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รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
ครั้งที่ 4 ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 

วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน  พ.ศ. 2564 
ณ ห้องประชุมดอกป๊านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 
 

รายช่ือผู้มาประชุม 
1.  นายสุผล  ตติยนันทพร  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน 
2.  นายสุริยพงณช์         สุริยะพงฑากุล             นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน 
3.  นางภาวิณ ี  เอ่ียมจันทน์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน     
4   นางสาวอรพินธ์ ใจสุนทร   นวก.สาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา 
5.  นางอินทริยา  อินทพันธุ์  เภสัชกรเชี่ยวชาญด้านเภสัชสาธารณสุข 
6.  นายธวชัชัย            ฉันทวุฒินันท์              ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าซาง 
7.  นายเผ่าพงศ์  สุนทร   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลี้ 
8.  นายเกรียงศักดิ ์ ลือกำลัง   (แทน) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง  
9.  นายสันต ิ  วงศ์ฝั้น             รก. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ทา  
10.นางอรทัย   ดวงอินทร์  (แทน) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านธิ 
11.นางสาวมัลลิกา  โมกขะสมิต  รก. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงหนองล่อง   
12.นางสาววิภาพรรณ หมื่นมา        (แทน) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านโฮ่ง  
๑3.นายประดิษฐ์  ชัยชนะ   (แทน) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง 
14.ว่าที่ร้อยโทโฆษิต กัลยา   ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 
15.นายวัชระ  สนธิชัย   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล 
16.นางจีรวรรณ  เวชกิจกุล  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูนใกล้หมอ 
17.นายศักดิ์ดา  เมืองคำ   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน 
18.นายเนตร  พงษ์ตุ้ย   สาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูน 
19.นายศรีพรหม      กาสกูล   สาธารณสุขอำเภอป่าซาง    
20.นายธวชัชัย    รัตนไพบูลย์วิทย์  สาธารณสุขอำเภอทุ่งหัวช้าง 
21.นายโรม  ชนะเดช   สาธารณสุขอำเภอเวียงหนองล่อง  
22.นายวันชัย         รัตนพรม  สาธารณสุขอำเภอบ้านโฮ่ง  
23.นายวิเชียร       ปิงชัย   สาธารณสุขอำเภอแม่ทา  
24.นายโยธิน  จันทร์ทิพย ์                สาธารณสุขอำเภอลี้ 
25.นายบัญญัติ  อรรคสังวร  รก.สาธารณสุขอำเภอบ้านธิ 
26.นายโภคิน   ศักรินทร์กุล  หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ รพ.ลำพูน 
27.นายยงยุทธ  ปิ่นสกุล   ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอป่าซาง 
28.นายณรงค์ฤทธิ์ สายมณี   ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอทุ่งหัวช้าง 
29.นายสมชาย  แสนวงค ์  ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอบ้านโฮ่ง 
30.นางบัณฑิตา  ศรีวิชัย   ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอแม่ทา 
31.นายพงศกร  ตันติวรางกูร  ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอลี้ 
32.นางพรนิภา  ท้วมผึ้ง   ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอบ้านธิ 
33.นางณัฐดา  วิเศษสรรค์  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 
34.นางบุษบา  อนุศักดิ์    หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
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35.นางพวงผกา   สุริวรรณ    หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
36.นายธาน ี  ศรีวงค์วรรณ์  หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
37.นายไกรศิลป์          ศิริวิบูรณ์  หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
38.นางพัชรี  วีรพันธุ์   หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ    
39.นายสาธิต  เจริญพงศ์  หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 
40.นายเกรียงไกร ยังฉิม   หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยฯ 
41.ส.ต.ต.วิชฌ์พล พรมสวัสดิ์  หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมาย 
42.นายปรีชา  เครือธง   (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ  
43.นางพิมภาวรรณ  เขยะตา   หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
44.นางสาวชรินดา สุธาวา      (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข   
45.นางสาวฐิติกมล จันทะระ  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
46 นางสุวิมล  ทิพย์ชมภู  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
47.นางกรรณิกา           มะโนวรณ์                  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 
 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุมเนื่องจากติดราชการ 
1. นายสมาน               พรวิเศษศิริกุล              นวก.สาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านบริการทางวิชาการ 
2. นางทัศนีย์  สุทธิไชยากุล  ผู้อำนวยการกองการแพทย์เทศบาลเมืองลำพูน 
3. นายนฤทธิ์   มณีทอง        ประธานชมรมผู้อำนวยการ รพ.สต. 
4. นายสุรยุทธ  ประอินทร์  ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูน 
5. นายกำจร  พงศ์ศิริ   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (สคร.ที ่1) 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายสุธิต  คุณประดิษฐ์  รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.ลำพูน 
2. นายมนตรี  อินแสง   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
3. นายเอกชัย  ชัยยาทา   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (รพ.ลำพูน) 
4. นางสาวภัทรพันธ ์ ดอกจันทร์  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สวนปรุง 
5. นางสาวยุพิน  นำปูนศักดิ์  เภสัชกรชำนาญการพิเศษ 
6. นายยูรนันท์  เทพา   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ศูนย์สุขภาพจิต 
7. นางวริศรานันท ์ คูณผลธนานนท์  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.พริ้นซ์ ลำพูน 
7. นางวิรัมภา  กึง่วงษ์   เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน 
8. นางวันเพ็ญ  โพธิยอด   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
9. นางสุรางค์   หมื่นกัณฑ์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
10.นางสาวกาญจนา     ศรีไว   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
11.นางกรรณิการ์ วงศฝ์ั้น   นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
12.นางสาวศิริพร อูปแปง   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
13.นายชลกานต์  ดวงคำ   นักจัดการทั่วไป 
14.นางสมพิศ             อ่ินอ้าย                     นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
15.นายกฤษฏา            ญาณพันธ์                นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
16.นางสาวธิดารัตน์       โพธิพฤกษ์                 เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน                                 
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เริ่มประชุม  เวลา 09.30 น. 
 
