
 

 

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 

ครั้งที่ 5/ 2563 ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 
วันพฤหัสบดีที ่28  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563 

ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
……………………………………. 

 
รายช่ือผู้มาประชุม 
 

1.  นายวิทยา  พลสีลา            รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน 
2.  นายสุริยพงณช์         สุริยะพงฑากุล             นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน 
3.  นายพงษ์ศักดิ์ โสภณ   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน 
4.  นายสมาน              พรวิเศษศิริกุล              นวก.สาธารณสุขเชี่ยวชาญ ดา้นบริการทางวิชาการ 
6.  นายธวชัชัย             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.นายธวชัชัย     รัตนไพบูลย์วิทย์  สาธารณสุขอำเภอทุ่งหัวช้าง  
๑๗.นายโรม            ชนะเดช   สาธารณสุขอำเภอเวียงหนองล่อง  
๑๘.นายวันชัย         รัตนพรม  สาธารณสุขอำเภอบ้านโฮ่ง  
๑๙.นายโยธิน          จันทร์ทิพย์  สาธารณสุขอำเภอลี้  
20.นายวิเชียร       ปิงชัย   รก.สาธารณสุขอำเภอแม่ทา   
21.นางณัฐดา  วิเศษสรรค์  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 
22.นายเจริญ  สิทธิโรจน ์  หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ 
23.นางละมัย  สิทธิโรจน ์  หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ 
24.นางสุวิมล  ทิพย์ชมภู  (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
25.นางพวงผกา  สุริวรรณ    หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
26.นางอินทริยา  อินทพันธุ์  หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ    
27.นายธาน ี  ศรีวงค์วรรณ์  หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
28.นายณรงค์เดช นันตาเวียง  (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
29.นางสาวฐิติกมล  จันทะระ  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
31.นางพิมภาวรรณ  เขยะตา   รก.หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
32.นายเกรียงไกร ยังฉิม   หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยฯ 
33.นางสาวชรินดา สุธารา      (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข                                                                                                                               



 
 

 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวอรพินธ์ ใจสุนทร   รก.นวก.สาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านส่งเสริมพัฒนา 
2. ส.ต.ต.วชิฌ์พล พรมสวัสดิ์  หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางพัชรี  วีรพันธุ์   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
2. นายอำพนพินิจ  เศรษฐสมพงศ์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
3. นายมนตรี  อินแสง   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ    
4. นายสาธิต   เจริญพงษ์  เภสัชกรชำนาญการ 
5. นางสุรางค์               หมืน่กัณฑ์                   นักวชิาการสาธารณสุขชำนาญการ  
6. นางสาวกาญจนา ศรีไว   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
7. นางกรรณิกา          มะโนวรณ์               เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 
8. นางสาวจันทร์เพ็ญ     เผือกไร่                       นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
9. นางสาวอรวรรณ       ร่มป่าตัน                     นักวิชาการสาธารณสุข 
10.นางสาวณัฐศริา        ตาปวง                        นักวชิาการสาธารณสุข 
11.นางสาวกัลยาณี       บุญจู                          นักวิชาการสาธารณสุข 
12.นางสมพิศ              อ่ินอ้าย                       นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
13.นายกฤษฏา            ญาณะพันธ์                  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
       
เริ่มประชุม  เวลา 13.30 น. 
 
ระเบียบวาระพิเศษ     ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
   เรื่องท่ี 1 แจ้งวันหยุดราชการ ประจำเดือนมิถุนายน 2563  
วันที่ 3 มิถุนายน 2563 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี   
ซ่ึงสำนักงานจังหวัดลำพูน กำหนดจัดกิจกรรมจติอาสาพัฒนา ในวันที่ 3 มิถุนายน 2563 และวันที่ 9 มิถุนายน  2563  

 
ประธาน   มอบให้กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการแจ้งรายละเอียดในวาระของกลุ่มงานฯ  
 
มติที่ประชุม    รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4  ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2563                    
   ฝ่ายเลขาฯ ได้นำขึ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์ www.lamphunhealth.go.th เรียบร้อยแล้ว
ตั้งแตว่ันที่ 22 พฤษภาคม ๒๕๖3 
 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4 ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2563       
              
 



 
 

 

ระเบียบวาระท่ี 3    เรื่องสืบเนื่อง       ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 
ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่องแจ้งเพื่อพิจารณา         ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 
ระเบียบวาระท่ี 5       เรื่องแจ้งเพื่อทราบของ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน / นักวิชาการ

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

 
5.4 เรื่องของนวก.สาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านบริการทางวิชาการ       ไม่มีเรื่องแจ้ง       
 
