
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
            ครั้งที่ 8/ 2562  ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 

วันศุกร์ที ่30 สิงหาคม พ.ศ. 2562   
ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 

……………………………………. 
 

รายช่ือผู้มาประชุม 
1. นายวิทยา  พลสีลา   รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน 
2. นายสุริยพงณช์         สุริยะพงฑากุล             นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน 
3. นายสมาน               พรวิเศษศิริกุล               นวก.สาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านบริการทางวิชาการ 
4. นางดารา                เรือนเป็ง                รก.นวก.สาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านส่งเสริมพัฒนา 
5. นายจิระ  วิภาสวงศ ์  เภสัชกรเชี่ยวชาญ 
6. นายพงษ์ศักดิ์  โสภณ   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน 
7. นายธวชัชัย  ฉันทวุฒินันท์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าซาง 
8. นายเผ่าพงศ์  สุนทร    ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลี้ 
9. นายสัจพจน์  เกตุวัฒนาธร    ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง 
10. นายสันทัด  ทองพรรณ  (แทน) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านโฮ่ง 
11. นางสมสกุล  เกียรติอนันต์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านธิ  
12.นายสันต ิ   วงศ์ฝั้น     ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ทา 
13.นางสาวมัลลิกา โมกขะสมิต  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงหนองล่อง 
14.นายเนตร  พงษ์ตุ้ย   สาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูน 
15.นายโรม  ชนะเดช   สาธารณสุขอำเภอเวียงหนองล่อง 
16.นายศรีพรหม  กาสกลู   สาธารณสุขอำเภอป่าซาง 
17.นายธวชัชัย      รัตนไพบูลย์วิทย์  สาธารณสุขอำเภอทุ่งหัวช้าง 
18.นายสังวรณ ์  ศรีวิชัย   สาธารณสุขอำเภอบ้านธิ 
19.นายวันชัย  รัตนพรม  สาธารณสุขอำเภอบ้านโฮ่ง 
20.นายพงศกร ตันติวรางกูร                 รก.สาธารณสุขอำเภอลี้ 
21.นางบัณฑิตา  ศรีวิชัย   (แทน) สาธารณสุขอำเภอแม่ทา 
22.นายสุรพงศ ์  ออประยูร  หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ รพ.ลำพูน 
23.นางณัฐดา         วิเศษสรรค์  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
24.นางบุษบา  อนุศักดิ์   รก.หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
25.นางพวงผกา  สุริวรรณ    หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
26.นางอินทริยา  อินทพันธุ์  หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 
27.นางบุญทิน  จิตร์สบาย  หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
28.นายเจริญ   สิทธิโรจน ์  หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ 
29.นางสาวอรพินธ์ ใจสุนทร   หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
30.นางละมัย  สิทธิโรจน ์  หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ   
31.นายธาน ี  ศรีวงค์วรรณ  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
32.นายปิยะดนัย     สุธีพงศ์พันธ์  หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
33.นางผ่องศรี  อุปละ   หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 



 
 

 

34.ส.ต.ต.วิชฌ์พล พรมสวัสดิ์  หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ 
35.นางธีรานันท์  ศรีมกุ   (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยฯ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางพัชรี  วีระพันธุ์   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
2. นายมนตรี  อินแสง   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
3. นายสุรสิทธิ ์  ธนปารวงค ์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
4. นายณรงค์เดช  นันตาเวียง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
5. นางสุวิมล  ทิพย์ชมภู  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
6. นางพรนิภา  ท้วมผึ้ง   เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 
7. นายวิเชียร  ปิงชัย   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
8. นายณรงค์ฤทธิ์ สายมณี    นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
9.นางกาญจนา  ศรีไว   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
10.นางกรรณิกา          มะโนวรณ์               เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 
11.นางสมพิศ              อิ่นอ้าย                       นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
12.นายกฤษฏา            ญาณะพันธ์                  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
                  
เริ่มประชุม  เวลา 13.00 น. 
 
