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รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
ครั้งที่ 5 ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 

วันอังคารที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564 
ณ ห้องประชุมดอกป๊าน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน  

 

รายช่ือผู้มาประชุม 
1.  นายสุผล  ตติยนันทพร  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน 
2.  นางภาวิณ ี  เอ่ียมจันทน์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน     
3   นางสาวอรพินธ์ ใจสุนทร   นวก.สาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา 
4.  นายสมาน              พรวิเศษศิริกุล              นวก.สาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านบริการทางวิชาการ 
5.  นางอินทริยา  อินทพันธุ์  เภสัชกรเชี่ยวชาญด้านเภสัชสาธารณสุข 
6.  นายธวชัชัย            ฉันทวุฒินันท์              ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าซาง 
7.  นายคะนอง  ถนอมสัตย์        ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านโฮ่ง 
8.  นายเผ่าพงศ ์  สุนทร   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลี้ 
8.  นายสัจพจน์   เกตุวัฒนาธร  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง  
9.  นายสันต ิ  วงศ์ฝั้น             รก. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ทา  
10.นางสมสกุล   เกียรติอนันต์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านธิ 
11.นางสาวมัลลิกา  โมกขะสมิต  รก. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงหนองล่อง   
12.นายศักดิ์ดา  เมืองคำ   ผู้แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน 
๑3.นางสาววราภรณ ์ มูลธง   (แทน) ผู้อำนวยการกองการแพทย์เทศบาลเมืองลำพูน 
14.นายเนตร  พงษ์ตุ้ย   สาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูน 
15.นายศรีพรหม      กาสกูล   สาธารณสุขอำเภอป่าซาง  
16.นายธวชัชัย    รัตนไพบูลย์วิทย์  สาธารณสุขอำเภอทุ่งหัวช้าง 
17.นายโรม  ชนะเดช   สาธารณสุขอำเภอเวียงหนองล่อง 
18.นายวันชัย         รัตนพรม  สาธารณสุขอำเภอบ้านโฮ่ง 
19.นายวิเชียร       ปิงชัย   สาธารณสุขอำเภอแม่ทา    
20.นายโยธิน  จันทร์ทิพย์                 สาธารณสุขอำเภอลี้ 
21.นายบัญญัติ  อรรคสังวร  รก.สาธารณสุขอำเภอบ้านธิ  
22.นายโภคิน   ศักรินทร์กุล  หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ รพ.ลำพูน  
23.นายนฤทธิ์   มณีทอง        ประธานชมรมผู้อำนวยการ รพ.สต. 
24.นายสุรยุทธ  ประอินทร์  ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูน 
25.นายยงยุทธ  ปิ่นสกุล   ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอป่าซาง 
26.นายณรงค์ฤทธิ์ สายมณี   ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอทุ่งหัวช้าง 
27.นายสมชาย  แสนวงค ์  ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอบ้านโฮ่ง 
28.นางพรนิภา  ท้วมผึ้ง   ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอบ้านธิ 
29.นายพงศกร  ตันติวรางกูร  ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอลี้ 
30.นางณัฐดา  วิเศษสรรค์  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 
31.นางบุษบา  อนุศักดิ์    หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
32.นางพวงผกา   สุริวรรณ    หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
33.นายธาน ี  ศรีวงค์วรรณ์  หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
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34.นายไกรศิลป์          ศิริวิบูรณ์  หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
35.นางพัชรี  วีรพันธุ์   หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ    
36.นางสาวศรีสังวาลย ์ ศรีทรายคำ  หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ 
37.นางพิมภาวรรณ  เขยะตา   หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
38.ส.ต.ต.วิชฌ์พล พรมสวัสดิ์  หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมาย 
39.นายสาธิต  เจริญพงษ์  หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ  
40.นายปิยะดนัย สุธีรพงศ์พันธ์      หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข   
41.นายเกรียงไกร ยังฉิม   หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยฯ 
42.นางสาวศิริรัตน์ สายสุคนธ์  (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
43.นางสุวิมล  ทิพย์ชมภู  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
44.นางกรรณิกา           มะโนวรณ์                  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 
 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุมเนื่องจากติดราชการ 
1. นายสุริยพงณช์         สุริยะพงฑากุล             นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน 
2. นางภารณ ี  ชวาลวุฒ ิ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง 
3. ว่าที่ร้อยโทโฆษิต กัลยา   ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 
4. นายวัชระ  สนธิชัย   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล 
5. นางจีรวรรณ  เวชกิจกุล  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูนใกล้หมอ 
6. นายกำจร  พงศ์ศิริ   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (สคร.ที ่1) 
7. นางบัณฑิตา  ศรีวิชัย   ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอแม่ทา  
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายมนตรี  อินแสง   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
2. นางสาวยุพิน  นำปูนศักดิ์  เภสัชกรชำนาญการพิเศษ 
3. นายจตุพล  พงษ์ธนพิบูล  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
4. นางสาววริศรานันท์ คูณผลธนานนท์  ผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ รพ.พริ้นซ์ ลำพูน 
5. นางสาวสาวิตรี  วารี   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
6. นางอุบลกาญจน์ ทับแก่น   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
7. นางสุรางค์   หมื่นกัณฑ์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
7. นางสาวกาญจนา     ศรีไว   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ   
8. นางสมพิศ             อ่ินอ้าย                     นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
9. นายกฤษฏา            ญาณพันธ์                นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
10.นางสาวธิดารัตน์       โพธิพฤกษ์                 เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน                                 
 

เริ่มประชุม  เวลา 09.30 น. 
 

ระเบียบวาระพิเศษ      ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
เรื่องที่ 1  ประเด็นการป้องกัน ควบคุมโรคโควิด-19 ขอขอบคุณผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ 

ทุกภาคส่วนที่ร่วมดำเนินการป้องกัน ควบคุมโรคโควิด ตั้งแต่ระลอกเมษายนซึ่งเป็นช่วงวันหยุดยาว ทุกแห่งต้องมี
การสอบสวนโรค การป้ายเชื้อ ผู้อำนวยบางท่าน ดำเนินการด้วยตนเอง เช่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านโฮ่ง 
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เป็นต้น ขอที่ประชุมแสดงความชื่นชมให้แก่ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านโ ฮ่งด้วย รวมถึงแสดงความชื่นชม
กับผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ทุกท่านด้วย ที่ได้ร่วมกันดำเนินการอย่างเต็มที่ ซึ่งขณะนี้สิ่งที่เราดำเนินการต่อเนื่อง 
คือ เรื่องการบริหารวัคซีน ซึ่งเป็นที่ทราบว่าวัคซีนที่ได้รับสนับสนุนยังไม่เพียงพอ และไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 
รวมถึงปัญหาสำคัญ คือ การที่มีการเคลื่อนย้ายแรงงานออกจากเมืองใหญ่ ซึ่งจากการประชุมคณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัดลำพูน มีข้อสั่งการเร่งด่วนให้ดำเนินการ 2 ประเด็น คือ 

(1) การตั้งด่านเป็นมาตรการตามนโยบาย เพ่ือการคัดกรองแรงงานที่จะเข้ามาใน
จังหวัด ที่สำคัญที่สุด คือ ในพ้ืนที่ อสม ผู้นำท้องถิ่น หากเจอผู้ที่กลับจากจังหวัดเสี่ยง ให้มาตรวจป้ายเชื้อที่ 
โรงพยาบาลอำเภอ และให้กักตัวที่บ้าน หากไม่สามารถกักตัวที่บ้านได้ สามารถนำเข้า Local Quarantine ที่ 
เดอะแกรนด์จามจุรี รีสอร์ท ลำพูน ได้ จากเหตุการณ์การปิดแค้มป์คนงานในกรุงเทพฯ ซ่ึงจากการติดตามข่าว
เมื่อวาน พบว่า มีการปิดแค้มป์คนงานไปเกือบ 70 แห่ง จากท้ังหมดประมาณ 400 กว่าแห่ง   

(2) เรื่องเตียง กรณีที่ผู้ป่วยมีอาการสีแดง รักษาที่โรงพยาบาลลำพูน ส่วนโรงพยาบาลชุมชน 
เป็นการรักษาผู้ป่วยอาการสีเขียว อาจจะมีบางโรงพยาบาลที่สามารถดูแลผู้ป่วยสีเหลือง สีเขียวได้ แต่หากมีการ
กระจายตัวมีจำนวนผู้ป่วยมาก มีการติดต่อในลักษณะ Local Transmission โรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดต้อง
ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ในการดูแลผู้ป่วย 

(3) กำหนดให้มีการตั้งด่านตรวจบูรณาการ จำนวน 2 จุด ได้แก่ อำเภอแม่ทา และ
อำเภอป่าซาง (ตำบลนครเจดีย์) อำเภอป่าซาง  มอบให้ อสม. ทุกพ้ืนที่ ออกร่วมตรวจในการเฝ้าระวังสอดส่องคนเข้ามาใน
พ้ืนที่  หากพบให้แจ้งฝ่ายปกครองในพ้ืนที่ เพ่ือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปกักตัวที่เดอะแกรนด์จามจุรี รี
สอร์ท ลำพูน 

