนจะเริ่มประกาศใช้ จังหวัดจะทำหนังสือแจ้งให้หน่วยงาน
เทศบาลทราบอีกครั้ง โดยจะมีมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และการควบคุมดูแล ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
1. ประเภทดูแลผู้สูงอาย ุแบบไม่ค้างคืน 
2. ประเภทดูแลผู้สูงอาย ุแบบมีการฟื้นฟูและมีกิจกรรมไม่ค้างคืน 
3. ประเภทดูแลผู้สูงอาย ุแบบค้างคืน                                                                                    
 

ประธาน   ขอให้สสอ.สำรวจข้อมูลในพ้ืนที่และประสานกับหน่วยงานท้องถิ่นเพ่ือเตรียมความพร้อม 
 

มติที่ประชุม             รับทราบ     



 
 

 

6.7  กลุ่มงานประกันสุขภาพ                                              
  เรื่องที ่1  สรุปสถานการณ์การเงินการคลัง (CFO) จังหวัดลำพูน ของทุกหน่วยบริการ

อยู่ระดับที่ดี  ในระดับเขตสุขภาพที่1  มีโรงพยาบาลลี้ และโรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง Risk Scoring อยู่ใน (ระดับวิกฤต) 
ระดับ 1  รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 2 

 

  เรื่องที่ 2 สรุปสถานการดำเนินการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานงบค่าบริการ
ทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม)  ปีงบประมาณ 2562 - 2563  ข้อมูล ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 
2563  พบว่ามีข้อมูล ภาพรวมจังหวัดแยกรายอำเภอ  จำนวน 269 รายการ และได้ดำเนินการตามขั้นตอนครบ
ทุกรายการ (ร้อยละ 99.26) ยังคงเหลือของรพ.ป่าซาง อยู่ระหว่างทำสัญญา จำนวน 2 รายการ (เครื่องกำเนิด
ไฟฟ้าและเครื่องเอ็กซเรย์)  ขอให้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 กันยายน 2563  หากกรณีที่ใช้เงินไม่หมด
ตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ขอให้ทำหนังสือแจ้งให้กลุ ่มงานประกันสุขภาพ เพื่อแจ้งให้สปสช.เขต 1 
เชียงใหม่ทราบและเพื่อขอใช้เงินส่วนต่างต่อไป  ส่วนของปีงบประมาณ 2563  มีรายการภาพรวมจังหวัดแยกราย
อำเภอ  จำนวน 346 รายการ และได้ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว  132 รายการ (ร้อยละ 38.15) และจะจัดประชุม 
ในวันที่ 5 สิงหาคม 2563  ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข จำกัด รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 3 

 

  เรื่องท่ี 3  แจ้งสรุปผลการใช้จ่ายเงินกองทุนสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 
(กองทุนสุขภาพตำบล) ปีงบประมาณ 2563 สรุปภาพรวมจังหวัด แยกรายอำเภอ ยอดเงินรวมรายได้ทั้งหมด 
จำนวน 8,627,008.52 บาท  เบ ิกจ ่ายไปแล้ว จำนวน 24,692,355.47  บาท คงเหล ือจำนวน 
13,870,254.83 บาท (ร้อยละ 35.97)  รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 4 
 

ประธาน   ขอให้ทุกแห่งเร่งดำเนินการใช้เงิน และให้ดำเนินการในพ้ืนที่ให้มีประสิทธิภาพ   
 

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป ให้สอบถาม สป.สช.เขตสุขภาพท่ี1 และให้ปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดด้วย 
 

              เรื ่องที ่ 4  งบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค PPA เขตสุขภาพที่ 1 
เชียงใหม่  ปีงบประมาณ 2563 ได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน จำนวน 21,289,124.00 บาท ตาม
จำนวน 25 โครงการ อยู่ระหว่างรอข้อมูล และจังหวัดจะทำหนังสือแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ขอให้ส่งโครงการ ภายใน
วันที่ 31 สิงหาคม 2563 ด้วย  รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 5 
 
มติที่ประชุม             รับทราบ 
 

6.8  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ      
           เรื่องที ่1  โครงการรวมพลังตามหาคนอยากเลิกบุหรี่ โดย อสม.ปี 2563 

