
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
ครั้งที่ 12/ 2563 ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 

วันอังคารที่  29  ธันวาคม  พ.ศ. 2563 
ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 

รายช่ือผู้มาประชุม 
1.  นายวิทยา  พลสีลา         รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน 
2.  นายสุริยพงณช์         สุริยะพงฑากุล             นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน  
3.  นางภาวิณ ี  เอ่ียมจันทน์   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน   
4.  นางสาวอรพินธ์ ใจสุนทร   นวก.สาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ด้านส่งเสริมพัฒนา 
5.  นายสมาน              พรวิเศษศิริกุล              นวก.สาธารณสุขเชี่ยวชาญ ดา้นบริการทางวิชาการ   
6   นายธวชัชัย            ฉันทวุฒินันท์              ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าซาง 
7.  นายเผ่าพงศ์  สุนทร   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลี้ 
8.  นายสัจพจน์        เกตุวัฒนาธร  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง  
9.  นายสันต ิ  วงศ์ฝั้น             รก. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ทา  
10.นางอรทัย   ดวงอินทร์  (แทน) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านธิ 
11.นางสาวมัลลิกา  โมกขะสมิต  รก. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงหนองล่อง   
12.นายสันทัด  ทองพรรณ        (แทน) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านโฮ่ง  
๑3.นายเนตร  พงษ์ตุ้ย   สาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูน 
14.นายศรีพรหม      กาสกูล   สาธารณสุขอำเภอป่าซาง    
๑5.นายธวชัชัย    รัตนไพบูลย์วิทย์  สาธารณสุขอำเภอทุ่งหัวช้าง 
16.นายวันชัย         รัตนพรม  สาธารณสุขอำเภอบ้านโฮ่ง  
๑7.นายวิเชียร       ปิงชัย   สาธารณสุขอำเภอแม่ทา  
18.นายโยธิน  จันทร์ทิพย ์                สาธารณสุขอำเภอลี้ 
19.นายจตุพล  พงษ์ธนพิบูลย์               (แทน) สาธารณสุขอำเภอเวียงหนองล่อง   
20.นางพรนิภา        ท้วมผึ้ง   รก.สาธารณสุขอำเภอบ้านธิ 
21.นายโภคิน   ศักรินทร์กุล  หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิรพ.ลำพูน 
22.นางณัฐดา  วิเศษสรรต์  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 
23.นางบุษบา  อนุศักดิ์    หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
24.นายไกรศิลป์          ศิริวิบูรณ์  หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
25.นางพัชรี  วีรพันธุ์   หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ    
26.นางอินทริยา  อินทพันธุ์  หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 
27.นางณัฐชยา   ไชยมะโน  (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
28.นางพวงผกา  สุริวรรณ    หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
29.นายธาน ี  ศรีวงค์วรรณ์  หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
30.นายเกรียงไกร ยังฉิม   หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยฯ 
31.นายปิยะดนัย สุธีพงศ์พันธ์      หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข   
32.ส.ต.ต.วิชฌ์พล พรมสวัสดิ์  หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ 
33.นางสาวศรีสังวาลย ์ ศรีทรายคำ  รก.หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ  
34.นางพิมภาวรรณ  เขยะตา   หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 



ผู้ไม่เข้าร่วมประชุมเนื่องจากติดราชการ 
1.  นายกำจร  พงศ์ศิร ิ    นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (สคร1) 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายมนตรี  อินแสง   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
2. นางบุญทิน  จิตร์สบาย  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ   
3. นายสาธิต  เจริญพงศ์  เภสัชกรชำนาญการ 
4. นางผ่องศรี  อุปละ   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
5. นายอำพนพินิจ เศรษฐสมพงษ์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
6. นายพัฒฑณา  อินทะชัย  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
7. นายศุภกฤษณ์ เสวะกะ   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
8. นางสุวิมล  ทิพย์ชมภู  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
9. นางสุรางค์   หมื่นกัณท์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
10.นางสาวกาญจนา ศรีไว   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
11.นายณรงค์ฤทธิ์     สายมณี   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
12.นายสุรยุทธ          ปรอินทร ์                  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
13.นางบัณฑิตา  ศรีวิชัย   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
14.นางกรรณิกา            มะโนวรณ์                  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 
15.นางสมพิศ               อ่ินอ้าย                     นักวชิาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
16.นายกฤษฏา             ญาณะพนัธ์                นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
17.นางสาวธิดารัตน์        โพธิพฤกษ์                 เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน                                 
 
เริ่มประชุม  เวลา 09.30 น. 
 
