
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
ครั้งที่ 10/ 2563 ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 

วันพุธที่  28  ตุลาคม  พ.ศ. 2563 
ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลป่าซาง ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 

……………………………………. 
 
รายช่ือผู้มาประชุม 
1.  นายสุริยพงณช์         สุริยะพงฑากุล             นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน 
2.  นายสุธิต  คุณประดิษฐ์     ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน   
3.  นางสาวอรพินธ์ ใจสุนทร   นวก.สาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ด้านส่งเสริมพัฒนา 
4.  นายสมาน              พรวิเศษศิริกุล              นวก.สาธารณสุขเชี่ยวชาญ ดา้นบริการทางวิชาการ   
5   นายสัจพจน์        เกตุวัฒนาธร  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง  
6.  นายสันต ิ  วงศ์ฝั้น             รก. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ทา  
7.  นางสาวมัลลิกา  โมกขะสมิต  รก. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงหนองล่อง  
8.  นางโชติกา   มาลาศรี   (แทน) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านธิ 
9.  นางอัจฉรา       ตันอุตม์   (แทน) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลี้  
10.นายสันทัด  ทองพรรณ        (แทน) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านโฮ่ง  
11.นางสาวกัลยาณี        อัครชิโนเรศ                 (แทน) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าซาง 
๑2.นายศรีพรหม      กาสกูล   สาธารณสุขอำเภอป่าซาง    
๑3.นายโรม            ชนะเดช   สาธารณสุขอำเภอเวียงหนองล่อง  
๑4.นายวันชัย         รัตนพรม  สาธารณสุขอำเภอบ้านโฮ่ง  
๑5.นายวิเชียร       ปิงชัย   สาธารณสุขอำเภอแม่ทา  
16.นายพงศกร             ตันติวรางกูร                 (แทน) สาธารณสุขอำเภอลี้ 
17.นายสุรยุทธ         ประอินทร์  (แทน) สาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูน  
18.นายณรงค์ฤทธิ์     สายมณี   (แทน) สาธารณสุขอำเภอทุ่งหัวช้าง 
19.นางพรนิภา        ท้วมผึ้ง   รก.สาธารณสุขอำเภอบ้านธิ 
20.นางวรรณมณี  มาธนะสารวุฒิ  (แทน)หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิรพ.ลำพูน 
21.นางณัฐดา  วิเศษสรรต์  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 
22.นางบุษบา  อนุศักดิ์    หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
23.นางพวงผกา  สุริวรรณ    หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ  
24.นายธาน ี  ศรีวงค์วรรณ์  หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
25.นายไกรศิลป์          ศิริวิบูรณ์  หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
26.นางพัชรี  วีรพันธุ์   หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ    
27.นายสาธิต  เจริญพงค์  (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 
28.นางสาวฐิติกมล  จันทะระ  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
29.นางสาวศรีสังวาลย์  ศรีทรายคำ  หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ 
30.นายเกรียงไกร ยังฉิม   หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยฯ 
31.นายปิยะดนัย สุธีพงศ์พันธ์      หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข   
32.นางพิมภาวรรณ  เขยะตา   หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ     



ผู้ไม่เข้าร่วมประชุมเนื่องจากติดราชการ 
1. นายวิทยา  พลสีลา         รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน 
2. ส.ต.ต.วชิฌ์พล พรมสวัสดิ์  หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายมนตรี  อินแสง   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
2. นางสาวยุพิน            นำปูนศักดิ์                 เภสัชกรชำนาญการ 
3. นายอำพลพินิจ เศรษฐสมพงศ์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
4. นายปรีชา  เครือธง   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
5. นางวันเพ็ญ  โพธิยอด   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ   
6. นายศุภกฤษณ์ เสวะกะ   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
7. นางสุวิมล  ทิพย์ชมภู  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
8. นางสุรางค์   หมื่นกัณท์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
9. นางสาวกาญจนา ศรีไว   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
10.นางบัณฑิตา            ศรวีิชัย                 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
11.นายยงยุทธ             ปิ่นสกุล                 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
12.นายณรงค์เดช          นนัตาเวียง                  นักวชิาการสาธารณสุขชำนาญการ 
13.นางสาวศิริมาส         พงษข์ันเงิน                 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
14.นางสาวขนิษฐา  วงษ์ชัย   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
15.นางเมธินี   มินมนินทร์       เจ้าพนักงานพัสดุ  
16.นางกรรณิกา            มะโนวรณ์                  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 
17.นางสมพิศ               อ่ินอ้าย                     นักวชิาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
18.นายกฤษฏา             ญาณะพันธ์                นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
19.นางสาวธิดารัตน์        โพธิพฤกษ์                 เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน                                 
 
เริ่มประชุม  เวลา 09.30 น. 
 
ระเบียบวาระพิเศษ กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการสถานประกอบการ 
ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข ตามนโยบายของกรมควบคุมโรค และกรมอนามัย ประจำปี 2562-2563  
ซึ่งได้พิจารณาคัดเลือก และจัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตร ให้แก่หน่วยงานและสถาน
ประกอบการ จังหวัดลำพูน โดยประธาน นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน เป็นผู้มอบ ดังนี้ 

1. การดำเนินงาน โครงการสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข ให้แก่ 
สถานประกอบการในจังหวัดลำพูน  โรงพยาบาลลำพูน และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 

2. การดำเนินงาน งานมาตรฐานการจัดบริการชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ให้แก่ รพ.ป่าซาง  
และพิธีมอบเกียรติบัตร ส้วมสาธารณะดีเด่น ระดับจังหวัด ให้แก่สถานประกอบการ ในจังหวัดลำพูน     
 

ประธาน ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณ ให้แก่หน่วยงานและสถานประกอบการ จังหวัดลำพูน และ
ถ่ายภาพร่วมกับผู้เข้ารับรางวัล  พร้อมกล่าวแสดงความยินดีและใหน้ำไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 