ปี 2562 โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย ฯ มีผู้สมัครใจ จำนวน 3,306,190 คน เลิกได้ 6 เดือนขึ้นไป 
จำนวน  224,508 คน  และปี 2563 โครงการรวมพลังคนอยากเลิกบุหรี่ โดย อสม.กลุ่มเป้าหมาย ผู้สูบบุหรี่ที ่ไม่
สามารถเลิกได้ด้วยตนเองและสมัครใจอยากเลิกบุหรี่  มผีู้สมัครใจ จำนวน  50,000  คน (เฉลี่ยตำบลละ 7 คน)ช่องทาง 
ผ่านแอฟพลิเคชั่น “Smatr อสม.” อสม. ส่งต่อชื่อและเบอร์โทรศัพท์กลุ่มเป้าหมายให้สายเลิกบุหรี่ 1600 ระยะเวลา 
ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม 2563  สายเลิกบุหรี่ ติดตามให้คำปรึกษา  เพื่อช่วยให้คนเลิกบุหรี่ 1600 
ตลอดระยะเวลา 6 เดือน อสม. โดยดำเนินการดังนี้ รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 6 

1. ลงพ้ืนที่หาคนที่อยากเลิกบุหรี่ 
2. ส่งต่อเบอร์โทร ผ่านแอฟพลิเคชั่น “Smatrอสม.” 
3. ติดตามผลเพ่ือให้กำลังใจประคับประคอง  และกรมสบส. แจกรางวัลผู้มีผลงานเด่น บุคคล จังหวัด 



 
 

 

 

       เรื่องที่ 2 การจัดเก็บข้อมูลจากประชาชนตามแบบสำรวจออนไลน์ ตามมาตรการการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  ระยะที่ 5 ขอความร่วมมือ อสม. ให้จัดเก็บข้อมูลจากประชาชนตามแบบ
สำรวจออนไลน์ ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระยะที่ 5  ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 
– 8 ตุลาคม 2563 จำนวน 6 ครั้ง ๆละ 2 อาทิตย์ จำนวนอย่างน้อยจังหวัดละ 550 คน  ดังนี้ 

1. ทางกลุ่มไลน์ เครือข่ายสช. และช่องทางส่งแบบ  
2. ประธานอสม.จังหวัด  
3. เว็บไซต์กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 
4. Facebook “อสม.4.0” 

 

       เรื่องที่ 3  ติดตามความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการพัฒนา  
คุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ปี 2563  รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 7 

แจ้งความก้าวหน้างบสนับสนุนการดำเนินงาน พชอ. ระดับพ้ืนที่ จังหวัดลำพูนตามที่แจ้งให้ทราบแล้ว  
สรุปของวดที่3  จังหวัดได้รับจัดสรร จำนวน 50,000  บาท และได้โอนให้อำเภอๆละ 10,000 บาทแล้ว (เมืองลำพูน
,แม่ทา,ลี้, ป่าซาง,เวียงหนองล่อง) ขอให้เร่งดำเนินการเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นตามกำหนด ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2563 
 

       เรื่องที่ 4  แผนการออกหน่วยเคลื่อนที่ พอ.สว.ประจำเดือนสิงหาคม 2563  
แจ้งกำหนดการออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดลำพูน 

ประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนสิงหาคม 2563  รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 8 ดังนี้ 
 วันที่ 6 สิงหาคม 2563   ณ โรงเรียนบ้านไม้สลี  หมู่ 5  ต.ตะเคียนปม อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน 
 วันที่ 20 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 48 บ้านทุ่งโป่ง หมู่ 2 ต.เหล่ายาว อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 
จังหวัดขอความร่วมมือ ให้เจ้าหน้าที่สมัครเป็นสมาชิก พอ.สว. จังหวัดลำพูน  เน้นในกลุ่มบุคลากรสาธารณสุข ส่วนของ
กลุ่มประชาชนทั่วไป  ขอให้งดรับสมัครไว้ก่อน กรณี ที่มเีจ้าหน้าที่เป็นสมาชิกพอ.สว.อยู่แล้ว แต่ย้ายมาจากจังหวัดอ่ืน 
สามารถขอรับการสนับสนุนผ้าตัดเสื้อทดแทนได ้ 
 

    เรื ่องที่ 5  ความก้าวหน้าการดำเนินงานหมู่บ้านปรับเปลี ่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  
โรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ  และองค์กร อสม. ลดเสี่ยงลดโรค  จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2563  แต่ละอำเภอ
ได้มีการขับเคลื่อนการประกวดและพิจารณาคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  โรงเรียนสุขบัญญัติ
แห่งชาติ  และองค์กร อสม.ลดเสี่ยงลดโรค จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2563   
 
มติที่ประชุม             รับทราบ 
 

6.9  กลุ่มงานทันตสาธารณสุข       
       เรื ่องที ่ 1 แจ้งผลการสำรวจการปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

