
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
ครั้งที ่2/ 2563 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 

วันพุธที ่26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 
ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 

……………………………………. 
 
รายช่ือผู้มาประชุม 
1. นายวิทยา  พลสีลา            รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน 
2. นายสุริยพงณช์         สุริยะพงฑากุล             นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน 
3. นายนิมิตร  อินปั๋นแก้ว  (แทน) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน 
4. นายสันต ิ  วงศ์ฝั้น    ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ทา 
5. นายสัจพจน์  เกตุวัฒนาธร    ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง 
6. นางสมสกุล  เกียรติอนันท์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านธิ 
7.นางสาวมัลลิกา โมกขะสมิต  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงหนองล่อง 
8.นางสาวทองเพ็ญ ปาระก้อน  (แทน) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าซาง 
9.นายสันทัด  ทองพรรณ  (แทน) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านโฮ่ง 
10.นายวิรุตต ์  วิเชยันต์    (แทน) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลี้ 
11.นายเนตร  พงษ์ตุ้ย   สาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูน 
12.นายโรม  ชนะเดช    สาธารณสุขอำเภอเวียงหนองล่อง 
13.นายธวชัชัย      รัตนไพบูลย์วิทย์  สาธารณสุขอำเภอทุ่งหัวช้าง 
14.นายสังวรณ ์  ศรีวิชัย   สาธารณสุขอำเภอบ้านธิ 
15.นายวันชัย  รัตนพรม  สาธารณสุขอำเภอบ้านโฮ่ง 
16.นายโยธิน  จันทร์ทิพย์                  สาธารณสุขอำเภอลี้ 
17.นายศรีพรหม  กาสกูล   สาธารณสุขอำเภอป่าซาง 
18.นางบัณฑิตา  ศรีวิชัย   รก.สาธารณสุขอำเภอแม่ทา 
19.นายโภคิน  ศักรินทร์กุล  หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ รพ.ลำพูน 
20.นายเจริญ  สิทธิโรจน ์  หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ 
21.นางละมัย  สิทธิโรจน ์  หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ 
22.นางบุษบา  อนุศักดิ์   หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
23.นางพวงผกา  สุริวรรณ    หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
24.นางอินทริยา  อินทพันธุ์  หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ    
25.นานธาน ี  ศรีวงค์วรรณ์  หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
26.นางบุญทิน  จิตร์สะบาย  หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
27.นางผ่องศรี  อุปละ   (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
28.ส.ต.ต.วิชฌ์พล พรมสวัสดิ์  หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ 
29.นายเกรียงไกร ยังฉิม   หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยฯ 
30.นางกรรณิการ์ วงศ์ฝั้น   (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
31.นายวัชรพงศ์  ไชยปันดิ      (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข                                                                                                                               
 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุมเนื่องจากติดราชการ 



 
 

 

1. นายสมาน               พรวิเศษศิริกุล               นวก.สาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านบริการทางวิชาการ 
2. นางสาวอรพินธ์ ใจสุนทร   รก.นวก.สาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านส่งเสริมพัฒนา 
3. นางพิมภาวรรณ เขยะตา   รก.หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายมนตรี  อินแสง   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
2. นายสุรสิทธิ ์  ธนปารวงค์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ    
4. นางกุหลาบทิพย์  พิทักษ์รัตนากูร  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
5. นางสุวิมล  ทิพย์ชมภู  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
6. นายสาธิต  เจริญพงษ์  เภสัชกรชำนาญการ 
7. นายณรงค์เดช  นันตาเวียง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
8. นายกฤตชญา  เขยะตา   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
9. นางพรนิภา  ท้วมผึ้ง   เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 
10.นายณรงค์ฤทธิ์ สายมณี   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
11.นางสาวกาญจนา ศรีไว   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
12.นางกรรณิกา          มะโนวรณ์               เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 
13.นายธนวรรธน์         จันทร์ตัน                     นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
14.นางสมพิศ              อิ่นอ้าย                       นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
15.นายกฤษฏา            ญาณะพันธ์                  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
       
เริ่มประชุม  เวลา 13.00 น. 
 