ระเบียบวาระพิเศษ  
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

เรื่องท่ี 1 ขอเชิญผู้บริหาร /หัวหน้ากลุ่มงานและเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มงาน ในสำนักงาน 
สาธารณสุขจังหวัดลำพูน เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการดำเนินงานมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรม
ราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดลำพูน  ปีงบประมาณ 2562 เพ่ือสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการ
กำหนดนโยบายการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ในวันที่ 19 
กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.30 น ณ ห้องประชุมดอกป๊าน ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 
โดยพร้อมเพรียงกันด้วย 

 

 เรื่องท่ี 2 ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้รับคำสั่งโยกย้ายจากกระทรวงมหาดไทย ให้ไป
ปฏิบัติราชการ ณ จังหวัดตาก ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 เป็นต้นไป ทั้งนี้ยังมีโครงการและเอกสารที่เก่ียวข้องที่
จะต้องนำเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เพื่อขออนุมัติ จึงขอให้ช่วยกันตรวจสอบเอกสารก่อนนำเสนอด้วย 
  
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7 ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562                    
 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7 ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562                   



 
 

 

ระเบียบวาระท่ี 3    เรื่องสืบเนื่อง                    
เรื่องท่ี 1  แจ้งสรุปประเด็นสำคัญการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบท่ี 2  

จังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ 2562 กระทรวงสาธารณสุข อยู่ระหว่างวิเคราะห์ข้อมูลนำเข้าจากกลุ่มงานของ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน เพ่ือใช้วางแผนการปฏิบัติงานสาธารณสุขในปีงบประมาณ 2563 ต่อไป 
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่องแจ้งเพื่อพิจารณา  
 

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

5.1 เรื่องของนายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน          ไม่มีเรื่องแจ้ง       
     

5.2 เรื่องของรก.นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา     
              เรื่องที ่1 แจ้งนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มีข้อสั่งการที่สำคัญ ใน

การประชุมผู้บริหารระดับสูง กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ดังนี้ 
1. ต้องการให้เกิดผลต่อประชาชนทุกคนในประเทศ เน้น “ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ร่างกายแข็งแรง ทำให้

เศรษฐกิจประเทศไทยแข็งแรง” โดยการร่วมแรงร่วมใจกันทำงานที่สำคัญ 5 ด้าน คือ 
1.1  การพัฒนางานสาธารณสุขตามแนวพระราชดำริโครงการเฉลิมพระเกียรติและโครงการ 

ทีเ่กี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ 
1.2  การดูแลให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงทั้งทางกายทางใจและมีความมั่นคงทางสุขภาพ 
1.3  การดูแลให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพปลอดภัย ลดความเหลื่อมล้ำ ลดความแออัด 

ลดระยะเวลาการรอคอย และลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน 
1.4  ผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข 
1.5  การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานทุกระดับ 

 
มติที่ประชุม   รับทราบ 

 
5.3 เรื่องของโรงพยาบาลลำพูน           ไม่มีเรื่องแจ้ง             

 

 
5.4 เรื่องของเภสัชกร เชี่ยวชาญ        
      เรื่องท่ี 1 พิธีเปิดโครงการรณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้โฟม (No Foam) ของจังหวัด 

ลำพูน มีห้างแม็คโคร สาขาลำพูนจะเข้าร่วมโครงการ โดยจะหยุดจำหน่ายสินค้าบรรจุอาหารประเภทพลาสติกและ
จะนำสินค้าที่ผลิตจากวัสดุชานอ้อยมาจำหน่ายในห้างแทน  และผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้แจ้งจังหวัดลำพูนจะ
ประกาศเลิกใช้โฟม (No Foam) ในปี 2562 และขอให้ทุกหน่วยงานเลิกใช้ภาชนะพลาสติกในการจัดประชุมด้วย 
 



 
 

 

ประธาน          มอบให้กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ ดำเนินการและขอให้เจ้าหน้าที่เริ่มปฏิบัติที่บ้านก่อน 
และให้ผู้เข้าร่วมประชุมนำน้ำที่ดื่มในห้องประชุมกลับบ้านด้วย  

 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

5.5 เรื่องของโรงพยาบาลชุมชน       
      โรงพยาบาลชุมชนแม่ทา 
      เรื่องที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการให้บริการดูแลผู้ป่วยและการลดอัตราครองเตียง  

ของผู้ป่วย จังหวัดลำพูน  จะขอนำข้อมูลไปศึกษาวิเคราะห์ ส่วนงบค่าเสื่อมระดับเขตสุขภาพที่1 ของจังหวัดลำพูน 
อยู่ระหว่างการพิจารณาจากคณะกรรมการเขตสุขภาพที่1 เชียงใหม่ 
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 

 
5.6 เรื่องของสาธารณสุขอำเภอ       
      สาธารณสุขอำเภอเมือง 
      เรื่องท่ี 1 การซักซ้อมประเด็นการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของเจ้าหน้าที ่รพ.สต.  

สาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูน ขอให้มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนการมอบอำนาจในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตาม
ขอบเขตของเจ้าหน้าที ่
 

ประธาน   มอบให้กลุ่มงานบริหารทั่วไป จัดเวทีและหาทางออกร่วมกัน เพ่ือสร้างขวัญ และกำลังใจ  
     ให้เจ้าหน้าที ่
 

      เรื่องท่ี 2 ระเบียบการใช้เงินงบลงทุน ปีงบประมาณ 2562 ยังมีรพ.สต. บางแห่งยัง 
สับสนระเบียบหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินงบลงทุน ซึ่งตามระเบียบจะต้องส่งให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  ขอให้
จังหวัดทำหนังสือแจ้งยกเลิกระเบียบหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินงบลงทุนของฉบับเดิมด้วย 
 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป  ขอชี้แจง ไดท้ำหนังสือแจ้งยกเลิกระเบียบหลักเกณฑ์ฯ ฉบับเดิม ให้ทุกแห่งทราบแล้ว 
 

นิติกร ชี้แจงระเบียบของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าตามกฎหมายให้นำเงินกองทุน
สุขภาพตำบล เข้าบญัชีเงินบำรุง และขอให้แจ้งจังหวัดทราบเพ่ือหารือ 

 

ประธาน   ขอให้ใช้เงินตามระเบียบฯ โดยไม่ต้องขออนุมัติผ่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

สาธารณสุขอำเภอทุ่งหัวช้าง 
เรื่องท่ี 1 ขอหารือการใช้ระเบียบเงินบำรุงและเงินนอกงบประมาณ  

 
ประธาน   ให้นำไปหารือในที่ประชุม กวป. ครั้งต่อไป 
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 



 
 

 

5.7 เรื่องของหน่วยงานอ่ืน     ไม่มีเรื่องแจ้ง                         
 
ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องแจ้งของกลุ่มงาน   

6.1  กลุ่มงานบริหารทั่วไป   
         เรื่องท่ี 1 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ข้อมูล ณ วันที่ 29  สิงหาคม  2562 งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด จำนวน 76,076,800.88 บาท  มีการ
เบิกจ่ายไปแล้ว จำนวน 70,411,914.87 บาท คิดเป็นร้อยละ 92.55 เกินเป้าหมาย  คงเหลือเงินงบประมาณ 
จำนวน 5,664,886.01 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.45  เป้าหมายการเบิกจ่าย ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562 การ
เบิกจ่ายภาพรวมต้องได้มากกว่าร้อยละ 97  

งบดำเนิ น งาน  รวม เงิ น งบประมาณ ที่ ได้ รั บการจั ดสรร จำนวน 
57,047,244.00 บาท    สรุป มีการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS แล้ว  จำนวน  51,465,015.99 บาท คิดเป็นร้อยละ 
90.21  คงเหลือรอการเบิกจ่าย  5,582,228.01 บาท  คิดเป็นร้อยละ 9.79 คงเหลือการเบิกจ่ายงบค่า พตส. /งบยา
เสพติด และโครงการเบิกค่าใช้จ่ายอื่นๆ ขอให้เร่งดำเนินการเบิกจ่าย 

งบลงทุน  รวมงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน 16,437,877.63 บาท    
มีการเบิกจ่าย จำนวน 16,397,352.63 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.75  คงเหลือรอการเบิกจ่าย  40,525.00 บาท       
คิดเป็นร้อยละ 0.25 เกินเป้าหมายการเบิกจ่าย คงเหลือเฉพาะงบเบิกแทนกันกรมชลประทาน 

งบเงิน อุดหนุน  รวมเงินงบประมาณ ที่ ได้ รับการจัดสรร จำนวน 
2,591,679.25 บาท  มีการเบิกจ่ายจำนวน 2,549,546.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.37  รอการเบิกจ่าย 
จำนวน 42,133 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.63  คงเหลืองบโครงการพยาธิใบไม้ตับ และงบอุดหนุนพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร 

