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รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล
ครั้งที่ 3/ 2563 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563
วันอังคารที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563
ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
…………………………………….
รายชื่อผู้มาประชุม
1. นายวิทยา
พลสีลา
รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน
2. นายสุริยพงณช์
สุริยะพงฑากุล
นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน
3. นายพงษ์ศักดิ์
โสภณ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน
4. นายสมาน
พรวิเศษศิริกุล
นวก.สาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านบริการทางวิชาการ
5. นางสาวอรพินธ์
ใจสุนทร
รก.นวก.สาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านส่งเสริมพัฒนา
6. นายธวัชชัย
ฉันทวุฒินันท์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าซาง
๗. นายคะนอง
ถนอมสัตย์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านโฮ่ง
๘. นายเผ่าพงศ์
สุนทร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลี้
๙. นายสันติ
วงศ์ฝั้น
รก.ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ทา
๑๐.นางสมสกุล
เกียรติอนันต์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านธิ
๑๑.นายสัจพจน์
เกตุวัฒนาธร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง
๑๒.นางสาวมัลลิกา
โมกขะสมิต
รก. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงหนองล่อง
๑๓.นายเนตร
พงษ์ตุ้ย
สาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูน
๑๔.นายศรีพรหม
กาสกูล
สาธารณสุขอำเภอป่าซาง
๑๕.นายสังวรณ์
ศรีวิชัย
สาธารณสุขอำเภอบ้านธิ
๑๖.นายธวัชชัย
รัตนไพบูลย์วิทย์
สาธารณสุขอำเภอทุ่งหัวช้าง
๑๗.นายโรม
ชนะเดช
สาธารณสุขอำเภอเวียงหนองล่อง
๑๘.นายวันชัย
รัตนพรม
สาธารณสุขอำเภอบ้านโฮ่ง
๑๙.นายโยธิน
จันทร์ทิพย์
สาธารณสุขอำเภอลี้
20.นายวิเชียร
ปิงชัย
รก.สาธารณสุขอำเภอแม่ทา7. นายสันติ
21.นางณัฐดา
วิเศษสรรค์
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
22.นายเจริญ
สิทธิโรจน์
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
23.นางละมัย
สิทธิโรจน์
หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ
24.นางบุษบา
อนุศักดิ์
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
25.นางพวงผกา
สุริวรรณ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
26.นางอินทริยา
อินทพันธุ์
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
27.นานธานี
ศรีวงค์วรรณ์
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ
28.นางบุญทิน
จิตร์สะบาย
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
29.นางฐิติกมล
จันทะระ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
30.ส.ต.ต.วิชฌ์พล
พรมสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ
31.นางพิมภาวรรณ
เขยะตา
รก.หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
32.นายเกรียงไกร
ยังฉิม
หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยฯ
33.นายปิยะดนัย
สุธีพงศ์พันธ์
หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข
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ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางพัชรี
2. นายมนตรี
3. นายสุรสิทธิ์
4. นางวันเพ็ญ
5. นางสุพิชฌาย์
6. นางสุวิมล
7. นายสาธิต
8. นายณรงค์เดช
9. นางสุรางค์
10.นางสาวกาญจนา
11.นางกรรณิกา
12.นายประกาศิต
13.นางสมพิศ
14.นายกฤษฏา

วีรพันธุ์
อินแสง
ธนปารวงค์
โพธิยอด
ปิติโชติโชคโภคิน
ทิพย์ชมภู
เจริญพงษ์
นันตาเวียง
หมื่นกัณฑ์
ศรีไว
มะโนวรณ์
แก้วจันทร์
อิ่นอ้าย
ญาณะพันธ์

เริ่มประชุม

เวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระพิเศษ

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
เรื่องที่ 1 กิจกรรมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (โควิด-19) ประจำเดือนมีนาคม 2563
วันที่ 31 มีนาคม 2563
1.1 การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดลำพูน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
เป็นประธานประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล Cloud Conference เริ่มตั้งแต่
เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
1.2 การประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณภัย ผ่านระบบการ
ประชุมทางไกล VDO Conference ณ ห้องประชุมเขตสุขภาพที่1 จังหวัดเชียงใหม่