ระเบียบวาระพิเศษ  

เรื่องท่ี 1  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ได้ดำเนินการขับเคลื่อน 
นโยบายกระทรวงสาธารณสุข จัดพิธีการลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement 
:PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กับหัวหน้ากลุ่มงานสสจ.ลำพูน  รพช. และสสอ. ทุกแห่ง เพื่อให้กำกับ 
ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการติดตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดลำพูน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล                          

   เรื่องท่ี 2  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ ได้ดำเนินการ 
ขับเคลื่อนนโยบาย ของกระทรวงสาธารณสุข โดยจัดพิธี (ร่าง) กำหนดการ KICK OFF กิจกรรมส่งมอบ
ของขวัญปีใหม่ ปี 2564 กระทรวงสาธารณสุข “คนไทยทุกครอบครัว มีหมอประจำตัว 3 คน”     
 

ประธาน ได้ร่วมพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ และการ KICK OFF กิจกรรมส่งมอบของขวัญ
ปีใหม่ ปี 2564 กระทรวงสาธารณสุข  ร่วมกับหน่วยงาน ทุกแห่ง  พร้อมขอให้นำไปปฏิบัติ
ตามนโยบาย และไดร้่วมถ่ายภาพกับหน่วยงาน 

 
มติที่ประชุม    รับทราบ 



ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
เรื่องท่ี 1  กล่าวต้อนรับ พญ.ภาวิณี  เอ่ียมจันทน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน      

พร้อมไดม้อบช่อดอกไม้และกล่าวแสดงความยินดี ทีย่้ายมาปฏิบัติราชการ ณ โรงพยาบาลลำพูน จังหวัดลำพูน   
 

เรื่องท่ี 2  มูลนิธิ พอ.สว. แจ้งยกเลิกกำหนดการตรวจติดตามการดำเนินงานพอ.สว. 
จังหวัดลำพูน ของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี ในวันที่ 17 มกราคม 2564 ณ อำเภอเมือง (อบจ.ลำพูน) 
 

เรื่องท่ี 3 สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19) ระดับประเทศ  
พบว่ามีจำนวนผู้ป่วยเพ่ิมขึ้น ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ขอให้มีการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์  โดยให้แบ่ง
พ้ืนที่เฝ้าระวังแยกรายอำเภอและตำบล และให้ใช้มาตรการแนวทางของกระทรวงสวาธารณสุขอย่างถูกต้อง 
 

   เรื่องท่ี 4  ข้อสั่งการประจำวันของนายกรัฐมนตรี และปลัดกระทรวงสาธารณสุข มี
คำสั่งการให้สสอ.ทุกแห่ง ทั่วประเทศ โดยมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบตรวจสอบและบันทึกข้อมูลเวชภัณฑ์ ที่
เกี่ยวข้อง ผ่านการและให้มีการบูรณาการด่านชุมชนมีการตรวจคัดกรองคนที่เดินทางเข้ามาในพ้ืนที่ มีการจัด
เวรปฏิบัติงาน ทุกวัน จนสิ้นสุดเดือนมกราคม 2564 
 

เรื่องท่ี 5  ข้อสั่งการจากการประชุมกรมการจังหวัดลำพูน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน 
กำหนดการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ จังหวัดลำพูน ในวันที่ 30 ธันวาคม 2563 เพ่ือติดตาม
สถานการณ์และให้มีการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานให้ทันต่อสถานการณ์โควิด 19  
 