สรุปผลการเบิกจ่ายเงินประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ 
หน่วยงานย่อย รวมเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน 2,400,000.00 บาท สรุปที่เบิกจ่ายจากระบบ 
GFMIS แล้ว จำนวน 2,358,535.82 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.27  คงเหลือรอการเบิกจ่าย จำนวน 41,464.18 บาท 
คิดเป็นร้อย 1.73 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอที่มีการเบิกจ่ายน้อยสุด คือสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูน  
ขอให้เร่งรัดดำเนินการเบิกจ่าย โดยให้ถือปฏิบัติตามแนวทางการเบิกจ่ายทีท่างกลุ่มงานบริหารงานทั่วไปได้แจ้งไปแล้ว  
 

                                สรุปผลการเบิกจ่ายเงินครุภัณฑ์-งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพ่ือกรณ ี
ฉุกเฉินหรือจำเป็น ทั้งหมดจำนวน 9 รายการ ยังคงเหลือรายการเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขนาดใหญ่ อยู่ระหว่างรอทำสัญญา    

      เรื่องท่ี 2 แจ้งเอกสารความคืบหน้าการดำเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ อสม.
และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดลำพูน ประจำเดือนสิงหาคม 2562 ข้อมูล ณ (วันที่ 23 ก.ค. 62 – 21 ส.ค. 62)  
ตามรายละเอียดเอกสารหมายเลข 1 ดังนี้                                          
1. สมาชิก          2. เงินดำเนินการและเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า                                               

ยอดยกมาจากเดือนก่อน     11,534  ราย         ยอดยกมาจากเดือนก่อน 2,119,698.44   บาท              
      สมาชิกเสียชีวิต               11   ราย         รับเพิ่ม        827,773.60   บาท   
      สมาชิกเข้า                             -   ราย         จ่ายไป                        759,963.00   บาท                          
      ลาออก                              26   ราย         คงเหลือยกไป             2,187,509.04   บาท    
      สมาชิกคงเหลือยกไป         11,497   ราย         
   
มติที่ประชุม  รับทราบ 



 
 

 

6.2  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  
     เรื่องที่  1  แจ้งการประชุมเพ่ือตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน     

สาธารณสุข ระดับ คปสอ. รายละเอียดกำหนดการออกตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานสาธารณสุข 
ตามที่กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขได้ทำหนังสือแจ้งให้ทุกอำเภอแล้ว หากมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการ
จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 

      เรื่องท่ี 2 แจ้งกำหนดการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการสาธารณสุข จังหวัดลำพูนของ 
โรงพยาบาลและสาธารณสุขอำเภอ จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 26-27 กันยายน 
2562 อยู่ระหว่างการดำเนินการหารือสถานที่จัดประชุม จะทำหนังสือแจ้งให้ทุกหน่วยงานทราบอีกครั้ง 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ        
 

6.3  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
       เรื่องท่ี 1 การจัดตั้งกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติดในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัด 

ลำพูน  โดยใช้หลักเกณฑ์การประเมินพร้อมขั้นตอนการดำเนินการเพ่ือจัดตั้งกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติดใน
โรงพยาบาลชุมชนที่มีความพร้อม และต้องเป็นโรงพยาบาลชุมชนระดับM2 ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินการจัดตั้งกลุ่ม
งานจิตเวช ของกรมสุขภาพจิต  จังหวัดลำพูน มีโรงพยาบาล 2 แห่ง ที่ผ่านเกณฑ์ คือ โรงพยาบาลลี้ และโรงพยาบาล
บ้านโฮ่ง  ขอมติที่ประชุมกวป. จะส่งโรงพยาบาลทั้ง 2 แห่ง เข้าร่วมพิจารณาระดับเขตสุขภาพที่1 ส่วนโรงพยาบาลที่
เหลือขอให้ดำเนินการเรื่องบุคลากรให้ผ่านหลักเกณฑ์การประเมินก่อน 
 

ประธาน   ขอให้โรงพยาบาลทีย่ังไม่ผ่านหลักเกณฑ์การประเมิน ดำเนินการ 
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 

