
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
ครั้งที่ 11/ 2562 ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

วันศุกร์ที ่29  พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 

……………………………………. 
 
รายช่ือผู้มาประชุม 
1. นายวิทยา  พลสีลา           รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน 
2. นายสุริยพงณช์         สุริยะพงฑากุล             นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน 
3. นายสมาน               พรวิเศษศิริกุล               นวก.สาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านบริการทางวิชาการ 
4. นายสุธิต  คุณประดิษฐิ์  (แทน) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน 
5. นายธวชัชัย  ฉันทวุฒินันท์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าซาง 
6. นายสัจพจน์  เกตุวัฒนาธร    ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง 
7. นางการะเกด   รังรองธานินท์   (แทน) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ทา 
8. นางจตุพร  สุขจีน    (แทน) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลี้ 
9.นางภีร์ณพัช  เสนจันทร์ฒิไชย  (แทน) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงหนองล่อง 
10.นายเนตร  พงษ์ตุ้ย   สาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูน 
11.นายโรม  ชนะเดช    สาธารณสุขอำเภอเวียงหนองล่อง 
12.นายศรีพรหม  กาสกลู   สาธารณสุขอำเภอป่าซาง 
13.นายธวชัชัย      รัตนไพบูลย์วิทย์  สาธารณสุขอำเภอทุ่งหัวช้าง 
14.นายสังวร  ศรวีิชัย   สาธารณสุขอำเภอบ้านธิ 
15.นายวันชัย  รัตนพรม  สาธารณสุขอำเภอบ้านโฮ่ง 
16.นายโยธิน จันทร์ทิพย์                  สาธารณสุขอำเภอลี้ 
17.นางบัณฑิตา ศรีวิชัย   รก.สาธารณสุขอำเภอแม่ทา 
18.นางณัฐดา         วิเศษสรรค์  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
19.นางบุษบา  อนุศักดิ์   หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
20.นางสาวอรพินธ์ ใจสุนทร   หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
21.นางพวงผกา  สุริวรรณ    หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
22.นางอินทริยา  อินทพันธุ์  หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 
23.นางบุญทิน  จิตร์สบาย  หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
24.นายเจริญ   สิทธิโรจน ์  หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ 
25.นางศรีสังวาลย์ ศรีทรายคำ  (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ   
26.นายธาน ี  ศรีวงค์วรรณ์  หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
27.นายปิยะดนัย     สุธีพงศ์พันธ์  หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
28.นางสาวฐิติกมล จันทะระ  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
29.ส.ต.ต.วิชฌ์พล พรมสวัสดิ์  หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ 
30.นางธีรานันท์  ศรีมุก   (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยฯ 
31.นายโภคิน  ศักรินทร์กุล  หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ รพ.ลำพูน 
 



ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
1. นายคะนอง  ถนอมสัตย์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านโอ่ง 
2. นางสมสกุล  เกียรติอนันต์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านธิ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางพัชรี  วีระพันธุ์   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
2. นายมนตรี  อินแสง   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
4.นายปรีชา  เครือธง   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
4. นางสุรางค์  หมื่นกัณฑ์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
5. นายสาธิต    เจริญพงษ์  เภสัชกรชำนาญการ 
6. นายณรงค์เดช  นันตาเวียง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
7. นางสุพชิฌาย์     ปิติโชติโชคโภคิน  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
8. นายศุภกฤษณ์ เสวะกะ   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
9. นางสุวิมล  ทิพย์ชมภู  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
10.นางพิมภาวรรณ์ เขยะตา   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
11.นายไกรศิลป์  ศิริวิบูรณ์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
12.นายณรงค์ฤทธิ์ สายมณี   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
13.นายพรนิภา  ท้วมผึ้ง   เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 
14.นางกาญจนา  ศรีไว   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
15.นางกรรณิกา          มะโนวรณ์               เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 
16.นางสาวอรวรรณ      ร่มป่าตัน                     นักวิชาการสาธารณสุข 
17.นางสาวกัลยาณ ี      บุญจู                          นักวิชาการสาธารณสุข 
18.นางสมพิศ              อิ่นอ้าย                       นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
19.นายกฤษฏา            ญาณะพันธ์                  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
       
เริ่มประชุม  เวลา 13.00 น. 
 
ระเบียบวาระพิเศษ พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 จังหวัดลำพูน 

ระหว่าง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน กับ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ทุกแห่ง
สาธารณสุขอำเภอ ทุกอำเภอ และหัวหน้ากลุ่มงาน สสจ. ทุกกลุ่มงาน 

 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

เรื่องท่ี 1 การนำเสนอผลการดำเนินงานของหน่วยงาน เพ่ือรับรางวัล รพ.สต.ติดดาว  
จังหวัดลำพูน มีหน่วยงานเข้าร่วมนำเสนอ  จำนวน 21 แห่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้ชื่นชมการนำเสนอของ
ทุกหน่วยงาน  ขอขอบคุณคณะทีมงานและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน  ที่ให้ความร่วมมือในการพัฒนาองค์กร และเมื่อวันที่ 
27 พฤศจิกายน 2562  สสจ.ลำพูน ได้เป็นตัวแทน รับรางวัลการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ในกลุ่มดีเด่น ระดับเขต
สุขภาพที่ 1 ในสังกัดหน่วยงาน กระทรวงสาธารณสุข  
 

 

มติที่ประชุม   รับทราบ 



 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 10  ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562                    
 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 10 ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562                    
 
ระเบียบวาระท่ี 3    เรื่องสืบเนื่อง                   

           เรื่องท่ี 1  ความก้าวหน้าการสมัครจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ของหน่วยงาน 

ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน  จังหวัดลำพูนตั้งเป้าหมาย จำนวน 2,923 คน มีผู้สมัครแล้ว จำนวน 
1,048  คน ยังต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด จึงขอความร่วมมือทุกหน่วยงานแจ้งประชาสัมพันธ์เจ้าหน้าที่เข้าร่วม
สมัครจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.  ซ่ึงสามารถสมัครได้ที่ว่าการอำเภอของทุกอำเภอ จังหวัดลำพูน 
 

ประธาน เป็นเรื่องการกำกับองค์กรที่ดี ขอให้ทุกหน่วยงานเน้นย้ำเห็นความสำคัญของการสมัคร
และเข้าร่วมกิจกรรม 

 