มติที่ประชุม    รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 11 ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563                    

ฝ่ายเลขาฯ ได้นำขึ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์ www.lamphunhealth.go.th 
เรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่  25  ธันวาคม  ๒๕๖3 

 
มติที่ประชุม   ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่  11 ประจำเดือนพฤศจิกายน      

พ.ศ. 2563           
 
ระเบียบวาระท่ี 3    เรื่องสืบเนื่อง       ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 
ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่องแจ้งเพื่อพิจารณา          
   เรื่องที่ 1 การพิจารณากองทุนแรงงานต่างด้าว  จังหวัดลำพูน  เพ่ือดำเนินการคัด
กรองโรคโควิด-19 เชิงรุกในแรงงานต่างด้าว จังหวัดลำพูน สำหรับกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 1,600 ราย และ
จังหวัดลำพูนได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 394,080 บาท (สามแสนเก้าหมื่นสี่พันแปดสิบบาทถ้วน) 
ขอความเห็นชอบพิจารณาอนุมัติการใช้งบประมาณจากคณะกรรมการกองทุนประกันสุขภาพคนต่างด้าวและ
แรงงานต่างด้าว จังหวัดลำพูน โดยมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน เป็นประธาน รายละเอียดตาม
รายการ ดังนี้ 

1. จัดซื้ออุปกรณ์ชุดเก็บตัวอย่างหาเชื้อไวรสั (UTM) จำนวน 1,600  ชุด  เป็นเงิน  154,080 บาท 
 2. การคัดกรองแรงงานต่างด้าวเชิงรุกในพื้นที่ (ทุกอำเภอ)  



       - ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถราชการ/ค่าพาหนะและค่าตอบแทนล่วงเวลาพนักงานขับรถ 
เป็นเงิน 240,000 บาท  
 

ประธาน   เป็นนโยบายของรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ เพ่ือจัดซื้ออุปกรณ์ชุดเก็บตัวอย่างหาเชื้อไวรัส (UTM)  จำนวน 

1,600  ชุด ในเบื้องต้น เป็นเงิน  154,080 บาท  สำหรับค่าเบี้ยเลี้ยง /ค่าน้ำมัน
เชื้อเพลิงรถราชการ /ค่าพาหนะ และค่าตอบแทนล่วงเวลาพนักงานขับรถ ขอให้
ชะลอไว้ก่อน 

 
ระเบียบวาระท่ี 5       เรื่องแจ้งเพื่อทราบของ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน / นักวิชาการ

สาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านส่งเสริมพัฒนา / นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
ด้านบริการทางวิชาการ/ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน / เภสัชกรเชี่ยวชาญ /
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน / สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ / หน่วยงานอ่ืน 

 
5.1  เรื่องของนายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน    ไม่มีเรื่องแจ้ง  

 
5.2  เรื่องของรก.นวก.สาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา    ไม่มีเรื่องแจ้ง  

          
5.3  เรื่องของนวก.สาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านบริการทางวิชาการ  ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 
5.4  เรื่องของโรงพยาบาลลำพูน          

        เรื่องท่ี 1  ผอก.รพ.ลำพูน ไดก้ล่าวทักทายและกล่าวแสดงความยินดีที่ได้มา 
ปฏิบัติราชการที่จังหวัดลำพูน  มีความประทับใจเจ้าหน้าที่จังหวัดลำพูนมีความกระตือรือร้นในการทำงาน และ
รพ.ลำพูนได้ปรับปรุงการจัดระบบให้บริการผู้ป่วยและได้มีการประสานงานระหว่างหน่วยบริการในจังหวัด
ลำพูน  ที่ต้องการส่งต่อผู้ป่วยอาการ ตามที่พบว่าจังหวัดลำพูนยังมีปัญหาในระบบการส่งต่อและรับผู้ป่วย
อาการหนักจากหน่วยบริการ โดยได้มีการเพ่ิมจำนวนเตียงสำหรับผู้ป่วย ICU ศัลยกรรม และ ICU อายุรกรรม  
เพ่ือรองรับในการให้บริการผู้ป่วยที่มีอาการหนัก 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.5  เรื่องของโรงพยาบาลชุมชน  
       โรงพยาบาลป่าซาง 
       เรื่องท่ี 1  สืบเนื่องจากปัญหาการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ จังหวัดลำพูน  