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
เภสัชกรชำนาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
นิตกิ รปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นโยบายเร่งด่วนของจังหวัดลำพูน
เรื่องที่ 1 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน แจ้งเรื่อง การป้องกัน
สถานการณ์ภัยแล้งและการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดลำพูน จากการประชุมคณะกรรมการป้องกัน
อุบัติเหตุจราจรทางถนน จังหวัดลำพูน ในการแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนน จังหวัดลำพูน โดยมีแนวทาง
มาตรการ 3 ข้อ ดังนี้
1. มาตรการตำบลขับขี่ปลอดภัย จังหวัดลำพูน
2. มาตรการองค์กร ของแต่ละหน่วยงาน จังหวัดลำพูน ซึ่งพบว่า มีตัวชี้วัดการดำเนินงาน
การลำเลียงผู้ป่วย ยังไม่ผ่านเกณฑ์
3. มาตรการด่านชุมชน ขอให้สาธารณสุขอำเภอเห็นความสำคัญของด่านชุมชนในแต่ละพื้นที่
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และให้มีการสนับสนุนการปฏิบัติงานตามบริบท โดยให้มีอุปกรณ์สำหรับเจ้าหน้าที่ในการออก
ปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด เช่น กรวย เสื้อเรืองแสง
เรื่องที่ 2 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน แจ้งเรื่อง แผนปฏิบัติการ
ลำพูนเมืองสะอาดอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามที่จังหวัดลำพูนได้มีการดำเนินการขับเคลื่อน
ขอให้แต่ละหน่วยงานมีการจัดการเก็บคัดแยกขยะเปียกในองค์กร เน้นในหน่วยบริการโรงพยาบาล และให้มีการ
ดำเนินการต่อเนื่องและอย่างจริงจัง
เรื่องที่ 3 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน แจ้งเรื่อง โครงการ “ขยายผลและต่อยอด
ข้าราชการลำพูนยุคใหม่ใส่ใจภาษี ยื่นแบบ ฯ ทุกปี ยื่นภาษีผ่านเน็ต ” จังหวัดลำพูน ขอให้ดำเนินการยื่นเสียภาษี
ก่อนระยะเวลาที่กำหนด
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 จังหวัดลำพูน
1. มาตรการดำเนินงานควบคุมป้องกันโรคติดต่ออันตราย โดยกำหนดแนวปฏิบัติการเดินทางไปราชการ
ต่างประเทศชั่วคราวในประเทศกลุ่มเสี่ยง/ประเทศที่ มิใช่กลุ่มเสี่ยงฯ การดำเนิ นการเตรียมความพร้อมของส่วน
ราชการ หน่วยงาน ในสังกัดฯ พบผู้ป่วย จำนวน 3 ราย ขอให้ดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่ องอย่างเข้มงวด
ส่วนจังหวัดลำพูน จะมีศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดฯของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19
มีทีมเลขานุการ และผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มียุทธศาสตร์การดำเนินงาน 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. การบริหารความเสี่ยงของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ด้า นการแพทย์ และการสนับสนุนบุคลากรโดยแยก
ออกเป็น 3 ส่วน คือสังกัดกระทรวงสาธารณสุข/ส่วนราชการอื่นที่ให้บริการประชาชน จัดเวรปฏิบัติงานสำหรับ
วันหยุด (เช้าและบ่าย) และทีมให้บริการสนับสนุน โดยได้จัดไว้เป็น 4 ทีม ซึ่งพบว่าทีมแพทย์ มีน้อย
2. การบริหารจัดการจำนวนเตียงผู้ป่วย และมีโรงพยาบาลสนามที่ให้บริการ จำนวน 3 แห่ง และให้แยก
กลุ่มตามภารกิจ 5 ภารกิจ โดยภารกิจที่ 1 - 3 มอบให้นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
คนที่ 1 เป็นผู้ดูแล และภารกิจที่ 4 - 5 มอบให้นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการคนที่2 เป็นผูด้ ูแล
3. ชุดป้องกันการแพร่เชื้อการติดต่อ เป็นกลุ่มภารกิจสนับสนุนมีนวัตกรรมพร้อมใช้และให้ใช้อย่างจำกัด
มีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด เช่น ประเภท "หน้ากากอนามัย" SURGICAL MASK ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขจะได้ รับ
การจัดสรรให้สำหรับหน่วยบริก ารประมาณ 1 ล้าน 3 แสนชิ้น และจะมอบให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการ
จำนวน 4,000 ชิ้น /วัน โดยมอบให้ ผู้ว่าราชการจั ง หวั ด เป็ น ผู้ จัด สรร ให้ สำหรั บ อสม.ที่ ปฏิ บัติ งานร่ วมกั บ
สาธารณสุข เจ้าหน้าที่ /ตำรวจที่ออกปฏิบัติงาน ส่วนของผู้สูงอายุ มอบให้หน่วยงานอบต.ท้ องถิ่น สำหรับผู้ที่
ปฏิบัติงานที่ ด่านชุมชน มอบให้ สาธารณสุขอำเภอ (สสอ.ทุกแห่ง) มอบให้นายอำเภอเป็นผู้รับผิดชอบจัด สรรให้
และให้หน่วยบริการ ER โรงพยาบาล เป็นผู้มอบและสนับสนุนให้หน่วยกู้ชีพกู้ภัย จังหวัดลำพูน ตามจำนวนโควต้า
สำหรับบุคลากรตำรวจ/ นักกฎหมาย และ มอบให้กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้จัดสรรให้ ส่วนระบบการบันทึกข้อมูล
ขอให้หน่วยบริการมอบหมายผู้รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน ดำเนินการออกเอกสารใบรับของ สำหรับผู้ที่บริจาค
สิ่ ง ของ เป็ น ระบบอิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ และผู้ว่ าราชการจั ง หวั ด ลำพู น และรองผู้ ว่ าราชการจั ง หวั ด ลำพู น มี แ ผน
กำหนดการออกตรวจเยี่ยมสำรวจพื้นที่
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
ฝ่ายเลขาฯ ได้นำขึ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์ www.lamphunhealth.go.th เรียบร้อยแล้ว
ตั้งแต่ วันที่ 26 มีนาคม ๒๕๖3
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