               เรื่องท่ี 2 การดำเนินงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดลำพูน ตามกำหนดการได ้
แจ้งให้ทุกพ้ืนที่แล้ว และมีกำหนดการออกตรวจเยี่ยมพ้ืนที่จังหวัดลำพูน  ครั้งที่ 1 ในวันที่ 12 ธันวาคม 2562 
ณ โรงเรียนป่าเลา ตำบลทากาศ  อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน  โดยสำนักงานจังหวัดลำพูนได้จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับสาธารณสุข  คือการให้บริการรักษาพยาบาลด้านทันตกรรม และด้านการแพทย์แผนไทย  ทั้งนี้ขอความร่วมมือ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ทาและสาธารณสุขอำเภอแม่ทา เข้าร่วมพิธีเปิดงานพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย 
ขอความร่วมมือส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ออกปฏิบัติ  ที่จะเข้าร่วมกิจกรรม ให้สสจ.จังหวัดลำพูน ก่อนวันจัดกิจกรรม
ล่วงหน้า  20 วัน เพื่อรวบรวมรายชื่อส่งให้สำนักงานจังหวัดลำพูนจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน จากผู้ว่าราชการ
จังหวัดลำพูน  เนื่องจากผู้ที่มีคำสั่งแต่งตั้ง จะได้รับความคุ้มครองประกันชีวิตมากกว่าผู้ที่ไม่มีคำสั่งแต่งตั้ง  ทั้งนี้
ทางจังหวัดจะสนับสนุนพระบรมฉายาลักษณ์  ริ้วผ้า  และป้ายฉาก ให้แก่หน่วยงานที่จัดกิจกรรรม 
 

ประธาน ขอให้ผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกพอ.สว. จังหวัดลำพูน และได้รับผ้าพระราชทานเรียบร้อยแล้ว  
ให้นำไปตัดเสื้อ พอ.สว. ตามแบบฟอร์ม เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะออกปฏิบัติงาน 

 

เรื่องท่ี 3  ผลการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 
จากปัญหาหมอกควัน จังหวัดลำพูน ตามตัวชี้วัด ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม สำหรับหน่วยบริการสาธารณสุข จังหวัด
ลำพูนและตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน 
    1. ด้านการบริหารจัดการ 

- เปิดศูนย์ปฏิบัติการ ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
     - มีแผนการตอบโต้สถานการณ์ (ระยะเตรียมการ ระยะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ) 

               - ประชุม ติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์ เป็นระยะ และติดตามสถานการณ์ ผ่านระบบ
ไลน์กรุ๊ป เป็นประจำ ทุกวัน 
 

    2. การเฝ้าระวังสถานการณ์คุณภาพอากาศ และสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม 
      - ติดตามข้อมูลคุณภาพอากาศและสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม  จังหวัดลาพูน ทุกวัน  

(ค่าคุณภาพอากาศ AQI ,PM2.5 ,PM10 ,จุดเกิดความร้อน Hot Spot )ตั้งแต ่1 มกราคม-30เมษายน 2562 



การเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ 
- ให้โรงพยาบาล ทุกแห่ง เตรียมความพร้อมรองรับภาวะฉุกเฉิน สำรองยา เวชภัณฑ์ 

การจัดทำช่องทางพิเศษ การส่งต่อผู้ป่วย 
- จัดทำแนวทางการปฏิบัติในการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากปัญหาหมอกควัน  

จังหวัดลำพูน  
- สื่อสารให้คำแนะนำกลุ่มเสี่ยง  ประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับอาการ ผลกระทบต่างๆ และ

การดูแลสุขภาพ 
 

มาตรการการลดการรับสัมผัสหมอกควัน ฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
- สถานบริการสาธารณสุข และอสม. มีการเฝ้าระวังติดตามเยี่ยมกลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วย

โรคเรื้อรัง อย่างต่อเนื่อง 
- สสจ.ลำพูน/รพท./รพช./สสอ. และรพ.สต ทุกแห่ง จัดเตรียมพ้ืนที่หรือห้องปลอดฝุ่น 
- ขอความร่วมมือ หน่วยงานท้องถิ่นจังหวัดลำพูน ประสานเทศบาล  องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง  
 

จัดเตรียมพื้นที่หรือห้องสะอาดและสนับสนุนหน้ากากอนามัย ให้แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่างๆ ในพื้นที่  
- ขอความร่วมมือ หน่วยงานสาธารณสุขทุกแห่ง ได้แก่สสจ.ลำพูน ,รพ.ลำพูน ,รพ.ชุมชน 

, สสอ. และ รพสต.  รวมทั้งหมด 88 แห่ง  ติดตั้งสเปรย์พ่นน้ำ  และเปิดสเปรย์พ่นน้ำ  เพ่ิมความชุ่มชื้น ใน
หน่วยงานอย่างต่อเนื่อง  

- จัดเตรียมสำรองหน้ากากอนามัยไว้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน สนับสนุน
หน้ากากอนามัย ให้สถานบริการสาธารณสุข ทุกแห่ง เพ่ือการดูแลสุขภาพและป้องกันผลกระทบ สำหรับกลุ่มเสี่ยง 
และกลุ่มเปราะบางต่างๆ 

- ออกตรวจเยี่ยมร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรม จังหวัดลำพูน ในโรงงานอุตสาหกรรม 
จังหวัดลำพูน 

 

การดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินจากปัญหาภาวะหมอกควัน 
จังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ 2563 

1. ร้อยละ 100 ของอำเภอ ตำบล ในจังหวัดลำพูน รับทราบข้อมูล สถานการณ์ 
คุณภาพอากาศ และป้องกันลดผลกระทบต่อสุขภาพ ในช่วงที่มีการเฝ้าระวังจากภาวะหมอกควัน อย่างต่อเนื่อง 

2. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานด้านสาธารณสุข ทุกระดับ มีแผนการลดผลกระทบ     
การเฝ้าระวังและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน จากภาวะหมอกควันไฟป่า จังหวัดลำพูน 
 

การดำเนินการ กิจกรรมหลัก ดังนี้ 
                    1.จัดทำแผน เตรียมความพร้อม ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทุกระดับ 
                    2. ดำเนินการติดตามข้อมูลคุณภาพอากาศ ,การป้องกันลดผลกระทบ ,การสื่อสารความเสี่ยง ให้
ความรู้,การเฝ้าระวังโรคที่ได้รับผลกระทบต่อสุขภาพ จากภาวะหมอกควันไฟป่า และคืนข้อมูลให้พ้ืนที่ ผ่านสื่อ
ช่องทางต่างๆ 
                    3. จัดทำฐานข้อมูล ให้ท้องถิ่น ทุกแห่ง เตรียมจัดหาหน้ากากอนามัย สนับสนุนให้กลุ่มเสี่ยง และ
กลุ่มเปราะบางต่างๆ ในพ้ืนที 
                    4. การสื่อสารความเสี่ยงจากผลกระทบต่อสุขภาพจากภาวะหมอกควันไฟป่า  ผ่านสื่อช่องทาง
ต่างๆ และเตรียมเอกสารแผ่นพับผลกระทบต่อสุขภาพและการปฏิบัติดูแลสุขภาพด้วยตนเอง 