ระเบียบวาระพิเศษ เรื่องท่ี 1  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ ได้ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการ 
พลเรือนดีเด่น ระดับหน่วยงาน แยกตามประเภทโดยใช้ระเบียบหลักเกณฑ์ฯ ส่งให้จังหวัดพิจารณาคัดเลือกเป็น
ข้าราชการดีเด่นระดับจังหวัดลำพูน  และผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นครุฑทองคำ จังหวัดลำพูน 
ประจำปี 2562 ประเภทข้าราชการระดับเชี่ยวชาญ ได้แก่นายวิทยา พลสีลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน                                                                         
 

เรื่องท่ี 2  พิธีมอบโล่และเกียรติบัตรผลงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม องค์กรคุณธรรม 
คนดีศรีสาธารณสุขและเรื่องเล่า ระดับจังหวัด ประจำปี 2562  
        2.1 การนำเสนอผลงานองค์กรคุณธรรม ดีเด่น  
        2.2 การนำเสนอผลงานคนดีศรีสาธารณสุข ประเภทข้าราชการและลูกจ้าง 
        2.3 การนำเสนอผลงานเรื่องเล่าดีเด่น ขององค์กร  

โดยได้มีการนำเสนอผลงานเรื่องเล่าดีเด่น ขององค์กร รพ.ลี้ ประเภทข้าราชการและลูกจ้าง รพ.ลี้ ในที่
ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล  
 

ประธาน ได้กล่าวแสดงความยินดี และชื่นชมการนำเสนอเรื่องเล่าดีเด่น  พร้อมถ่ายภาพร่วมกับผู้ที่
ได้รับโล่และเกียรติบัตร ทุกคน 

 
มติที่ประชุม    รับทราบ 



 
 

 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
เรื่องท่ี 1  แจ้งกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุขประจำเดือนมีนาคม 2563 

1. วันที่ 9 มีนาคม 2563  ประชุมแนวทางการบริหาร Service Plan เขตสุขภาพท่ี1 
2. วันที่ 10 มีนาคม 2563 ประชุมผู้บริหารเขตสุขภาพที่1 ณ จังหวัดแพร่ 
3. วันที่ 23 มีนาคม 2563 การรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ 

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จฯ ณ บ้านขุนตาล ต.
ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน 

4. วันที่ 25 มีนาคม 2563 ประชุมสภากาแฟ จังหวัดลำพูน โดยมี สสจ.ลำพูน,รพ.ลำพูน  
และสถิติจังหวัดลำพูน ร่วมเป็นเจ้าภาพ สถานที่จัด ณ ห้อง
ประชุม ชั้น 4 อาคาร 100 ปีการสาธารณสุขไทย รพ.ลำพูน 

5. วันที่ 30 มีนาคม 2563 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดลำพูน                    
 

เรื่องท่ี 2  การเตรียมความพร้อมถวายความปลอดภัยด้านการแพทย์ในการรับเสด็จ  
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เป็นการส่วนพระองค์  
ณ บ้านขุนตาล ( บ้านพัก พล.ต.หม่อมราชวงศ์ คึกฤทธิ์ ปราโมช ) ตำบลทาปลาดุก  อำเภอแม่ทา  จังหวัดลำพูน 
วันที่ 19 กุมภาพันธ์  2563  เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์  อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล  อำเภอ
แม่ทา จังหวัดลำพูน หมายกำหนดการโดยประมาณ เสด็จจากกองบิน 41 โดยรถยนต์พระที่นั่งถึงลานชมวิวดอยขุน
ตาล ประมาณ 10.00 น. การเสด็จครั้งนี้เป็นการเสด็จส่วนพระองค์ แต่ต้องเน้นความปลอดภัยเป็นหลักสำคัญ  
(เบอร์โทรศัพท์ ผู้ประสาน พ.ต.ชนะกร 096-940954  หัวหน้าพจน ์อุทยาน 092-9233519  หัวหน้าไฟฟ้าแม่
ทา 081- 9511009 ) โดยมีการจัดทำแผนดำเนินการใหม่ ดังนี้ 