(4) แรงงานที่ออกจากแค้มป์คนงาน หากพบให้แจ้ง เพ่ือดำเนินการ Swab และ 
Home Quarantine หากสถานที่ที่บ้านไม่สามารถ Home Quarantine ได้  ให้นำเข้าสู่ Local Quarantine 
ขณะนี้หลายจังหวัด พบปัญหา การเข้าพ้ืนที่ของแรงงาน  

(5) เตียงรองรับผู้ป่วยโควิด-19 กรณีเป็นผู้ป่วยสีแดง admit รพ.ลำพูน ผู้ป่วยสีเขียว 
admit รพช รวมถึงผู้ป่วยสีเหลือง อาจจะ admit ที่รพช บางแห่ง ให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกแห่งเตรียม 
ward รองรับ กรณีที่เกิด local transmission ซึ่งในขณะนั้นอาจจะต้องใช้ศักยภาพของโรงพยาบาลสนาม 
ร่วมกับโรงพยาบาลชุมชม 

(6) หนังสือ Thinking Fast and Slow ของ Daniel Kahneman กระบวนการทาง
สมองผ่านสองตัวละครคือ “ระบบ 1” ตัวแทนการคิดเร็ว และ “ระบบ 2” ตัวแทนการคิดช้า   

 
มติที่ประชุม                 รับทราบ 
  
ประธาน   มอบให้คุณบุษบา อนุศักดิ์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข แจ้งประเด็น
สำคัญจากการประชุมกรมการจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564  ให้ที่ประชุมทราบ 
 

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ  แจ้งเรื่องการประชุมกรมการจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 6/2564  ดังนี้  
1. ขอความร่วมมือเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางมาจากพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 

จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร สงขลา นราธิวาส 
ปัตตานี ยะลา เพื่อเฝ้าระวัง ตรวจตรา คัดกรองผู้เดินทางเข้าจังหวัด ทั้งคนไทยที่เดินทางกลับภูมิลำเนา แรงงาน
ต่างด้าวรวมถึงแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง และต้องดำเนินการตามประกาศของจังหวัดอย่างเคร่งครัด 

2. กำชับให้อำเภอเมือง เฝ้าระวังในพ้ืนที่ตำบลบ้านกลาง มะเขือแจ้ ป่าสัก และเหมืองง่า 
ที่มีหอพักอยู่ จำนวนมาก ให้สอดส่องดูแล กรณีมีแรงงานเข้ามาในพ้ืนที่ 
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3. กำชับฝ่ายปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดระเบียบสังคม กำกับ
ดูแล การจำหน่ายสุราในร้านอาหารในพ้ืนที่ โดยไม่ให้จำหน่ายเกิน 4 ทุ่ม นั่งได้ไม่เกิน 4 คนต่อโต๊ะ เนื่องจากสุ่มเสี่ยง
การแพร่ระบาดของโรค 

4. กำชับให้ สสจ.ลำพูน อุตสาหกรรมจังหวัด และแรงงานจังหวัด เร่งดำเนินการ 
Factory Practice และ Bubble and Seal ในสถานประกอบการร้านอาหาร เนื่องจากกลุ่มดังกล่าว ถือเป็น
กลุ่มท่ีมีความเสี่ยงการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด-19 
 
ประธาน    ย้ำเรื่องการจัดระเบียบสังคม กรณีที่ร้านจำหน่ายอาหาร มีการจำหน่ายเครื่องดื่ม ไม่อนุญาตให้มีการ
เล่นดนตรีในร้านโดยเด็จขาด หากมีการฝ่าฝืนอาจจะส่งผลให้ร้านถูกปิดได้ และผวจ.ลำพูน แจ้งกำชับหากมีดนตรี
จะมีการสั่งปิดร้านทันที 
 ส่วนการทำ Bubble ana seal เดิมที่ผ่านมาไม่มีการดำเนินการในจังหวัดลำพูน แต่มีบริษัทซีพี 
อาหารสัตว์ ที่มีการดำเนินการ  กรณีที่โรงงานมีการติดเชื้อเกินร้อยละ 10 โรงงานตัองปิดกิจการ หากจะให้
เศรษฐกิจขับเคลื่อนได้ ให้มีการจับคู่กับหอพัก ให้มีการเดินทางได้เฉพาะจากหอพัก  ไปยังโรงงานเท่านั้น หรือ
กรณีที่โรงงานมีหอพัก ขณะนี้สสจ กำลังสำรวจข้อมูลกับอุตสาหกรรมจังหวัดว่า หากพนักงานในโรงงานมีการติด
เชื้อเกิน ร้อบละ 4 จะดำเนินการอย่างไร  มีหอพักที่สามารถจับคู่ได้หรือไม่  ทั้งนี้ ให้ประสานข้อมูลจากนพ.
โภคิน ศักรินทร์กุล รพ.ลำพูน                                                                                                         
 

ผอ.รพ.แม่ทา                  แจ้งประเด็นเพ่ิมว่าจากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ ในวันที่ ที่ผ่านว่าคณะ
กรรมการฯ มีข้อสั่งการและมาตรการเร่งด่วน ดังนี้  

1. ให้การปรับเปลี่ยนเวลาปิดร้านอาหาร เป็น 21.00 น. เป็นต้นไป และไม่ให้มี
การแสดงดนตรีในร้าน นั่งได้โต๊ะละไม่เกิน 4 คน ทั้งในสถานที่ปิดและ
สถานที่เปิด  

2. การรวมกลุ่มคนจัดกิจกรรม กำหนดให้ไม่เกิน 150 คน 
3. โดยได้เพ่ิมพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดอีก 1 อำเภอ คือ อำเภอแม่สอด 

จงัหวัดตาก  
4. ขอหารือที่ประชุมเรื่อง การจัดบุคลากรร่วมการอยู่เวรด่านตรวจบูรณาการ

ร่วมกับฝ่ายปกครอง สาธารณสุข จะเริ่มดำเนินการ เวลา 12.00 น. ของ
วันนี้ กำหนดตั้งจุดตรวจ 2 จุด คือ ที่อำเภอป่าซาง และอำเภอแม่ทา เพ่ือ
การตรวจสอบคนเข้ามาในพื้นที ่

ประธาน   ขอหารือที่ประชุมเรื่องรูปแบบการจัดเจ้าหน้าที่ไปอยู่ด่านตรวจบูรณาการ เนื่องจากเป็นนโยบายของ
ฝ่ายปกครองที่ต้องดำเนินการ และเป็นช่วงเวลาการเฝ้าระวัง ต้องให้ความร่วมมือ    
 

สสอ.ป่าซาง                แจ้งว่านายอำเภอป่าซาง ได้ขอความร่วมมือสสอ.ป่าซาง ให้จัดเจ้าหน้าที่ไปประจำที่
ด่านตรวจบูรณาการ ซึ่งด่านจะเริ่มในเวลา 10.00 น. กำหนดการจัดเจ้าหน้าที่ไปประจำด่าน วันละ 3 ผลัด โดย
ให้มีบทบาทไปรับข้อมูลและประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
ผอ.รพ.แม่ทา     แรงงานจากจังหวัดควบคุมสูงสุด 10 จังหวัด และอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก กรณีที่แรงงาน
จะเดินทางเข้าพ้ืนที่ ต้องลงทะเบียนใน App Safe Lamphun และต้องส่งข้อมูลให้พ้ืนที่ เพ่ือ Swab และต้อง 
swab ทุก case แม้จะได้รับวัคซีนแล้ว หากไม่สามารถ Home Quarantine ได้ ให้นำเข้า Local Quarantine 
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ประธาน      มอบให้กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ จัดทำแนวปฏิบัติ Guideline สั้นๆ เรื่องหน้าที่สาธารณสุขท่ีต้อง
อยู่เวรประจำด่าน และให้แจ้งในไลน์กลุ่ม  
 

นวก.ชช (บว)              เสนอให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเวียงหนองล่อง และบ้านโฮ่ง ไปช่วยปฏิบัติงานที่
ด่านบูรณาการอำเภอป่าซาง  และให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขแม่ทา และบ้านธิ ไม่ช่วยช่วยปฏิบัติงานที่ด่านบูรณา
การอำเภอแม่ทา  
 
ประธาน ขอให้หารือการเบิกจ่ายค่าตอบแทนกับป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน  
 
ผอ.รพ.ลำพูน               การเปิดด่านบูรณาการ มีจะมีความเกี่ยวเนื่องกับการ Swab ให้โรงพยาบาลชุมชน
เตรียมการ Swab และแจ้งเวลาการตรวจป้ายเชื้อที่ด่านบูรณาการแต่ละจุด เพ่ือจะได้ทำการนัดหมายการตรวจ
ป้ายเชื้อให้แก่ผู้ที่ต้องป้ายเชื้อได้ทราบ ส่วนการนำส่งตัวอย่างกลุ่มเสี่ยง กำหนดวิธีการ Swab มี 2 แบบ คือ 
Pool Sampling และ กรณีท่ีเคสใดที่มีความเสี่ยงสูง ให้ทำเครื่องหมายกากบาทสีแดงติดไว้ที่ tube ด้วย  
 