ระเบียบวาระพิเศษ    เรื่องที่ 1  พิธีการมอบช่อดอกไม้ เพ่ือแสดงความยินดี แก่เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดลำพูน ที่ผ่านการคัดเลือกเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 
ประเภทเชี่ยวชาญ และชำนาญการพิเศษ  จากกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 2 ราย ได้แก่   

1. นางสาวอรพินธ์ ใจสุนทร ได้รับการแต่งตั้งเป็น  นวก.สาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา 
2. นางสุวิมล  ทิพย์ชมภู     ได้รับการแต่งตั้งเป็น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 

 

ประธาน ได้มอบช่อดอกไม้ พร้อมร่วมถ่ายรูปภาพ และกล่าวแสดงความยินดีแก่เจ้าหน้าที่ 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
เรื่องที่ 1  กล่าวต้อนรับคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสำนักงานสาธารณสุข 

จังหวัดลำพูน (กวป.) ตามคำสั่งจังหวัดลำพูน ที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ที่มีการแต่งตั้ง
เพ่ิมเติม เพ่ือร่วมประชุมหารือและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเพ่ือให้เกิดเป็นรูปธรรม โดยให้คณะกรรมการฯ 
แนะนำนำตัวในที่ประชุม           

เรื่องที่  2   เรื่องวัคซีน จังหวัดลำพูน เนื่องจากได้รับจัดสรรวัคซีนไม่ เพียงพอ 
(AstraZeneca จำนวน 3,600 โดส ) ของจังหวัดลำพูนมีข้อมูลจำนวนประชาชนที่จองฉีดวัคซีนผ่านช่องทางทั้ง
จังหวัด จำนวน 5,000 กว่าโดส  จะมีผู้ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนตามท่ีจองไว้ทั้งหมด ซ่ึงทางปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะ
มีการประชุมในตอนบ่ายวันนี้ ผ่านระบบ VDO Conference  และผู้ตรวจราชการกำชับให้สื่อสารข้อมูลให้ผู้ที่
จองวัคซีนโดยไม่ให้เลื่อนการฉีดวัคซีน และผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนขอให้ผู้บริหารหน่วยงานมีการสื่อสารข้อมูล
ที่แม่นยำให้ประชาชนที่จองวัคซีนรับทราบ  และมีข้อสั่งการในการให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนจังหวัดลำพูน
ที่ลงทะเบียนจองวัคซีน โดยกำหนดทางเลือก 2 วิธี คือ 

1) ให้ฉีดวัคซีนประชาชน ตามท่ีได้จองฉีดวัคซีน ไว้แล้วก่อน จำนวน 3,600 โดส ใน
สัปดาห์ที่1 ตามที่จังหวัดได้รับจัดสรร  ซึ่งจะมีผู้ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนตามที่จองไว้ทั้งหมด และสำหรับวัคซีน Sinovac 
ทีไ่ด้รับจัดสรรจำนวน 1,900 กว่าโดส ให้เก็บไว้ใช้ฉีดผู้รับวัคซีนเข็มสองเท่านั้น 

2) ให้นัดประชาชนที่จองฉีดวัคซีนแล้วของส่วนที่เหลือ ในรอบถัดไปตามที่จะได้รับ
จัดสรรวัคซีนเพ่ิม และขอให้หน่วยงานมีการสื่อสารแจ้งข้อมูลที่ชัดเจนให้ประชาชน 

 

เรื่องที่ 3 การ kickoff แนวคิดเพ่ือยกระดับการป้องกันและแก้ไขป้องกันการฆ่าตัวตาย 
จังหวัดลำพูน 4 Pillar : ลำพูนโมเดล ต่อชีวิต สร้างสุขคนลำพูน ณ ที่ว่าการอำเภอแม่ทา  อำเภอแม่ทา โดยมี
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานเปิดกิจกรรม 

 

มติที่ประชุม    รับทราบ  
 

ประธาน   มอบหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข แจ้งประเด็นสำคัญจากการประชุม
กรมการจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564  มอบให้คุณบุษบา อนุศักดิ์ หัวหน้ากลุ่ม
งานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข แจ้งที่ประชุมทราบ 
 

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ  แจ้งเรื่องการประชุมกรมการจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 5/2564  ดังนี้  



4 

 

1) สภาผู้แทนราษฎร เพ่ือพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 จังหวัดลำพูน มีร่างโครงการที่ผ่านการพิจารณา 18 โครงการ วงเงินงบประมาณ 155 
ล้านบาท หากผ่านการพิจารณาในวาระที่ 1 แล้ว ขอให้หน่วยงานที่ได้รับอนุมัติจัดเตรียมความพร้อมในการ
จัดซื้อจัดจ้าง แบบรูป พ้ืนที่ก่อสร้าง คุณลักษณะ และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง หากได้รับจัดสรรงบประมาณ 
จะได้ดำเนินการทันที เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เล่มที่ 11 กระทรวงสาธารณสุข แล้ว พบว่างบประมาณงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง มีดังนี้ 

(1) รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
- วงเงินสูงกว่า 10 ลบ. ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
- วงเงินต่ำกว่า กว่า 10 ลบ.  รอการแจ้งจัดสรร จาก กบรส.  
- รายการผูกพัน  2 รายการ อาคารสนับสนุนบริการ เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น และ

อาคารเภสัชกรรม ทันตกรรม อำนวยการ   
(2) รายการครุภัณฑ์  

- วงเงินสูงกว่า 1 ลบ. จำนวน 5 รายการ เป็นของ รพ.ลำพูน วงเงินงบประมาณ 
10,800,000 บาท วงเงินต่ำกว่า 1 ลบ. รอการแจ้งจัดสรร จาก กบรส.   