       เรื่องท่ี 2  เรื่อง พ.ร.บ.เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ มีการร้องเรียนเรื่อง 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ ของจังหวัดลำพูน ซึ่งพบว่ามีสถานที่ ที่ยังไม่ได้ติดป้ายโฆษณางดสูบบุหรี่และ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ได้แก่ โรงเรียน จำนวน 5 แห่ง / วัด จำนวน 10 แห่ง/ สถานที่ราชการ จำนวน  1 แห่ง 
และรพ.สต. จำนวน 1 แห่ง จึงขอให้ พ้ืนที่ช่วยสำรวจตรวจสอบป้ายโฆษณาและให้ศึกษา พ.ร.บ.เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์และยาสูบด้วย 
 

ประธาน   ขอให้ผู้รับผิดชอบของแต่ละอำเภอ ตรวจสอบป้ายโฆษณาและชี้แจงทำความเข้าใจ 
    ให้ประชาชนในพื้นท่ีทราบ 
 

        เรื่องท่ี 3 นิตยสาร To be number one ตามท่ีสำนักงานจังหวัดลำพูน ไดข้อ 
ความร่วมมือให้หน่วยบริการทุกแห่ง จังหวัดลำพูน ช่วยสนับสนุนชื้อนิตยสาร To be number one นั้น ยังพบว่ามี
หน่วยบริการที่ไมไ่ด้จ่ายเงิน จึงขอให้เร่งดำเนินการจ่ายเงิน ( ยกเว้น สสอ.เมือง/และสสอ.ป่าซาง/รพ.แม่ทาและรพ.ลี้ )  
 

มติที่ประชุม  รับทราบ   



 
 

 

6.4  กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ  
          เรื่องท่ี 1  สถานการณ์โรคติดต่อทางระบาดวิทยา จังหวัดลำพูน 

1. แจ้งกำหนดการประชุมวีดีโอทางไกล ( cloud conference ) ชี้แจงมาตรการ 
การป้องกันผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเสียชีวิต จังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ 2562 ในวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 
เวลา 10.00 - 12.00 น. ซึ่งจังหวัดลำพูนมีกลุ่มเตือนภัยไข้เลือดออก ขอให้หน่วยบริการทุกแห่งรับฟังพร้อมๆกัน 
 

ประธาน  ขอให้ทุกแห่งเฝ้าระวังการป้องกันอย่างจริงจัง และประสานจิตอาสาในพ้ืนที่เข้าร่วมกิจกรรม 
 

       เรื่องท่ี 2  โรคชิคุนกุนยา  สถานการณโ์รคปวดข้อยุงลาย จังหวัดลำพูน ข้อมูล ณ  
(วันที่ 1 มกราคม – 26 สิงหาคม 2562 ) รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 4 ดังนี้ 

-ระดับประเทศ พบผู้ป่วยจาก 46 จังหวัด จำนวน 6,570 ราย อัตราป่วย 10.04  ต่อแสนประชากร   
ไม่พบเสียชีวิต จังหวัดที่มีอัตราการป่วยสูงสุดคือ 5 อันดับแรก คือ จังหวัดระนอง /ปัตตานี / ตาก / ภูเก็ต และ
จังหวัดสงขลา อัตราป่วย 225.99 /216.20 /129.54 /115.04 และ106.76 ต่อแสนประชากร ตามลำดับ  

-ระดบัเขตสุขภาพที ่1  พบผู้ป่วย จำนวน 294 ราย อัตราป่วย 5.01 ต่อแสนประชากร จังหวัดที ่
มีอัตราการป่วยสูงสุดคือ จังหวัดลำพูน  พบผู้ป่วย จำนวน 239 ราย อัตราป่วย 58.86 ต่อแสนประชากร 
รองลงมาคือจังหวีดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดลำปาง อัตราป่วย 5.41 และ 3.55 ต่อแสนประชากร ตามลำดับ 

-ระดับจังหวัด พบผู้ป่วยสะสม จำนวน 239 ราย อัตราป่วย 58.86 ต่อแสนประชากร พบผู้ป่วย 
กระจายในพ้ืนที่ 7 อำเภอ คืออำเภอเมืองลำพูน /แม่ทา/บ้านโฮ่ง / ลี้ /ป่าซาง/เวียงหนองล่อง และอำเภอทุ่งหัวช้าง  
อำเภอที่พบผู้ป่วยสูงสุด คือ อำเภอเมืองลำพูน พบผู้ป่วย จำนวน 116 ราย รองลงมา  คืออำเภอป่าซาง แม่ทา  
เวียงหนองล่อง  ลี้  บ้านโฮ่ง และอำเภอทุ่งหัวช้าง  ขอให้เน้นย้ำมาตรการ 5 ป 1 ข  และขอความร่วมมือจาก
ประชาชนในพื้นท่ีเฝ้าระวังควบคุมโรคอย่างจริงจัง 