มติที่ประชุม
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ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่อง

ไม่มีเรื่องแจ้ง

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องแจ้งเพื่อพิจารณา

ไม่มีเรื่องแจ้ง

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องแจ้ งเพื่ อทราบของ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้ านเวชกรรมป้ องกั น / นัก วิช าการ
สาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านส่งเสริมพัฒนา / นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้าน
บริ ก ารทางวิ ช าการ/ ผู้ อ ำนวยการโรงพยาบาลลำพู น / เภสั ชกรเชี่ ย วชาญ /
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน / สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ / หน่วยงานอื่น
5.1 เรื่องของนายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน

ไม่มีเรื่องแจ้ง

5.3 เรื่องของรก.นวก.สาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา

ไม่มีเรื่องแจ้ง

5.4 เรื่องของนวก.สาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านบริการทางวิชาการ

ไม่มีเรื่องแจ้ง

5.3 เรื่องของโรงพยาบาลลำพูน
เรื่องที่ 1 แจ้งแผนการรองรับผู้ป่วยเข้ารับการรักษากรณีมีการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อโควิต 19 จังหวัดลำพูน ตามรายละเอียดดังนี้
กรณีทพี่ บผู้ป่วยทั้งจังหวัด จำนวน 250 ราย จะมีสถานบริการรองรับการรักษา ดังนี้
1.โรงพยาบาลลำพูน มีเตียงรองรับผู้ป่วย
จำนวน 40 ราย
โรงพยาบาลชุมชน 7 แห่ง มีเตียงรองรับผู้ป่วย
จำนวน 90 ราย
2. โรงพยาบาลเอกชน มีเตียงรองรับผู้ป่วย
จำนวน 40 ราย
3. ศูนย์ฯวิทยาลัยการปกครอง อ.บ้านโฮ่ง
จำนวน 80 ราย
กรณีพบผู้ป่วยทั้งจังหวัด มากกว่า 250 รายแต่ไม่เกินจำนวน 350 ราย จะมีสถานบริการรองรับการ
รักษาเพิ่ม โดยปิดโรงพยาบาลลี้และป่าซาง ให้เปิดเป็นสถานที่รักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อโควิด 19 รวมได้ 160 ราย
กรณีพบผู้ป่วยทั้งจังหวัด มากกว่า 350 ราย จะมีแผนสถานบริการรองรับการรักษาเพิ่ม ดังนี้
1. ผู้ป่วยอาการไม่หนัก ให้เป็น Home Isolate
2. ผู้ป่วยอาการหนัก จังหวัดลำพูนมีห้อง ICU จำนวน 20 เตียง และโรงพยาบาลลำพูน
ขยายเตียงเพิ่มที่หอผู้ป่วยได้อีก 20 ราย
ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดเอกสารแผนการรองรับผู้ป่วยเข้ารับการรักษา ได้ที่เว็บไซต์ สสจ.ลำพูน
http//www.lamphunhealth.go.th หัวข้อระเบียบวาระการประชุม กวป.มีนาคม 2563
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.4 เรื่องของโรงพยาบาลชุมชน
โรงพยาบาลลี้
เรื่องที่ 1 ขอสอบถามข้อมูลของยาที่จะใช้รักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) ในจังหวัดลำพูน สำหรับการดำเนินงานด้านการรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
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2019 (COVID-19) ของโรงพยาบาลลี้
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
ชี้แจง ได้ทำการสำรวจข้อมูลยาของสถานบริการในจังหวัดลำพูน
เรียบร้อยแล้วและได้ส่งข้อมูลรายละเอียดของยาให้หัวหน้าเภสัชกรฯ
ผู้รับผิดชอบของรพ.ลี้ แล้ว
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.6 เรื่องของสาธารณสุขอำเภอ
สาธารณสุขอำเภอทุ่งหัวช้าง
เรื่องที่ 1 แจ้งจากการประชุมผ่านระบบทางไกล เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563
ทางสนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดลำพูน ได้แจ้งการจัดสรรงบประมาณสำหรับการบริหารจัดการ
สนับสนุนกล่องอะคริลิก และหน้ากาก Face shield สำหรับหน่วยบริการ ในจังหวัดลำพูน โดยมอบให้หน่วยงาน
อบต.ท้องถิ่นจังหวัด เป็นผู้รับผิดชอบสนับสนุนและใช้งบประมาณราชประชานุเคราะห์
มติที่ประชุม