1. เสด็จโดย ฮ. ลงจอดเทศบาลตำบลทาปลาดุก โดยรถพยาบาล ของโรงพยาบาลลำพูนและทีมแพทย์ตาม
เสด็จ  เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งโดยมีรถยนต์ตามขบวน 10 คัน และมีรถพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาล
มหาราชนครเชียงใหม่และหทัยแพทย์ติดตามเสด็จ 

2. เสด็จเวลา  10.00 น. ถึงลานชมวิวอุทยานขุนตาล 
3. มีจุด FR 7 ทีม เพ่ือพยาบาลปฏิบัติงาน ER  เป็นหัวหน้าทีมในการสื่อสารและดูแลเคลื่อนย้ายของ FR      
    ( เพ่ิมจุดทีม Medical  และเพ่ิมทหารประจำจุด 11 จุด 44 นาย) เพ่ือช่วยขนย้าย 
4. มีการคัดกรอง เจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงาน เน้นความแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว 
5. แนวทางการปฏิบัติกรณีฉุกเฉินมีการเตรียมสนาม ฮ.ฉุกเฉิน และ ใช้ SKY Docter จาก รพ.มหาราช 
    นครเชียงใหม่ (สสจ.ลำพูน ประสานงานสสจ.เชียงใหม่) 
6. มีการจำกัดบุคลากรในการปฏิบัติงาน 
7. มีการวางแผนเตรียม IT ขอความร่วมมือ TOT ติดต้ังสัญญาณ IT เพ่ือว่าพระองค์อยากจะทรงงาน 
8. วางแผนการเตรียมรถรับ-ส่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานขึ้นลงดอยขุนตาล จำนวน 15 – 20 คัน และมีการ

กำหนดระยะเวลาขึ้นลงดอยขุนตาล 
 ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งรายชื่อทีมงานที่จะเข้าร่วมการรับเสด็จฯ โดยให้เตรียมคนสำรองไว้ด้วย เพ่ือ
เข้าร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจ ในวันที่ 10 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมดอกป๊าน ชั้น 2 สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดลำพูน รวมถึงเตรียมเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์ ให้พร้อม เน้นย้ำให้มีการซ้อมแผน 2 ครั้ง 
 
มติที่ประชุม    รับทราบ 



 
 

 

นโยบายเร่งด่วนของจังหวัดลำพูน 
 

เรื่องท่ี 1 การป้องกันอุบัติเหตุจราจรทางถนน จังหวัดลำพูน เป้าหมาย ไม่เกิน 85 คน 
(จำนวนผู้เสียชีวิต) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุข คือ มีตัวชี้วัดการดำเนินงานการลำเลียงผ่านเกณฑ์การใช้
บริการผ่าน 1669 ร้อยละ 72  เป้าหมาย 75 % ให้กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ นำข้อมูลไปวิเคราะห์เพ่ือแก้ไข
ให้ผ่านเกณฑ์ และทางสปถ.จังหวัดลำพูน ขอให้มีการขับเคลื่อนในหน่วยงานให้ผู้เกี่ยวข้องและประชาชนตาม
มาตรการองค์กรตามระบบแบบฟอร์ม  และให้ตั้งด่านชุมชนในพ้ืนที่ในช่วงเทศกาล ตำบลละ 1 ด่าน ทุกวัน 
 