 
มติที่ประชุม    รับทราบ 



ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
กรมการจังหวัดลำพูน แจ้งนโยบาย จากผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ให้ทุกส่วนราชการ 

ดำเนินการในรอบปีงบประมาณ 2564  ดังนี้ 
   เรื่องที่ 1  ขอให้ข้าราชการพลเรือน ยึดหลักนโยบายของรัฐบาลในการทำงาน ซึ่ง
เป็นผู้ปฏิบัติงานของประเทศ จึงจำเป็นที่จะต้องเป็นผู้เลื่อมใส และสนับสนุนการปกครองในระบบดังกล่าว 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และจะส่งผลให้ประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้า คือการ
ส่งเสริม เสริมสร้าง หรือไม่คัดค้านการกระทำที่จะเป็นความผิดฐานไม่สนับสนุนการปกครองระบอบดังกล่าว 
ได้แก่ การกระทำ ในทางคัดค้าน ต่อต้านหรือเป็นปรปักษ์  โดยไม่ออกความคิดเห็นเกี่ยวกับการเมือง 
 

   เรื่องที่ 2  ให้มีการทำงานและปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการพระราชดำริ ต่างๆ 
ของจังหวัดลำพูน 

เรื่องท่ี 3  การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ขอให้หน่วยงานมีการเบิก-จ่าย ให้เร็วและ 
ทันตามเวลาที่กำหนดของเขตสุขภาพท่ี1 
 

เรื่องท่ี 4  ให้ความช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อน (ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส) ในเรื่องการใช้สิทธิ 
รักษาตาม UC  ในหน่วยบริการของรัฐ  โดยไม่มีข้อแม้ (การเก็บเงินค่ารักษาจากผู้ป่วย ) ขอให้มีความเอ้ืออาทร
ต่อผู้ป่วย และให้มีการดูแลผู้ป่วยที่เดือดร้อน 
 

เรื่องท่ี 5  เรื่องหมอกควันเน้นให้ดำเนินการเฝ้าระวังในโรงเรียน รพ.สต.และศูนย์เด็ก  
ขอให้มีการกำกับ ติดตาม ผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
 

เรื่องท่ี 6  ให้เห็นความสำคัญในโครงการพระราชดำริ ของทุกพระองค์ ในทุกเรื่อง 
 

เรื่องท่ี 7  เรื่องอุบัติเหตุ ขอให้ความสำคัญในส่วนที่เกี่ยวของสาธารณสุข คือขอให้ 
ทุกรพ.มีรถบริการรับ-ส่งผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุ เน้นขอให้มีความรวดเร็วและทันเวลาที่กำหนด โดยเฉพาะเรื่อง
รถ EMS ขอให้มีใหบ้ริการทุกรพ.ด้วย ซึ่งพบว่าของรพ.ลี้ ยังไม่มีใช้ 

 

เรื่องท่ี 8  ให้เจ้าหน้าที่ข้าราชการของทุกหน่วยงาน สวมใส่ชุดเครื่องแบบกากีหรือ 
ชุดปฏิบัติการประจำของหน่วยงานในวันจันทร์ และใส่ชุดกีฬาในวันพุธ  ส่วนวันที่เหลือเน้นให้ใส่ชุดผ้าไทย 
 

เรื่องท่ี 9 การออกประเมินสถานบริการโรงแรม ของจังหวัดลำพูน เรื่องการป้องกัน 
โรคโควิด-19  มีโรงแรมสมัครเข้ามา 2 แห่ง คือ อัลไพน์กอล์ฟรีสอร์ท อำเภอบ้านธิ  และบริษัทอาทิตยา 
ลำพูนจำกัด (สนามกอล์ฟนิด้า) ซึ่งทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน (คกก.รตต.จว.) ได้ตั้งคณะทำงาน
ตรวจประเมินสถานที่กักกันฯ และจะออกประเมิน ในวันที่ 29 ตุลาคม 2563  
 

เรื่องท่ี 10 เรื่องวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 พบว่ายังมีผลไม่คลอบคลุมโรค แตว่ิธีที่ 
ป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ได้ดีที่สุด คือการให้ผู้ป่วยทุกคนใส่หน้ากากอนามัย 
 
มติที่ประชุม    รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9 ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2563                    

ฝ่ายเลขาฯ ได้นำขึ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์ www.lamphunhealth.go.th เรียบร้อย
แล้วตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม ๒๕๖3 

 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9 ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2563           



ระเบียบวาระที่ 3    เรื่องสืบเนื่อง        
เรื่องท่ี 1 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ แจ้งความก้าวหน้า ติดตาม การขับเคลื่อน 

โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่ (Mammography) ในสตรีที่เสี่ยงและด้อยโอกาส  เนื่องในมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562  (อำเภอป่าซางและอำเภอบ้านโฮ่ง)  ซึ่งออกเคลื่อนที่ให้บริการ
ทั่วประเทศ โดยแยกออกเป็น 2 ขบวน สำหรับของจังหวัดลำพูนให้บริการ 2 อำเภอ ดังนี้ 

ครั้งที่ 10 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ที่ว่าการอำเภอป่าซาง 
ครั้งที่ 11 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ที่ว่าการอำเภอบ้านโฮ่ง  
ในการนี้ ทางกลุ่มงานได้ทำหนังสือแจ้งให้พ้ืนที่ทราบกำหนดการและจัดเตรียมสถานที่ให้บริการและ

ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่และอสม.ให้บริการ ส่วนการจัดงานในวันที่ 
3 พฤศจิกายน 2563  มีนายอำเภอป่าซาง เป็นประธานเปิดการจัดงาน และในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563  
มีนายอำเภอบ้านโฮ่ง เป็นประธานเปิดการจัดงาน รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 4          
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่องแจ้งเพื่อพิจารณา         ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 
ระเบียบวาระท่ี 5       เรื่องแจ้งเพื่อทราบของ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน / นักวิชาการ