โภคิน ศักรินทร์กุล ชี้แจงเรื่องค่าตอบแทนของการ Swab เพ่ิมเติมว่าหน่วยตรวจ รพ.ลำพูนจะได้ค่าตรวจ 
lab ส่วน รพช.ที ่Swab จะได้ค่าเก็บตัวอย่างๆ ละ 100 บาท 
 
ประธาน มอบให้หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ชี้แจงสาระสำคัญของการ
ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 1  
 
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ สรุปประชุมผู้บริหารเขตสุขภาพ ครั้งที่ 7/2564 ผ่านการประชุม
ทางไกล โดยมีประธานการประชุม คือ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเขตสุขภาพที่ 1 มีสาระสำคัญมีดังนี้ เน้นย้ำการ
เฝ้าระวังควบคุมโรคโควิด-19 การคัดกรองใน ARI Clinic และผู้ป่วย Pneumonia และการบริหารวัคซีนที่มี
คุณภาพ 
 
ประธาน เน้นย้ำให้ทุกโรงพยาบาลมีการคัดแยกผู้ป่วยที่มีอาการทางเดินหายใจให้แยกโซน
ใน ward ให้ชัดเจน เนื่องจากในระยะที่ผ่านมาพบการติดเชื้อในโรงพยาบาล ดังนั้นเพ่ือความปลอดภัยของทั้ง
เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล และคนไข้  
 
ผอ.แม่ทา ให้ข้อสังเกตว่าการคัดกรองเชิงรุกในคลินิก ARI และในผู้ป่วย Pneumonia ใน
จังหวัดยังน้อย มีความจำเป็นที่จะต้องคัดกรองในกลุ่มเสี่ยง 11 กลุ่มที่กำหนดไว้ เช่น กลุ่มโรงงาน เรือนจำ  
อย่างครอบคลุม ต่อเนื่อง สม่ำเสมอ เพ่ือเป็นการยืนยันว่าจังหวัดลำพูนปลอดจากโควิดอย่างแท้จริง   
 

ผอ.รพ.ลำพูน เสนอว่าควรจะมีการสุ่มตรวจโควิดในกลุ่มบุคลากรทางแพทย์ของโรงพยาบาล
ชุมชน เน้นในกลุ่มที่มีความเสี่ยง เช่น ER หรือ WARD อาทิตย์ละ 2 คน ปัจจุบันโรงพยาบาลลำพูน มีการสุ่ม
ตรวจทุกอาทิตย์ อาทิตย์ละ 10 คน ไม่เน้นการตรวจจำนวนมาก แต่ให้ตรวจอย่างสม่ำเสมอ ส่วนใน ARI Clinic 
ต้องมีการตรวจทุกราย การสุ่มตรวจในเขตอำเภอเมือง มีการดำเนินการเป็นประจำ เช่น ในเรือนจำ โรงงาน 
ตลาด ส่วนในพ้ืนที่อำเภออ่ืน ขอให้ให้การสุ่มตรวจในกลุ่มแรงงาน ไม่ควรจะละเลย ซึ่งการตรวจจะเป็นการตรวจ
ในลักษณะ Pool Sampling ทั้งนี้ โรงพยาบาลลำพูนพร้อมจะทำ Lab ให้ ซึ่งอาทิตย์นี้โรงพยาบาลลำพูน จะ
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ทดลองป้ายเชื้อคนไข้ทุกรายที่มีการ admit ในโรงพยาบาลชุมชนอาจจะมีทดลองป้ายเชื้อคนไช้ที่ admit ใน
โรงพยาบาลชุมชนด้วย เช่น ในกลุ่มท่ีญาติเดินทางกลับจากจังหวัดเสี่ยง 
 

ผอ.แม่ทา กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ควรจะกำหนดการคัดกรองเชิงรุกให้ชัดเจน ว่าจะ
ดำเนินการในกลุ่มใดบ้าง และควรจะมีการกำกับติดตามว่าแต่ละอำเภอมีการคัดกรองเป็นอย่างไร รวมถึงต้องมี
การกำหนดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในกลุ่มงานให้ชัดเจนด้วย  
 
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ  ชี้แจงว่าประเด็นการคัดกรองเชิงรุก ได้มีการกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่
ชัดเจนว่าจะคัดกรองกลุ่มใด รวมถึงเป้าหมายการคัดกรองแต่ละอำเภอ ที่ผ่านมาผลงานของอำเภอเมืองจะมีการ
สุ่มตรวจคัดกรองมากกว่าอำเภออ่ืนๆ เนื่องจากมีสถานประกอบการ และกลุ่มเป้าหมายมากกว่าอำเภออ่ืนๆ ทั้งนี้ 
จะขอเพ่ิมกลุ่มเป้าหมายที่จะคัดกรองเพ่ิมอีก 1 กลุ่ม คือ กลุ่มที่เดินทางกลับจากจังหวัดเสี่ยง 12 จังหวัด รวมถึง
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ให้มีคัดกรองทุกราย และขอให้ทุกอำเภอรายงานให้จังหวัดทราบด้วย  
 
ประธาน ขอความร่วมมือให้ทุกอำเภอ มีการสุ่มตรวจเป็นประจำ ทั้งในกลุ่มบุคลากรทาง
การแพทย์ โดยเฉพาะกลุ่มบุคลากรด่านหน้า ให้ผู้บริหารกำหนดสัดส่วนที่เหมาะสม  ส่วนกลุ่มเสี่ยงตาม setting 
ที่กำหนดไว้ กลุ่มเปราะบาง ไม่เน้นการตรวจคัดกรองจำนวนมาก แต่ให้สุ่มตรวจอย่างสม่ำเสมอ และต้อง
ดำเนินการเป็นประจำให้มีความครอบคลุม 
 
ผอ.รพ.แม่ทา เสนอเพ่ิมเติมว่า ตามข้อกำหนดของกรมควบคุมโรค ให้มีการสุ่มตรวจใน 11 
setting เช่น โรงงาน เรือนจำ ตลาด ให้เลือกสุ่มตรวจอย่างน้อย 5 ตัวอย่างต่อ setting ใน 2 สัปดาห์ รวม
จังหวัดละ 125 ตัวอย่าง  
 
ประธาน  มีข้อสั่งการให้หลักเกณฑ์ตามที่กรมควบคุมโรค เพ่ือเป็นการเฝ้าระวังได้อย่างต่อเนื่อง  
 
นวก.ชช (บว)               เสนอให้มีการรายงานตัว และกักตัว ของผู้ที่เดินทางจากจังหวัดเสี่ยงทุกคน  
 
ผอ.รพ.แม่ทา ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า กรณีประชาชนทั่วไปที่เดินทางกลังจากจังหวัดเสี่ยง ต้องมี
การกักตัวทุกคน แม้ว่าจะได้ฉีดวัคซีนแล้ว รวมถึงต้องมีการกักตัว ป้ายเชื้อด้วย โดยให้ทุกอำเภอมีการเฝ้าระวัง
ทุกคนที่เดินทางจากพ้ืนที่เสี่ยงให้ทำการตรวจหาเชื้อด้วยวิธี RT-PCR ทุกราย 
 
มตทิี่ประชุม                 รับทราบ 
 
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ ขอแจ้งประเด็นจากการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพ่ิมเติมว่า 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี 1 ให้จัดระบบการให้คำปรึกษาแก่แพทย์ Intern ด้วย  
 
มติที่ประชุม                 รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4 ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 ฝ่ายเลขาฯ
ได้นำขึ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์ www.lamphunhealth.go.th เรียบร้อยแล้ว  ตั้งแตว่ันที่ 25 กรกฎาคม  2564 
 

http://www.lamphunhealth.go.th/
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มติที่ประชุม   ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4 ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564           
 
 

ระเบียบวาระท่ี 3    เรื่องสืบเนื่อง/ติดตามจากการประชุมครั้งที่แล้ว     
   เรื่องที่ 1  กลุ่มงานบริหารทั่วไป แจ้งผลการดำเนินงานงบเงินกู้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
และผลการดำเนินงานงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของหน่วยงานในสังกัดสสจ.ลำพูน 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  มีจำนวน 2 รายการ วงเงิน
งบประมาณ 331,200 บาท คือของรพ.ทุ่งหัวช้าง วงเงินงบประมาณ 220,800 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ
ปรับปรุง และของ รพ. ลี้ วงเงินงบประมาณ 110,400 บาท ขณะนี้ดำเนินการจัดทำราคากลางและได้ผู้รับจ้าง
เรียบร้อยแล้ว 

รายการครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 269 รายการ ( 31,122,300 บาท) 
จัดสรรให้หน่วยบริการ (รพ.ชุมชน 7 แห่ง)  