รับทราบ
5.7 เรื่องของหน่วยงานอื่น

ระเบียบวาระที่ 6

ไม่มีเรื่องแจ้ง

เรื่องแจ้งของกลุ่มงาน
6.1 กลุ่มงานบริหารทั่วไป
เรื่ อ งที่ 1 แจ้ ง หลั ก เกณฑการเบิ ก จายคาตอบแทนเสี่ ย งภั ย ของเจาหนาที่ ที่
ปฏิบัติงานในการเฝาระวัง สอบสวน ปองกัน ควบคุม และรักษาผูปวยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)
ตามหนั งสือ กรมบัญ ชีก ลาง ดวนที่ สุด ที่ กค 0402.5/010816 ลงวั น ที่ 11
มีนาคม ๒๕๖๓ กรมบัญชีกลาง อนุมัติให กระทรวงสาธารณสุขเบิกจายคาตอบแทนเสี่ยงภัย ของเจาหนาที่ ที่
ปฏิบัติงานในการเฝาระวัง สอบสวน ปองกัน ควบคุม และรักษาผูปวยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ตามที่ก ระทรวงสาธารณสุขขอทําความตกลงนั้น เพื่อ ใหการเบิ กจายเงิน คาตอบแทนเสี่ ยงภั ย ของเจาหนาที่ ที่
ปฏิบัติงานในการเฝาระวัง สอบสวน ปองกัน ควบคุม และรักษาผูปวยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
เปนไปตามระเบียบการเบิกจายฯ และปฏิบัติ ไดอยางถูกตอง ตามความจําเปน เหมาะสม ประหยัด และเปน
ประโยชนตอทางราชการกระทรวงสาธารณสุข จึงไดกําหนดหลักเกณฑ ดังนี้
1. บุคคลที่มีสิทธิไดรับคาตอบแทนเสี่ยงภัย เปนผูที่ไดรับคําสั่งหรือมอบหมายเปนลายลักษณอักษร
ใหปฏิบัติงานเฝาระวัง สอบสวน ปองกัน ควบคุม และรักษาผูปวยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ไดแก
ขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจางชั่วคราว และลูกจางจางเหมา
บริการของกระทรวงสาธารณสุข หรือตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นของหนวยงานนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
2. ลักษณะการปฏิบัติงาน
2.1 การปฏิบัติงาน แบงออกเปน ๔ ลักษณะ ไดแก
2.1.1 การเฝาระวังและสอบสวนโรค ณ ดานควบคุมโรค ที่กําหนดใหมีการตรวจ
คัดกรองผูที่เดินทางมาจากประเทศในกลุมเสี่ยงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
รวมถึงการเดินทางเพื่อติดตาม เฝาระวังผูเดินทางที่มาจากประเทศเสี่ยงถึงที่พักในประเทศไทย
2.1.2 การเฝาระวัง สอบสวนโรคในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา
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2019 (COVID-19)