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

 
5.1  เรื่องของนายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน      

 
5.2  เรื่องของรก.นวก.สาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา      

                เรื่องที่ 1 งานประเพณีลอยกระทง จังหวัดลำพูน ปี 2563 ให้ยกเลิกขบวนแห่
กระทงและเพ่ิมพิธีเปิดงานสักการะปวงสรวงพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาว จังหวัดลำพูน ประจำปี 2563 
(วันที่ 27 พ.ย - 6 ธ.ค 63) ณ บริเวณพ้ืนที่เอกชนใกล้เคียง หจก.เม่งฮวดเกษตร (โกดัง) หมูที่ 2 บ้านแม่สาร
ป่าแดด ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ในส่วนที่เกี่ยวข้องสาธารณสุข ผู้ว่าราชการจังหวัด
ลำพูน ขอให้เพ่ิมจุดการคัดกรองไข้ จัดทางเข้า-ออกงานให้ชัดเจน เน้นการสวมหน้ากากอนามัย ของผู้เข้างาน 
ตามมาตรการสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด ได้ขอความร่วมมือโรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล  และ
โรงพยาบาลลำพูน จัดรถพยาบาล รถ EMS พร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล ให้บริการตลอดงานด้วย  และขอความ
ร่วมมือให้ พ้ืนที่อำเภอเมืองลำพูนจัดทีม อสม.บริการประจำจุดคัดกรองประชาชนที่ เข้างานโดยจะมี
ค่าตอบแทนให้ และผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ไม่อนุญาตในเรื่องพ.ร.บ. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ขายตลอดใน
งานด้วย ซ่ึงหน่วยงานสาธารณสุขได้รับมอบหมายภารกิจ ให้จัดกิจกรรมในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 จึงได้
จัดกิจกรรมการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL จังหวัดลำพูน ขอให้แจ้งประชาสัมพันธ์ในหน่วยงาน
พ้ืนที ่ให้สมัครเข้าร่วมประกวดด้วย 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

 
5.3 เรื่องของนวก.สาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านบริการทางวิชาการ   ไม่มีเรื่องแจ้ง           



5.3  เรื่องของโรงพยาบาลลำพูน                 
        เรื่องท่ี 1 การจัดประชุมประเด็นการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ จังหวัดลำพูน   

Service  Plan  สาขา  Palliative Care  ในระดับเขตสุขภาพที่1  ระหว่างวันที่ 29 - 30 ตุลาคม 2563  
ซึ่งทางโรงพยาบาลลำพูน เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม  จึงขอให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ตามวัน
เวลาที่กำหนดด้วย 
 

ประธาน   ขอให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าวด้วย 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.4  เรื่องของโรงพยาบาลชุมชน        ไม่มีเรื่องแจ้ง                        
   

5.6  เรื่องของสาธารณสุขอำเภอ                     
                         สาธารณสุขอำเภอแม่ทา 
                เรื่องที่ 1  ขอหารือ เรื่องการดำเนินการขออนุญาตใช้พ้ืนที่ของเขตป่าสงวน
แห่งชาติ ในจังหวัดลำพูน ซึ่งมีพ้ืนที่ของอำเภอแม่ทา  อำเภอบ้านโฮ่ง และอำเภอลี้ จะให้พ้ืนที่มีการประสานงาน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดและให้ดำเนินการต่อไปอย่างไรบ้าง 
 

ประธาน  ทางสสจ.จังหวัดลำพูน จะเร่งดำเนินการแจ้งไปกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือขอ
สนับสนุนงบประมาณ ซึ่งได้มอบให้กลุ่มงานนิติการ และแจ้งว่าจังหวัดได้ดำเนินการ
ทำหนังสือแจ้งให้แล้ว อยู่ระหว่างรอการมอบอำนาจจากผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

5.7  เรื่องของหน่วยงานอ่ืน     ไม่มีเรื่องแจ้ง                         
 
ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องแจ้งของกลุ่มงาน   

6.1  กลุ่มงานบริหารทั่วไป   
                  เรื่องท่ี 1 แจ้งรายการงบลงทุนของจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2564 
มีจำนวนรายการครุภัณฑแ์ละสิ่งก่อสร้าง ทีไ่ด้รับการจัดสรรงบประมาณ รายละเอียดตามเอกสารที่แจก ดังนี้ 

- โรงพยาบาลลำพูน  จำนวน 4 รายการ  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น       114,006,300  บาท  
- โรงพยาบาลป่าซาง   จำนวน 5 รายการ  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น         14,378,000  บาท 
- โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง   จำนวน 2 รายการ  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น           1,127,000  บาท 
- โรงพยาบาลบ้านธิ   จำนวน 2 รายการ  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น              754,000  บาท 
- โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง จำนวน 2 รายการ  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น           1,058,400  บาท 
- โรงพยาบาลแม่ทา จำนวน 1 รายการ  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น              147,000  บาท 
- โรงพยาบาลลี้  จำนวน 2 รายการ  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น         11,612,800  บาท 
- โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง จำนวน 2 รายการ  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น              470,400  บาท 
- รพ.สต. 18 แห่ง จำนวน 9 รายการ  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น           1,655,900  บาท 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 



6.2  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข      
                 เรื่องที่ 1 แจ้งการจัดประชุม สรุปผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 
และจัดทำแผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2564 ระดับเครือข่าย ในวันศุกร์ที่ 
6 พฤศจิกายน 2563  ณ ห้องประชุมดอกป๊าน ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน กลุ่มเป้าหมาย
ผู้เข้าร่วมประชุม คือโรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชน แห่งละ 5 คน  และสาธารณสุขอำเภอ แห่งละ 
4 คน ทางกลุ่มงานจะทำหนังสือแจ้งรายละเอียดให้ทราบอีกครั้ง 
 