ทั้งนี้ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ได้แจ้งให้หน่วยงานจังหวัดลำพูนดำเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างและส่งเอกสารให้ สสจ. ลำพูน ดำเนินการเบิกจ่ายภายในเดือนสิงหาคม 2564 พร้อมทั้งรายงาน
ความก้าวหน้าทุกวันพุธที่ 2 และ 4  ของทุกเดือน เพ่ือจะได้รายงานให้เขตสุขภาพที่ 1 และ กบรส. ทราบต่อไป 
รายละเอียดตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ ลพ 0032.01/ว1115 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 และขอให้
ดำเนินการจัดทำสัญญาให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564  
         คืนงบประมาณ เครื่อง x-ray ของ รพ.เวียงหนองล่อง (1,300,000 บาท) 
แจ้งคืนงบ 21 มิถุนายน 2564 
 

การดำเนินการของ รพช. (ตามท่ีได้รับรายงาน) 
1. ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด spec และราคากลางแล้ว จำนวน 74 รายการ  
2. ดำเนินการขอความเห็นชอบ spec และราคากลางแล้ว จำนวน 31 รายการ 
3. ดำเนินการรายงานพิจารณาผลการจัดซื้อ จำนวน 18 รายการ 
4. ดำเนินการประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 31 รายการ (อยู่ระหว่างเรียกทำสัญญา) 
5. มีสัญญาแล้ว 109 รายการ สสจ. กำลังทำหนังสือแจ้งให้ รพช.ดำเนินการส่งสำเนาสัญญา และเลขที่

โครงการเพื่อจัดทำ PO 
        รายการครุภัณฑ์การแพทย์  ( รถพยาบาล จำนวน 5 คัน 11,000,000 บาท) 

รออำนาจ จากผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  และงานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป มีการดำเนินการโดยได้จัดทำ
รายงานขอซื้อพร้อมจัดทำร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา 

 

2) รายงานผลการดำเนินงานงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของหน่วยงานใน 
สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน  ตามรายละเอียด ดังนี้ 

รายการสิ่ งก่อสร้าง ได้รับจัดสรรจำนวน 3  รายการ  วงเงินงบประมาณ 
23,097,600 บาทสรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้  

ดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้ว 1 รายการ มีเงินเหลือจ่าย 63,948 บาท แจ้งคืน
งบประมาณ 9 เมษายน 2564 
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อาคารพักแพทย์ 10 ครอบครัว ของ รพ.ป่าซาง (8,660,000 บาท) ลงนาม
สัญญาแล้ว ตามสัญญาเลขที่ 79/2564 ลงวันที่ 17/5/64 มีเงินเหลือจ่าย 1,866,500 บาท แจ้งคืน
งบประมาณ 14/6/64 (ขณะนี้ดำเนินการก่อสร้าง งวด 1) 

 
อาคารพักแพทย์ 10 ครอบครัว ของ รพ. ลี้ (8,600,000 บาท) ลงนามสัญญา 

แล้ว ตามสัญญาเลขที่ 80/2564 ลงวันที่ 17/5/64 มีเงินเหลือจ่าย 1,926,500 บาท แจ้งคืนงบประมาณ 
14/6/64 (ขณะนี้ดำเนินการก่อสร้าง งวด 1) 

รายการครุภัณฑ ์ จำนวน 32 รายการ  วงเงินงบประมาณ 7,958,900 บาท 
จังหวัดลำพูนไดด้ำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 32 รายการ ดังนี้ 

1. เบิกจ่ายไปแล้ว จำนวน 31 รายการ เป็นเงิน 5,484,850 บาท  
2. รอส่งมอบของจำนวน 1 รายการ(เครื่องนึ่งรพ.ป่าซาง) เป็นเงิน 2,435,000 บาท   

(สิ้นสุดสัญญา 7 กรกฎาคม 2564) มีเงินเหลือจ่าย 39,050 บาท แจ้งคืนงบประมาณ 14 มิถุนายน 2564 รวม
เงินเหลือจ่ายครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ทั้งหมด 3,895,998 บาท 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

          เรื่องที่  2 กลุ่มงานประกันสุขภาพ รายงานความก้าวหน้าเงินงบค่าบริการทาง
การแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และประจำปี พ.ศ. 2564 
จังหวัดลำพูน ตามรายละเอียด ดังนี้ 

1) สรุปความก้าวหน้า เงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน งบค่าเสื่อม  
ประจำปี พ.ศ. 2563 ในภาพรวมทุกโรงพยาบาล ดำเนินการตามเบกิจ่ายเงินแล้ว จำนวน 343 รายการ ร้อยละ 99.71 มี
โรงพยาบาลแม่ทา ขอเปลี่ยนแปลงรายการ 1 รายการ เลขหนังสือ ลพ 0032.07/1652 ลงวันท่ี 6 พฤษภาคม 2564 

2) สรุปความก้าวหน้าเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน งบค่าเสื่อม)  
ประจำปี พ.ศ. 2564 สรุปสถานการณด์ำเนินงาน (ตามจำนวนรายการ) ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 193 รายการ ร้อยละ 
50.39 รพ.ลำพูนขอเปลี่ยนแปลงรายการ ตามหนังสือ ลพ.0032.07/1685 ลงวันท่ี7 พฤษภาคม 2564 จากเครื่องตดิตาม
เสียงหัวใจเด็กเปลีย่นเป็น เครื่องปรับอากาศแบบ VRV/VRF อยูร่ะหว่างรอการอนุมัติจากสปสช และ อปสข. 
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

   เรื่องที่ 3 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ  แจ้งเรื่องการดำเนินการรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย จังหวัดลำพูน โดยใช้เครื่องมือ 4 Pillar ซึ่งการเปิดตัวโครงการในวันที่ 30  มิถุนายน 
2564 ที่อำเภอแม่ทา และผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้กำหนดให้เป็นวาระสำคัญของจังหวัดด้วย โดยจะมีการ
สนับสนุนงบประมาณให้ดำเนินการวงเงินงบประมาณ 851,640 บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการขออนุมัติโครงการ 
หากโครงการได้รับอนุมัติเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งวงเงินงบประมาณที่แต่ละอำเภอจะได้รับจัดสรร ให้โรงพยาบาล 
และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทราบ ซึ่งกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อได้จัดทำโครงการระดับจัง หวัดให้
เรียบร้อยแล้ว พ้ืนที่สามารถขออนุมัติดำเนินการ เบิกจ่ายงบประมาณตามข้ันตอนและระเบียบที่เกี่ยวข้องได้เลย 
ระยะเวลาที่จะดำเนินโครงการต้องดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2464 ขอความร่วมมือ
ผู้บริหารดำเนินการให้เสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กำหนดด้วย 
   การดำเนินงานที่ผ่านได้ ได้กำหนดให้พ้ืนที่มีการรายงานการฆ่าตัวตาย และการ
พยายามฆ่าตัวตาย ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทราบ ภายใน 24 ชั่วโมงหลังเกิดเหตุ ที่ผ่านมายังพบว่า 
สื่อมวลชนมีการรายงานข้อมูลในสื่อต่างๆ ก่อนที่ผู้บริหารจะได้รับทราบข้อมูล จึงขอความร่วมมือ พ้ืนที่ช่วย
รายงานสถานการณ์ในเบื้องต้นให้ผู้บริหารทราบอย่างทันท่วงทีด้วย 
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   สถานการณ์การฆ่าตัวตายสำเร็จของจังหวัดลำพูน ในปี 2564 พบว่า มีอัตรา 15.5 
ต่อแสนประชากร โดยมีเป้าหมายที่กำหนด คือ ไม่เกิน 8 ต่อแสนประชากร ในเดือนมิถุนายน 2454 ที่ผ่านมา 
พบว่า จังหวัดลำพูนมีการฆ่าตัวตายสำเร็จแล้ว 7 ราย ได้แก่ อำเภอเมือง 3 ราย อำเภอแม่ทา 2 ราย อำเภอ
บ้านธิ 2 ราย ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้นำเสนอในวันนี้ ไม่เป็นข้อบกพร่องของหน่วยงานใด แต่เป็นเพียงการนำเสนอ
สถานการณ์ เพ่ือให้ได้รับทราบเท่านั้น เนื่องจากปัญหาการฆ่าตัวตายเป็นปัญหาที่มีความซับซ้อน อาจจะมีการ
สะสมปัญหาในใจของผู้ที่ฆ่าตัวตายอยู่เป็นระยะเวลานานแล้ว นอกจากนี้ยังมีประเด็นที่น่าสนใจคือ ในเดือน
มิถุนายนมีผู้พยายามฆ่าตัวตาย จำนวน 2 ราย ของอำเภอป่าซาง และทุ่งหัวช้าง อายุ 13 ปี เท่ากันทั้ง 2 ราย 
พบข้อสังเกตว่า จากการรายงานของทั้ง 2 อำเภอ จะพบว่าประเด็นสำคัญ คือ การบูลลี่  ซึ่งนายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดลำพูน ได้มีการขอความร่วมมือสื่อมวลชน รวมถึงองค์กรต่างๆ ขอให้มีการสื่อสารทางบวกกับ
ประชาชนด้วย  
   การ Conference case มีการดำเนินการแล้ว 2 อำเภอ คือ อำเภอแม่ทา และอำเภอ
เมือง จากการ Conference ร่วมกับพื้นท่ี  สามารถสรุปประเด็นในการพัฒนา คือ การแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย
ลำพังฝ่ายสาธารณสุขไม่สามารถแก้ไขปัญหาฝ่ายเดียวได้  สิ่งสำคัญคือต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ 
ร่วมบูรณาการกัน 
 