๒.๑.๓ การตรวจวินิจฉัย การตรวจยืนยันตัวอยางสิ่งสงตรวจจากผูปวย ผูสัมผัสและ
ผูมีประวัติเสี่ยงตอการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดวยวิธีการตางๆ ทางหองปฏิบัติการ
2.1.๔ งานดูแลรักษาผูปวยที่รับไวในสถานพยาบาล ที่เขาเกณฑการสอบสวนโรค (PUI)
และผูปวยยืนยัน ดวยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2.2 การปฏิบัติงานของบุคคล ตามขอ 1 ใหการปฏิบัติงานมีลักษณะเปนเวร เปนผลัด
โดยกําหนดใหผลัดละตองไม่ตำ่ กวา 8 ชั่วโมง กรณีที่ปฏิบัติงานไมเต็มผลัดใหไดรับลดลงตามสัดสวน โดยใหคิด
เปนรายชั่วโมง เศษของชั่วโมงถาไมถึงครึ่งชั่วโมงใหตัดทิ้ง ถาถึงครึ่งชั่วโมงใหปดเศษเปน 1 ชั่วโมง
3. การเบิกจายคาตอบแทน
การเบิกจายคาตอบแทนเสี่ยงภัย กําหนดตามลักษณะการปฏิบัติงาน ดังนี้
3.1 คาตอบแทนเสี่ ยงภั ย ในการเฝาระวั ง สอบสวนโรค ณ ดานควบคุม โรคผู ปฏิ บัติ ง าน
ลักษณะงาน อัตราคาตอบแทน (บาท) และหลักฐานการเบิกจาย โดยแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้
1. แพทย/สัตวแพทย
อัตราคาตอบแทน(บาท) ผลัดละ 1,500 บาท
2. พยาบาล/นัก วิชาการดานการสาธารณสุ ข/เจาพนั กงานดานการสาธารณสุข/เจาหนาที่อื่ น ที่ ไดรั บ
มอบหมายใหปฏิบัติงาน ณ จุดคัดกรอง อัตราคาตอบแทน(บาท) ผลัดละ 1,000 บาท
3. เจาหนาที่ทีมสนับสนุน
อัตราคาตอบแทน(บาท) ผลัดละ 1,000 บาท
4. พนักงานบริการ/พนักงานขับรถยนต อัตราคาตอบแทน(บาท) ผลัดละ 1,000 บาท
หลักฐานการเบิกจ่าย
1 คําสั่งใหเจาหนาที่ปฏิบัติงานตรวจคัดกรองผูเดินทาง ณ ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ
2. หนังสืออนุมัติตัวบุคคลใหมาปฏิบัติงาน กรณีเปนเจาหนาที่นอกสังกัดกรมควบคุมโรค
3. ตารางการบันทึกเวลาปฏิบัติงานประจําวัน (แบบฟอรม 1)
4. หลักฐานการเบิกจายคาตอบแทน (แบบฟอรม 2)
5. หนังสือขออนุมัติเบิกคาตอบแทน
หมายเหตุ
1. ปฏิบัติงานที่ดานควบคุมโรคทั้งในสังกัดและนอกสังกัดกรมควบคุมโรค
2. เบิกคาตอบแทนจากกรมควบคุมโรค
2.1 หนวยงานในสวนกลางกองโรคติดตอทั่วไป จะเปนผูรวบรวมหลักฐานการเบิกจาย
ตรวจสอบความถูกตองเบื้องตนและจัดสงกองบริหารการคลังกรมควบคุมโรคเพื่อเบิกจาย
2.2 หนวยงานในสวนภูมิภาค สคร.1-12
จะเปนผูรวบรวมหลักฐานการเบิกจาย
ตรวจสอบความถูกตอง และดําเนินการเบิกจ่ายเงิน
หมายเหตุ
มติที่ประชุม