ประธาน   ให้กลุ่มงานส่งรายละเอียดข้อมูลให้พ้ืนที่ก่อน เพ่ือการดำเนินงานจะได้รวดเร็วขึ้น 
 

                เรื่องท่ี 2 การดำเนินงานการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 
จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2564  พบว่าในระดับเขตสุขภาพที่1  มีอัตราการเกิดการกำเริบเฉียบพลัน
ในผู้ป่วย COPD ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป มีอัตรากำเริบสูงถึง 150.34 ของจังหวัดลำพูน พบอัตราสูงสุดที่อำเภอ
ทุ่งหัวช้าง (282.29) รองลงมา คืออำเภอลี้ (281.11)  จึงได้มีการขับเคลื่อนโดยเปิดบริการคลินิกโรคปอดอุด
กั้นเรื้อรัง ที่โรงพยาบาลลำพูน (สาขาเวียงยอง) และได้มีการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ในการให้บริการ โดยมีการ
รณรงค์งดสูบบุหรี่ และมีการนำรอ่ง EACC ที่ รพ.สต.บ้านกลาง  อำเภอเมืองลำพูน 
 

มาตรการสำคัญในการขับเคลื่อนงาน EAOO  และมีแผนการพัฒนางานในปีงบประมาณ 2564 
- ขยายการดำเนินงาน EACC  ไปสู่ PCU/NPCU 8 อำเภอ จำนวน 23 ทีม 50 หน่วยบริการ และ 

โรงพยาบาลชุมชน 7 แห่ง 
- แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจ เพ่ือดำเนินการ EACC (กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์/กลุ่มงาน

อนามัยสิ่งแวดล้อม/กลุ่มงานส่งเสริม /รพท./รพช./สสอ./รพ.สต)  
- ออกมาตรการ/แนวทางการดำเนินงาน EACC ในจังหวัดลำพูน 
- จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ทีมสหวิชาชีพ(แพทย์/พยาบาล/เภสัชกรรม/ผู้รับผิดชอบงาน 
- ติดตามการประเมินผลการดำเนินงาน EACC 

 

งบ สปสช. ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2564 
โครงการระดับจังหวัด 

ชื่อ : โครงการลดเสี่ยง ลดโรค COPD&Asthma จังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ 2564 
เป้าหมาย  : 700 ราย (กลุ่มเสี่ยงที่สูบบุหรี่ อายุ 25-59 ปี) 
พื้นที่ : 8 อำเภอ 
งบประมาณ : 119,000 บาท 
ระยะเวลา : 1 ต.ค. 63 ถึง 31 ก.ค. 64 
กิจกรรม : - คัดกรองกลุ่มเสี่ยงด้วย Verbal screening 

              - ประเมินสารนิโคติน 
              - ให้ความรู้ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้สูบบุหรี่ 
              - ประเมิน Peak flow  
              - ประเมิน Pt.รักษาตามGuideline 
                       - ติดตามทุก 3 ด/ สรุปคืนข้อมูลให้ ผู้รับผิดชอบ 
                     - ติดตามผู้เข้าร่วมโครงการด้าน K A P  
              - เกิดบุคคลต้นแบบ/นวตกรรมการลด เลิกบุหรี่ 
 



โครงการเขต 
ชื่อ : โครงการคัดกรองประเมินความเสี่ยงโรคระบบทางเดินหายใจในประชาชนที่สูบบุหรี่  

ปีงบประมาณ 2564 
เป้าหมาย : ปชช.ที่มีประวัติสูบบุหรี่ (อายุ 40 ปี ขึ้นไปพ้ืนที่ในเขตสุขภาพท่ี 1 (เป้าหมาย 300 ราย) 
งบประมาณ : 1,280,000 บาท  (ลำพูน ได้ 120,000 บาท) 
ระยะเวลา : 1 ต.ค. 63 ถึง 31 ก.ค. 64 
กิจกรรม : - บริการคัดกรองความเสี่ยงของการสูบบุหรี่ 

             - บริการให้ความรู้และให้คำปรึกษาในการเลิกบุหรี่ 
             - บริการตรวจ Spirometer 
             - บริการส่งต่อ 
             - ติดตามและประเมินผลกลุ่มเสี่ยง 
 

ประธาน   ให้ทุกโรงพยาบาลตรวจได้  เพื่อวินิจฉัยโรคและใช้อย่างระมัดระวัง 
 

                เรื่องที่ 3  แจ้งกำหนดการจัดประชุมคณะกรรมการ การพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ Service  Plan จังหวัดลำพูน ในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงพยาบาลลำพูน 
ทางระบบ Web Conference ผ่านโปรแกรม Zoom Meetimg  
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

6.3  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ       
                           เรื่องท่ี 1 สืบเนื่องการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนา 
พรรณวดี พระราชทานวโรกาส เปิดศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE จังหวัดลำพูนและเพ่ือติดตามผลการ
ดำเนินงานตามโครงการ TO BE NUMBER ONE  ในวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 ณ จังหวัดลำพูน ส่วน
สถานที่อยู่ระหว่างการพิจารณาจากคณะกรรมการจังหวัด คือโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน และ
กำหนดจัดประชุมคระกรรมการในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ที่ สสจ.ลำพูน ขอเรียนเชิญผู้บริหารทุกแห่ง
เข้าร่วมประชุมครั้งที่1 ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 
               เรื่องที่  2 โครงการ PPA งบค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
สำหรับการป้องกันคลอดก่อนกำหนดและการตั้งครรภ์ก่อนวัย ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ 
ระดับเขตสุขภาพที่1 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

6.4  กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ  
                         เรื่องที่ 1 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
การคาดการณ์สถานการณ์โรคโควิด-19 ในประเทศไทย แบ่งเป็น 3 รูปแบบในระยะต่อไป ดังนี้ 