นายเจริญ สิทธิโรจน์ แจ้งขอให้ทุกหน่วยบริการประสานงานหน่วยงานอบต.ในพ้ืนที่  เนื่องจากทางกลุ่มงานฯ
ได้ประสานงานเรื่องการอบรมมาตรการให้จนท. แล้ว โดยใช้งบประมาณของอบจ.ลำพูน  

 
มติที่ประชุม    รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1  ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2563                    
 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1 ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2563                    
 
ระเบียบวาระท่ี 3    เรื่องสืบเนื่อง                   

           เรื่องท่ี 1 สถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดลำพูน  ปี 2563 พบข้อมูลคุณภาพ 
อากาศปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เกินมาตรฐาน 50 Hg/m3 ติดต่อกันหลายเดือน ขอให้ทุกแห่ง
ดำเนินการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง ตามแผนปฏิบัติการ 3 ระยะ ตามมาตรการการเฝ้าระวังที่ได้แจ้งให้ทุกแห่งแล้ว  
โดยให้รายงานสถานการณ์ทุกวันและให้เฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพของประชาชนจากภาวะหมอกควัน ในกลุ่ม
โรคทางเดินหายใจรวม  ตามการรายงานข้อมูล สรุปผลการเตรียมห้องปลอดฝุ่น แยกรายอำเภอ จำนวน 89 แห่ง /
โรงเรียน จำนวน 38 แห่ง และอปท. จำนวน 48 แห่ง และไห้ดำเนินการ ดังนี้ 
1. ติดตามข้อมูล สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมของจังหวัดลำพูน 
2. มีแผนเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
3. มีฐานข้อมูลกลุ่มเสี่ยง จังหวัด อำเภอ ตำบล 
4. เฝ้าระวังโรคท่ีได้รับผลกระทบต่อสุขภาพ เข้าสู่ระบบ สคร.1 เชียงใหม่ 
5. โรงพยาบาลทุกแห่ง เตรียมยา ,เวชภัณฑ์ และทำช่องทางพิเศษ โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
6. ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ ผู้ป่วย ประชาชนทั่วไป กลุ่มเสี่ยงต่างๆ 
7. หน่วยงานสาธารณสุข ทุกแห่ง ติดตั้งสเปรย์พ่นน้ำในหน่วยงาน 
8. สนับสนุนหน้ากากอนามัย ดูแลสุขภาพผู้ป่วย ผู้มารับบริการ 
9. เตรียมพื้นท่ีห้องปลอดฝุ่น ดูแลผู้ป่วย ให้ความรู้ประชาชนทำความสะอาดบ้านเรือน จัดเตรียมห้องสะอาด  
    ภายในบ้าน 
10. เฝ้าระวังติดตามเยี่ยมกลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยโรคเรื้อรังในพื้นที่ 
11. สื่อสารความเสี่ยงให้ความรู้ อย่างต่อเนื่อง ทุกช่องทาง 
12. ร่วมตรวจเยี่ยมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน 



 
 

 

ด้านการรายงานผลการดำเนินงาน   - ให้รายงานรายวัน ทุกวัน ก่อน 16.00 น. และรายงานรายสัปดาห์    
  ทุกวันจันทร์ ของสัปดาห์ 

การออกติดตามเยี่ยมเสริมพลัง ประเมินห้องปลอดฝุ่น รายอำเภอและตำบล  จึงขอความร่วมมือเครือข่าย  
คปสอ.ทุกอำเภอ เยี่ยมเป้าหมายหน่วยงาน ที่เข้าร่วมดำเนินการและรายงานผลการดำเนินงาน พร้อมส่งภาพ
กิจกรรมให้จังหวัด ทุกวัน และทางกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ ได้ดำเนินการออกติดตามเยี่ยมเสริมพลัง ประเมิน
ห้องปลอดฝุ่น รายอำเภอและตำบล  ในเดือนกุมภาพันธ์ ดังนี้ 

  - วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563  เครือข่ายอำเภอลี้ 
  - วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563  เครือข่ายอำเภอแม่ทา  