 

       เรื่องท่ี 3 สถานการณ์โรควัณโรค จังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ 2562 สรุปข้อมูล  
ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2562 ตามนโยบาย คือค้นให้พบ จบด้วยหาย พัฒนาระบบและเครือข่าย นโยบายมุ่งมั่น 
สร้างสรรค์นวัตกรรม  พบว่ามีการคัดกรองผู้ป่วยวัณโรคใน 7 กลุ่มเป้าหมายเสี่ยงต่อการเสียชีวิต โดยวิธี CXR และ
ไม่ได้รับการ CXR  คิดเป็นร้อยละ 95  ขอให้ทุกหน่วยบริการเร่งรัดดำเนินงานตามแนวทาง รายละเอียดตาม
เอกสารที่แจก ดังนี้ 

1. เร่งรัดการคัดกรองผู้ป่วยวัณโรค Screening ใน 7 กลุ่มเป้าหมายเสี่ยงต่อการเสียชีวิต 
2. ให้ความรู้ ความเข้าใจ ความตะหนักแก่ผู้ป่วย ครอบครัว และชุมชนของผู้ป่วย  
3. ติดตามการรักษา หลัง discharge ประสาน รพ.สต.,อสม. และทีมสหวิชาชีพ 
4. ใช้ Score risk death ประเมินความเสี่ยง และติดตามอย่างใกล้ชิด ระหว่างการรักษา  
    กรณีท่ีพบ risk death มากกว่า 4 ให้พิจารณา Admit ทุกราย 
5. ติดตาม care risk death ผ่านระบบ cloud conference อย่างต่อเนื่องทุกเดือน 
6. พ้ืนที่ทำโครงการคัดกรอง CXR ขอรับการสนับสนุนงบ จาก อปท. ผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล 

 

ประธาน   ให้นำเสนอการให้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ในที่ประชุมกวป. ของเดือนถัดไป 
 
มติที่ประชุม             รับทราบ 



 
 

 

6.5  กลุ่มงานนิติการ      ไม่มีเรื่องแจ้ง                              
    

6.6  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข      
           เรื่องที่ 1  เรื่องกัญชา จังหวัดลำพูน สรุปมี รพ.สต.จำนวน 4 แห่ง ที่มีแพทย์แผน
ไทยประจำหน่วยบริการ  ซึ่งในกรณีจะทำการรักษาผู้ป่วยจะต้องขออนุญาตจากจังหวัดก่อน ตามที่จังหวัดได้มีการ
อบรมชี้แจงเกี่ยวกับการรักษาด้วยกัญชาให้แพทย์แผนไทยไปแล้ว โดยจะต้องปฏิบัติตามระบบการรักษาและการทำ
รายงานเหมือนโรงพยาบาล  ให้มีการทำรายงานเป็นรายคน รายวัน และส่งให้สำนักงานอาหารและยา 
 
มติที่ประชุม             รับทราบ  

 
6.7  กลุ่มงานประกันสุขภาพ    
       เรื่องท่ี 1 การบริหารจัดการงบค่าเสื่อม 20 % จังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ 2563  

ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่ สำหรับหน่วยบริการจังหวัดลำพูน กรอบวงเงินที่ได้รับ
จัดสรร จำนวน 7,881,816.05 บาท โดยได้นำเสนอในระดับเขตสุขภาพที่1 แล้ว และจะมีการพิจารณาในวันที่ 
20 กันยายน 2562 ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างรอการอนุมัติ  ซึ่งทางจังหวัดจะจัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการอีกครั้งใน
เดือนกันยายน 2562 เพ่ือหาส่วนขาดและประเด็นราคาครุภัณฑ์ อีกครั้ง  
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        6.8 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ       