กรณีรับ-ส่งต่อผู้ป่วยอาการหนัก ระหว่างหน่วยบริการในจังหวัด พบว่ารพ.ลำพูน  ยังพบว่ามีปัญหาในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสำหรับการให้บริการผู้ป่วยและระบบส่งต่อและรับผู้ป่วยอาการหนัก 
จากหน่วยบริการ ในจังหวัดลำพูน  ซึ่งทางรพ.ป่าซาง สามารถรองรับผู้ป่วยและลดความแออัดของผู้ป่วยได้ 
เนื่องจากมีบุคลากรทางการแพทย์ครบทุกสาขา และยังมีแพทย์เฉพาะทาง  จึงขอให้หน่วยงานช่วยแจ้ง
ประชาสัมพันธ์ในพ้ืนที่ด้วย 
 



ผอก.รพ.ลำพูน ชี้แจง การที่ผู้ป่วยมารับบริการ เขาจะต้องมีความเชื่อมั่นและได้รับความปลอดภัย
จากหน่วยบริการ  หน่วยบริการควรจะมีการหารือกันและจัดระบบบริการร่วมกัน 

 

ประธาน ขอให้มีการจัดระบบบริการผู้ป่วยและบริบทการทำงานร่วมกัน โดยมีการสร้างทีม
การทำงานร่วมกันและต้องให้เจ้าหน้าทีมี่จิตอาสาและมีใจบริการในการทำงาน หรือ
อาจจะไปศึกษาดูงานของจังหวัดลำปาง รพ.เกาะคา ทางจังหวัดมีงบสนับสนุนให้ 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
             

5.6  เรื่องของสาธารณสุขอำเภอ      ไม่มีเรื่องแจ้ง                            
           

5.7  เรื่องของหน่วยงานอ่ืน     ไม่มีเรื่องแจ้ง                         
 
ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องแจ้งของกลุ่มงาน  
 

6.1  กลุ่มงานบริหารทั่วไป   
                  เรื่องท่ี 1 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     
ข้อมูลจากระบบ GFMIS  ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2563  ของจังหวัดลำพูน งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 
จำนวน 55,261 ,978 .00  บาท  มีการเบิกจ่ายแล้วจำนวน  5,991,089.37 บาท (ร้อยละ 10.84) 
คงเหลือรอการเบิก จำนวน 49,270,888.63 บาท (ร้อยละ 89.16) เป้าหมายการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส1 
( 31 ธันวาคม 2563) งบภาพรวม มากกว่าร้อยละ 32 รายละเอียดตามเอกสาร ดังนี้ 
   - งบฯดำเนินงาน งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร  จำนวน 25,767,278.00 บาท 
มีการเบิกจ่ายไปแล้ว จำนวน 5,355,289.37 บาท (ร้อยละ 20.78) คงเหลือรอการเบิก จำนวน 
20,411,988.632 บาท (ร้อยละ 79.22) เป้าหมายการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส1 ( 31 ธันวาคม 2563) 
งบรายจ่ายประจำต้องมากกว่าร้อยละ 36  ขอให้เร่งดำเนินการตามแผนงานโครงการ  ส่วนค่าตอบแทน ฉ 11 
งวด 1 อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือแจ้งจัดสรรรายหน่วยงาน และค่าตอบแทน พตส. 2 งวด ไม่สามารถเบิกจ่ายได้
เนื่องจากยังไม่ผ่าน คณะกรรมการพิจารณา 
   - งบฯลงทุน  งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร จำนวน 29,439,700.00 บาท  
มีการเบิ กจ่ ายไปแล้ว จำนวน  635,800.00 บาท  (ร้อยละ 2.16)  คงเหลือรอการเบิก จำนวน 
28,803,900.00 บาท (ร้อยละ 97.84) เป้าหมายการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส1 ( 31 ธันวาคม 2563) งบ
รายจ่ายลงทุน ต้องมากกว่าร้อยละ 20 