ปัญหาและอุปสรรคที่พบ คือ  
  - ชื้อหน้ากากอนามัยไม่ได้ มีไม่เพียงพอ  
  - แผ่นกรองฝุ่นละออง หาชื้อยาก มีราคาแพง 

 

ประธาน      ขอให้ทุกพ้ืนที่กระตุ้นภาคีเครือข่ายของพ้ืนที่ในการขับเคลื่อนและให้ดำเนินการตามระบบรายงาน  
  ของหน่วยบริการอย่างจริงจัง โดยให้รพ.สต.สำรวจข้อมูลการจัดสรรชื้อหน้ากากนามัยเพ่ือรองรับ

สถานการณ์  เน้นเรื่องการบริหารจัดการในหน่วยงานและสรุปยอดความต้องการหน้ากากนามัยแจ้งให้
สสจ.ลำพูน (ขอให้ผู้บริหารทุกแห่ง กำชับจนท.ในการปฏิบัติงานและให้เห็นความสำคัญ)          

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

สาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านส่งเสริมพัฒนา / นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้าน
บริการทางวิชาการ/ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน / เภสัชกรเชี่ยวชาญ /
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน / สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ / หน่วยงานอ่ืน 
 
5.1 เรื่องของนายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน        ไม่มีเรื่องแจ้ง       
 
5.3 เรื่องของรก.นวก.สาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา        ไม่มีเรื่องแจ้ง       

 
5.4 เรื่องของนวก.สาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านบริการทางวิชาการ       ไม่มีเรื่องแจ้ง       

 
5.3 เรื่องของโรงพยาบาลลำพูน        ไม่มีเรื่องแจ้ง      

   
4.4 เรื่องของโรงพยาบาลชุมชน        ไม่มีเรื่องแจ้ง       
 
5.6 เรื่องของสาธารณสุขอำเภอ        ไม่มีเรื่องแจ้ง       
 
5.7 เรื่องของหน่วยงานอ่ืน        ไม่มีเรื่องแจ้ง                         



 
 

 

ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องแจ้งของกลุ่มงาน   
6.1  กลุ่มงานบริหารทั่วไป   

         เรื่องที่ 1  ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ข้อมูล
จากระบบ GFMIS  จังหวัดลำพูน ข้อมูล ณ  วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 มีงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ รวม 26,928,588.00 บาท แยกตามรายละเอียดดังนี้ 
 งบฯดำเนินงาน  จำนวน 25,760,529.00 บาท  รวม Po และเบิกจ่ายไปแล้ว 
จำนวน 19,647,014.86 บาท คิดเป็นร้อยละ 76.27  คงเหลือรอการเบิกจ่าย จำนวน 6,113,514.14 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 23.73  ขอให้ดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่าเงิน ณ ไตรมาส 2 (สิ้นเดือนมีนาคม 2563) 
 งบฯเงินอุดหนุน จำนวน 1,168 ,059.00 บาท รวม Po และเบิกจ่ายไปแล้ว 
จำนวน 16,600,698.20 บาท คงเหลือรอเบิกจ่าย จำนวน 16,600,698.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 100  แต่ยัง
มีโครงการที่ยังไม่ได้มีการเบิกจ่าย (โครงการพยาธิใบไม้ตับ /การควบคุมโรคหนอนพยาธิ และเงินอุดหนุนโครงการ
หลวง) ขอให้เร่งดำเนินการเบิกจ่าย 
 

ประธาน  ให้ทุกหน่วยงานดำเนินการเน้นย้ำการเบิก-จ่ายเงิน ตามแผนระเบียบขั้นตอน 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

6.2  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  
                  เรื่องที่ 1   สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ เขตสุขภาพที่1 รอบที่ 1 
ประจำปีงบประมาณ 2563  จังหวัดลำพูน  ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่1 ให้หน่วยงานจังหวัดลำพูนมีการติดตาม 
ประเด็นตรวจราชการ  ดังนี้ 