      เรื่องท่ี 1  โครงการประชุมวิชาการ และพัฒนาดุลยภาพชีวิตบุคลากรในสังกัดระดับ  
เขตสุขภาพที่1 ปีงบประมาณ 2562 ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
(ด้านสาธารณสุข) โดยมีเป้าหมาย คือ ประชาชน สุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน ภายใต้การ
พัฒนาความเป็นเลิศใน 4 ด้าน คือ 1.) ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ 2.)บริการเป็นเลิศ 
3.) บุคลากรเป็นเลิศ 4.) บริหารเป็นเลิศ ด้วยธรรมาภิบาล เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการดำเนินงาน ของจังหวัด
ลำพูนได้รับโควต้า เข้าร่วมประชุม จำนวน 60 คน จังหวัดได้จัดสรรให้โรงพยาบาลลำพูน 30 คน/ โรงพยาบาล
ชุมชน จำนวน 7 คน (แห่งละ 1 คน) สาธารณสุขอำเภอจำนวน 16 คน (อำเภอละ 2 คน) กลุ่มงานในสสจ.ลำพูน 
จำนวน  7 คน จึงขอให้ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมให้สสจ.ลำพูน รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 6 
                เรื่องที่ 2  จังหวัด พอ.สว. ตามที่จังหวัดลำพูนได้รับแต่งตั้งพระราชทานให้เป็น
จังหวัด พอ.สว. และจะมีการประชุมชี้แจงการดำเนินงานมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
(พอ.สว.) จังหวัดลำพูน  ปีงบประมาณ 2562 ในวันที่ 19 กันยายน 2562  เวลา 09.00 - 16.30 น ณ ห้อง
ประชุมดอกป๊าน ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน โดยมีนายสำเริง  ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน 
เป็นประธานเปิดประชุม   ทั้งนี้ขอให้หัวหน้ากลุ่มงานในสสจ.พำพูน เข้าร่วมประชุม (ตัวจริง) และสวมเสื้อฟอร์มสีฟ้า
สาธารณสุข เข้าร่วมประชุม โดยพร้อมเพรียงกันด้วย 
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6.9  กลุ่มงานทันตสาธารณสุข       
          เรื่องท่ี 1  แจ้งรายการค่าบริการ Fee  Schedule งานสุขภาพช่องปาก ปี 2563  

ตามท่ีทางสำนักทันตสาธารณสุข  กรมอนามัย กระทรวงสาธารณาสุข ไดมี้นโยบายข้อเสนอแนวทางและรูปแบบการ
ดำเนินงานสร้างเสริมทันตสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ เด็กปฐมวัยและวัยเรียน โดยสำนักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจะ
จ่ายค่าบริการ Fee  Schedule งานสุขภาพช่องปาก ใน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ และกลุ่มเด็กอายุ 4- 12 ปี  
กรณทีี่มารับการให้บริการดังนี้  

1. บริการตรวจและป้องกันสุขภาพช่องปากในหญิงตั้งครรภ์   
    - ตรวจสุขภาพช่องปาก, การขัดและทำความสะอาดฟัน  500 บาท/ครรภ์ 
2. บริการตรวจและป้องกันสุขภาพช่องปากในเด็กวัยเรียน   

     - ค่าบริการเคลือบฟลูออไรด์ ในเด็กอายุ 4- 12 ปี    100 บาท/ปีงบประมาณ 
     - ค่าบริการเคลือบหลุมร่องฟันกรามถาวร ในเด็กอายุ 6-12 ปี  250 บาท/ซี่/ปีงบประมาณ  

(ไม่เกิน 4 ซ่ี) 
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6.10 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล    ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 

6.11 กลุ่มงานอนามัยส่ิงแวดล้อมและอาชีวอนามัย  ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 
6.12 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิตและยาเสพติด ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 
6.13  กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก            ไม่มีเรื่องแจ้ง 

 
ระเบียบวาระท่ี 7   เรื่องอ่ืน ๆ             
    สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด 

เรื่องท่ี 1  แจ้งการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู ้ทุกประเภท จากเดิมร้อยละ 6.50 ต่อปี  
เหลือร้อยละ 6.40 ต่อปี  ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 เป็นต้นไป  และได้มีการปรับปรุงอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก
ออมทรัพย์พิเศษ /เพ่ือบุตร จากเดิมร้อยละ 3.80 ต่อปี  คงเหลือร้อยละ 3.60 ต่อปี  โดยจะคำนวณดอกเบี้ยให้
เป็นรายวัน และจำนวนเงินต้นคงเหลือต้องไม่น้อยกว่า 100 บาท 
 

มติที่ประชุม             รับทราบ  
 
เลิกประชุมเวลา   16.30  น.  

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