ประธาน   ถือว่าเป็นโอกาสที่เราจะได้ทำบุญ ช่วยเหลือบุคคลที่ชีวิตถึงทางตัน ขอความร่วมมือให้
ผู้บริหารทุกระดับให้ความสำคัญในการร่วมมือกันแก้ไขปัญหานี้  

ในวันที่  10 กรกฎาคม 2564 อธิบดีกรมสุขภาพจิต รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต 
ประธานสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ทีมส่วนกลาง ทีม รพ.สวนปรุง จะลงตรวจเยี่ยมพ้ืนที่จังหวัดลำพูน 
ในช่วงเช้าจะมีการนำเสนอที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน ช่วงบ่ายจะลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมอำเภอแม่ทา ขอเชิญ
ผู้บริหารให้การต้อนรับด้วย  
   ในเดือนกรกฎาคมนี้ จะเป็นช่วงที่ร่วมกันชี้เป้าหมายกลุ่มที่มีความเปราะบาง ที่จะฆ่า
ตัวตาย ซ่ึงทางเจ้าคณะจังหวัดลำพูน ได้กรุณาสั่งการผ่านเจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอ ให้พระอสว.ทุกพ้ืนที่ มีการ
สำรวจกลุ่มเป้าหมาย ขอความร่วมมือให้สาธารณสุขอำเภอ ได้แจ้งกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง
ได้กรุณาให้ข้อมูลกับทางพระอสว.ด้วย  
 

ผอ.รพ.ทุ่งหัวช้าง ได้ให้เสนอต่อที่ประชุม ขอให้มีเวทีวิชาการ สำหรับจิตแพทย์ แพทย์ พยาบาลจิตเวช 
ที่เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลวิชาการสำคัญ รวมถึงแนวทางการรักษาผู้ป่วยต่างๆด้วย   

 

ประธาน มอบกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ ดำเนินการ และได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ เรื่อง
การอบรมการสื่อสารที่ดี โดยการใช้เครื่องมือ BPSC จะดำเนินการจัดอบรมโดย
โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง ซึ่งดำเนินการนำร่องที่ รพ.บ้านธิ รพ.แม่ทา และสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดลำพูน  

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4       เรื่องแจ้งเพื่อทราบของ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน / นักวิชาการ

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

 
4.1.1 เรื่องของนายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน    ไม่มีเรื่องแจ้ง  
 
4.1.2 นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา 

            เรื่องที่ 1 แจ้งแนวทางการจัดสรรวัคซีนของเดือนกรกฎาคม ซึ่งจังหวัดได้รับ
การจัดสรรวัคซีน AstraZeneca  จำนวน 1,800 โดส และจะใช้ข้อมูลการจองจากหมอพร้อมมาจัดสรรวัคซีน 
ให้ทุกอำเภอ โดยจะจัดสรร ร้อยละ 50 ของจำนวนการจองทั้งหมด ส่วนวัคซีน Sinovac หากได้รับการจัดสรร
จากส่วนกลาง จะขอความกรุณาให้ IC และ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน เป็นผู้พิจารณาจัดสรร และจะแจ้งให้
พ้ืนที่ทราบต่อไป  

เรื่องที่ 2 ขณะนี้การจัดการข้อมูลการบริหารวัคซีน โดยมีโปรแกรม คลิก ภูมิ
ลำพูน เป็นโปรแกรมการจัดการข้อมูลวัคซีนเพ่ือให้ประชาชนจองวัคซีน  ส่วนการบริหารคิวการฉีดวัคซีนนั้น      
ทีม IT ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน และโรงพยาบาลทุกแห่ง กำลังร่วมกันพัฒนาโปรแกรมการจัดการ
คิวการฉีดวัคซีนอยู่ ซึ่งจะพัฒนาจากโปรแกรมของโรงพยาบาลลำพูน ที่มีการพัฒนาไว้แล้ว โดยทีม  IT จะมีการ
ประชุมร่วมกันทุกวันศุกร์ ทั้งนี้ ขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูนที่ได้กรุณาอนุเคราะห์วิทยากรมาช่วย
ดำเนินการด้วย  
 

ประธาน  ขอขอบคุณผู้บริหารทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือดำเนินการเป็นอย่างดี  
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
         

4.1.3 นวก.สาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านบริการทางวิชาการ           
              เรื่องที่ 1 ขอให้ผู้บริหารหน่วยงานทุกแห่งมีการระมัดระวังป้องกันการเกิด
อัคคีภัยในหน่วยงานและในหมู่บ้านพ้ืนทีด่้วย  
                      เรื่องที่ 2 ในสถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ขอให้หน่วยงานมีการเฝ้าระวัง
ป้องกันอาชญากรรมทรัพย์สินของทางราชการด้วย 
 

ประธาน ขอให้ทุกหน่วยงานมีการเฝ้าระวังป้องกันเรื่องอัคคีภัย และการป้องกันอาชญากรรมใน
หน่วยงานด้วย  

 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
   4.1.4 เภสัชกรเชี่ยวชาญด้านสาธารณสุข     

          เรื่องที่ 1 ตามที่มีหนังสือเวียน แจ้งเรื่องประเด็นปัญหาวัคซีน Sinovac บาง
รุ่น มีการรวมตัวเป็นเจลใสติดบริเวณด้านในขวด เขย่าแล้วไม่หาย จากการตรวจสอบแล้วในจังหวัดลำพูน ไม่มี
วัคซีนในรุ่นการผลิตดังกล่าว แต่ขอกำชับให้ทุกหน่วยบริการ ดูแลเรื่องระบบ Cold Chain การขนส่ง การ
เคลื่อนย้าย การจัดเก็บ ให้เป็นตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัดด้วย  
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เรื่องที่ 2 จังหวัดลำพูน ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจังหวัดเพ่ือพิจารณา
การปลูกกัญชาในพ้ืนที่จังหวัดลำพูน ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้ จะประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน
กรรมการ เกษตรจังหวัด ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ปปส.ภาค 5 เป็นกรรมการ ส่วนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
เป็นกรรมการและเลขานุการ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ คือการพิจารณาให้ความเห็นชอบการพ้ืนที่ปลูก
กัญชาในจังหวัด ซึ่งคณะกรรมการชุดดังกล่าว ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานระดับอำเภอ เพ่ือปฏิบัติงานในพื้นที่ ซึ่ง
คณะทำงานระดับพ้ืนที่ประกอบด้วย นายอำเภอเป็นประธานคณะทำงาน มีผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธร เกษตร
อำเภอ ผู้แทน ปปส.ภาค 5 เป็นคณะทำงาน มีหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 
เป็นเลขานุการ ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอในพ้ืนที่ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานยาเสพติดของสำนักงานสาธารณสุข
อำเภอ โรงพยาบาลชุมชน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้ ได้รับคำขออนุญาตผลิตกัญชามาแล้ว 6 
คำขอ ได้แก่ อำเภอเมือง ป่าซาง บ้านโฮ่ง  มีกำหนดจะออกตรวจสถานที่ ดังนี้ 

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564  ลงพื้นที่อำเภอป่าซาง และนครเจดีย์ 
วันที่ 6 กรกฎาคม 2564  ลงพื้นที่อำเภอบ้านโฮ่งและบ้านแป้น 
วันที่ 7 กรกฎาคม 2564  ลงพื้นทีต่ำบลเหมืองง่าและตำบลในเมืองลำพูน 

 

ขอเชิญคณะกรรมการที่ เกี่ยวข้องของพ้ืนที่ร่วมสังเกตการณ์ในวันเวลา 
ดังกล่าวด้วย เพ่ือหลังจากที่คณะกรรมการในพ้ืนที่จะได้ร่วมเฝ้าระวังการใช้กัญชาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่
กำหนดด้วย ทั้งนี้ ทางกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ ได้ทำหนังสือแจ้งรายละเอียดให้ทราบแล้ว  

 
ประธาน  ได้สอบถามทางโรงพยาบาลเอกชนว่า ได้มีการฉีดวัคซีน Sinopharm แล้วหรือไม่ และเน้นย้ำ
ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนดด้วย  
 
นวก.ชช (บส)          แจ้งขอความร่วมมือให้โรงพยาบาลเอกชน ที่ฉีดวัคซีน Sinopharm ลงข้อมูลใน
โปรแกรม MOPH-IC ด้วย 
 
ประธาน   ขอให้โรงพยาบาลเอกชน ได้ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาเรียนรู้ระบบการลงข้อมูลใน
โปรแกรม MOPH-IC กับเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูนด้วย  
 
ผอ.รพ.ลำพูน ให้ข้อมูลเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า จากการการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ เมื่อวันที่ 