2) จังหวัด จะยา้ยเข้าทำงานศาลากลางจังหวัดลำพูนแห่งใหม่ ในเดือนกรกฎาคม 2564  
3) วัคซีน COVID-19  เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล หากไม่ขัดต่อระเบียบของ

กระทรวงมหาดไทย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อาจจะสามารถจัดซื้อเองได้ ขอความร่วมมือให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลำพูนจัดเตรียมข้อมูลที่เก่ียวข้อง  

4) ประเด็นสำคัญที่มีผลต่อการแพร่ระบาด COVID-19 ในจังหวัด คือ การที่มีคนมาจาก
จังหวัดเสี่ยงสูง แล้วไม่กักตัว ขอความร่วมมือ นายอำเภอ ได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกำกับดูแลในพื้นที่ 

5) สรรพกรจังหวัดลำพูน ประชาสัมพันธ์การยื่นภาษี ภงด.90/ภงด.91 ผ่านระบบ
ออนไลน์ โดยมีกำหนดยื่นได้ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2564 

6) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน รณรงค์ทุกหน่วยงานชวนใช้และสวมใส่ผ้าไทย 
สานพระปณิธาน เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” เพ่ือกระตุ้น  สนับสนุน  ส่งเสริม  ให้ประชาชนหันมา
สวมใส่ผ้ำไทย เป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย สร้างอำชีพ สร้างรายได้แก่ชุมชน นำไปสู่ความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจฐานรากอย่างมั่นคง 

7) โครงการ “ลำพูนเมืองน่าเยือน บ้านเฮือนน่าอยู่” ความร่วมมือส่วนราชการและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้รายงานผลการดำเนินงานพร้อมภาพถ่ายให้  สถจ.ลาพูน ทุกวันที่  20 ของเดือน               
ทุกหน่วยงานควรจะมีการปรับภูมิทัศน์ของหน่วยงานให้สวยงาม ซึ่งจะได้รวบรวมรายงานโครงการดังกล่าว   ต่อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา 

8) การบริหารจัดการขยะ ขอความร่วมมือทุกหน่วยงานลดขยะเปียก ในระหว่างไตรมาสที่ 3 
ของปีงบประมาณ จะมีการประเมินการจัดการขยะของส่วนราชการต่างๆ  

9) การเบิกจ่ายงบประมาณ  
งบพัฒนาจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมีโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน  

ทุกช่วงวัยจังหวัดลำพูน กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพเด็ก เยาวชน แรงงาน และผู้สูงอายุ  กิจกรรมย่อย : 
Safety Zone สำหรับเด็กและเยาวชนวงเงินงบประมาณ 500,000 บาท อยู่ระหว่างการดำเนินการ 

งบเงินกู้โควิด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน อยู่ระหว่างการดำเนินงาน  
10) การขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติจะขยายเวลาขอใช้พื้นที่ไปจนถึง 7 ก.ย.64                                                                                                              

มติที่ประชุม    รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4 ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564                    
ฝ่ายเลขาฯ ได้นำขึ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์ www.lamphunhealth.go.th เรียบร้อยแล้ว    
ตั้งแตว่ันที่  25  มิถุนายน  2564 
 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4  ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564           
 
ระเบียบวาระท่ี 3    เรื่องสืบเนื่อง/ติดตามจากการประชุมครั้งที่แล้ว     
   เรื่องที่ 1  กลุ่มงานบริหารทั่วไป รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อ จัดจ้างรายการ
สิ่งก่อสร้าง และครุภัณฑ์งบเงินกู้ โควิด-19 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และรายงานผลการดำเนินงานงบลงทุน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังนี้  

1) งบเงินกู้ โควิด-19 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
รายการสิ่ งก่อสร้าง ได้รับจัดสรร จำนวน 9 รายการ วงเงินงบประมาณ 

5,657,100 บาท ได้แจ้งคืนงบประมาณ จำนวน 7 รายการ  วงเงินงบประมาณ 5,326,100 บาท แจ้งคืน
งบประมาณ  ไปยังกระทรวงสาธารณสุขแล้ว เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ
จัดจ้าง 2 รายการ วงเงินงบประมาณ 331,200 บาท  

รายการครุภัณฑ์ จำนวน 274 รายการ วงเงินงบประมาณ 42,122,300 บาท 
จัดสรรให้โรงพยาบาลชุมชน 7 แห่ง ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง  

ทั้งนี้  กลุ่มงานบริหารทั่วไปแจ้งหน่วยงานดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและส่งเอกสาร
ให้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ดำเนินการเบิกจ่ายภายในเดือนสิงหาคม 2564  และให้รายงาน
ความก้าวหน้าทุกวันพุธที่ 2 และ 4 ของทุกเดือน เพื่อจะได้รายงานให้สำนักงานเขตสุขภาพที่ 1 และกองบริหาร
การสาธารณสุขทราบต่อไป ตามหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ด่วนที่สุด ที่ ลพ 0032.01/ว
1115 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 และขอให้ดำเนินการลงนามในสัญญาให้แล้วเสร็จ ภายในเดือน 30 
มิถุนายน 2564 รายละเอียดตามเอกสารแจ้ง 
 

ผอ.รพ.ลำพูน ขอหารือที่ประชุม  เรื่อง ครุภัณฑท์างการแพทย์ รายการเครื่องเอกซเรย์ ที่ทางโรงพยาบาล
เวียงหนองล่อง ได้รับจัดสรร ตามพรบ.เงินกู้โควิด 19 โรงพยาบาลลำพูนจะขอให้
โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง จัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือนำไปใช้ในเรือนจำจังหวัดลำพูน  

  
ผอ.รพ.เวียงหนองล่อง  แจ้งว่า ได้หารือในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของโรงพยาบาลแล้ว ที่ประชุม