                    5. เตรียมเครื่องวัดค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ประสานจัดพ้ืนที่ safe zone หากเกิดภาวะวิกฤตจาก
ปัญหาหมอกควัน 
                    6. เตรียมหน้ากากอนามัย ดูแลผู้ป่วยที่มารับบริการในหน่วยบริการสาธารณสุข  
                    7. หน่วยบริการสาธารณสุข ทุกระดับจัดทำสปริงเกอร์ หรือดำเนินการฉีดพ่นละอองน้ำ  ล้างทำ
ความสะอาด เพ่ือเพ่ิมความชุ่มชื้น และลดปริมาณฝุ่นละออง ในช่วงเกิดเหตุภาวะหมอกควัน เป็นประจำ 
                    8. นิเทศ ติดตาม เยี่ยมให้คำแนะนำ เครือข่าย 8 อำเภอๆละ 1 ครั้ง 
                    9. สรุป รวบรวม วิเคราะห์ และรายงานผลการดำเนินงาน 
 

แผนการดำเนินงาน 
1. โรงพยาบาลทุกแห่ง  มีห้องปลอดฝุ่น อย่างน้อย 1 จุด ที่ได้มาตรฐาน  เพ่ือป้องกัน  ลดการ

สัมผัสฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) และดูแลสุขภาพประชาชน  กลุ่มเสี่ยง  หรือผู้มารับบริการในโรงพยาบาลใน
ภาวะที่มีสถานการณ์หมอกควัน   

2. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง  ร้อยละ 100  ของตำบลในพื้นที่มีห้องปลอดฝุ่น อย่าง 
น้อย 1 ตำบล 1 รพ.สต. ที่ได้มาตรฐาน  เพ่ือเป็นต้นแบบตัวอย่างห้องลดการสัมผัสฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) 
และให้สอดคล้องนโยบาย ของผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ให้ 1 ตำบล = 3 SAFE  ZONE ได้แก่ 1 โรงเรียน, 1 อปท. 
,1 รพ.สต. ตามหลักการที่แจ้ง  ซึ่งมีโรงพยาบาลบ้านธิได้ทดลองใช้หน้ากากอนามัยปิดช่องระบายอากาศแอร์ 
พบว่าประสิทธิภาพค่า PM 2.5 ลดลง และโรงพยาบาลลำพูนได้นำร่องจัดห้องปลอดฝุ่นแล้วในโรงพยาบาล 
จำนวน 2 ห้อง แยกชายและหญิง  ขอให้ดำเนินการเฝ้าระวังโรคที่ได้รับผลกระทบต่อสุขภาพ จากปัญหาหมอก
ควัน ๔ กลุ่มโรค เข้าสู่ระบบการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพของ สคร.1 เชียงใหม่ ได้แก่ กลุ่มโรคระบบทางเดิน
หายใจ ,กลุ่มโรคตาอักเสบ ,กลุ่มโรคผิวหนัง และกลุ่มโรคหัวใจ  สำหรับเกณฑ์การเตรียมห้องปลอดฝุ่น ทางกลุ่ม
งานฯ ได้ทำหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว ในส่วนของสาธารณสุข ทางสสจ. ลำพูนจะมีการจัดชื้อ
เครื่องวัด PM 2.5 แบบพกพา เพ่ือมอบให้ทางอำเภอยืมไปใช้ตรวจสอบมาตรฐานในพ้ืนที ่

ขอความร่วมมือท่านผู้บริหาร ทุกท่าน แจ้งผู้รับผิดชอบงาน สำรวจและส่งรายงาน ข้อมูลการ
จัดทำห้องปลอดฝุ่น พร้อมภาพกิจกรรมให้จังหวัด ทุกเดือน เพ่ือการรายงานต่อไป รายละเอียดตามเอกสาร
หมายเลข 1 
 
ประธาน ขอให้ทุกหน่วยงานดำเนินการจัดทีมงานระดับอำเภอ และจัดห้องปลอดฝุ่น  พร้อมให้

ข้อมูลการใช้หน้ากากอนามัยที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพด้วย  พร้อมให้มีการติดตาม
ข้อมูลผู้ป่วยและรายงานทุกวัน ส่วนของสสจ.ลำพูนจะใช้ห้องประชุมเป็นห้องปลอดฝุ่น 

    

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่องแจ้งเพื่อพิจารณา         ไม่มีเรื่องจัง
  
ระเบียบวาระท่ี 5       เรื่องแจ้งเพื่อทราบของ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน / นักวิชาการ

สาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านส่งเสริมพัฒนา / นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้าน
บริการทางวิชาการ/ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน / เภสัชกรเชี่ยวชาญ /
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน / สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ / หน่วยงานอ่ืน 
 



5.1 เรื่องของนายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน           
               เรื่องท่ี 1 การดำเนินงานมาตรการติดตามเร่งรัดโรคไข้เลือดออก  จังหวัดลำพูน ใน
พ้ืนที่เกิดโรคซ้ำซากและต่อเนื่อง เน้น 5 หมู่บ้าน ของอ.เมือง  แม่ทา  บ้านธิ และป่าซาง ขอความร่วมมือให้เร่งรัด
การดำเนินการควบคุมโรค ดังนี้ 
 

ระดับอำเภอ :  
1. ดำเนินการสำรวจลูกน้ำยุงลายทุกสัปดาห ์ เพ่ือควบคุมกำจัดพาหะนำโรคติดต่อนำโดยยุงลาย 

เน้นสำรวจจุดเสี่ยง ห้องนำ้ และน้ำที่ให้สุนัข แมวกิน  น้ำกินของไก่ชน และภาชนะท่ีไมใ่ช้แล้ว 
2. หมู่บ้านพบผู้ป่วย/ผู้สงสัยดำเนินการควบคุมป้องกันโรคทันที 
3. รายงานผลการดำเนินการ การสำรวจลูกน้ำยุงลายผ่านกลุ่มไลน์ เตือนภัย ต่อเนื่องตลอดทัง้ป ี
4. โรงพยาบาลโดยเฉพาะที่มีผู้ป่วยในต้องปลอดลูกนายุงลาย 
5. ทำแผนงานโครงการโรคติดต่อนำโดยยุงลายปี 2563 เพ่ือแก้ไขป้ัญหาพืน้ที่เกิดโรคซำ้ซาก 