28 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา มติที่ประชุม ยังไม่อนุญาตให้โรงพยาบาลเอกชน 
ให้บริการฉีดวัคซีนนอกสถานที่  แต่ให้โรงพยาบาลเอกชนนำมาตรฐานการฉีดวัคซีน 
ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มาพิจารณาและเสนอต่อสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดลำพูนก่อน ว่าสามารถปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดได้หรือไม่ หากสามารถ
ปฏิบัติได้ตามมาตรฐานที่กำหนด จะนำเข้าพิจารณาในต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัด อีกครั้ง  

 

ผอ.รพ.แม่ทา โรงพยาบาลเอกชน ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจารณาตามมาตรฐาน ในครั้ง
แรกจะดำเนินการเท่านั้น การฉีดวัคซีนนอกสถานที่ เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยและไป
เป็นตามมาตรฐาน ทั้งนี้ ควรจะเร่งพิจารณาเนื่องจากโรงพยาบาลเอกชนมีกำหนดที่จะ
ฉีดนอกสถานที่ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 แล้ว ซึ่งตามระเบียบไม่ได้มีข้อกำหนดที่
ชัดเจนว่าต้องขออนุญาตก่อน แต่เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้รับบริการ และไปตาม
มาตรฐาน  
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นพ.โภคิน  การฉีดวัคซีนนอกสถานที่อาจจะไม่ได้เป็นปัญหามากนัก แต่สิ่งที่ต้องพิจารณาเป็น
พิเศษคือ การขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นจากการได้รับความเสียหายจากการฉีดวัคซีน 
ต้องมี เอกสารประกอบการพิจารณาว่า หน่ วยที่ฉีดวัคซีนต้องได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัด กรณีการฉีดวัคซีน Sinopharm โรงพยาบาลเอกชน
ต้องแจ้งให้ผู้รับบริการทราบในประเด็นนี้ด้วย ว่าไม่สามารถขอรับเงินตาม ม 44 ได้ 
แต่สามารถขอรับเงินได้จากประกันที่มากับวัคซีน 

  
ภก.เชี่ยวชาญ ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า ตามพรบ.สถานพยาบาล หากมีการให้บริการนอกสถานที่ ต้อง

ได้รับอนุญาตจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เช่นเดียวกับกรณีการตรวจสุขภาพนอก
สถานที่ โดยต้องแจ้งเป็นครั้งๆ ก่อนออกดำเนินการไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ 

 
หน.กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ แจ้งว่าโรงพยาบาลเอกชนที่ยื่นหนังสือมาแล้ว เพ่ือขอฉีดวัคซีนนอกสถานที่ 

ได้แก่ โรงพยาบาลลำพูนใกล้หมอ และโรงพยาบาลพรินซ์ ลำพูน กำหนดฉีดในวันที่ 1 
– 2 กรกฎาคม 2564 ซึ่งเป็นเวลาที่กระชั้นชิดมาก  

 
ผอ.รพ.พริ้นซ ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า กรณีที่ไม่ได้ลงข้อมูลการฉีดวัคซีน  Sinopharm ในโปรแกรม 

MOPH-IC  นั้น เนื่องจากทางโรงพยาบาลได้รับแจ้งจากทางราชวิลัยจุฬาภรณ์ว่าจะ
เป็นผู้ดำเนินการเชื่อมระบบกับ MOPH-IC เอง ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการ 
แต่ทั้ งนี้จะให้ เจ้าหน้าที่ของทางโรงพยาบาลมาเรียนรู้ระบบร่วมกับสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดลำพูน  

 กรณีการฉีดวัคซีนนอกสถานที่นั้น วัตถุประสงค์คือ เพ่ืออำนวยความสะดวกแก่
ผู้รับบริการ และเพ่ือลดการต้องหยุดการผลิตในสายการผลิตของสถานประกอบการ 
แต่โรงพยาบาลพร้อมที่จะดำเนินการตามมาตรฐานที่กำหนด 

 
นพ.โภคิน ขอให้โรงพยาบาลเอกชน ช่วยจัดทีมสอบสวนโรค กรณีที่เกิดอาการไม่พึงประสงค์หลัง

ฉีดวัคซีนไว้ด้วย รวมถึงการพิจารณาความเหมาะสมของสายการผลิต ที่ควรจะได้หยุด
พักหลังจากการได้ฉีดวัคซีน เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยแก่พนักงาน 

 
หน.กลุ่มงานประกัน ได้ให้ข้อมูลแก่ที่ประชุมว่า การขอรับเงินช่วยเหลือจาก ม.44 วัคซีนที่ได้รับต้องเป็น

วัคซีนตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 จากรัฐ 
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และไม่ ใช่วัคซีนทางเลือก จะส่งผลให้การได้รับวัคซีนจาก
โรงพยาบาลเอกชน ซึ่งมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้รับบริการ จะไม่สามารถขอรับ
เงินชดเชยตาม ม.44 ได้  

 
ผอ.รพ.ลำพูน  เห็นว่า เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ ควร

จะกำหนด checklist ดังนี้ 
1. การจัดสถานที่ ผู้ให้บริการ ต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด หากตรวจสอบแล้ว

เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด เห็นควรให้นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
โรคตดิต่อจังหวัด เพ่ือพิจารณาต่อไป 
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2. ให้โรงพยาบาลเอกชนกำหนดทีมสอบสวนโรค กรณีเกิด AEFI  
3. การฉีดวัคซีนนอกสถานที่ ให้ HR ของสถานประกอบการเป็นผู้พิจารณากำหนด

ความเหมาะสมของพนักงานที่จะได้รับวัคซีน  
 
ประธาน   ขอขอบคุณผู้บริหารทุกท่านที่ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูล และให้ข้อคิดเห็นที่เป็น
ประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้รับบริการ อีกทั้งเกิดความรวดเร็ว สามารถ
นำไปสู่การปฏิบัติได้ เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐาน และเกิดความปลอดภัยแก่ผู้รับบริการ ขอเชิญโรงพยาบาล
เอกชนทุกแห่ง มาประชุมเรื่องมาตรฐานการฉีดวัคซีนนอกสถานที่ ตามเกณฑ์ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
ร่วมกับกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ และมอบนพ.โภคิน ศักรินทร์กุล ร่วมประชุมด้วย 
ในวันนี้ เวลา 14.00 น.  
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

4.1.5  เรื่องแจ้งจากโรงพยาบาลลำพูน 
          เรื่องที่  1  การประชุมคณะกรรมการผู้บริหารเขตสุขภาพที่  1 ผู้ตรวจ

ราชการกระทรวงสาธารณสุข ให้หน่วยบริการทุกจังหวัดสำรวจจำนวนเตียง แดง เหลือง เขียว เพ่ือจะนำไปทำ
ภาพใหญ่ทั้งประเทศ แต่นิยามการให้สีของเตียงยังไม่ชัดเจน หากมีความชัดเจนแล้วจะแจ้งให้ผู้บริหารทราบอีกครั้ง 
ทั้งนี้ ขอความร่วมมือทุกโรงพยาบาลลงข้อมูลใน Coward ให้เป็นปัจจุบันด้วย 
 

    เรื่องที่ 2  คาดว่าวัดซีนของเดือนกรกฎาคม 2564 จังหวัดลำพูนจะได้รับ
จัดสรรจำนวนมาก หากได้รับวัคซีนมาในจำนวนมากจริง อาจมีการวางแผนเลื่อนการฉีดให้ผู้ที่จองวัคซีนไว้แล้ว
ให้มาฉีดเร็วกว่าที่กำหนดไว้  ขอให้หน่วยงานเตรียมพร้อมและรับสถานการณ์ 
 

เรื่องที่ 3 ควรจะมีการจัดทำข้อมูลการฉีดในกลุ่มบุคลากรการแพทย์ที่ได้รับ
วัคซีนแล้วให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน   
 

เรื่องที่ 4 การให้ อสม. ลงพ้ืนที่ตรวจสอบคนที่เข้ามาในพ้ืนที่ หากพบให้แจ้ง
กรรมการหมู่บ้านและปกครองพ้ืนทีท่ราบ เพ่ือเป็นการเฝ้าระวัง 

 

เรื่องที่ 5  การส่งทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ในภาวะภัยพิบัติ  กรณี
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดลำพูน โดยมีบุคลากรของหน่วยบริการจังหวัดลำพูนเข้าร่วมปฏิบัติภารกิจ 
จำนวน 13 คน เพ่ือเดินทางไปปฏิบัติราชการที่โรงพยาบาลสนามบุษราคัม ระหว่างวันที่ 5 – 18 กรกฎาคม 2564  
ขอเชิญกรรมการบริหารและผู้บริหารหน่วยงาน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีส่งทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์และ
ร่วมส่งเพ่ือเป็นกำลังใจก่อนออกเดินทางในวันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2564 เวลา 06.00 น. ณ บริเวณหน้า
ศาลาพระพุทธรูป โรงพยาบาลลำพูน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี  ทั้งนี้ ในครั้งต่อไปทีมที่
จะปฏิบัติงานที่ รพ.บุษราคัม จะเป็นทีมของโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เนื่องจากใน
ส่วนของทีมรพ.ลำพูน ต้องไปปฏิบัติงานที่ รพ.บางขุนเทียน เพ่ือดูแลคนไข้สีแดง โดยโรงพยาบาลทุกแห่งใน
จังหวัดต้องวางแผนพร้อมที่จะรับคนไข้ ในกรณีที่มีคนไข้โควิดในจังหวัดเองด้วย                                                                                                            
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