ดังกล่าวมีมติว่า จะขอคืนงบประมาณ เนื่องจากรายการเครื่องเอกซเรย์ ได้รับจัดสรร
จากงบค่าเสื่อม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แล้ว  

 

ประธาน มอบให้กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป หารือแนวปฏิบัติกับกองบริหารสาธารณสุข และสำนักงานเขต
สุขภาพที่ 1  

 
2) รายงานผลการดำเนินงานงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของหน่วยงานใน 

สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน  ตามรายละเอียด ดังนี้ 
รายการสิ่ งก่อสร้าง ได้ รับจัดสรรจำนวน 3 รายการ  วงเงินงบประมาณ 

23,097,600 บาท สรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้  
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ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว 1 รายการ มี เงินเหลือจ่าย 63 ,948 บาท แจ้งคืน
งบประมาณแล้ว เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 

รายการอาคารพักแพทย์ 10 ครอบครัว ของรพ.ป่าซาง วงเงินงบประมาณ
8,660,000 บาท ลงนามสัญญาแล้ว ตามสัญญาเลขที่ 79/2564 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 มีเงินเหลือจ่าย 
1,866,500 บาท อยู่ระหว่างทำเรื่องคืนงบประมาณ 

รายการอาคารพักแพทย์  10 ครอบครัว ของ รพ. ลี้  วงเงินงบประมาณ
8,600,000 บาท ลงนามสัญญาแล้ว ตามสัญญาเลขที่ 80/2564 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 มีเงินเหลือจ่าย 
1,926,500 บาท อยู่ระหว่างทำเรื่องคืนงบประมาณ 

รายการครุภัณฑ์ จำนวน 32 รายการ วงเงินงบประมาณ  7,958,900 บาท  
ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างแล้ว จำนวน 32 รายการ เบิกจ่ายไปแล้ว จำนวน 22 

รายการ วงเงินงบประมาณ 3,399,450 บาท  
รอส่งเบิก จำนวน 8 รายการ วงเงินงบประมาณ 1,174,400 บาท  
รอส่งมอบของ จำนวน 2 รายการ วงเงินงบประมาณ 3,346,000 บาท มีเงิน

เหลือจ่าย 39,050 บาท อยู่ระหว่างทำเรื่องคืนงบประมาณ รวมเงินเหลือจ่ายครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง ทั้งหมด 
3,895,998 บาท 
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 

          เรื่องที่  2  กลุ่มงานประกันสุขภาพ รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง             
งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 -2564 
จังหวัดลำพูน ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 โรงพยาบาลแม่ทา   
ยังไม่ได้ดำเนินการ 1 รายการ เนื่องจากอยู่ระหว่างการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการจากจากสำนักงาน
หลักประกันสุขภาพ เขต 1 ส่วนผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีจำนวน 2 รายการ ที่ยังไม่ได้
ดำเนินการ เป็นรายการของรพ.ป่าซาง และรพ.ลำพูน เนื่องจากอยู่ระหว่างการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการ
จากจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพ เขต 1 
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4       เรื่องแจ้งเพื่อทราบของ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน / นักวิชาการ

สาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา / นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านบริการ
ทางวิชาการ / ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน / ผู้เภสัชกรเชี่ยวชาญด้าน
สาธารณสุข /ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง /
ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิต/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล/
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูนใกล้หมอ/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน/
ผู้อำนวยการกองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน/ /สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ /
หน่วยงานอ่ืนๆ 

 
4.1.1 เรื่องของนายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน    ไม่มีเรื่องแจ้ง  
 
4.1.2 นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา 
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            เรื่องที่  1 โรงพยาบาลลำพูน ขอความร่วมมือให้ เจ้าหน้าที่ สาธารณสุข        
เพ่ือช่วยปฏิบัติงานเพ่ือสนับสนุนการฉีดวัคซีนโควิด ณ โรงพยาบาลลำพูนสาขาเวียงยอง อำเภอเมือง รวมทั้งสิ้น
ประมาณ 17 -21 คน จำนวน 6 จุด เห็นควรขอรับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบล ในเขตอำเภอเมือง และ อสม.เขตเมือง และขอให้กลุ่มงานพิจารณาจัดส่งเจ้าหน้าที่ร่วมสนับสนุน
การปฏิบัติด้วย  

เรื่องท่ี 2 ขอหารือมีประเด็นจากจังหวัดลำพูน แจ้งว่ามีเจ้าหน้าที่ของท้องถิ่น
จังหวัดลำพูน ที่ย้ายจากจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 1 ราย ซึ่งได้รับวัคซีน Sinovac เข็มที่ 1 แล้ว และจะขอรับ
วัคซีน COVID-19 เข็มที่ 2 ที่จังหวัดลำพูน   
 

ประธาน พิจารณาให้การสนับสนุนวัคซีนดังกล่าว โดยใช้โควตาวัคซีนของจังหวัดที่ได้มีการ
สำรองไว้ 

 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
         

4.1.3 นวก.สาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านบริการทางวิชาการ          ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 
   4.1.4 เภสัชกรเชี่ยวชาญด้านสาธารณสุข     

         เรื่องที่ 1  แจ้งเอกสารสรุปผลการดำเนินงานบริหารวัคซีน จังหวัดลำพูน 
ข้อมูล ณ วันที่ 3 มิถุนายน 2564 ได้รับจัดสรรใหม่ จำนวน 3,160 โดส หักฉีดเข็มสองทั้งหมดแล้ว จำนวน 
2197 โดส คงเหลือวัคซีน จำนวน 963 โดส รอการจัดสรรส่วนกลาง (AstraZeneca) จำนวน 3,600 โดส  
ซึ่งมีจำนวนการจองวัคซีน สัปดาห์ที่ 1 (ระหว่างวันที่ 7 - 13 มิถุนายน 2564) จำนวน 5,341 คน และ
จำนวนจัดสรร ( vial) 360 โดส  สำรองไว้ 10 โดส/1 vial ฝากไว้ที่รพ.ลำพูน 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