พนั ก งานขับ รถยนตรับ – สงเจาหนาที่ ป ฏิ บัติ งานที่ ด านควบคุ ม โรค ใหเบิ ก คาใชจายในการ
เดินทางไปราชการ หรือคาลวงเวลาจากงบประมาณปกติของหนวยงานตนสังกัด
รับทราบ
6.2 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

ไม่มีเรื่องแจ้ง

6.3 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
6.4 กลุม่ งานควบคุมโรคติดต่อ

ไม่มีเรื่องแจ้ง
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เรื่องที่ 1 ผลการดำเนินงานศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า ๒๐๑๙ หรือโรค
โควิด ๑๙ (Coronavirus Disease (COVID-19 ) จังหวัดลำพูน
สถานการณ์จังหวัดลำพูน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ มีผู้เดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยง
รวม จำนวน 1,490 ราย (วัน ที่ 1 ก.พ.- 30 มี .ค.63) มี ร ายงานผู้ เข้าเกณฑ์ ใหม่ จำนวน 12 ราย และผู้
เข้าเกณฑ์ เฝ้ าระวัง (PUI) สะสม จำนวน 79 ราย คือ พบผู้ ติ ด เชื้อ (ผู้ ป่วยยื น ยัน ) จำนวน 3 ราย /ไม่ พ บเชื้ อ
จำนวน 71 ราย และรอผลตรวจ จำนวน 5 ราย รายละเอียดตามเอกสารที่แจ้ง
มติที่ประชุม

รับทราบ
6.5 กลุ่มงานนิติการ

ไม่มีเรื่องแจ้ง

6.6 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
เรื่องที่ 1 การจัดส่งยาให้ผู้ป่วยเรื้อรัง ตามนโยบายของ สป.สช.เขตสุขภาพที่ 1
เพื่อสำหรับบริการผู้ป่วยใกล้บ้าน โดยจะมีการขยายเวลาการรับยาทางไปรษณีย์ และให้โรงพยาบาลทุกแห่งแจ้ง
ความประสงค์ ตามแบบฟอร์ม ของ สปสช.เขตสุ ขภาพที่ 1 ให้จังหวัด เพื่ อรวบรวมส่ งให้ สปสช.เขตสุขภาพที่ 1
พิ จารณาอนุ มัติในวัน ที่ 7 เมษายน 2563 และจะสนั บ สนุ น ค่าใช้ จ่ายสำหรั บ การจั ด ส่ ง ยาให้ โรงพยาบาล
(ค่าบริการจัดส่งทางไปรษณีย์)
ประธาน

จังหวัดจะมีการแบ่งเบาภาระของรพ. ในการจัดส่งยาให้ผู้ป่วยเรื้อรัง โดยจัดรถส่ง
กระจายยาให้ทุกอำเภอ สัปดาห์ ละ 1 วัน