1. สถานการณ์ท่ีป้องกันได้ดี (Spike) 
2. สถานการณ์ท่ีควบคุมโรคได้เร็ว (Spike with Small Wave) 
3. สถานการณ์ท่ีควบคุมโรคได้ช้า (Spike with Big Wave) 

สร้างความสมดุลระหว่างสุขภาพ และเศรษฐกิจ/สังคม โดยยึดความปลอดภัยของประชาชน 
ประเด็นเพ่ิมศักยภาพความม่ันคงทางสุขภาพในการจัดการกับโรคโควิด-19   



 

เป้าหมาย ประชาชนสวมหน้ากาก มากกว่า 85 % และควบคุมโรคได้ภายใน 21 - 18 วัน 
การนำนโยบายสู่การปฏิบัติในพื้นที่ 
  1. ทุกจังหวัดมีการซ้อมแผน และการปรับปรุงแผนเผชิญเหตุ และ SOP 
               - สสจ.ลำพูน จัดการซ้อมแผนและปรับปรุงแผนฯ ICS ด้านการแพทย์และสาธารณสุข จำนวน 1 ครั้ง  
         - หน่วยราชการในจังหวัด ร่วมซ้อมแผนและจัดทำกรอบแนวทางปฏิบัติในระดับจังหวัดสำหรับ
การบริหารจัดการสถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน โดย ศบค. ส่วนกลาง และสคร. 
          - จังหวัดลำพูน โดยปภ. จัดการซ้อมแผนรับมือกับการระบาดของโรคโควิด-19 ในระดับจังหวัด
และอำเภอ 1 ครั้ง 
ในระดับอำเภอ  

ขอให้มีการปรับปรุงโครงสร้างคณะกรรมการ ICS ด้านการแพทย์ละสาธารณสุขของอำเภอ รวมทั้ง
แผนเผชิญเหตุและ SOP ของแต่ละอำเภอรวมทั้งการปรับปรุงแผน IAP ที่จะรองรับผู้ป่วยเช่นกรณีมี 10 เคส 
จะดำเนินการอย่างไร ส่งรายละเอียดเข้ามาให้กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ (ภายใน 13 พฤศจิกายน 2563)  

2. Surge capacity เฉลี่ย CDCU เพ่ิม 3 เท่า 
ขอทุกอำเภอทบทวนคำสั่ง (เพราะเดิมมีอยู่แล้ว 1 ทีม) ส่งรายชื่อมาเพ่ิมทีมละ 5 คน ส่วนอำเภอที่

พ้ืนที่ใหญ่อาจมีจำนวนทีมมากกว่า 3 ทีม แต่อำเภอที่เล็กอาจจะมี 2 ทีมได้ ทีมประกอบด้วยทั้ง จพต.และ
เจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์และสาธารณสุข (ส่งรายชื่อมาภายในสิ้นเดือนตุลาคม 2563) 
  จากการตรวจเช็คข้อมูลที่ส่งเข้ามามีผู้ที่ยังไม่ผ่านการอบรมหลักสูตร CDCU ประมาณ 30 คน จะได้
ทำแผนอบรมให้ ประมาณตันเดือนธ.ค.63 หลังการอบรมจะทำบันทึกเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดออกคำสั่งต่อไป 

3. เพิ่มศักยภาพในการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
รพ.ลำพูน ได้รับการรับรองคุณภาพห้องปฏิบัติการในการตรวจหาเชื้อโควิด 19 จากกรมวิทย์ สามารถ

ตรวจได้วันละ 12 ราย (ตรวจ PCR รายละ 2500 บาท) 
ศูนย์วิทย์ฯเชียงใหม่ สามารถตรวจหาเชื้อโควิด-19  จากน้ำลายได้ วันละ 45 ราย มีค่าใช้จ่าย รายละ 

515 บาท (Deep Throat Saliva) 
ห้องปฏิบัติการทางเลือกอ่ืน มีของมช.ที่ศูนย์หริภุญชัย  ที่สามารถประสานการส่งตรวจ  ได้ค่าตรวจ

PCR จากการ swab ทางจมูก รายละ 1,100 บาท 
4. ระบบกักกัน Local Quarantine ที่ได้มาตรฐาน 

  LQ ของลำพูนที่ 2 แห่ง คือที่โรงแรมแกรนด์จามจุรีรีสอร์ท และโรงแรมเดอภุญชัย 
  ALQ ของลำพูน มีโรงแรมสมัครเข้ามา 2 แห่ง คืออัลไพน์กอล์ฟรีสอร์ท อ.บ้านธิ และ บริษัทอาทิตยา 
ลำพูนจำกัด (สนามกอล์ฟนิด้า) ซึ่งทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน (คกก.รตต.จว.) ได้ตั้งคณะทำงาน
ตรวจประเมินสถานที่กักกันฯ และจะออกประเมิน ในวันที่ 29 ตุลาคม 2563 นี้ 

5. การสร้างและประเมิน HL ของประชาชน ในการป้องกันโรค                                                     
บูรณาการงานร่วมกับกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการฯ ในการสร้างและประเมิน HLในการป้องกันโรคของประชาชน  

6. การตรวจหาเชื้อในแรงงานต่างด้าว (เมียนมา) 
จังหวัดลำพูน ไดม้อบให้สนง.จัดหางานจังหวัดลำพูน เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการตรวจสถาน 

ประกอบการทุกแห่ง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เดิมเรามีเกณฑ์ในการสุ่มตรวจ 
7. การพัฒนาศักยภาพอสม. / อสต. 
- มี อสม.ที่ปฏิบัติงานด้านควบคุมป้องกันโควิด 19 จำนวน 6,721 คน 
- มี อสต. ที่ผ่านการอบรมแล้ว 50 คน เหลือเป้าหมายที่จะต้องอบรมเพ่ิมอีก ประมาณ 60 คน จะ

บูรณาการงานกับกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและกลุ่มงานประกันสุขภาพ 



8. การเฝ้าระวังผู้ป่วย Passive ในรพ.  
- การคัดกรองผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจ มี ARI clinic ทุกรพ.(รวมทั้งรพ.สต.) 
- ระบบงาน IC 
- หลัก 2P safety 

                      เรื่องท่ี 2 แนวทางการดำเนินป้องกันควบคุมโรควัณโรค เขตสุขภาพที่1 
ปีงบประมาณ 2564 

OKRs TB คือการรักษาผู้ป่วยวัณโรคสำเร็จ>90% 
เป้าหมายการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง ปี 2564 โดย CXR 
ACTIVE: คัดกรองให้เสร็จในไตรมาส1 ร้อยละ 100 
PASSIVE: คัดกรองให้เสร็จในไตรมาส2 ร้อยละ 100 
ในการใช้ AI ช่วยในการอ่าน film ในระดับเขตสุขภาพที่1 จะมี รพ.ลำปางเป็นแม่ข่ายในการ

ดำเนินงาน ซึ่ง film ที่จะใช้ AI ช่วยอ่านต้องเป็นแบบ Digital 
รพ.ที่มีระบบ AI ช่วยอ่าน film แล้ว มี รพ.แม่ทา และรพ.ลี้ 
รพ.ที่มีระบบการ X-ray เป็นแบบ Digital แล้ว มี รพ.ป่าซาง และรพ.ทุ่งหัวช้าง 

กลุ่มผู้ป่วยที่ เสี่ยงจะเสียชีวิต Risk score 7 ขึ้นไป ต้องมีระบบการดูแลหรือปรึกษาโดยอายุรแพทย์ที่
รับผิดชอบรายบุคคล และขอให้ทุกรพ.แจ้งรายชื่อแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยTB ของรพ. ให้กลุ่มงานจัดแบ่ง Node 
การให้อายุรแพทย์ จากรพ.ที่มีอายุรแพทย์ เป็นที่ปรึกษาให้กับรพ.ข้างเคียง ดังนี้ 
  - อายุรแพทย์จากรพ.ลำพูน เป็นที่ปรึกษาให้กับแพทย์ รพ.ลำพูนและรพ.บ้านธิ 
  - อายุรแพทย์จากรพ.แม่ทา เป็นที่ปรึกษาให้กับ แพทย์รพ.แม่ทา 
  - อายุรแพทย์จากรพ.ป่าซางเป็นที่ปรึกษาให้กับแพทย์รพ.ป่าซาง บ้านโฮ่งและเวียงหนองล่อง 

- อายุรแพทย์จากรพ.ลี้ เป็นที่ปรึกษาให้กับแพทย์ รพ.ลี้และรพ.ทุ่งหัวช้าง 
โดยมีพญ.นวลอนงค์ ลือกำลัง จากรพ.ลำพูน และนพ.สันติ วงค์ฝั้น จากรพ.แม่ทา เป็นอายุรแพทย์ที่

เป็นที่ปรึกษาระดับจังหวัด                                                                                                  
 

ประธาน                  ให้มีการตรวจผู้ป่วย Pneumonia ทุกราย ตามข้อสั่งการของกรมควบคุมโรค และ                     

                                 อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเสี่ยงสูงและต่ำ ของผู้ป่วยที่สงสัยเป็นโรคโควิด-19                                 
 

มติที่ประชุม             รับทราบ 
 

6.5  กลุ่มงานนิติการ      ไม่มีเรื่องแจ้ง    
    
6.6  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข      

            เรื่องที่ 1  แจ้งการต่ออายุใบอนุญาตทุกประเภท ของจังหวัดลำพูน ขอให้
พ้ืนที่แจ้งสถานประกอบการและคลินิก ยื่นต่ออายุใบอนุญาตตามเวลาที่กำหนดด้วย 

       เรื่องท่ี 2  การเฝ้าระวังการดูแลผู้สูงอายุในพ้ืนที่ ตามมาตรฐานงาน คบส. 
จะมีการออกตรวจประเมิน รายละเอียดตามหนังสือที่ได้แจ้งให้ทุกแห่งทราบแล้ว 

       เรื่องท่ี 3 การดำเนินงานของสถานที่ปลูกกัญชา และขออนุญาตดำเนินการปลูก   
เก็บเก่ียวและส่งตรวจวิเคราะห์ ของหน่วยบริการ จังหวัดลำพูน โดยให้ส่งเอกสารไปที่กรมการแพทย์แผนไทยฯ 
เพ่ือให้อย.ออกใบอนุญาต ตามแผนผังขั้นตอนโครงการพัฒนากัญชาในรพ.สต.  ซึ่งของจังหวัดลำพูนมี จำนวน 



4 แห่ง ที่ผ่านการตรวจสอบและออกใบอนุญาต  คือ รพสต.วังผาง  รพ.สต.ริมปิง  รพ.ป่าซาง และรพ.บ้านโฮ่ง  
ยังเหลืออีกจำนวน 3 แห่ง อยู่ระหว่างรอการตรวจสอบจาก อย. 
 