ระดับจังหวัด :  
1. สรุปผลการสำรวจลูกน้ำยุงลายจากระดับอำเภอ 
2. รายงาน แจ้งเตือน วิเคราะห์สถานการณ์ทุกสัปดาห์ 
 

ขอความร่วมมือให้ทุกพ้ืนที่ดำเนินการเฝ้าระวังควบคุมโรคในหมู่บ้านเป้าหมายกลุ่มเสี่ยงที่เกิดโรค
ไข้เลือดออกอย่างจริงจัง 
          เรื่องท่ี 2 โรคหลอดเลือดในสมอง จังหวัดลำพูน  พบว่ามีจำนวนผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดในสมอง ในระบบเพียง 30 % เนื่องจากไม่ได้ลงข้อมูลในข้อมูล 43 แฟ้ม ทำให้ข้อมูลไม่ครอบคลุม  
 

       เรื่องท่ี 3  มาตรการแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จังหวัดลำพูน  
ประจำปี 2563 ตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนได้กำหนดแนวทางในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับบริบท
ของปัญหาในพ้ืนที่ และให้ท้องถิ่นดำเนินการ เป็นกรรมการแก้ไขปัญหา และให้รพ.สต. เป็นกรรมการร่วม  
 

ประธาน  ให้จัดทำแผนร่วมกับหน่วยงาน อบจ. /ตำรวจ โดยเน้นย้ำให้มีการใช้บริการ 1669 เมื่อ
เกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ และให้ติดตามแผนการใช้รถหน่วย EMS ของท้องถิ่น ด้วย 

 

       เรื่องที่ 4  รายงานรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ของหน่วยบริการ รพ.สต. จังหวัดลำพูน  
ปีงบประมาณ 2563 ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 พบว่ามีรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ของรพ.สต. ทุกแห่ง 
จังหวัดลำพูน คิดเป็น 30 %  ของเงินบำรุงคงเหลือ ของหน่วยบริการแยกรายอำเภอ  ขอให้มีกระบวนควบคุมการ
กำกับ การเบิก-จ่าย ทุกเดือน 
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

5.3 เรื่องของนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านบริการทางวิชาการ   
      เรื่องที่ 1 การเตรียมการใช้งบประมาณ (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ 2563 

จังหวัดลำพูนได้รับการจัดสรรครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง  จำนวน  10 รายการ  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ให้หน่วยงานที่
จัดทำคำขอใช้งบประมาณ  ดำเนินการจัดชื้อจัดจ้าง ตามระเบียบ และให้เตรียมสถานที่สำหรับการก่อสร้าง โดยจะ
มีการผ่านวาระอนุมัติ ในวันที่ 10  มกราคม 2563  ส่วนงบค่าใช้จ่ายของสาธารณสุขอำเภอ จะทำหนังสือแจ้ง
รายละเอียดอีกครั้ง 

   
มติที่ประชุม   รับทราบ 



5.3 เรื่องของโรงพยาบาลลำพูน     ไม่มีเรื่องแจ้ง             
 

4.4 เรื่องของโรงพยาบาลชุมชน     ไม่มีเรื่องแจ้ง             
 
5.6 เรื่องของสาธารณสุขอำเภอ     ไม่มีเรื่องแจ้ง       
 
5.7 เรื่องของหน่วยงานอ่ืน     ไม่มีเรื่องแจ้ง                         

 
ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องแจ้งของกลุ่มงาน   

6.1  กลุ่มงานบริหารทั่วไป   
         เรื่องที่ 1  การติดตามรายงานการประเมินองค์ประกอบ ของการควบคุมภายใน   
( แบบ ปค. 4 และแบบ ปค. 5 ) ตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางและประเมินระบบควบคุมภายใน 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ขอให้ทุกแห่งดำเนินการตามระบบควบคุมภายในและส่งให้สสจ.ลำพูน ภายใน
วันที่ 8 ธันวาคม 2562 
        เรื่องที่ 2 การดำเนินการเขียนโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการของหน่วยงาน
ทุกแห่ง ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ได้จัดทำโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติต่อนายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดลำพูน เป็นประจำทุกปี  เพ่ือให้การดำเนินการถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตามที่กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไปไดท้ำหนังสือแจ้งให้ทราบแล้ว  ขอให้ทุกหน่วยงานดำเนินการถือปฏิบัติตามระเบียบหลักเกณฑ์ด้วย 

      เรื่องที่ 3 แจ้งเอกสารสรุปความคืบหน้าการดำเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
ของอสม.และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  จังหวัดลำพูน ประจำเดือนพฤศจิกายน  2562 (วันที่  22 ตุลาคม - 20 
พฤศจิกายน 2562 ) รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1 ดังนี้                                     
1. สมาชิก           2. เงินดำเนินการและเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า                                               

ยอดยกมาจากเดือนก่อน     11,631   ราย          ยอดยกมาจากเดือนก่อน  1,809,419.44   บาท              
      สมาชิกเสียชีวิต                    2  ราย          รับเพิ่ม                 24,213.50   บาท   
      สมาชิกเข้า                                -   ราย          จ่ายไป                          119,463.00   บาท                          
      ลาออก                                    2  ราย          คงเหลือยกไป               1,714,169.94   บาท    
      สมาชิกคงเหลือยกไป           11,627  ราย                                                                           
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

6.2  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  
                  เรื่องที่ 1  สรุปประเด็นสำคัญและมติ  ข้อสั่งการ   ของการประชุมคณะกรรมการ
เขตสุขภาพที ่1  ครั้งที ่7/256 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562  ตามรายละเอียดดังนี ้

1.การจัดซื้อจัดจ้าง ขอให้ผู้บริหารของแต่ละหน่วยบริการ  ที่ได้รับการจัดสรรงบลงทุน  
ปี  2563 เตรียมคณะกรรมการ ตรวจสอบแบบแปลน คุณลักษณะเฉพาะ ให้เรียบร้อย เพ่ือรองรับการดำเนินการ 

2 การพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการงบPPA ปีงบประมาณ 2563 มีโครงการ
ที่เสนอเพ่ือขอรับงบประมาณ PPA  ปี 2563 ของสสจ.ลำพูน จำนวน  2 โครงการ คือ 

             2.1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อย  จังหวัดลำพูน  
ปีงบประมาณ  2563  จำนวน 330,000  บาท  



             2.2 โครงการป้องกันและควบคุมโรควัณโรค ในกลุ่มเสี่ยงผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง 
จังหวัดลำพูน  ปีงบประมาณ 2563  จำนวน  275,000 บาท 

 

3. QOF ปีงบประมาณ 2563 
     QOF ปี 2563 เพ่ิม ตัวชี้วัด ร้อยละผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการ (≥ 60%)  และให้

มีการติดตามภาพรวมผลการดำเนินงานของ QOF  ตามสัดส่วนงบประมาณตัวชี้วัด  
 

4. การดำเนินงานงบค่าเสื่อม  สถานการณ์ดำเนินงานค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2562  
จังหวัดลำพูน   - งบค่าเสื่อม (รวม) จังหวัดลำพูน  คงค้าง 26 รายการ 

       - งบค่าเสื่อม (เขต) จังหวัดลำพูน  คงค้าง   8 รายการ 
สำหรับงบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ  2563 อยู่ระหว่างการพิจารณากลั่นกรองของคณะกรรมการ อปสข. 
 