4.3  เรื่องของโรงพยาบาลชุมชน      
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       เรื่องแจ้งของโรงพยาบาลแม่ทา 
       เรื่องที่  1  การเชิญประชุมทางไกลผ่ านระบบ  ZOOM เนื่ องจากแต่ละ

โรงพยาบาลมีระบบการทำงานไม่เหมือนกัน จึงขอให้จังหวัดทำหนังสือแจ้งให้โรงพยาบาลทราบก่อนทุกครั้ง   
เพ่ือจัดให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเข้าร่วมประชุมและได้สรุปข้อประชุมให้ผู้บริหารทราบ ฝากให้จังหวัด
ดำเนินการทำหนังสือแจ้งด้วย 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
         เรื่องแจ้งของโรงพยาบาลล้ี 
  เรื่องท่ี 1 ในพื้นที่อำเภอลี้ มีสถานทีข่ออนุญาตผลิตกัญชา จำนวน 2 แห่ง 
 
ประธาน สอบถามการใช้น้ำมันกัญชา เพ่ือดูแลคนไข้ palliative ว่าผู้ป่วยในกลุ่มนี้สามารถ
รับยาได้ที่โรงพยาบาลชุมชนได้หรือไม่ เนื่องจากมีแพทย์ เภสัชกร ที่ผ่านการอบรมแล้ว หากสามารถรับยาที่
โรงพยาบาลชุมชนได้ จะเพ่ิมการเข้าถึงยาของคนไข้ได้ รวมถึงลดการซื้อยามาใช้อย่างผิดกฎหมาย 
 
หน.งานแพทย์แผนไทย ชี้แจงว่า ขณะนี้ยาที่ผลิตจากกัญชาทุกชนิด จะสนับสนุนให้ฟรีทุกรายการจนถึง

เดือนกันยายนนี้เท่านั้น หลังจากนี้ผู้ผลิต เช่น โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ 
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย จะมีการคิดค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ได้แจ้งรายละเอียด
ให้แก่ผู้รับผิดชอบของทุกโรงพยาบาลทราบแล้ว  

 
ประธาน ขอความร่วมมือให้ผู้บริหารทุกแห่งช่วยสั่งการให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการด้วย 

และขอความร่วมมือให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง ให้ข้อมูลผู้ป่วย 
Palliative กับประธาน CUP ด้วย 

 
ผอ.รพ.บ้านโฮ่ง  ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมว่า ผู้สั่งใช้ยาที่ผลิตจากกัญชาตามที่ได้รับอนุญาต คือ แพทย์ 
ทันตแพทย์ เภสัชกร แพทย์แผนไทย ของทุกโรงพยาบาล ที่ผ่านการอบรมแล้วนั้น ใบอนุญาตจะหมดอายุในวันที่ 
30 กันยายนนี้ ซึ่งในระบบยังไม่มีโรงพยาบาลใดขอต่ออายุใบอนุญาต 
 
เภสัชกรเชี่ยวชาญ ขอความร่วมมือให้ทุกโรงพยาบาลทบทวน และดำเนินการขอต่ออายุใบอนุญาตผู้สั่งใช้
ยาที่ผลิตจากกัญชาตามระยะเวลาที่กำหนดด้วย  
 
ประธาน   สั่งการทุกหน่วยงานดำเนินการให้เรียบร้อย และในการประชุมครั้งถัดไปให้นำข้อมูล
การต่ออายใุบอนุญาตผู้ มาเสนอต่อที่ประชุมด้วย  
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

4.4  เรื่องของโรงพยาบาลสวนปรุง    ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 

4.5  เรื่องของศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 เชียงใหม่   ไม่มีเรื่องแจ้ง 
        

   4.6  เรื่องของโรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล   ไม่มีเรื่องแจ้ง 
                   

4.7  เรื่องของโรงพยาบาลลำพูนใกล้หมอ    ไม่มีเรื่องแจ้ง 
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    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 สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 

ปีงบประมาณ 2564 ระดับเขตสุขภาพที่ 1  จังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 10 – 11  มิถุนายน  2564  
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ ขอขอบคุณท่านผู้บริหาร โรงพยาบาล 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ กลุ่มงานทุกกลุ่มงาน ที่ได้ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจ จนทำให้การตรวจราชการรอบที่ 2 
ปีงบประมาณ 2564 ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี ทั้งนี้ ประเด็นการตรวจราชการ มีค่อนข้างมากและทุกท่านก็ได้รับฟังจาก
ท่านผู้ตรวจราชการโดยตรงแล้ว ทางกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ จะขอเน้นย้ำในประเด็นมุ่งเน้น 6 เรื่อง ที่ท่าน
ผู้ตรวจราชการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ ดังนี้ 
 

ประเด็นที่ 1 เด็กเตี้ย  
ฝากให้ทุกอำเภอ Focus เรื่องเด็กเตี้ยอย่างจริงจัง เน้นให้ดำเนินการตาม OKR   

-การได้รับนม 2 กล่องไข่ 1 ฟอง การได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก และการมีกิจกรรมกระโดดโลดเต้น 
 

ประเด็นที่ 2 Falling 
-  ให้มีการประเมิน House Risk  และการส่งเสริมให้ออกกำลังกาย การพัฒนากิจกรรมทางกาย เน้นให้
มี intervention  

 

ประเด็นที่ 3 NCD 
          - ควรมีการจัดกลุ่มตามพฤติกรรมเสี่ยง (เป็น segment) เพ่ือการจัดบริการการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ 
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 
  - และได้ให้ข้อเสนอแนะในการตรวจHbA1c (เจาะFasting Blood Sugar(FBS)ก่อนถ้าดี  ค่อยHbA1c) 
 

ประเด็นที่ 4 COPD 
  - การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยCOPD ที่ได้คุณภาพและมาตรฐาน ในประเด็นการประเมินคัดกรองด้วย
Spirometry ให้ถึงเป้าหมายและปลอดภัยในช่วงโควิด มีตู้ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ การได้รับวัคซีนไข้หวัด
ใหญ่ที่ครอบคลุม หากสถานการณ์คลี่คลายแนะนำ ให้ทบทวนวินิจฉัยผู้ป่วยเก่า ด้วย Spirometer เพ่ือความ
แม่นยำในการวางแผนจัดระบบการรักษา 
 

ประเด็นที่ 5 TB 
- วิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มเสี่ยงที่ walk in ว่ามีความเหมือน หรือแตกต่างจากการคัดกรอง Active/Passive  

หรือไม่อย่ างไร เพ่ือเป็นการวางแผนการคัดกรองในปี ถัดไป โดยให้ตรงกับบริบทของแต่ละ พ้ืนที่  
           - อัตราการเสียชีวิต พบว่าเป็นกลุ่มผู้สูงอายุและโรคร่วม ฝากให้ review opd ย้อนหลัง ว่าได้เข้าสู่การ
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บริการเมื่อใดและ detect Tb ได้ตอนไหน เพ่ือจัดระบบให้ลดอัตราตาย และในกลุ่มที่มีโรคร่วม ขอแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางโรคร่วม มาร่วมในการวางแผนดูแลผู้ป่วยด้วย  
 

ประเด็นที่ 6 ฆ่าตัวตาย  
   - เน้นให้มี Intervention ให้ specific ขึ้น (ผู้ตรวจใช้คำพูดว่า ยิงให้ตรงเป้าหมาย) ให้ตรง
กลุ่มเป้าหมายมากขึ้น เช่น กลุ่มไม่มีรายได้  กลุ่มอาชีพแรงงาน  กลุ่มผู้ป่วย NCD และใช้ข้อมูล Non Health 
บูรณาการกับภาคส่วนอื่น มาใช้ประกอบการใส่มาตรการต่างๆ  
    - นอกจากนั้นได้แนะนำให้นำเครื่องมือออก เช่นจังหวัดลำพูนส่วนใหญ่ใช้วิธีการฆ่าตัวตายโดยการผูกคอ 
อาจจะมีมาตรการ  เช่น เอาเชือกออก หรือการเก็บใส่กุญแจ  ให้เข้าถึงได้ยากขึ้น เป็นต้น  ส่วนในประเด็นอ่ืนๆ 
สามารถเข้าไปดูสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน ได้ที่ เว็บไซต์ ของกองตรวจราชการ  
http://bie.moph.go.th/e-inspection-64/index.php  และขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกประเด็นการตรวจราชการ 
นำข้อเสนอแนะต่างๆนำไปพัฒนางาน ให้ดีขึ้นต่อไป มีกำหนดการจัดประชุม AAR รายประเด็น โดยจะมุ่งเน้น 6 
ประเด็นสำคัญ ในเดือนกรกฎาคม  2564 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