1. การประเมินตัวชี้วัดโดยใช้หลักเกณฑ์ของ OKRs ยกตัวอย่างตัวชี้วัด TB ของเขตสุขภาพท่ี1 
2. เขตรอยต่อในจังหวัดลำพูน 

ขอให้หน่วยงานดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป ตามมาตรการดังนี้ 
การรักษาผู้ป่วยวัณโรคสำเร็จ มากกว่า 85 % 
 Kr1: ประเด็นลดป่วย (Treatment coverage 82%) 

Kr2: ประเด็นลดตาย (อัตราตายน้อยกว่าร้อยละ 5) 
Kr1: ประเด็นลดป่วย (Treatment coverage 82%) ให้ดำเนินการดังนี้ 

Kr1: คัดกรองและขึ้นทะเบียนรักษากลุ่มเสี่ยงเชิงรุก 100% ในไตรมาสแรก 
Kr2: คัดกรองและขึ้นทะเบียนรักษากลุ่มเสี่ยงเชิงรับในสถานบริการ 100% ในไตรมาสที่ 2 
Kr3: ส่งตรวจ Gene X-pert เพ่ือยืนยันทุกรายที่วินิจฉัย Pul TB 

Kr2: ประเด็นลดตาย (อัตราตายน้อยกว่าร้อยละ 5) ให้ดำเนินการดังนี้ 
 Kr1:ในกลุ่มเสี่ยงต่อการเสียชีวิต ให้มกีารปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุราย   มีการตรวจ LFT และติดตามทุก 
2 สัปดาห์ จนครบ 2 เดือน 

Kr2: การส่ง DST ทุกราย ในผู้ป่วยมีเสมหะพบเชื้อ 
จึงขอให้หน่วยบริการมีการติดตามประเมินผล ทุกเดือน โดยรายละเอียด ข้อเสนอแนะของผู้นิเทศงานและ

คณะตรวจราชการ  เขตสุขภาพที่1 ในแต่ละประเด็นตรวจราชการ  สามารถดูได้ที่เว็บไซต์  
http://bie.moph.go.th/e-insreport/  
 



 
 

 

มติที่ประชุม  รับทราบ     
6.3  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ     ไม่มีเรื่องแจ้ง                         
        
6.4  กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ  
       เรื่องที่ 1  แนวทางการดำเนินงานการตอบโต้สถานการณ์โรคโคโรนาไวรัส   โดย

กระทรวงสาธารณสุข ได้มีแนวทางการดำเนินงานสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข  ผ่านระบบ
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/guidelines.php  ระหว่างวันที่ ๑๐ มกราคม – ๑๘ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๓ ทั้งหมด จำนวน ๑๓ ฉบับ 

การเปลี่ยนแปลงผังการส่งตัวอย่าง 
1. ในช่วงแรกการตรวจ จะตรวจยืนยัน ๓ lab คือ                                                                      

Lab ศูนย์วิทย์ เชียงใหม่  
Lab ของกรมวิทยาศาสตร์ 
Lab ของสถานบันโรคอุบัติใหม่ ที่จุฬา (วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ LAB ที่ ๓ ยกเลิก) 

2. ปัจจุบันใช้ LAB ของศูนย์วิทย์ ถ้า Negative ใช้ Lab เดียว ถ้า positive จะยืนยันด้วยการตรวจอีก ๑ lab   
    (ส่งที่กรมวิทย์ หรือ จุฬา) 
3. อนาคต จะให้มีการ set lab CoV ในระดับจังหวัด ซึ่งประสาน รพท. และศูนย์วิทย์ เชียงใหม่ จะจัด 
    ประชุมในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ 
 

การดำเนินงานเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์โรคโคโรน่าไวรัส (COVID-19) จังหวัดลำพูน 
ข้อตกลงร่วมในแนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคโคราน่าไวรัส  จ.ลำพูน เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