5. ผลการดำเนินงานService Plan สาขา COPD อัตราการป่วยด้วยโรคปอดอุดกั้น
เรื้อรังระดับเขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ 2562  พบผู้ป่วยที่ใช้ยา LABA และ ICS,LAMA ในกลุ่ม
อายุมากกว่า 40 ปี ร้อยละ 1,087.78 
 

6. การดำเนินงานยุติสารเคมีทางเกษตรที่มีอันตรายสูง  
          - แต่งตั้งคณะกรรมการ ควบคุมโรคจาการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อมจังหวัด 
           - ติดตามระบบการรายงานและการจัดทำฐานข้อมูลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
(OEHP) และการเจ็บป่วยจากสารเคมี 3 ชนิด 
         - กำหนดมาตรการยุติการใช้สารเคมีทางการเกษตร ที่มีอันตรายสูง ของจังหวัด และ
วางแผนขับเคลื่อน 
         - เร่งรัดการดำเนินงาน Mobile Application โดยประชาชน/อสม. และคลินิกโรคจาก
การทำงานในโรงพยาบาล 
 

นโยบายเร่งรัดของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
    1. การดูแลสุขภาพทุกกลุ่มวัย 
    2. การควบคุมป้องกันวัณโรค 
    3. การจัดการภัยคุกคามความม่ันคงทางสุขภาพ 
    4. การพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ 
    5. ลดความแออัด ลดรอคอย ในโรงพยาบาล 
    6. Fast Track 
    7. การเข้าถึงกัญชาทางการแพทย์ 

8. นวัตกรรมทางการแพทย์เพ่ือเศรษฐกิจ 
9. องค์กรคุณภาพ 
10.นวัตกรรมการบริหารจัดการของเขตสุขภาพ 
 

      เรื่องที่ 2 การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ  ประจำปีงบประมาณ 2563  
        แจ้งกำหนดการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ  ของเขตสุขภาพท่ี 1 จังหวัดลำพูน รอบท่ี 1 

ประจำปีงบประมาณ  2563  ระหว่างวันที่  12 – 14 กุมภาพันธ์  2563  โดยมีแนวทางการตรวจราชการตาม
ประเด็นมุ่งเน้น  แบ่งประเด็นเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 



1.Agenda  based 
2.Functional based 
3.Area based 

 สำหรับพื้นที่ออกตรวจเยี่ยมระดับอำเภอ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 จังหวัดลำพูน คือคปสอ.บ้านโฮ่ง  
อำเภอบ้านโฮ่ง  จังหวัดลำพูน  
 

เรื่องที่ 3 ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ  2563 มีจำนวน 41 
โครงการ และ 67 ตัวชี้วัด  สำหรับรายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข  (KPI Template) ประจำปี
งบประมาณ 2563  สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ท่ี http://bps.moph.go.th/new_bps/node/533 

 

    เรื่องที่ 4  แนวทางการจัดทำแผนงบลงทุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
2564 มีแนวทางจัดทำงบประมาณ 2564 กรอบวงเงินเบื้องต้น 22,000 ล้านบาท  วงเงินผูกพันเดิม 
8,729.19 ล้านบาท สำหรับรายการใหม ่

- แผนงานพื้นฐาน/แผนงานยุทธศาสตร์ / SEZ / EEC ประมาณ 1,000 ลบ./เขต 
- แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ ระดับภาคประมาณ 200 ลบ./ภาค 
- ภาค/สสจ./สสอ. 10 %    
- รพศ./รพท./รพช./หน่วยบริการปฐมภูมิ 90 % สำหรับก่อสร้าง 65 %  และ

สำหรับครุภัณฑ์ 35 % 
 

แผนคำขอจากเขตสุขภาพที่ 1 1. โครงการพระราชดำริ 
2. ระบบบำบัดน้ำเสีย                                                         
3. Service Plan 
4. ปฐมภูมิและ PCC 
5. ชายแดนใต ้
6. บริหาร 
7. คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 
8. EEC 

 

เกณฑ์การจัดสรรงบลงทุนตั้งงบประมาณปี 2564 ของเขตสุขภาพที่1 
   1. พิจารณารายการคำขอที่ไม่ผ่านการพิจารณาร่าง พรบ. ปี 2563 
   2. พิจารณาจากรายการคำขอตามแผน Building list ปี 2564 ระดับเขตสุขภาพที ่1 
   3. ให้จังหวัดทบทวนรายคำขอที่ไม่ผ่านการพิจารณาร่างพรบ. ปี 2563 และรายการคำ
ขอตามแผน Building list ปี 2564  เขตสุขภาพท่ี1 
   4. เขตพิจารณารายการคำขอของจังหวัดที่ไม่ผ่านการพิจารณาร่างพรบ. ปี 2563 และ
เรียงลำดับด้วยรายการคำขอตามแผน Building list ปี 2564  เขตสุขภาพท่ี1 
 

ขอความร่วมมือหน่วยงานส่งเอกสารให้จังหวัดภายในวันที่  3  ธันวาคม  2562  
 
มติที่ประชุม  รับทราบ         

 



6.3  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ       
       เรื่องที่ 1 การเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตน์ราชกัญญา 

ตามกำหนดการเสด็จ ในวันที่ 6 มกราคม 2563  เวลา 13.00 น. ณ สถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย ต.ต้นธง อ.เมือง 
จ.ลำพูน โดยจะมีการจัดงานแสดง ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน 
และสถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน ขอความร่วมมือให้รพ.ลำพูน จัดรถตู้พยาบาลนำขบวน  
สำหรับการแต่งกาย เจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมรับเสด็จ ให้ใส่เครื่องแบบชุดกากี คอพับ แขนยาว 
 