- งบฯเงินอุดหนุน งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร จำนวน 55,000.00 บาท ยัง 
ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ขอให้เร่งดำเนินการเบิกจ่ายโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ และเงินอุดหนุน
โครงการหลวง 

- ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ของหน่วยงานย่อย  
และเฉพาะที่ เบิกจากระบบ  GFMIS ไปแล้ว จำนวน 640,000 .00 บาท (ร้อยละ 100) หน่วยงาน   
สามารถจัดส่งเอกสารเพื่อเบิกจ่ายได้ตามปกติ (ไม่เกินเดือนถัดไปของรายการค่าใช้จ่าย) 

 

ประธาน ขอให้หน่วยงานติดตามการเบิก-จ่าย และเร่งดำเนินการ 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 



6.2  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข      
       เรื่องที่ 1 แจ้งแนวทางและกำหนดการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ 

เขตสุขภาพที่1 จังหวัดลำพูน รอบที่1 ประจำปีงบประมาณ 2564  ระหว่างวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2564 
โดยมีแนวทางการติดตามผลการดำเนินงานตามประเด็นตรวจราชการตามตัวชี้วัด 53 ตัวชี้วัด มุ่งเน้นประเด็น 
Pa 5 ประเด็น สำหรับพ้ืนที่ออกตรวจเยี่ยมนิเทศงาน ตามแผนที่เลือกไว้ คืออำเภอทุ่งหัวช้าง แต่จะขอหารือ
ผู้บริหารพิจารณาคัดเลือกพ้ืนที่ออกนิเทศงาน อีกครั้ง  

 

ประธาน   ให้เปลี่ยนเป็นพ้ืนที่อำเภอแม่ทา  
 

               เรื่องที่ 2  ขอหารือการจัดทำแผนการดำเนินงานรองรับการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จังหวัดลำพูน เพ่ือเตรียมความพร้อมขององค์กรสำหรับสถานการณ์ป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19  ในจังหวัดลำพูน  โดยจะขอผู้แทน จากรพ.ลำพูน 
 

ผอก.รพ.ลำพูน แจ้ง ทางรพ.ลำพูนจะได้เข้าร่วมประชุม เรื่องการจัดทำการดำเนินงานฯ ในวันที่ 7-8 
มกราคม 2564  ณ จังหวัดพิษณุโลก หลังจากนั้นทางจะจัดประชุมร่วมกันในระดับ
จังหวัดอีกครั้ง 

 

ประธาน ขอให้หน่วยงานมีการค้นหาและศึกษาหาความรู้เพ่ือรองรับสถานการณ์ 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

6.3  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ       
       เรื่องที่ 1  ขอขอบคุณทุกหน่วยบริการ ที่ให้ความร่วมมือจัดหน่วยแพทย์ ในการ

รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร  ซ่ึงผลการดำเนินงานผ่านไปได้ด้วยดี     

       เรื่องท่ี 2  แผนการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  จังหวัดลำพูน  ในช่วงเทศกาล 
ปีใหม่ 2564 ขอให้ทุกหน่วยบริการดำเนินการอย่างเคร่งครัด กรณีที่พบการกระทำผิดในเด็กนักเรียน ขอให้แจ้ง
ผู้ปกครองทราบ และกรณีที่ต้องเจาะเลือด  ในรายที่ไม่ยอมเป่าเครื่องวัดระดับแอลกอฮอล์ เน้นพ้ืนที่อำเภอเมือง 
จะมีทีมงานจากสสจ.ลำพูน ออกตรวจร่วมด้วย สำหรับค่าใช้จ่ายในการตรวจบริการมีงบประมาณสนับสนุนให้ 
 