1. ให้ทุกโรงพยาบาลจัดตั้ง  One stop service  แยกจุด Screening.ในผู้รับบริการ Fever with ARI โดย
ให้ส่งภาพยืนยันจุดคัดกรองในสถานบริหารให้กับ กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สสจ.ลำพูน ภายในวันที่  ๒๑ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

๒. ให้ทุกโรงพยาบาลระบุ แพทย์/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการวินิจฉัยเบื้องต้นกรณีผู้ป่วยสงสัยเข้าข่าย PUI  
๓. ให้ทุกโรงพยาบาลจัดเตรียมสถานที่และห้องแยก (ไม่จำเป็นต้องเป็นห้อง Negative Pressure) เพ่ือ

รองรับสถานการณ์ที่อนาคตอาจมีผู้ป่วยสงสัยเพิ่มข้ึน 
๔. จัดระบบการจัดการผู้ป่วยสงสัยของจังหวัดลำพูน ดังนี้ 

a. ในกรณีผู้ป่วยเข้าข่ายสงสัย แต่อาการไม่มาก ให้จัดการในโรงพยาบาลชุมชน 
b. ในกรณีพบผู้ป่วยสงสัย มีอาการมาก (ไข้ ไอ หอบเหนื่อย , R/O Pneumonia) ให้จัดการที่  

                         รพ.ลำพูน ทั้งนี้ หากพบ ผู้ป่วยที่ รพช.ให้ประสาน รพ.ลำพูน ออกไปรับผู้ป่วย  
๕. ในกรณีการจัดการผู้ป่วยที่ รพช. จำเป็นต้องมีการเก็บตัวอย่าง ที่ รพช. ดังนั้น ในระยะแรกค่าใช้จ่ายจะ

ขอใช้งบกลาง ที่มีอยู่ที่ รพ.ลี้ ซื้อ UTM จำนวน ๕๐ หลอด  
๖. ให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ พิจารณาของบกองทุนสุขภาพตำบล มาดำเนินการเรื่องการ

สนับสนุน การจัดหาหน้ากากอนามัย (ผ้า) เพ่ือใช้ในประชาชนทั่วไป 
 

แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา กรณีพบผู้ป่วยสงสัยโรคคิดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 
2019 จังหวัดลำพูน 

การเฝ้าระวังในโรงพยาบาล 
- คัดกรองประวัติผู้ป่วย 
- OPD หรือ ER 



 
 

 

กรณีพบผู้ป่วยที่มีอาการไข้ หรือ ILI ให้แยกจุด Screening (ท่ีโล่ง อากาศถ่ายเท) และให้ผู้ป่วยใส่surgical 
mask .ให้แยกผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์ PUI. และผู้ป่วยที่ไม่เข้าเกณฑ์ PUI. โดยแพทย์หรือจนท.และให้การรักษาตาม
มาตรฐาน สำหรับผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์ PUI. ให้ดำเนินการดังนี้ 

 
สรุปข้อสั่งการของการประชุม VDO Conference วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 

- ผู้ป่วย PUI ให้ รพช. เตรียมพร้อมที่จะรับดูแล ไม่ต้องส่ง รพท. 
- ในจังหวัดที่มีกลุ่มเสี่ยง/แหล่งเสี่ยง สำคัญ (เมืองท่องเที่ยว) ให้มีความเข้มข้นของการดำเนินการ  
- ให้มีการเฝ้าระวังเชิงรุกในชุมชน (จังหวัดแพร่ทำได้ดี)  
- ให้มีระบบรายงาน ILI อย่างสม่ำเสมอ  
- การจัดงานในพ้ืนที่ที่มีการรวมตัวของนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ไม่แนะนำให้จัดแต่ถ้ามีการจัดต้องมี  
  ระบบการจัดการควบคุมป้องกันโรค 
- ในกรณี เรื่องด่าน ให้เน้นการสื่อสารความเสี่ยง  ขอให้ผู้บริหารในเรื่อง ดังนี้ 