ประธาน   ขอให้ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และช่วยตรวจตราป้าย งดสูบบุหรี่และ 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในบริเวณหน่วยงานที่จัดการรับเสด็จ อย่างเคร่งครัด 
 

       เรื่องท่ี 2  แจ้งภารกิจด้านสาธารณสุข ในการจัดงานสักการะพระนางจามเทวี 
 และงานฤดูหนาว จังหวัดลำพูน ประจำปี 2562 ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมการแสดงของ TO BE NUMBER ONE  
จังหวัดลำพูน  ในพิธีเปิดงานดังกล่าว   ในวันที่ 29 พฤศจิกายน  2562  เวลา 18.00 น. ขอความร่วมมือรพ.
ลำพูน  ช่วยจัดรถตู้พยาบาล    และขอให้รพ.ป่าซาง ,รพ.แม่ทา  จัดเจ้าหน้าที่พยาบาล สำหรับให้บริการประจำ
หน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นตลอดการจัดงาน ตามคำสั่งแต่งตั้งของจังหวัดลำพูน  ส่วนเรื่องการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์  ทางผู้จัดงานไม่อนุญาตให้จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทุกชนิดในงาน ขอความร่วมมือสสอ.เมือง
ลำพูน ช่วยจัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานร่วมหน่วยงาน สสจ.ลำพูน ตลอดการจัดงานด้วย  
 

มติที่ประชุม             รับทราบ                               
 

6.4  กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ  
                                       เรื่องที่ 1 แนวทางการดำเนินการป้องกันโรคติดต่อโดยวัคซีน ปีงบประมาณ 
2563   จังหวัดลำพูน ได้รับการสนับสนุนวัคซีน จำนวน 24,000 โด๊ส  และตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข
ให้ 5 จังหวัดเสี่ยง (ลำพูน อยุธยา นครปฐม ระยอง ภูเก็ต) สำหรับบุคลากรสาธารณสุข แรงงานในโรงงาน/สถาน
ประกอบการ  ดำเนินการให้วัคซีน : พฤษภาคม – กรกฎาคม 2563  
 

โครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัด ในกลุ่มผู้ใหญ่ อายุ 20–40 ปี พ.ศ. 2563  ตามแผนเร่งรัดการ
กำจัดโรคหัดของประเทศไทย 

1. การให้วัคซีนโรต้าในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค  ในกลุ่มเป้าหมาย เด็กอายุ  ๒ เดือน / ๔ เดือน 
และ ๖ เดือน เป็นวัคซีนแบบหยอด 

2. การเตรียมกลุ่มเป้าหมาย จากฐานข้อมูล  43 แฟ้ม  กำหนดการให้วัคซีน สำหรับทุกแห่ง  เริ่มหยอด
เดือนกุมภาพันธ์  2563  

3. ให้ทุกพ้ืนที่เตรียมสำรวจกลุ่มเป้าหมาย และจะมีการชี้แจงผ่านระบบ cloud conference  
4. การให้บริการวัคซีนแก่กลุ่มเป้าหมายตามกำหนดปกติ (Routine Immunization) รักษาระดับความ

ครอบคลุมวัคซีน 
ในกลุ่มเสี่ยงป่วย/เสียชีวิตสูง (สีแดง) ก่อนเป็นอันดับแรก ได้แก่ 

• ผู้ติดสุราที่ข้ึนทะเบียน 
• ผู้ติดเชื้อ HIV no ARV 
• ผู้สูงอายุติดบ้าน/ติดเตียง 
• ผู้สูงอายุ 65 ปี ขึ้นไปมีโรคร่วม CKD stage 4-5 และหรือ COPD และหรือ DM uncontrolled 



• ผู้สูงอายุ BMI <18.5 
• ผู้สัมผัสวัณโรครายใหม่ในปี  
 

(โดยมีเป้าหมายไตรมาสที่  2 = 90 % , ไตรมาสที่ 3 = 100 %) ในกลุ่มเสี่ยงป่วยปานกลาง (สีเหลือง) 
ได้แก่ ผู้ติดเชื้อ HIV on ARV , ผู้สัมผัสโรคย้อนหลัง 2 ปี , ผู้ป่วย DM Uncontrolled (<65ปี) , กลุ่มแรงงาน
ต่างชาติ , ผู้ต้องขัง  และ HCW 

 

( โดยมีเป้าหมาย  ไตรมาสที ่2 = 80 % , ไตรมาสที ่3 = 90 % , ไตรมาสที ่4 = 100 %) ในกลุ่มเสี่ยง
ป่วยต่ำ (สีเขียว) ได้แก่กลุ่มเสี่ยงอ่ืนๆ นอกเหนือจากกลุ่มสีแดงและสีเหลือง ประชากรเป้าหมายทุกกลุ่มเสี่ยง ที่ 
Walk in รับบริการ OPD = 100 % 

       เรื่องที่  2 สรุปผลการดำเนินงานป้องกันและควบคุมวัณโรค จังหวัดลำพูน 
ประจำปีงบประมาณ 2563 ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข พบว่า 
จังหวัดลำพูน มีการตัดกรองผู้ป่วยและขึ้นทะเบียนรักษา ที่ให้การรักษาสำเร็จ ต่ำกว่าเป้าหมาย และมีอัตราการ
เสียชีวิตสูงกว่าเป้าหมาย ขอให้ทุกอำเภอมีการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและติดตามผู้ป่วยตามเป้าหมายที่กำหนด   

 

       เรื่องท่ี 3 เอกสารสรุปสถานการณ์โรคติดต่อที่สำคัญ จังหวัดลำพูน ประจำปี 
งบประมาณ  2563  (วันที่ 1–25 พฤศจิกายน 2562)  มีโรคสำคัญที่ต้องเฝ้าระวัง 3 อันดับ ได้แก่ 

1. โรคไข้หวัดใหญ่ พบผู้ป่วย 220 ราย อัตราป่วย 54.26 ต่อแสนประชากร อัตราป่วยสูงสุดคืออำเภอ
เวียงหนองล่อง 125.40  ต่อแสนประชากร  รองลงมาคือ อำเภอเมืองลำพูน และอำเภอป่าซาง อัตราป่วย 
100.01   และ 53.29  ต่อแสนประชากร  ตามลำดับ พบมากในกลุ่มอายุ 0-14 ปี 

2. โรคอุจาระร่วง พบผู้ป่วย 136 ราย อัตราป่วย 33.64 ต่อแสนประชากร อัตราป่วยสูงสุด คืออำเภอ
แม่ทา 79.92 ต่อแสนประชากร  รองลงมาคืออ.ป่าซาง และอ.บ้านโฮ่ง  อัตราป่วย 68.77 และ58.67  ต่อแสน
ประชากร ตามลำดับ พบมากในกลุ่มอายุ 0-4 ปี   