        4.11.3  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ     
                                เรื่องที่ 1 สืบเนื่องจากประเด็นการตรวจราชการ ในหัวข้อเด็กเตี้ย กลุ่ม
งานได้ประสานไปยังท้องถิ่นจังหวัดแล้ว ขอความร่วมมือผู้บริหาร ได้แจ้งหน่วยบริการ เรื่องกกรเตรียมความพร้อม
การจัดทำโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุกตำบล ประจำปีงบประมาณ 2565 ขอให้
เน้นหนักในโครงการสนับสนุน นม และไข่ ซึ่งในปีงบประมาณ 2564 พบว่า แม้จะได้รับงบประมาณสนับสนุน
โครงการจากกองทุนสุขภาพตำบล จำนวนหลายโครงการ แต่ในรายละเอียดพบว่าไม่ได้การเป็นสนับสนุน นม และไข่ 
โดยตรง 

       
ประธาน  ขอให้โรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ คืนข้อมูลเด็ก 0-5 ปี ในพ้ืนที่ ให้แก่กองทุน
ตำบล และผลักดันประเด็นนี้ เข้าสู่พชอ. แม้ว่าปัญหาดังกล่าวจะไม่ได้เป็นปัญหาสำคัญตามประเด็นของพชอ. 
เพ่ือเป็นการสร้างการมีส่วนร่วม เป็นเจ้าของปัญหาร่วมกัน  
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
                                                                                      

        4.11.4  กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ  
                   เรื่องที่  1 สรุปสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-19 และการติดตาม

ความก้าวหน้าวัคซีนโรคติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดลำพูน  (นำเสนอโดยเอกสาร) 
 

มติที่ประชุม             รับทราบ     
 

       4.11.5  กลุ่มงานกฎหมาย     ไม่มีเรื่องแจ้ง   
 

       4.11.6  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข   อยู่ในวาระแจ้ง 
                    เภสัชกรเชี่ยวชาญฯ 
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       4.11.7  กลุ่มงานประกันสุขภาพ                      
                   เรื่องที่ 1 แจ้งผลการดำเนินงานด้านการเงินการคลัง ของหน่วยบริการ

จังหวัดลำพูน  ปีงบประมาณ 2564 ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - พฤษภาคม 2564 ดังนี้  
1) การวิเคราะห์สภาวะวิกฤตของหน่วยบริการในจังหวัดลำพูน 

ปีงบประมาณ ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - พฤษภาคม 2564) หักงบลงทุน พบว่า ไม่มีโรงพยาบาลใดมี Risk 
Scoring ระดับ 7 

2)  เงินบำรุงคงเหลือหลังหักหนี้สิน ไม่รวมงบลงทุน ณ วันที่  31 
พฤษภาคม 2564 ภาพรวมจังหวัดมีเงินบำรุง คงเหลือ 465,731,405.68 บาท หนี้สิน 318,579,077.97 บาท 
เงินบำรุงคงเหลือ 147,152,327.71 บาท 

3) 7 plus Efficiency Score จังหวัดลำพูน เดือนพฤษภาคม 2564 
จากตารางผลการวิเคราะห์ข้างต้น พบว่า มีหน่วยบริการที่ผ่านการประเมินจำนวน 5 ใน 7 ข้อ ตามตาราง Dash 
Board 3)  7 plus Efficiency Score  จำนวน  4  แห่ง  ได้แก่ โรงพยาบาลลำพูน  โรงพยาบาลแม่ทา โรงพยาบาล
ป่าซาง และโรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง หน่วยบริการที่ไม่ผ่านเกณฑ์จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง โรงพยาบาลลี้ 
โรงพยาบาลบ้านธิ และโรงพยาบาลเวียงหนองล่อง    

เรื่องท่ี 2 สรุปความก้าวหน้า กองทุนสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่  
กองทุนสุขภาพตำบล ประจำปี พ.ศ. 2564 งบประมาณคงเหลือ 16,308,637.90 คิดเป็นร้อยละ 43.55  
 

เรื่องที่ 3 สรุปความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไข 
ปัญหาระดับท้องที่ งบประมาณ PPA จังหวัดลำพูน ปี 2564 ตามแนวทางวิเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน มีโครงการที่ได้รับงบประมาณ จำนวน 8  โครงการ ดังนี้  

(1) โครงการลดเสี่ยง ลดโรค COPD & Asthma จังหวัดลำพูน 
ปี 2564 งบประมาณ 119,000 บาท  

(2) โครงการป้องกันทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อย จังหวัดลำพูน 
ปีงบประมาณ 2564  งบประมาณ 350,000 บาท 

(3) โครงการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย เขตสุขภาพที่  1 
ปีงบประมาณ 2564 งบประมาณ 159,500 บาท 

(4) โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอาหารและการออกก าลัง
กายเพ่ือลดกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง เขตภาคเหนือ 8 จังหวัดตอนบน  งบประมาณ 
220,000 บาท 

(5) โครงการป้องกันและควบคุมโรควัณโรคในกลุ่มเสี่ยง กลุ่ม
ผู้สูงอายุ BMI ต่ำ ไม่มีโรคร่วม เขตสุขภาพท่ี 1 ปีงบประมาณ 2564 งบประมาณ 82,500 บาท 

(6) โครงการเฝ้าระวังและป้องกันภาวะกระดูกหักจากการพลัด
ตกหกล้มในผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยง งบประมาณ 184,000 บาท 

(7) โครงการคัดกรองประเมินความเสี่ยงโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
ของประชาชนที่สูบบุหรี่ ประจำปี 2564 งบประมาณ 120,000 บาท 

(8) โครงการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด เขตสุขภาพที่ 1 
ปีงบประมาณ 2564 งบประมาณ 220,000 บาท  

 
มติที่ประชุม             รับทราบ 
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      4.11.9  กลุ่มงานทันตสาธารณสุข      ไม่มีเรื่องแจ้ง   
 

      4.11.10 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล      ไม่มีเรื่องแจ้ง   
 

      4.11.11 กลุ่มงานอนามัยส่ิงแวดล้อมและอาชีวอนามัย  ไม่มีเรื่องแจ้ง   
         

      4.11.12 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ       อยู่ในวาระสืบเนื่อง  
    

      4.11.13 กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก      ไม่มีเรื่องแจ้ง   
    

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องแจ้งเพื่อพิจารณา             ไม่มีเรื่องแจ้ง 
     
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ           
   เรื่องของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด  

เรื่องที่ 1 แจ้งการมอบเงินสนับสนุนตามโครงการ "สหกรณ์ร่วมใจสู้ภัยโควิด -19 " 
ให้กับหน่วยงานสาธารณสุขในจังหวัดลำพูน เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และ
มีการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 41 ครั้งที่ 7/2564 โดยมีนายสมาน พรวิเศษศิริกุล  ประธาน
กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด  และที่ประชุมได้มีมติให้จัดทำโครงการ "สหกรณ์ร่วมใจสู้
ภัยโควิด-19 " เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ ตลอดจนเพ่ือเป็น
การแสดงความห่วงใยที่มีต่อสมาชิกสหกรณ์ ฯ ครอบครัวสมาชิก และประชาชนทั่วไป ตามหลักการเอ้ืออาทรต่อ
ชุมชน โดยสนับสนุนเงินให้หน่วยงานสาธารณสุขในจังหวัดลำพูน ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน  
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 8 แห่ง โรงพยาบาล 8 แห่ง เป็นเงิน จำนวนทั้งสิ้น 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) 
ประกอบด้วย ดังนี้ 

1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน จำนวน 15,000 บาท 
2. โรงพยาบาลลำพูน จำนวน 30,000 บาท 
3. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูน จำนวน 15,000 บาท 
4. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าซาง จำนวน 10,000 บาท 
5. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ทา จำนวน 10,000 บาท 
6. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโฮ่ง จำนวน 10,000 บาท 
7. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลี้ จำนวน 10,000 บาท 
8. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งหัวช้าง จำนวน 10,000 บาท 
9. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านธิ จำนวน 10,000 บาท 
10. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงหนองล่อง จำนวน 10,000 บาท 
11. โรงพยาบาลป่าซาง จำนวน 10,000 บาท 
12. โรงพยาบาลแม่ทา จำนวน 10,000 บาท 
13. โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง จำนวน 10,000 บาท 
14. โรงพยาบาลลื้ จำนวน 10,000 บาท 
 
        โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง... 
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15. โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง จำนวน 10,000 บาท 
16. โรงพยาบาลบ้านธิ จำนวน 10,000 บาท 
17. โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง จำนวน 10,000 บาท 

 
มติที่ประชุม             รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา   เวลา  14.30  น. 
 
     ลงชื่อ) …………………….......................….....        
       (นางกรรณิกา  มะโนวรณ์)                           
                 เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน             
                                        ผู้บันทึกการประชุม                                
  

ลงชื่อ) …………………….......................…...                         
   (นางสุวิมล  ทิพย์ชมภู)   

                                นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
                                                               ผู้ตรวจรายงานการประชุม                      
         
                  
            
                