  ๑. การสื่อสารความเสี่ยง เน้นให้ตระหนัก แต่อย่าตระหนก 
  ๒. การเฝ้าระวังผู้ที่มีความเสี่ยงในพ้ืนที่ให้รายงานจำนวนผู้ที่มาจากพ้ืนที่เสี่ยงทุกวัน ในกลุ่ม line EOC 
จังหวัด (แบบ รง.จะส่งในกลุ่ม Line ) ข้อสั่งการของ EOC แต่ละระดับ ขอให้ติดตามในกลุ่ม line EOC จ.ลำพูน 
 

ประธาน ให้ทุกหน่วยบริการมีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่อง และให้จนท.ปฏิบัติงานร่วมกัน พร้อมทั้งให้มีการ
รณรงค์ในกลุ่มเครือญาติ เพ่ือเป็นตัวอย่างในองค์กรอย่างจริงจัง  มีการแจ้งให้ประชาชนอย่า
ตระหนกและสื่อสารจนท.ในองค์กรให้เข้าใจ รู้เรื่องและมีการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ 

 
มติที่ประชุม             รับทราบ 



 
 

 

6.5  กลุ่มงานนิติการ      ไม่มีเรื่องแจ้ง    
 
6.6  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข      

            เรื่องที่ 1  สรุปผลการดำเนินการจัดตั้งคลินิกการให้คำปรึกษาด้านบริการกัญชา
ทางการแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทย จังหวัดลำพูน มีครบทั้ง 8 แห่ง และมีโรงพยาบาลที่เปิดให้บริการ
รักษาด้วยกัญชาทางการแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทย จำนวน 2 แห่ง  คือรพ.ลำพูน และรพ.ลี้  

 

ประธาน  ขอให้รพ.ทุกแห่ง สำรวจข้อมูลแพทย์/บุคลากร ที่ผ่านการอบรมแพทย์แผนไทยและ
รวบรวมส่งให้กลุ่มงานแพทย์แผนไทยฯ  ส่วนของ รพช.ให้เพ่ิมพยาบาลเข้ารับการอบรม 

     
มติที่ประชุม             รับทราบ  
 

6.7   กลุ่มงานประกันสุขภาพ                                            ไม่มีเรื่องแจ้ง                    
 

6.8   กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ           อยู่ในวาระพิเศษ 
 

6.9  กลุ่มงานทันตสาธารณสุข      ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 
6.10 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล    ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 
6.11 กลุ่มงานอนามัยส่ิงแวดล้อมและอาชีวอนามัย       อยู่ในวาระสืบเนื่อง        

 
6.12 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิตและยาเสพติด ไม่มีเรื่องแจ้ง 

 
6.13  กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก            ไม่มีเรื่องแจ้ง 

 
ระเบียบวาระท่ี 7   เรื่องของสหกรณ์อมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน 

เรื่องท่ี 1  การทำบุญครบรอบ 40 ปี ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน ในวันที่  
31 มีนาคม 2563  จึงขอเรียนเชิญสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน ไปร่วมทำบุญ และรับกระเป๋าผ้า 
 

เรื่องท่ี 2  แจ้งการปรับอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ จากร้อยละ 3.60 /ปี  
เป็นร้อยละ 3.30 /ปี  และการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญและเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินทุกสัญญา จากร้อยละ 
6.40 / ปี เป็นร้อยละ 6.30 /ปี 
 

มติที่ประชุม             รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา   16.30  น.  
   

(ลงช่ือ) ………………………….…….....           (ลงช่ือ)    บุษบา  อนุศักดิ์ 
             (นางกรรณิกา  มะโนวรณ์)                                 (นางบุษบา  อนุศักดิ์) 

                   เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน           นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
          ผู้จดบันทึกการประชุม                               ผู้ตรวจรายงานการประชุม       