3. โรคอาหารเป็นพิษ พบผู้ป่วย 60 ราย อัตราป่วยเท่ากับ 14.80 ต่อแสนประชากร   อัตราป่วยสูงสุด 
คืออำเภอเวียงหนองล่อง 38.17  ต่อแสนประชากร รองลงมาคืออำเภอบ้านโฮ่งและอำเภอเมืองลำพูน อัตราป่วย 
37.55 และ 17.61 ต่อแสนประชากร ตามลำดับ พบมากในกลุ่มอายุ 25-34 ปี 
 
มติที่ประชุม             รับทราบ 
 

6.5  กลุ่มงานนิติการ  
       เรื่องที่ 1 คำสั่งจังหวัดลำพูน เรื่องการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน 

ตามที่กลุ่มงานได้ทำหนังสือแจ้งให้ทุกแห่งทราบแล้ว  ขอให้ทุกแห่งดำเนินการตามคำสั่งได้ ตั้งแต่วันที่ 18 
พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป 

       เรื่องที่ 2  แจ้งประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมวิชาการ สมาคมนักกฎหมาย
สาธารณสุข  กระทรวงสาธารณสุข “เรื่อง โครงการอบรมเพ่ือเสริมสร้างความรู้และพัฒนาศักยภาพในการบริหาร
จัดการเกี่ยวกับเงินและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค การเรี่ยไร การจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ การจัดสวัสดิการและ
การจัดสวัสดิการเชิงธุรกิจของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2563  อบรม
ระหว่างวันที่ 20 - 26 พฤษภาคม 2563 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่  รับสมัคร จำนวน 300 คน  
มีค่าลงทะเบียนคนละ 3,000 บาท    

 

มติที่ประชุม             รับทราบ 



6.6  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข      
            เรื่องที่ 1 แจ้งการติดตาม การต่อใบขออนุญาตของสถานบริการด้านสุขภาพและ
คลินิก ของจังหวัดลำพูน ตามหนังสือที่แจ้งให้ทุกหน่วยบริการต่อใบอนุญาต ขอให้เร่งดำเนินการภายในกำหนด
ด้วยจังหวัดจะมีทีมงานออกตรวจเยี่ยม 
 
ประธาน   ให้ส่งข้อมูลหน่วยงานที่ยังไม่ต่อใบขออนุญาต ลงในกลุ่มไลน์ประชุม กวป. ด้วย 
 

       เรื่องท่ี 2  สรุปผลการดำเนินงาน  RDU จังหวัดลำพูน ของปีงบประมาณ 2562 
มีโรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานขั้น 1 และขั้น 2 ครบ 100 %  และผ่านขั้น 3 จำนวน 1 แห่ง ได้แก่  
โรงพยาบาลป่าซาง นอกนั้นอยู่ระหว่างรอการพิจารณาคำสั่งแต่งตั้ง  

 

       เรื่องท่ี 3 ความคืบหน้าผลการดำเนินงาน Service plan กัญชา สสจ.ลำพูนได ้
ดำเนินการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ Service plan สาขากัญชาทางการแพทย์  ซึ่งมีโรงพยาบาลที่ผ่านการ
พิจารณาจากสำนักงาน อย.  จำนวน 5 แห่ง (รพ.ลำพูน/แม่ทา /ป่าซาง/บ้านโฮ่ง และลี้ ) และได้รับหนังสือสำคัญ
แจ้งแล้ว คงเหลือ 3 แห่ง อยู่ระหว่างรอการพิจารณาจากสำนักงาน อย.  ของจังหวัดลำพูน ที่โรงพยาบาลลำพูน 
เปิดบริการคลินิกให้คำปรึกษาผู้ป่วยแล้ว  จำนวน 47 ราย มีผู้ป่วย จำนวน  4 ราย ที่ได้ใช้น้ำมันกัญชารักษา  
ส่วนโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง ขอความร่วมือให้ดำเนินการจัดตั้งคลินิกให้คำปรึกษาผู้ป่วยด้านกัญชา เนื่องจาก
เป็นตัวชี้วัดของโรงพยาบาล 

       เรื่องท่ี 4  ผลการดำเนินงานโครงการลดความแออัดในโรงพยาบาล  จังหวัดลำพูน 
มีโรงพยาบาลลำพูน ได้ดำเนินการเปิดคลินิกให้บริการสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ทุกวัน
อังคารช่วงบ่ายและให้ผู้ป่วยไปรับบริการรับยา ณ ร้านขายยา จังหวัดลำพูน แล้ว จำนวน 338 รายคิดเป็นร้อยละ 
19.30  และทางสำนักงานสป.สช. อยู่ระหว่างพิจารณาขยายบริการร้านขายยา 
 
มติที่ประชุม             รับทราบ  
 

6.7   กลุ่มงานประกันสุขภาพ                                                               
       เรื่องท่ี 1 สรุปรายงานการตรวจสอบการจัดทำแผนทางการเงิน ( Planfin ) ของ 

หน่วยบริการ ในสังกัด สป.สช. จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2563  มีโรงพยาบาลเวียงหนองล่อง ไม่ผ่าน
การตรวจสอบการจัดทำแผนทางการเงิน ( Planfin ) ของหน่วยบริการ สังกัด สป.สช. ซึ่งในวันที่ 17  ธันวาคม  
2562  จะมีการประชุมการบริหารจัดการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ณ โรงพยาบาลลำพูน รายละเอียดตาม
เอกสารหมายเลข 6 
 

       ประชาสัมพันธ์  การจัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ  
( ONE  Stop  Service ) จังหวัดลำพูน ณ ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน จังหวัดลำพูน ดำเนินการระหว่างวันที่  
16 ธันวาคม  2562 - 31 มีนาคม  2563  โดยจะมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขไปปฏิบัติงาน ณ จุดบริการ เพ่ือ
ตรวจสอบหลักฐานการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ  และให้บริการฉีดวัคซีนโรคคอตีบ-
บาดทะยัก ซึ่งทางโรงพยาบาลป่าซาง เป็นหน่วยงานให้บริการรับผิดชอบการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว  
 