มติที่ประชุม

รับทราบ

6.7 กลุ่มงานประกันสุขภาพ
เรื่องที่ 1 สป.สช.เขตสุขภาพที่1 แจ้งประชาชนที่ใช้สิทธิบัตรทอง 30 บาท หาก
มีอาการเข้าข่ายสงสัยป่วยเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือโรคโควิด-19 ตามหลักเกณฑ์ของ
กระทรวงสาธารณสุข สามารถเข้ารักษา รพ.ตามสิทธิ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หรือหากอยู่ต่างพื้นที่ รพ.ทีม่ ีสิทธิ เช่น
ไปต่างจังหวัด เข้ารักษาที่ รพ.รัฐได้ทุกแห่งหรือโทรสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 พร้อมย้ำ หากไม่มีอาการใด ๆ
หรืออาการไม่เข้าข่ายตามหลักเกณฑ์ แต่อยากทราบว่าติดเชื้อหรือไม่ ไม่แนะนำให้ไปขอตรวจเอง จะเพิ่มความ
เสี่ยงรับเชื้อโดยไม่จำเป็น สร้างภาระให้กับบุคลากรสาธารณสุขอีกทั้งน้ำยาที่ใช้ในการตรวจโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 มีจำนวนจำกัด จะต้องเก็บไว้ใช้เมื่อจำเป็นกับผู้ป่วยที่อยู่ในกลุ่มเฝ้าระวังเท่านั้น เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
กรณีไม่เข้าข่ายหลักเกณฑ์ แต่มีอาการป่วยฉุกเฉิน สามารถเข้าตรวจรักษาได้ตามรพ. ตามสิทธิ
ประกันสังคม แต่ต้องไม่เกิน 72 ชั่วโมงแรก
เรื่องที่ 2 แจ้งแผนทางการเงิน (PLAN Fine) ของหน่วยบริการ ในสังกัด สป.สช.
เขตสุขภาพที่1 ประจำปีงบประมาณ 2563 ( 6 เดือนแรก ) ของจังหวัดลำพูน ขอให้โรงพยาบาลทุกแห่ง
ประมาณแผนการใช้จ่ายส่งให้จังหวัด ตามแนวทางการปรับเปลี่ยนเพื่อรองรับการดำเนินการ เพื่อจะได้รวบรวม
ข้อมูลให้ส่ง สป.สช.เขตสุขภาพที่ 1 พิจารณาต่อไป จะทำหนังสือแจ้งรายละเอียดให้ทราบอีกครั้ง
เรื่องที่ 3 การจัดศูนย์ One Stop Service การตรวจสุขภาพของแรงงานต่างด้าว
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จังหวัดลำพูน ณ สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน พบว่ามีข้อมูลการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวยังไม่ครบตาม
เป้าหมาย คงเหลืออีกประมาณ 1,000 คน จึงขอหารือหน่วยบริการว่าจะขอย้ายสถานที่ตรวจให้บริการจากจุด
เดิม ณ สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน ไปตรวจให้บริการที่โรงพยาบาลป่าซาง ดีหรือไม่
ผอก.ป่าซาง

แจ้งว่า ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 เป็นวันตรวจให้บริการแรงงานต่างด้าว เป็นวัน
สุดท้าย แต่ยังคงเหลือแรงงานต่างด้าวที่ไม่มารับบริการ อีกประมาณ 1,000 คน

ประธาน

ให้รพ.ทุกแห่ง มีการเตรียมความพร้อมเรือ่ งการรองรับผู้ป่วย เฝ้าระวัง และยืนยันการ
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยจะต้องให้ความช่วยเหลือรพ.จังหวัด กรณี
พบผู้ป่วยอาการหนัก ให้ส่งต่อรพ.ลำพูน ให้จัดทำแผน ตามภารกิจที่จะต้องทำ มีการ
เตรียมการ/จัดทีมงานด้านรักษาพยาบาล อย่างน้อย 4 ทีม /มีการจับคู่กันระหว่างรพ.
เช่น รพ.ลี้ คู่กับ รพ.ทุ่งหัวช้าง คือจะต้องมีการสับเปลี่ยนกันทำงานและให้จัดสถานที่
รองรับหน่วยปฏิบัติงาน สรุป ขอให้ปิดศูนย์ One Stop Service ณ สำนักงานแรงงาน
จังหวัดลำพูน ไว้ก่อน และให้โรงพยาบาลทุกแห่ง มีการเฝ้าระวังสถานการณ์โรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตลอดเดือนเมษายน 2563 ตามนโยบายและ
มาตรการแนวทางการปฏิบัติของรัฐบาล เน้นให้ปฏิบัติงานตามภารกิจเร่งด่วน เท่านั้น

มติที่ประชุม

รับทราบ

6.8 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
เรื่องที่ 1 การประชาสัมพันธ์การติดเชื้อและแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) จังหวัดลำพูน ในแต่ละวันตามรายละเอียด ดังนี้
มีกิจกรรมการแถลงข่าว โดยผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน /นพ.สาธารณสุขจังหวัดลำพูน และผอก.
โรงพยาบาลลำพูน ทุกวัน ในเวลาประมาณ 15.00 น. และมีการประชุมเผยแพร่ ให้กลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมูล
สรุปสถิติสถานการณ์ในรูปแบบการตอบโต้ข่าวของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) /การจัดทำสื่อ
ประชาสัมพันธ์ (การปฏิบัติตัว) เน้นการสื่อสารความเสี่ยง การบูรณาการสื่อ จัดทำคลิปและส่งให้หอกระจายข่าว
ประจำหมู่บ้าน /การเสริมสร้างความไม่ให้ตน่ื ตระหนกของประชาชน ผ่านอสม. ของแต่ละพื้นที่ โดยใช้หลักเกณฑ์
การเคาะประตูบ้าน ตามแนวทางกระทรวงสาธารณสุข /และมีการประชุมผ่านระบบทางไกล VDO Conference
เวลา 10.00 น. ทุกวัน จากกระทรวงสาธารณสุข มีการกำหนดรูปแบบการตอบโต้ เช่นทำหนังสือแจ้ง/แถลงการณ์
กรณีไม่รุนแรงให้ชี้แจงทำความเข้าใจแก่ประชาชน และมีการสรุปพัฒนาข้อมูลผ่านระบบ IT
มติที่ประชุม