มติที่ประชุม             รับทราบ 
 

6.7  กลุ่มงานประกันสุขภาพ                                              
            เรื่องที่ 1 สรุปโครงการเพ่ือของบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานงบบริการ
สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (งบPPA)  ประจำปี งบประมาณ 2564  มีการพิจารณาจัดสรรงบประมาณใน
ระดับเขตสุขภาพที่1 ผ่านการเห็นชอบของ สปสช.เขต1 เชียงใหม่ แล้ว ซึ่งจะมีการโอนงบประมาณให้หน่วย
บริการทุกแห่ง จำนวน 3 ครั้ง โดยให้ดำเนินการตามโครงการสิ้นสุดในปีงบประมาณ 2564 ของจังหวัดลำพูน 
มีโครงการจำนวน 8 โครงการ ยังอยู่ระหว่างแจ้งโครงการ ระดับเขตสุขภาพที่1 ดังนี้ 
 1. โครงการ TB ในเรือนจำ    
 2. โครงการคัดกรอง TB ในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงผู้สูงอายุ    

3. โครงการคัดกรองผู้ป่วย COPD 
4. โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง 
5. การป้องกัน และแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย 
6. โครงการป้องกัน การคลอดก่อนกำหนด 
7. การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก โดยการใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM)   
    ของพ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูหลัก  
8. ลดอตัราพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ 

                   เรื่องที่ 2  แจ้งประชาสัมพันธ์ การประชุมชี้แจงทำความเข้าใจหลักเกณฑ์และ
แนวทางการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต1 เชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2564 เพ่ือแจ้งนโยบาย
และทิศประเด็นสำคัญที่มีการเปลี่ยนแปลงของหลักเกณฑ์การบริหารกองทุนและเงื่อนไขการขอรับค่าใช้จ่าย
เพ่ือบริการสาธารณสุข ในระหว่างวันที่ 25- 26 พฤศจิกายน 2563  ณ ห้องประชุมโรงแรมอัลไพลน์ กอล์ฟ 
รีสอร์ท  เชี ยงใหม่  อำเภอบ้ านธิ  จั งห วัดลำพูน  โดยผู้ เข้ าร่ วมประชุ มสามารถลงทะเบี ยน ได้ที่  
http//WWW.nhso.info/cmi_meeting/regis.php 
 

รพ.ทุ่งหัวช้าง  สอบถามข้อมูล CFO ของสถานการณ์การเงินของรพ. 
 

ประธาน            ให้นัดวันจัดประชุม Cloud Conference คณะทำงาน CFO จังหวัดลำพูน และ  
                             ในช่วงบ่ายของวันนี้ โดยให้ปรึกษาหารือ กับรพ.เวียงหนองล่องและรพ.ทุ่งหัวช้าง 
 

มติที่ประชุม             รับทราบ 
 

6.8  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ      
           เรื่องที่ 1 แจ้งกำหนดการออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรม
ราชชนนี (พอ.สว.)  จังหวัดลำพูน  ประจำเดือนพฤศจิกายน  2563  ตามกำหนดการในวันศุกร์ที่ 20 
พฤศจิกายน  2563  เปลี่ยนเป็นวันที่ 24 พฤศจิกายน  2563 เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการ ณ โรงเรียน
บ้านหนองหล่ม หมู่ที่ 8 ตำบลศรีบัวบาน  อำเภอเมืองลำพูน  จังหวัดลำพูน  ขอเรียนเชิญคณะสมาชิก พอ.สว. 
จังหวัดลำพูน เข้าร่วมกิจกรรมพิเศษตามวันเวลา และสถานที่ ดังกล่าว จะทำหนังสือแจ้งให้พ้ืนที่ทราบอีกครั้ง 
และจังหวัดได้รับแจ้งจากมูลนิธิฯ เรื่องการเสด็จของสมเด็จของพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 



อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  เพ่ือติดตามการดำเนินงานพอ.สว.จังหวัดลำพูน ใน
วันที่ 13-17 มกราคม 2564 พ้ืนที่คืออำเภอแม่ทา จะมีการรับมอบพระราชทาน เข็มเครื่องหมาย พอ.สว.ที่
ระลึก และทางจังหวัดจะมีการจัดประชุมผู้บริหารและคณะทำงานที่ได้แต่งตั้ง เพ่ือเตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ 
                 เรื่องท่ี 2 แจ้งการจัดสรรเงิน จากสปสช.เขต1 ในการขอรับเงินเพ่ิมค่าบริการ
สาธารณสุขเพ่ิมเติม สำหรับหน่วยบริการปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ของ PCU และ NPCU  
จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2563  ซึ่งได้มีการโอนเงินให้หน่วยบริการ จำนวน 2 ครั้ง  โดยครั้งที่1  
โอนเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 และครั้งที่ 2 โอนเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว รายละเอียด
ตามเอกสารแจ้ง สำหรับของปีงบประมาณ 2564 จังหวัดลำพูนมีการสมัครขอรับค่าบริการสาธารณสุข
เพ่ิมเติม ของหน่วยบริการปฐมภูมิ จำนวน 24 ทีม และได้รับการพิจารณาจัดสรรในระดับเขต 1 จำนวน 6 ทีม          

       เรื่องท่ี 3  ประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ปีงบประมาณ  
2564  จังหวัดลำพูน และได้มีการจัดสรรงบสนับสนุน (งบ สสส.) ให้อำเภอละ 60,000 บาท เมื่อวันที่ 16 
ตุลาคม 2563 ขอให้พ้ืนที่มีการปรับแผนในระดับอำเภอ โดยพิจารณาคัดเลือกกิจกรรมประเด็นที่เป็นปัญหา
ของพ้ืนที่  ปัญหาตามนโยบายของเขตหรือจังหวัด  การดูแลกลุ่มเปราะบาง  และเป็นปัญหาฉุกเฉินเร่งด่วน 
ของพ้ืนที ่และดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2564 
                 เรื่องที่ 4 การตรวจเยี่ยม อสม.จังหวัดลำพูน ของดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือมอบนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ในวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 
2563  ในพ้ืนที่อำเภอเมืองลำพูน ณ โรงพยาบาลลำพูน  พ้ืนที่อำเภอป่าซาง ณ โรงพยาบาลป่าซาง และพ้ืนที่
อำเภอบ้านโฮ่ง ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านโฮ่ง ได้ทำหนังสือแจ้งกำหนดการให้พ้ืนที่ทราบแล้ว  และขอให้พ้ืนที่
จัดเตรียมความพร้อมทั้งสถานที่และอสม.  และอาจจะมีการลงพ้ืนที่ตลาดหนองดอก (ลานวัดไชยชนึก) เพ่ือ
เยี่ยมชม อาหารริมทาง (Street Food)  จะมีการประสานพ้ืนที่อีกครั้ง รายละเอียดตามกำหนดการที่แจ้ง 