4.1.5  เรื่องแจ้งจากโรงพยาบาลลำพูน 
          เรื่องที่ 1  การส่งทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ในภาวะภัยพิบัติ  กรณี

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดลำพูน โดยมีบุคลากรของโรงพยาบาลลำพูนเข้าร่วมปฏิบัติภารกิจ จำนวน 
7 คน เพ่ือเดินทางไปปฏิบัติราชการที่โรงพยาบาลสนาม กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 7 - 21 มิถุนายน 2564     
ขอเชิญกรรมการบริหารและผู้บริหารหน่วยงาน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีส่งทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์       
และร่วมส่งเพ่ือเป็นกำลังใจก่อนออกเดินทาง  ในวันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 06.30 น. ณ บริเวณ
หน้าศาลาพระพุทธรูป โรงพยาบาลลำพูน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี  
             เรื่องที่ 2  ผู้ป่วยโควิดที่เข้ารับการรักษา ณ ห้อง ICU โรงพยาบาลลำพูน 
ปัจจุบันผลการตรวจหาเชื้อ พบว่าผลเป็น Negative แล้ว แต่เพ่ือเป็นการป้องกันการแพร่เชื้อ โรงพยาบาล ยังคง
มีการป้องกันและแยกโซนการให้ดูแลผู้ป่วยเป็นดังกล่าวอยู่   
                          เรื่องที่ 3  แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 โรงพยาบาลลำพูน 
เป็นโรงพยาบาลลำพูน สาขาเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ซึ่งกำหนดการบริการเป็น 2 ชั้น คือชั้นล่าง
สำหรับผู้สูงอายุ และชั้น 2 ณ ห้องประชุม สำหรับประชาชนทั่วไป และจะเริ่มฉีดพร้อมกันทั้งประเทศ ในวันที่ 7 
มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานพิธี และมีนายกองค์การ
บริหารจังหวัดลำพูน เป็นผู้รับการฉีดวัคซีนคนแรก ในกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป  
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            เรื่องที่ 4  แนวทางการดูแลผู้ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของโรงพยาบาลลำพูน 
มีการดำเนินงานเฝ้าระวังเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19  
 

             เรื่องที่ 5 แจ้งการค้างชำระหนี้ ของหน่วยบริการโรงพยาบาลในจังหวัดลำพูน 
ประจำปีงบประมาณ 2561-2564 ขอให้หน่วยบริการช่วยชำระหนี้ค้างให้โรงพยาบาลลำพูนด้วย 
 

ประธาน   ขอให้ประชุมหารือการชำระหนี้ค้าง ระหว่างหน่วยงานโรงพยาบาลกันอีกครั้ง 
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

เรื่องแจ้งนายแพทย์โภคิน  ศักรินทร์กุล 
             เรื่องที่ 1  แจ้งแนวทางการดูแลและติดตามอาการไม่พึงประสงค์ ภายหลัง
ได้รับวัคซีนโควิด 19 ในระยะยาว เป็นการเฝ้าระวัง AEFI ตามระบบปกติ (Passive AEFI Surveillance) ในทุก
เครือข่ายสถานถยาบาล เพ่ือติดตามเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์หลังการได้รับวัคซีน และระยะสั้น เป็นการเฝ้าระวัง
เชิงรุก (Active AEFI Surveillance) ทำในระยะสั้น เพ่ือให้ได้ข้อมูล AEFI ที่มีครบถ้วนมากพอสำหรับทราบ
เหตุการณ์ AEFI หลังการได้รับวัคซีนโควิด ทั้งนี้ โรงพยาบาลลำพูน ได้จัดทำ (ร่าง) ระบบการดูแลและติดตาม 
AEFI หลังการได้รับวัคซีนโควิดแล้ว ได้กำหนดศูนย์ประสานงาน AEFI คือ ห้องเบอร์ 38 โรงพยาบาลลำพูน 
รวมถึงกำหนดให้มีแพทย์ประจำศูนย์ สามารถปรึกษาในเวลาราชการ นอกเวลาราชการ แนวทางออกใบรับรอง
แพทย์กรณี  AEFI ทั้งนี้สามารถสรุปการเกิด AEFI วัคซีนโควิด 19 โรงพยาบาลลำพูน ระหว่างวันที่ 8 เมษายน 
– 28 พฤษภาคม 2564 มีผู้ได้รับวัคซีนทั้งหมด 6,507 คน พบว่าเกิดอาการไม่พึงประสงค์ เกิดอาการชาวง
สังเกตุอากการ 30 นาที หลังได้รับวัคซีน 73 คน ภายหลังวัคซีน 85 ครั้ง มีผู้ที่มีอาการรุนแรงที่ต้อง Admit 
14 ราย สำหรับการยื่นขอรับเงินช่วยเหลือ กรณีได้รับความเสียหายหลังรับวัคซีน สามารถยื่นเรื่องได้ที่
โรงพยาบาลที่รับบริการฉีดวัคซีน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานหลักประกันสุขภาพ รายละเอียดตาม
เอกสารแจ้ง ทั้งนี้ Logistics ต้องมีการวางแผนจัดเตรียมยา IVGA ไว้รองรับด้วย   

หน.ประกันสุขภาพ   ชี้แจง เรื่องหลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือ กรณีได้รับความเสียหายหลังรับ
วัคซีนโควิด-19 เพ่ิมเติม ดังนี้  

1) ผู้รับบริการต้องเป็นคนไทย ที่รับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ 
2) ความเสียหายที่เกิดจากการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ที่จะเป็น

เหตุให้ได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นจะต้องเป็นตามแผนงาน โครงการ จากรัฐโดยไม่
เสียค่าใช้จ่าย 