สำหรับห้องทันตกรรมการจัดบริการทันตกรรม ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ภาวะ
ปรกติใหม่ (NEW NORMAL) จังหวัดลำพูน ปี 2563  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน   สรุปมีจำนวน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพที่มีห้องทันตกรรมครบทั้ง  8 อำเภอ จำนวน  39 แห่ง  ขอให้ทุกอำเภอมีการควบคุม
กำกับ อย่างน้อยควรมีพัดลมระบายอากาศเพ่ิมเข้ามา ซึ่งมีงบประมาณสนับสนุน จากสป.สช.เขตสุขภาพท่ี1 สำหรับ
ใช้ในการปรับปรุงห้อง ส่วนใหญ่ขอครุภัณฑ์ รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 9                                         
 
มติที่ประชุม             รับทราบ 
 



 
 

 

6.10  กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล   ไม่มีเรื่องแจ้ง     

 
6.11 กลุ่มงานอนามัยส่ิงแวดล้อมและอาชีวอนามัย        
        เรื่องท่ี 1  แจ้งผลการดำเนินงาน Thai stop covid -19 จังหวัดลำพูน ของสถาน

ประกอบการในจังหวัดลำพูน  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2563 โดยมีการ
สำรวจการปฏิบัติตามมาตรฐานการป้องกัน covid -19  ร้านค้าปลีก-ส่ง /ตลาด จำนวน 28 แห่ง และร้านอาหาร
แผงลอย 309 แห่ง เกินเป้าหมาย เป็นข้อมูลตลาด ตามกฎกระทรวง ประเภท 1 ที่มีโครงสร้าง ทำการทุกวัน  ส่วน
รายงานผลการดำเนินงานอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล ของจังหวัดลำพูนมีการดำเนินงานครบทุกแห่งแล้ว และ
กลุ่มงานคบส. ได้ดำเนินการ เรื่องการคัดกรองวัตถุดิบและการตรวจหาสารในอาหาร แต่ยังพบว่ามีปัญหาจากการ
ดำเนินการสำรวจการปฏิบัติตามมาตรฐานการป้องกัน covid -19 ของสถานประกอบการ ในจังหวัดลำพูน ดังนี้ 

1. การสำรวจยังไม่ครอบคลุม ยังอยู่ระหว่างการสำรวจ                                                        
2. บาง Setting สถานประกอบการยังไม่มีฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน หรือทะเบียนรวบรวม 
3. ปัญหา Face Shield ใส่นานๆ ขุ่นมัว มองไม่เห็น ทำให้ไม่สะดวกในการทำงาน 
4. ร้านเล็กๆ บางแห่ง พ้ืนที่จำกัด แผงขายสินค้าใกล้ชิดกัน แนะนำปรับปรุงแก้ไข 
5. Web ไม่เสถียรและล่มบ่อยๆ กรมอนามัย ปรับระบบรายงานและปรับ Web ใหม ่  

                           เรื่องท่ี 2  การแก้ไขปัญหาหมอกควัน จังหวัดลำพูน  
1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน สนับสนุนหน้ากากอนามัยให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุข ทุกแห่ง     
    จำนวน 30,000 ชิ้น 
2. การดำเนินงานการจัดทำห้องปลอดฝุ่น ตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน 1 ตำบล 3 Safe Zone 
    (รพ.สต. , รร , อปท.) เป้าหมายทั้งหมด 51 ตำบล รวม 153 แห่ง สรุปปี 2563 มีผลงาน 194  แห่ง  
    (แต่ยังขาดในส่วนของสถานศึกษายังไม่ครบทุกตำบล  ขอให้เร่งรัดดำเนินการในปี 2564 ต่อไป) 

 

ประธาน   ขอให้ผู้รับผิดชอบหน่วยบริการ ส่งข้อมูลในกลุ่มไลน์ กวป.  
 
มติที่ประชุม             รับทราบ 

 
6.12 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ   
        เรื่องที่ 1 ทบทวนมาตรการ เพื่อรักษาความปลอกภัยในหน่วยบริการสาธารณสุข 

กรณีเหตุรุนแรงในโรงพยาบาลและห้องฉุกเฉิน ตามที่กลุ่มงานได้ทำหนังสือแจ้งมาตรการความปลอดภัยให้ทุกแห่ง
ทราบแล้ว และจังหวัดได้ทำหนังสือแจ้งให้ตำรวจภูธร จังหวัดลำพูน เพื่อดำเนินการ เข้าไปให้ความช่วยเหลือดูแล
ความปลอดภัยแก่หน่วยบริการ จังหวัดลำพูน 
 

ประธาน ฝากให้ผู้บริหารรพ.ทุกแห่ง มีการควบคุมความเสี่ยง ในกรณี จัดงานในพ้ืนที่ ขอให้ความ
ร่วมมือและประสานงานหน่วยงานเจ้าหน้าที่ตำรวจ  เพื่อเข้ามาสอดส่องดูแล และขอให้
ปรับปรุงอาคารสถานที่ของรพ. ให้มีปุ่ม เปิด -ปิด ด้านในของประตูห้อง  และให้มีการ
บริหารจัดการภายในรพ.โดยจัดหน่วยเวรรักษาความปลอดภัย ,เวรเปล เช่น เลือกรับ
สมัครคนที่อยู่อาศัยในพื้นที่ หรือคนที่ผ่านการเป็นทหารเกณฑ์มาก่อน  เข้ามาเป็นจนท.
เวรเปล หรือรักษาความปลอดภัย ในรพ. 