ประธาน ขอให้เน้นย้ำ เรื่องการเจาะเลือดตรวจ จะต้องมีการร้องขอของเจ้าหน้าที่ตำรวจก่อน  
ให้เน้นบริการด่านชุมชนเป็นหลัก  

 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

6.4  กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ  
       เรื่องท่ี 1 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19)  

จังหวัดลำพูน ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2563 ไมพ่บผู้ป่วย Covid- 19 ในจำนวน 272 วัน ที่ผ่านมา พบ
มีผู้ เข้าเกณฑ์เฝ้าระวัง (PUI) รายใหม่ จำนวน 1 ราย สะสม 294 ราย ผลตรวจพบเชื้อ  4 ราย และ



สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ ไม่มีผู้ติดเชื้อ พบผู้เข้าเกณฑ์เฝ้าระวัง (PUI)  7 ราย 
ผลตรวจไม่พบเชื้อ  ผลการเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงผู้ที่เดินทางกลับจากจังหวัดสมุทรสาคร กลุ่มผู้เข้าเกณฑ์เฝ้าระวัง 
(PUI) รายใหม่  6 ราย สะสม 60 ราย (ชาวไทย 21 ราย และชาวต่างด้าว 39 ราย) อยู่ระหว่างการกักตัวใน
สถานที่รัฐจัดให้ 10 ราย อยู่ระหว่างการกักตัวเอง 16 ราย พ้นระยะกักตัว 34 ราย  ผลการคัดกรองเชิงรุกใน
แรงงานต่างด้าวจังหวัดลำพูน รวม 1 ,320 ราย ผลตรวจไม่พบเชื้อ และการส่งตรวจ ARI และผู้ป่วย 
Pneumonia ทุกราย ส่งตรวจ 11 ราย ไม่พบเชื้อ รอผลตรวจ 4 ราย ขอให้เฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงและสังเกต
อาการของผู้ที่เดินทางไปในสถานที่พบผู้ป่วย Covid- 19 จนครบ 14 วัน  โดยมีมาตรการเน้นย้ำการเฝ้าระวัง
ป้องกันควบคุมโรค และมีข้อสั่งการจากผู้ตรวจราชการเขตสุขภพที่1 ให้ทุกพ้ืนที่ดูแลผู้ป่วยแรงงานต่างด้าว
และให้มีกระบวนผลการตรวจ Lab Post อย่างน้อย 2 Lab รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1 
          เรื่องที่ 2 สถานการณ์โรควัณโรค จังหวัดลำพูน  มีผลการดำเนินงานตาม
มาตรการด้านการคัดกรอง CXR กลุ่ม ACTIVE และ PASSIVE เขตสุขภาพที่1 ปีงบประมาณ 2564 
เป้าหมาย ร้อยละ 100 สรุปข้อมูล ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2563  ของจังหวัดลำพูน มีอัตราการคัดกรองคิดเป็น
ร้อยละ 53.8 และ 20.4 ขึ้นทะเบียน 41 ราย เสียชีวิต 1 (ร้อยละ 6.25)  และมีผลการดำเนินงานตาม
มาตรการด้านการคัดกรองสูงสุดที่ อ.เวียงหนองล่อง  คิดเป็นร้อยละ 98.21 และ 55.258.76  รองลงมา 
คือ อ.ทุ่งหัวช้าง 89.12 และ 50.47  ภาพรวมทั้งจังหวัด คิดเป็นร้อยละ 61.00 และ 31.83 และมีผลงาน
TB Treatment Coverage ในระดับเขตสุขภาพที่1 จัดเป็นอันดับที่ 7  (ร้อยละ 6.8) จังหวัดทีม่ีผลงานสูงสุด
เป็นอันดับที่1 คือจังหวัดเชียงราย รองลงมาคือจังหวัดพะเยา ขอให้ทุกแห่งเร่งดำเนินการทุกสัปดาห์  
 