3) พิจารณาถึงประเภทของความเสียหาย 
4) พิจารณาถึงความรุนแรงและเศรษฐานะของผู้เสียหาย : หัวหน้าครอบครัว 

โดยยื่นผ่านหน่วยบริการ สสจ. หรือ สปสช.เขต (เริ่มประชุมพิจารณา วันศุกร์ที ่๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
เมื่อพิจารณาจ่ายแล้ว สามารถจ่ายภายใน ๕ วันหลังการพิจารณา 

แนวทางการขอรับค่าใช้จ่ายกรณีโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19   
(๑) เสียชีวิตหรือทุพพลภาพอย่างถาวร ๔๐๐,๐๐๐ บาท  
(๒) สูญเสียอวัยวะหรือพิการ ๒๔๐.๐๐๐ บาท  
(๓) เจ็บป่วยหรือเจ็บป่วยต่อเนื่อง (มีความเห็นของแพทย์) ๑๐๐,๐๐๐ บาท  
เอกสารประกอบสำหรับการส่ง Case รายใหม่  
๑. แบบฟอร์มคำร้องขอรับเงินเบื้องต้น  
๒. สำเนาบัตรประชาชน  
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๓. สำเนาหน้าบัญชีสมุดธนาคาร  
๔. เวชระเบียนที่เก่ียวข้องกับการรักษา  
๕. ใบรับรองแพทย์  
๖. ใบสอบสวนโรค (ถ้ามี)  

 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.3  เรื่องของโรงพยาบาลชุมชน      
       โรงพยาบาลล้ี 
        เรื่องท่ี 1 สอบถามการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในการตรวจรับการจัดชื้อจัดจ้าง 

อาคารสิ่งก่อสร้างตามงบเงินกู้ โควิด-19 ของโรงพยาบาลลี้ 
 

ประธาน   ขอให้โรงพยาบาลลี้ ตรวจสอบสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง และให้หาผู้รับเหมาก่อสร้าง 
                               และให้ปรึกษาช่างโยธา ของ สสจ.ลำพูน 

 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

 4.4  เรื่องของโรงพยาบาลสวนปรุง 
        เรื่องที่ 1 โรงพยาบาลสวนปรุงจะมีโครงการนำร่องให้ความรู้ในการจัดการการ

ฆ่าตัวตาย ที่อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน โดยได้มีการแจ้งประสานงานเจ้าหน้าที่หน่วยงานพื้นที่แล้ว 
        เรื่องท่ี 2  การนำข้อมูลผู้ป่วยฆ่าตัวตายเข้าผ่านการรายงาน ซึ่งจังหวัดสามารถ

นำมาใช้เป็นข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาฆ่าตัวตาย เป็นภาพรวมจังหวัดได้ 
 

ประธาน ข้อมูลผู้ป่วยทุกรายที่เป็นกรณีมีปัญหาการฆ่าตัวตาย ทั้งที่ฆ่าตัวตายสำเร็จ และ
พยายามฆ่าตัวตาย ต้องรายงานข้อมูลให้ผู้บริหารระดับอำเภอ และจังหวัดทราบทันที  

 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.5  เรื่องของศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 เชียงใหม่ 
       เรื่องท่ี 1 แจ้งทางศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 เชียงใหม่ จะมีเจ้าหน้าที่ออกร่วมตรวจ 

ราชการและนิเทศงานกรณีปกติ จังหวัดลำพูน ในวันที่ 10 มิถุนายน 2564 ณ ที่ว่าการอำเภอแม่ทาด้วย 
       เรื่องท่ี 2  แจ้งกำหนดการจัดประชุมเชิงระบาดวิทยาการฆ่าตัวตาย ในวันที่  

21 มิถุนายน 2564 ผ่านระบบโปรแกรม ZOOM   
       เรื่องที่ 3  ประเด็นการฆ่าตัวตาย ตามที่จังหวัดลำพูนได้มีการใช้นำโประแกรม

เฝ้าระวังและป้องกันการฆ่าตัวตาย 4 Pillar: ลำพูนโมเดล ต่อชีวิต สร้างสุขคนลำพูน และได้มีการคัดกรองและ
ดักจับในกลุ่มเสี่ยงการฆ่าตัวตาย และมีการกำกับติดตามผู้ป่วย ระดับเขตสุขภาพท่ี1 จำนวน 1,780 ราย สรุป
ข้อมูลจังหวัดลำพูน ณ เดือนมกราคม–พฤษภาคม 2564 เป้าหมายจำนวน 160 ราย ได้มีการกำกับติดตาม
ผู้ป่วยไดจ้ำนวน 154 ราย คิดเป็นร้อยละ 97 

ประธาน มอบให้ผู้รับผิดชอบกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ ขอให้ชี้เป้าและมีการติดตามผู้ป่วย
และแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายให้ครบ 

 

มติที่ประชุม  รับทราบ  
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    4.6  เรื่องของโรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล 
                          เรื่องท่ี 1  ขอสอบถามและหารือ ด้วยทางโรงพยาบาลได้รับผู้ป่วยฆ่าตัวตายมา
รักษาในโรงพยาบาล และได้ทำการรักษา และเรื่องการป้องกันการฆ่าตัวตายในโรงพยาบาลขอความร่วมมือ
จิตแพทย์ให้คำปรึกษาทางโรงพยาบาลด้วย และมีกรณีส่งผู้ป่วยไปรับการรักษาต่อที่รพ.สวนปรุง พบปัญหาระบบ
ส่งต่อผู้ป่วย ขอให้ช่วยรับผู้ป่วยไว้รักษาต่อด้วย 
 

นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน  ขอใหโ้รงพยาบาลสวนปรุงช่วยรับผู้ป่วยไว้รักษาด้วย
   