         
มติที่ประชุม   รับทราบ    
   



 6.8 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ       
         เรื่องที่ 1 การคัดเลือก อสม.ดีเด่น จังหวัดลำพูน ในวันที่ 11 ธันวาคม 2562 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน จะมีการนำเสนอผลงานของอสม.จังหวัดลำพูน  จำนวน 12 สาขา (โดยในปีนี้
เพ่ิมสาขาการจัดการโรคไม่ติดต่อ และสาขาการจัดการสุขภาพชุมชนและอนามัยสิ่งแวดล้อม) ณ ห้องประชุม
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน เพ่ือคัดเลือกเป็นอสม.ดีเด่น ระดับจังหวัด และในวันที่ 13 ธันวาคม 2562  
จะมีการซักซ้อมเตรียมความพร้อมให้แก่ อสม.ที่ผ่านการคัดเลือก ระดับจังหวัด พร้อมทีมพ่ีเลี้ยง อสม. เพ่ือส่งผล
งานให้เขตสุขภาพที่1  พิจารณาคัดเลือก ในวันที่ 19- 20 ธันวาคม 2562 ต่อไป และในปีงบประมาณ 2563 
กระทรวงสาธารณสุข ได้มีนโยบายปรับเพ่ิมระดับค่าตอบแทน (ค่าป่วยการ) ให้อสม.สูงขึ้น และมีการจัดสวัสดิการ 
ยกระดับให้แก่อสม. ดังนี้ 

1. การพัฒนาระบบบริการสวัสดิการสำหรับ อสม. 
    - การร่างระเบียบว่าด้วยเงินสวัสดิการสำหรับ อสม. สำหรับการช่วยเหลือในด้านการ

รักษาพยาบาล 
   - การสงเคราะห์ อสม.ที่เสียชีวิต  โดยจะมีการหักเงินจากอัตราค่าตอบแทน (ค่าป่วยการ) ที่

จ่ายผ่านระบบสวัสดิการค่าป่วยการของกรมบัญชีกลาง จำนวน 0.5 % ต่อเดือน 
  2. การขึ้นทะเบียน หน่วยปฐมภูมิ จังหวัดลำพูน ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข  การจัดตั้ง
หน่วยบริการปฐมภูมิ ตามประกาศ พ.ร.บ ปี 2563 ตามหลักเกณฑ์และมีประเด็นเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ  โดย
หน่วยบริการจะต้องมีแพทย์เวชครอบครัวที่ผ่านการอบรมในระดับเขตสุขภาพที่ 1  ปฏิบัติอยู่เวรประจำร่วมกับทีม
วิชาชีพ สำหรับจังหวัดลำพูน มีหน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนไปแล้ว จำนวน  15 แห่ง  ซึ่งในปีงบประมาณ 2563  
จะต้องมีหน่วยบริการขึ้นทะเบียนหน่วยปฐมภูมิ อย่างน้อย ร้อยละ 40 ทั้งนี้ จังหวัดจะได้รวบรวมข้อมูลหน่วย
บริการส่งให้เขตสุขภาพที ่1  เพ่ือส่งให้กระทรวงสาธารณสุขต่อไป   
 

       เรื่องท่ี 2  โครงการพิเศษ จังหวัดลำพูน เรื่องการบริหารจัดการและพัฒนาระบบ 
สุขภาพผู้ต้องขัง  ในเรือนจำ จังหวัดลำพูน เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดบริการ สำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำให้สามารถ
เข้าถึงสิทธิหลักประกันสุขภาพ สามารถเข้าถึงบริการที่ครอบคลุม ทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การป้ องกันควบคุมโรค  
การรักษาพยาบาล  การฟ้ืนฟุสมรรถภาพและการคุ้มครองผู้บริ โภคด้านสาธารณสุข ที่มีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ จังหวัดลำพูน โดยจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ระดับจังหวัด 
 
มติที่ประชุม             รับทราบ  
 

6.9  กลุ่มงานทันตสาธารณสุข      ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 
6.10 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล     
        เรื่องท่ี 1 การจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดลำพูน  ที่ปรับเปลี่ยนมา 

จากลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  ซึ่งทางจังหวัดได้ดำเนินการของปีงบประมาณ  2562 ไปแล้ว 50 % เมื่อวันที่ 21 
ธันวาคม 2562 จำนวน 47 คน และของปีงบประมาณ 2563 คงเหลืออีก 50% จำนวน 35 คน โดยให้หน่วย
บริการดำเนินการจ้าง ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป  ขอความร่วมมือให้ส่งสัญญาจ้างและตรวจสอบ
ความถูกต้องพร้อมใบลาออก ส่งคืนให้จังหวัดเพ่ือดำเนินการต่อไป  
 

ประธาน   ขอให้พ้ืนที่ตรวจสอบข้อมูลสัญญาจ้าง 
 
มติที่ประชุม             รับทราบ  



6.11 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย        อยู่ในวาระสืบเนื่อง   
 

6.12 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิตและยาเสพติด  
                 เรื่องท่ี 1 แจ้งมาตรการเพื่อรักษาความปลอดภัย ในหน่วยบริการสาธารณสุข 

จังหวัดลำพูน กรณีเกิดเหตุรุนแรง ในโรงพยาบาลและห้องฉุกเฉิน   ขอให้ทุกโรงพยาบาลมีการจัดระบบประตู
ทางเข้า-ออกห้องฉุกเฉิน  จัดเวรยาม และให้ติดตั้งสัญญาณเตือนภัย  ตามมาตรการ  ที่กลุ่มงานได้ทำหนังสือแจ้ง
ให้ทราบแล้ว 
 
ประธาน   ขอให้ทุกพ้ืนทีเ่ฝ้าระวังในช่วงเทศกาล เป็นพิเศษ 

 
มติที่ประชุม             รับทราบ  
 

6.13  กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก            ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 
ระเบียบวาระท่ี 7   เรื่องอ่ืน ๆ             
    สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด 

เรื่องที่ 1  แจ้งการงดการชื้อหุ้นเพ่ิมของสมาชิกสามัญสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
ลำพูน จำกัด  เนื่องจากสถานการณ์ด้านการเงินคงตัว   

 

เรื่องที่ 2 แจ้งการเปิดให้บริการใช้บัตร ATM ผ่านระบบการฝาก-ถอนเงินของสมาชิก
สามัญสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข  อยู่ระหว่างดำเนินการของธนาคารกรุงไทย 
 

   
มติที่ประชุม             รับทราบ  
 
เลิกประชุมเวลา   16.30  น.  
 
       (ลงช่ือ) ……………………….....            

(นางกรรณิกา  มะโนวรณ์)                                
                 เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน               

                ผู้จดบันทึกการประชุม                            
 
 

(ลงช่ือ) ……………………………              
          (นางบุษบา  อนุศักดิ์)                                                            
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ                                                                   

                        ผู้ตรวจรายงานการประชุม  