มติที่ประชุม             รับทราบ     
 

6.5  กลุ่มงานนิติการ     ไม่มีเรื่องแจ้ง    
 
6.6  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข      

            เรื่องที่ 1 เอกสาร เรื่องการมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งในจังหวัดลำพูน ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน 
กรณีเป็นผู้ดำเนินการขออนุญาตให้ผลิตและดำเนินการกิจการในใบอนุญาตผลิต จำหน่าย นำเข้า หรือมีไว้
ครอบครอง ซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 5 (กัญชา) ตามคำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ที่  
144/2563 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2563  รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 3 

       เรื่องท่ี 2 แจ้งข้อสั่งการจากผู้ตรวจราชการ เขตสุขภาพท่ี1 เรื่องการสำรองยา 
และเวชภัณฑ์  ขอให้ทุกหน่วยบริการในจังหวัดลำพูน มีการจัดเก็บข้อมูลการใช้และข้อมูลคงคลังของเวชภัณฑ์
แต่ละรายการเป็นประจำทุกวัน 
 

ประธาน ส่วนกลางจะใช้ข้อมูลที่หน่วยบริการบันทึก ขอให้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องทุกวัน หากมี
การขาดแคลน จะมีการสนับสนุนจากส่วนกลาง หรือในจังหวัดอาจมีการหยิบยืมกัน
ขอให้มีการช่วยเหลือเอ้ืออาทรกันระหว่างหน่วยบริการ  ส่วนทางจังหวัดจะมีการ
สำรองให้ เพ่ือใช้สำหรับกิจกรรมที่เร่งด่วน  

 

มติที่ประชุม             รับทราบ 



6.7  กลุ่มงานประกันสุขภาพ                      
       เรื่องท่ี 1  สรุปผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น  

หรือพ้ืนที่ ปีงบประมาณ 2563  และการจัดสรรงบประมาณกองทุนท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ ปีงบประมาณ 2564  
ภาพรวมจังหวัดลำพูนปี งบประมาณ 2563 ได้การจัดสรรงบประมาณจาก สปสช.เขต1 จำนวน  
39,440,130.72  บาท  มีการเบิกจ่าย จำนวน 30,927,627.53  บาท  คงเหลือ 8,512,503.19 บาท 
(ร้อยละ 21.58) ระดับเขตสุขภาพที่1 มีรายงานสรุปการคืนเงิน และพบว่าจังหวัดลำพูนคืนเงินงบประมาณ
มากที่สุด (ร้อยละ 26) ของงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ ส่วนใหญ่เป็นโครงการประเภท10(1) คือสนับสนุน
หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข เนื่องจากพบว่าในการเขียนโครงการมีข้อผิดพลาดต้องแก้ไข
หลายขั้นตอนทำให้ล่าช้าไม่ทันเวลาที่กำหนด ต้องคืนเงิน  สำหรับปีงบประมาณ 2564 สปสช.เขต1 ได้
จัดสรรงบประมาณให้จังหวัดลำพูน จำนวน  18,221,310.00 บาท  รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 4 
 

นพ.โภคิน เสนอ ควรมีการปรึกษาหารือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องระหว่างหน่วยงานก่อน เพ่ือความ
รวดเร็วในการเขียนโครงการ 

 

ผอ.รพ.ลำพูน จากการตรวจสอบโครงการที่สสจ.ลำพูนส่งกลับไปให้รพ.ลำพูนแก้ไข พบว่ามี
ข้อผิดพลาดจริง ข้อเสนอควรจะมีการประสานงานและเชิญเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องของ
สสจ.ลำพูน มาให้ความรู้เจ้าหน้าทีข่องรพ.ลำพูนในการปฏิบัติงานทีถู่กต้องต่อไป                                      

 

ประธาน ขอรับข้อเสนอไว้ เพ่ือพิจารณาร่วมกันระหว่างหน่วยงาน และขอให้ผู้รับผิดชอบกลุ่ม
งานประกัน มีข้อมูลภาพรวมของแต่อำเภอนำเสนอในที่ประชุมครั้งต่อไปด้วย 