ประธาน   จะมีการประชุมหารือ ผ่านระบบ ZOOM  ร่วมกันอีกครั้ง 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.7  เรื่องของโรงพยาบาลลำพูนใกล้หมอ    ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 

    4.8  เรื่องของโรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน    ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 
4.9  เรื่องของเทศบาลเมืองลำพูน    ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 
4..10 เรื่องของสาธารณสุขอำเภอ    ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 

    4.11  เรื่องของกลุ่มงานต่างๆ   
         4.11.1  กลุ่มงานบริหารทั่วไป        อยู่ในวาระสืบเนื่อง   
        
         4.11.2  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข      
                     เรื่องที่ 1 กำหนดการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 

ปีงบประมาณ 2564  ระดับเขตสุขภาพที่ 1  ของจังหวัดลำพูน  ในระหว่างวันที่ 10 – 11  มิถุนายน  2564 
สามารถ ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ของงสสจ.ลำพูน  โดยมีกำหนดการตรวจราชการและนิเทศงาน  ดังนี้ 
วันที่ 10 มิถุนายน 2564 
เวลา 08.30 -12.00 น. ผู้ตรวจราชการและทีมคณะตรวจราชการและนิเทศงาน  รับฟังการนำเสนอผล

การดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการ ของสสจ.ลำพูน /รพ.ลำพูน ณ 
ห้องประชุมดอกป๊าน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน  

เวลา 13.00 -16.30 น. คณะตรวจราชการและนิเทศงาน ออกเดินทางลงตรวจเยี่ยมพ้ืนที่ kickoff 
แนวคิดเพ่ือยกระดับการป้องกันและแก้ไขป้องกันการฆ่าตัวตาย จังหวัดลำพูน 
4 Pillar : ลำพูนโมเดล ต่อชีวิต สร้างสุขคนลำพูน ณ ห้องประชุมที่ว่าการ
อำเภอแม่ทา  อำเภอแม่ทา  จังหวัดลำพูน  

วันที่ 11 มิถุนายน 2564  
เวลา 08.30 -12.00 น. คณะตรวจราชการและนิเทศงาน ตรวจเยี่ยมคปสอ.บ้านธิ อำเภอบ้านธิ 

จังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลบ้านธิ 
เวลา 13.00 -16.30 น.  คณะตรวจราชการและนิเทศงาน  ตรวจเยี่ยมรพ.สต.ห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
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        4.11.3  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ     
                                เรื่องท่ี 1 เอกสารแจ้งสุขภาพผู้สูงอายุ (พลัดตกหกล้ม) จังหวัดลำพูน
ข้อมูลจากโปรแกรม H4U กระทรวงสาธารณสุข  ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 พบว่าร้อยละ 50 ของประชากร
สูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์  เป้าหมายจำนวน 3,927 คน จำนวนผู้ได้รับการประเมิน 3,320 คน  
คิดเป็นร้อยละ 84.54  จำนวนผู้สูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์  1,021 คน คิดเป็นร้อยละ 30.75 
พบสูงสุดที่อำเภอป่าซาง  รายละเอียดตามเอกสารที่แจ้ง       

มติที่ประชุม  รับทราบ        

        4.11.4  กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ  
                    เรื่องที่ 1 เอกสารแจ้งสรุปสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-19 และการ

ติดตามความก้าวหน้าวัคซีนโรคติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดลำพูน  ข้อมูล ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2564 พบผู้ติดเชื้อ
ใหม่ จำนวน 1 ราย อาศัยอยู่ในพ้ืนที่หมู่ 7 ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน เพศหญิงอายุ 30 ปี อาชีพ
รับจ้างขนส่งสินค้าเอกชน รับการรักษาที่รพ.บ้านธิ และส่งต่อรพ.ลำพูน สรุปพบยอดผู้ติดเชื้อสะสม จำนวน 
299 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 74.38 ต่อแสนประชากร อัตราเสียชีวิต 1.49 ต่อแสนประชากร  อยู่ระหว่างการ
รักษา 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.01 และรักษาหายกลับบ้านแล้ว จำนวน 287 ราย คิดเป็นร้อยละ 95.98  พบ
สูงสุดที่อำเภอเมืองลำพูน ผลการดำเนินงานเฝ้าระวัง Active case Finding  คัดกรองกลุ่มเสี่ยงสัมผัส  7,244 
ราย พบผู้ติดเชื้อ 159 ราย  คิดเป็นร้อยละ 2.19  ในกลุ่มเสี่ยงสัมผัส  19 กลุ่ม ของจังหวัดลำพูน  
รายละเอียดตามเอกสารที่แจ้ง 
 

                      เรื่องที่ 2 แจ้งความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโรคติดเชื้อโควิด-
19 จังหวัดลำพูน ข้อมูล ณ วันที่ 3 มิถุนายน 2564  มีผู้ได้รับวัคซีนสะสมจำนวน 9,887 โดส และมีผู้ลงทะเบียน
จองวัคซีน (กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไปและบุคคล 7 กลุ่มโรคและกลุ่มอายุ 18 - 59 ปี) รวมทั้งสิ้น จำนวน  138,068 
ราย คิดเป็นร้อยละ 48.89  และมีสถานะข้อมูลการจองวัคซีนคลิก-ภูมิ ลำพูน รวมทั้งหมดจำนวน 5,565 ราย 
รายละเอียดตามเอกสารที่แจ้ง 

          เรื่องที่ 3 สรุปรายงานสถานการณ์โรควัณโรค จังหวัดลำพูน นำเสนอโดย
เอกสาร  

 
มติที่ประชุม             รับทราบ     
 

       4.11.5  กลุ่มงานกฎหมาย     ไม่มีเรื่องแจ้ง   
 

       4.11.6  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข   อยู่ในวาระแจ้ง 
                    เภสัชกรเชี่ยวชาญฯ

   
         