      เรื่องท่ี 5 กระทรวงสาธารณสุข ไดป้ระกาศหน่วยงานที่การกำกับองค์กรที่ดี  
( OG ) โดยกระทรวงสาธารณสุขได้แบ่งระดับเป็น 3 ระดับ คือดีเยี่ยม  ดีเด่น และดีมาก  ซึ่งของจังหวัดลำพูน
ได้ส่งหน่วยงานองค์กร ทั้งรพ. และสสจ.ลำพูน ร่วมพิจารณาคัดเลือก และผลการประกาศ ของหน่วยงาน สสจ.
ลำพูน จัดอยู่ในระดับดีเยี่ยม และเป็นอันดับ1 ในระดับเขตสุขภาพที่1 
 
มติที่ประชุม             รับทราบ                                                                                    
 

6.9  กลุ่มงานทันตสาธารณสุข      
       เรื่องท่ี 1  แจ้งแนวทางการดำเนินงาน Fee schedule ทันตกรรม ปี 2564 

สปสช.เขต1 เชียงใหม่ โดยเน้นให้หน่วยบริการมีการกำกับติดตามในการบันทึกข้อมูล ตามหนังสือที่ได้แจ้ง ดังนี้ 
1. จัดทำแผนออกติดตามงานอนามัยโรงเรียน ส่งให้จังหวัดภายในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563  เพ่ือ

รวบรวมส่งให้ สปสช.เขต1 เชียงใหม่ ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ต่อไป 
2. จัดทำแผนทันตแพทย์  เพื่อกำกับติดตามงาน ตามแผนกำหนดการออกตรวจ 

 
มติที่ประชุม             รับทราบ 
 

6.10 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล     ไม่มีเรื่องแจ้ง   
 
6.11 กลุ่มงานอนามัยส่ิงแวดล้อมและอาชีวอนามัย   อยู่ในวาระพิเศษ  



6.12 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ      
        เรื่องท่ี 1 โครงการ  SCG SMART LOGISTICS  AmbuLance  Safety Solution   

(การบริหารรถโรงพยาบาลเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน)  ขอชี้แจงและแจ้งรายละเอียด ดังนี้ 
บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์แมเนจเม้นท์  จำกัด เสนอโครงการ Ambulance Safety Solution สู่

โรงพยาบาลทั่วประเทศ โดยพัฒนาระบบให้เหมาะสมกับกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือ 
1. บริหารจัดการความปลอดภัยในการเดินทางของรถ Ambulance : โรงพยาบาลทราบพฤติกรรมการขับขี ่  
    ของพนักงานขับรถ 
2. บริหารจัดการความปลอดภัยในการเดินทางของรถที่ใช้ในการเดินทางของบุคลากรทางการแพทย์: ลดความ    
    เสี่ยงของบุคลากรทางการแพทย์ 
3. กำรอบรมความปลอดภัยของพนักงานขับรถก่อนขับรถ โดยเปิดโรงเรียนสอนตามมาตรฐานโดยเป็น     
    หลักสูตรที่ได้รับการรับรองในเชิงป้องกันและลดอุบัติเหตุ 
ขั้นตอนการใช้บริการกรณีเข้าร่วมโครงการ         สัญญาณการแจ้งเตือน 
1. กรอกข้อมูลตามฟอร์ม SCG เพ่ือ link สัญญาณ       1) ส่งสัญญาณทุก 20 วินาทีขณะรถวิ่ง 
2. แจ้ง GPS vendor ส่งสัญญาณเข้า web service SCG      2) ส่งสัญญาณทุก 1 นำที ขณะรถจอด 
3. SCG link รถเข้าระบบ และสร้างกลุ่ม line การแจ้งเตือน      3) มีการแจ้งเตือนผ่านไมค์ และลำโพงในรถ 
4. SCG สรุป alert ให้ (สสจ./ รพ.) 
ช่องทางบริการ  
1. รถฉุกเฉินกรณีมีประกันชั้น 1 กับ 4 บริษัทที่ทำสัญญากับกระทรวง ได้แก่ :  
    1.บ.เมืองไทยประกันภัยจำกัด(มหาชน)  
    2.บ.นำสินประกันภัยจำกัด(มหาชน)  
    3.บ.กรุงเทพประกันภัยจำกัด(มหาชน)  
    4.บ.เทเวศประกันภัยจำ กัด(มหาชน) (บ.ประกันชำระค่าบริการ 50 บาท/คัน/เดือนให้กับ SCG)  
2. รถฉุกเฉินไม่ได้ทำประกันชั้น 1 แต่ติดตั้ง GPS กับบริษัทที่ตกลง ร่วมโครงการกับ SCG (บ.ที่ติดตั้ง GPS 
เป็นผู้ชำระค่าบริการ 50 บาท/คัน/เดือนให้กับ SCG) 
 

ประธาน   ให้หน่วยงานร่วมกันหาข้อมูลแล้วพิจารณาปัญหาพื้นที่และจัดการกันเอง 
 
มติที่ประชุม             รับทราบ 
 

6.13  กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก      อยู่ในวาระของคบส.    
                      
ระเบียบวาระท่ี 7     เรื่องอ่ืน ๆ         ไม่มีเรื่องแจ้ง    
      
เลิกประชุมเวลา   เวลา  16.30  น.  
 
 ลงช่ือ) …………………….......................….....             ลงชื่อ) …………………….......................…..... 
   (นางกรรณิกา  มะโนวรณ์)                                    (นางบุษบา อนุศักดิ์)   
       เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน                นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
     ผู้บันทึกการประชุม                       ผู้ตรวจรายงานการประชุม                    