               เรื่องท่ี 2 การอนุมัติแผนและรายการงบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2564 ของ 
จังหวัดลำพูนมีรายการงบค่าเสื่อมทั้งหมด จำนวน 388 รายการ  ขอให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 
สิงหาคม 2564  สำหรับเงินเหลือจ่ายจะแจ้งให้พ้ืนที่ทราบอีกครั้ง รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 5 
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6.8  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ      
           เรื่องที่ 1 แจ้งกำหนดการออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรม
ราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดลำพูน ประจำเดือนมกราคม  2564 ในวันเสาร์ที่ 2 มกราคม 2564 (วันสวรรคต
ของพระพ่ีนางเธอ) ณ โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง  จังหวัด
ลำพูน  ขอเรียนเชิญคณะสมาชิก พอ.สว. จังหวัดลำพูน เข้าร่วมกิจกรรมพิเศษตามวันเวลา และสถานที่ 
ดังกล่าว จะมีการกล่าวเปิดและปิดพิธี  เน้นการเว้นระยะห่าง ขอให้พิจารณาลดจำนวนเจ้าหน้าที่เข้าร่วม
กิจกรรมด้วย เพ่ือเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด 19 จะทำหนังสือแจ้งให้พ้ืนที่ทราบอีกครั้ง  
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 6 
 

ประธาน   ขอให้ทุกอำเภอจัดกิจกรรม เพ่ือรับพระราชทานโล่และให้ลดจำนวนเจ้าหน้าที่      
 
มติที่ประชุม             รับทราบ 



6.9  กลุ่มงานทันตสาธารณสุข      ไม่มีเรื่องแจ้ง    
 

6.10 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล     ไม่มีเรื่องแจ้ง   
 
6.11 กลุ่มงานอนามัยส่ิงแวดล้อมและอาชีวอนามัย    
        เรื่องท่ี 1  สถานการณ์หมอกควัน PM 2.5 จังหวัดลำพูน ของเดือนธันวาคม  

2563 ที่ผ่านมา พบค่า PM 2.5 ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน  แต่ขอให้ทุกหน่วยงานเฝ้าระวังอย่างเข้มข้นในเดือน
มกราคม 2564  เพ่ือป้องกันแก้ไขปัญหา ไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5  ปี 2564 ทาง
จังหวัดลำพูนกำหนดมาตรการ ป้องกันปัญหา  9 มาตรการ และกำหนดเขตพ้ืนที่ควบคุมการบริหารจัดการ
เชื้อเพลิงอย่างเป็นระบบ ในระหว่างวันที่ 8 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์  2564  
 

ประธาน   ขอให้มีการออกตรวจสอบพ้ืนที่             
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6.12 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ      
        เรื่องท่ี 1 งบ PPA ประจำปีงบประมาณ 2564 กลุ่ม Pre DM และ Pre HT 

เขตสุขภาพที่1  จังหวัดลำพูน ตามโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอาหารและออกกำลังกาย เพ่ือลดกลุ่มเสี่ยง
โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง เป้าหมายจำนวน 15,000 คน และได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
จำนวน 220,000 บาท โดยโอนเงินรอบแรก 154,000 บาท (ร้อยละ 70) และรอบสอง 66,000 บาท 
(ร้อยละ 30) รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 7 
           เรื่องที่  2 แจ้งกำหนดการออกเยี่ยมเสริมพลัง หน่วยบริการด่านชุมชน 
จังหวัดลำพูนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 (7 วันอันตราย) ในระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563 – วันที่ 4 
มกราคม 2564 โดยจังหวัดได้จัดทีมงานเจ้าหน้าที่ตามคำสั่งแต่งตั้งของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
ออกตรวจเยี่ยมพ้ืนที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 

มติที่ประชุม             รับทราบ 
 

6.13  กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก      ไม่มีเรื่องแจ้ง             
 
ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องอ่ืน ๆ         ไม่มีเรื่องแจ้ง  
  
เลิกประชุมเวลา   เวลา  16.30  น.  
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