รับทราบ

6.9 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
เรื่องที่ 1 แจ้งมาตรการแนวทางปฏิบัตกิ ารรักษาทางทันตกรรม ในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยกระทรวงสาธารณสุข ได้มีแนวทางการจัดบริการ
ทันตกรรมในหน่วยบริการ จังหวัดลำพูน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานการณ์
ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นวงกว้างภายในประเทศมากขึ้น และในจังหวัดลำพูน
มี ร ายงานยื น ยั น พบผู้ป่วยที่ติ ดเชื้อ แล้วนั้ น ซึ่ ง ในส่ วนของงานด้ านทั น ตกรรมเป็ น ช่ อ งทางที่ จะทำให้ เกิ ด การ
แพร่กระจายของเชื้อไวรัสได้ง่าย ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อผู้รับบริการ โดยคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของ
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ผู้ป่วยและทันบุคลาการเป็นหลัก ในแง่ของกระบวนการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19
ขอให้หน่วยบริการทุกแห่งพิจารณาให้การรักษาตามศักยภาพของหน่วยบริการ โดยยึดหลักตามแนวทางที่จังหวัด
ได้แจ้ง หลีกเลี่ยงการให้บริการที่เกี่ยวกับการจัดทำทันตกรรมที่เป็นลักษณะวงฝอย เช่นการขุดหินปูน การอุดฟัน
ให้การรักษาทางทันกรรมเฉพาะกรณีฉุกเฉินเท่านั้น และหลีกเลี่ยงการรักษากรณีเร่งด่วน ตามประกาศแนวทาง
จำนวน 4 ข้อ ที่ต้องดำเนินการ จะมีหนังสือแจ้งรายละเอียดให้ทุกแห่งทราบอีกครั้ง
มติที่ประชุม

รับทราบ
6.10 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

ไม่มีเรื่อง

6.11 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
เรื่องที่ 1 การขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสาธารณสุข ของหน่วยบริการ ใน
จั งหวั ด ลำพู น เพื่ อ ควบคุม ป้อ งกัน การแพร่ ร ะบาดของเชื้ อ ไวรั สโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยให้ มี แนว
ทางการปฏิบัติงานในหน่วยบริการ ดังนี้
1. เน้นย้ำการทำงาน ในสถานการณ์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)
2. การทำความสะอาดห้องทำงาน ห้องน้ำ ให้เพิ่มความถีข่ องการทำความสะอาด โดยใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรค
ที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
3. การบริหารจัดการขยะในหน่วยงาน มีการจัดผู้รับผิดชอบและดูแลการคัดแยกขยะให้ถูกวิธี พร้อมจัด
ให้มีอุปกรณ์การป้องกันความปลอดภัย
4. มีการจัดทำแผนสำรอง กรณีที่มีขยะเพิ่มและไม่มีบริษทั เอกชนเข้ามาจัดการขยะในหน่วยงาน
5. การจัดการอาหารและน้ำดื่ม สำหรับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เพื่อควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในหน่วยงาน
มติที่ประชุม

รับทราบ
6.12 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิตและยาเสพติด

ไม่มีเรื่องแจ้ง

6.13 กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ไม่มีเรื่องแจ้ง

ระเบียบวาระที่ 7

เรื่องอื่น ๆ

ไม่มีเรื่องแจ้ง

เลิกประชุมเวลา

เวลา 12.00 น.

(ลงชื่อ) ……………………….....
(นางกรรณิกา มะโนวรณ์)
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
ผู้จดบันทึกการประชุม

(ลงชื่อ) ……………………….....
(นางบุษบา อนุศักดิ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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