       4.11.7  กลุ่มงานประกันสุขภาพ                      
                    เรื่องที่ 1 แจ้งเงินกันสำหรับการบริหารจัดการระดับเขต/จังหวัด ปี 

2564 จำนวน 17,777,642.74 บาท ตามข้อเสนอของ คกก. 5X5  และผ่านความเห็นชอบจากสปสข. 
จัดสรรตามสถานการณ์โควิด และเสริมสภาพคล่องทางการเงินการคลัง  มีมติจัดสรรให้หน่วยบริการในจังหวัด
เชียงใหม่ จำนวน 8 แห่ง รายละเอียดตามเอกสารที่แจ้ง                   
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      เรื่องท่ี 2 แจ้งเงื่อนไขบริการและอัตราจ่ายสำหรับบางบริการเฉพาะเขต
ของงบผู้ป่วยใน  ปีงบประมาณ 2564  โดยไม่กำหนดอัตราจ่ายเงื่อนไขบริการและอัตราจ่ายสำหรับบางบริการ
เฉพาะ ของบริการผู้ป่วยในทั่วไประดับเขต ปีงบประมาณ 2565 ในพื้นที่ สปสช.เขต 1 เชียงใหม่ 

    เรื่องที่ 3 แจ้งการบริหารจัดการงบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกัน
โรคที่เป็นปัญหาพ้ืนที่ระดับเขต/จังหวัด  งบ PPA ปีงบประมาณ 2564 ทางสปสช.เขต 1 ได้พิจารณาปัญหา
ระดับเขต เสนอสปสช.ส่วนกลาง ภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 จำนวน 3 ประเด็นปัญหา ดังนี้  

1. เบาหวานและความดันโลหิตสูง 
2. การพลัดตกหกล้มของผู้สูงอายุ 
3. เด็กคลอดก่อนกำหนด 

 

        เรื่องที่ 4 แจ้งหลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือ กรณีผู้ที่ได้รับความ
เสียหายภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (Adverse Events Following Immunization : AEFI) 
วัคซีนโรคโควิด -19 ทางสปสช.เขต 1 มีงบประมาณท่ีได้รับตามพรบ.กู้เงิน จำนวน 100.32 ล้านบาท  เริ่มจ่าย
ได้ตั้งแต่วันที่ให้บริการวัคซีน (ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 ) และเงินกองทุนตามมาตรา 39(8) และ
ดำเนินการตามมาตรา 18 (14) และ26 (14) โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารที่แจ้ง 

 

     เรื่องที่ 5 แจ้งรายละเอียดหนี้ค้างชำระ ของโรงพยาบาลในเขตจังหวัดลำพูน 
ประจำปีงบประมาณ 2561-2564  ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 พบว่าหน่วยบริการ UC ในจังหวัดลำพูน   
ยังมียอดหนี้ค้างชำระโรงพยาบาลลำพูน จึงขอให้หน่วยบริการช่วยชำระหนี้ค้างให้โรงพยาบาลลำพูนด้วย 
             
มติที่ประชุม             รับทราบ 
 

   4.11.8  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ      
                      เรื่องที่ 1  แจ้งการออกหน่วยมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา 
บรมราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือนมิถุนายน 2564 ในวันที่ 18 
มิถุนายน 2564 ณ โรงเรียนบ้านห้วยไซ หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน โดยมีผู้ว่าราชการ
จังหวัดลำพูน เป็นประธานพิธีเปิด ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานของจังหวัดลำพูน 
ตามวันเวลาที่กำหนดด้วย รายละเอียดตามเอกสารที่แจ้ง 
                        

มติที่ประชุม             รับทราบ 
 

   4.11.9  กลุ่มงานทันตสาธารณสุข     ไม่มีเรื่องแจ้ง   
 

   4.11.10 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล     ไม่มีเรื่องแจ้ง   
 
   4.11.11 กลุ่มงานอนามัยส่ิงแวดล้อมและอาชีวอนามัย    ไม่มีเรื่องแจ้ง   
         
   4.11.12 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ      

                   เรื่องที่ 1 การแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายจังหวัดลำพูน จังหวัดลำพูน ได้
ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพจิตควบคู่ไปกับการดูแลสุขภาพกาย และต้องการช่วยเหลือประชาชน ให้
สามารถรับมือกับสภาวะอารมณ์ด้านลบและผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปด้วยกัน โดยมีเป้าหมายลดอัตรา
การฆ่าตัวตายสำเร็จ สร้างพลังในการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายในจังหวัดลำพูนอย่างยั่งยืน 
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เพ่ือมุ่งหวังที่จะสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ตามประเด็นยุทธศาสตร์ เมืองแห่งความสุข บนความพอเพียง  จึงได้
สนับสนุนงบประมาณการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดลำพูน  ประจำปี 
2564  จำนวนทั้งสิ้น 700,000 บาท โดยมีการจัดกิจกรรมสำคัญ ตามรายละเอียดเอกสารทีแจ้ง 
 

    เรื่องที่  2  แจ้งการรับมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) 
จังหวัดลำพูน นำเสนอโดยเอกสาร  

 
มติที่ประชุม             รับทราบ 
 

4.11.13  กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก      ไม่มีเรื่องแจ้ง   
       

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องแจ้งเพื่อพิจารณา           ไม่มีเรื่องแจ้ง  
   
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ        ไม่มีเรื่องแจ้ง  
    
เลิกประชุมเวลา   เวลา  14.30  น. 
  
 
  
     ลงชื่อ) …………………….......................….....        
       (นางกรรณิกา  มะโนวรณ์)                           
                 เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน             
                                        ผู้บันทึกการประชุม                               
 
        ลงชื่อ) …………………….......................…...                         
           (นางบุษบา อนุศักดิ์)   
                                นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
                                                             ผู้ตรวจรายงานการประชุม                      
         
                  
            
                