 

มติที่ประชุม             รับทราบ 



 
 

 

6.13  กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก     
                     เรื ่องที่ 1  โครงการปลูกกัญชา เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ใน รพ.สต. ตาม
แบบฟอร์มเอกสารประกอบการขออนุญาตฯ ในการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย สรุปข้อมูล ณ 
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563  ซึ่งมีสถานบริการสาธารณสุขของรัฐที่จัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย 
จำนวน 340 แห่ง โดยมีผู้มารับบริการ จำนวน 61,824 ครั้ง และผ่านเกณฑ์การคัดกรอง จำนวน 59,013 ครั้ง 
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 10 ดังนี้ 
  กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้จัดทำโครงการพัฒนาการปลูกและแปรรูป
กัญชา สำหรับการใช้ทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทยใน รพ.สต. และชุมชน (ระยะที่ 1) โดย
ดำเนินการนำร่องการปลูกและผลิตยากัญชาใน รพ.สต. จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ รพ.สต. คลองม่วง จ.นครราชสีมา , 
รพ.สต. เชียงพิณ จ.อุดรธานี, รพ.สต. บ้านนายอเหนือ จ.สกลนคร และ รพ.สต. นาปะขอ จ.พัทลุง เพ่ือให้ประชาชน
เข้าถึงบริการกัญชาทางการแพทย์ที่ปลอดภัย สะดวก และมากยิ่ งขึ้น จึงจัดทำโครงการพัฒนากัญชา สำหรับการใช้
ทางการแพทย์แผนไทย และการแพทย์พ้ืนบ้านไทย ใน รพ.สต. และชุมชน (ระยะที่ 2) เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่เป้าหมาย 
ที่มีความพร้อมสำหรับการดำเนินการปลูกกัญชา และให้บริการกัญชาทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พ้ืนบ้าน 
วัตถุประสงค ์ 1. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการปลูกกัญชาไทย ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 

2. เพ่ือเพ่ิมโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงยากัญชาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  
3. แก้ปัญหาน้ำมันกัญชาที่ผิดกฎหมาย และไม่ปลอดภัย 
4. เพ่ือสร้างเครือข่ายแหล่งปลูกกัญชา แหล่งผลิตยา และผู้ใช้ยากัญชา (บุคลากรทางการแพทย์) 

(ร่าง) แผนการขับเคลื่อนกัญชาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (ม.ค. 63 – ก.ย. 63 รวม 9 เดือน) 
ระยะเวลาดำเนินการ มิถุนายน 2563 – กันยายน 2563 (4 เดือน) 

ประโยชน์ที่ได้รับ  1. การส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้การปลูกกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทย 
            2. เพ่ิมแหล่งวัตถุดิบกัญชาเพ่ือใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทย 
            3. เกิดการพัฒนามาตรฐาน และเพ่ิมการให้บริการทางการแพทย์แผนไทยใน รพ.สต. 
            4. เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการกัญชาทางการแพทย์แผนไทยของประชาชนทั่วประเทศ 

 

งบประมาณดำเนินการ    ระยะที่ 2 งบประมาณกรมการแพทย์แผนไทยฯ ปี 2563 จำนวน 3,800,000 บาท 
ขอให้คณะกรรมการจังหวัดลำพูน เพิ่มยาในบัญชียารักษา และขอรับยา  ขอให้อำเภอเสนอพื้นที่ปลูกกัญชา โดยมี
โรงเรือนเพาะปลูกเพ่ือส่งให้อย. ตรวจโรงเรือน ภายใน 31 สิงหาคม 2563  
 

ประธาน ขอให้ทุกอำเภอส่งสถานที่โรงเรือนอำเภอละ 1 แห่ง และเตรียมความพร้อมร่วมกับวิสาหกิจชุมชน  
 
มติที่ประชุม             รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 7     เรื่องอ่ืน ๆ        ไม่มีเรื่องแจ้ง    
   
เลิกประชุมเวลา   เวลา 16.30  น.  
 

  ลงชื่อ) …………………….......................….....          ลงชื่อ) …………………….......................…..... 
   (นางกรรณิกา  มะโนวรณ์)                                (นางบุษบา อนุศักดิ์) 
      เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน         นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
       ผู้บันทึกการประชุม                                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 



 
 

 

 
 
 
 
 
 