5.3 เรื่องของโรงพยาบาลลำพูน              

เรื่องที่ 1  ขอหารือเรื่องการจัดทำแผนคำของบประมาณ งบพรก.เงินกู้ ปี 2563    
เพ่ือแก้ไขปัญหา COVID-19 จังหวัดควรจะมีการประชุมเพ่ือทำแผนการขอครุภัณฑ์การแพทย์ต่างๆ ร่วมกันทั้งจังหวัด
ก่อนจะส่งแผนไปให้เขตสุขภาพที่ 1 เพ่ือจะได้พัฒนาระบบ EOC ร่วมกันทั้งจังหวัด เช่น การพัฒนาระบบการส่งต่อ
ผู้ป่วย COVID-19 โดยการจัดซื้อระบบ Telemedicine ในรถพยาบาลของจังหวัด รวมถึงการจัดซื้อครุภัณฑ์ต่างๆ 
เพ่ือปรับระบบบริการในโรงพยาบาลให้เป็น New Normal เป็นต้น 
 

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ ขอชี้แจงการจัดทำแผนคำของบประมาณ งบพรก.เงินกู้ ปี 2563 เนื่องจาก
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ได้รับการประสานงานจากสำนักงานเขตสุขภาพที่ 1 ให้จัดทำแผนคำของบพรก.เงินกู้ 
ปี 2563 ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 และกำหนดให้จัดส่งแผนคำของบพรก.เงินกู้ ปี 2563 ในวันที่ 26 
พฤษภาคม 2563 ก่อนเวลา 11.00 น. และให้บันทึกข้อมูลในโปรแกรมคำของบประมาณให้แล้วเสร็จในวันที่ 26 
พฤษภาคม 2563 จึงทำให้ไม่สามารถจัดการประชุมเพ่ือจัดทำแผนร่วมกันได้ เนื่องจากระยะเวลาในการดำเนินการ
กระชั้นชิดมาก ซ่ึงปกติที่ผ่านมาการจัดทำแผนงบลงทุนประจำปีงบประมาณ จะมีการประชุมเพ่ือทำแผนร่วมกันก่อนทุกครั้ง  

 

ประธาน  จะให้มีการประชุมชี้แจงการดำเนินงานการจัดทำแผนงบคำของบประมาณ พรก.เงินกู้ 2563   
ผ่านการประชุมทางไกล VDO Conferenceให้หน่วยงาน รพท./รพช. และสสอ. ทราบอีกครั้ง ในวันศุกร์ที่ 29  
พฤษภาคม 2563 ในเวลา 10.00 น. และมอบให้กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ดำเนินการ 
  
มติที่ประชุม    รับทราบ 
           

4.4 เรื่องของโรงพยาบาลชุมชน     ไม่มีเรื่องแจ้ง                        
   

5.6 เรื่องของสาธารณสุขอำเภอ      ไม่มีเรื่องแจ้ง                        
     

5.7 เรื่องของหน่วยงานอ่ืน     ไม่มีเรื่องแจ้ง                         



 
 

 

ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องแจ้งของกลุ่มงาน   
6.1  กลุ่มงานบริหารทั่วไป   

         เรื่องที่ 1 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ข้อมูล
จากระบบ GFMIS  ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2563  ของจังหวัดลำพูน งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน 
54,078,614.00 บาท มีการเบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ 62.86 เป้าหมายการเบิกจ่ายเงิน ณ ไตรมาส 3 กำหนดไว้ 
ร้อยละ 77 ซึ่งผลการเบิกจ่าย ในภาพรวมของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ยังได้ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด 
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1 ดังนี้ 

- งบดำเนินงาน งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน 45,363,955.00 บาท 
เบิ กจ่ ายไปแล้ ว จำนวน 33 ,568 ,986 .02  บาท คิด เป็ นร้อยละ 74 คงเหลือรอเบิ กจ่ าย จำนวน 
11,794,968.98 บาท คิดเป็นร้อยละ 26  เป้าหมายการเบิกจ่ายเงิน ณ ไตรมาส 3 กำหนดไว้ ร้อยละ 80  

 

- งบลงทุน งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร จำนวน 7,546,600.00 บาท เบิกจ่าย
ไปแล้ว จำนวน 424,891.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.63 คงเหลือรอการเบิกจ่าย จำนวน 7,121,709.00 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 94.37  พบว่ายังมีบางอำเภอที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด ขอความร่วมมือให้      
เร่งดำเนินการ และส่งให้จังหวัดภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 

 

ประธาน  งบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขอให้เร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ให้แล้วเสร็จภายใน   
ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563  ซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ ทั้งนี้  ได้ประสานกับสำนักงาน
คลังจังหวัดลำพูนแล้ว ในระหว่างนี้การดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง งบลงทุนให้ดำเนินการตามขั้นตอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ดุลพินิจของผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข หากเกินระยะเวลาจะต้องคืนเงิน 
 

- เงินอุดหนุน งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน 1,168,059.00 บาท     
ยังไม่มีการเบิกจ่าย คงเหลือ คิดเป็นร้อยละ 100 ขอให้เร่งดำเนินงานตามโครงการ หากคาดว่าไม่สามารถ
ดำเนินการได้ให้ทำเรื่องส่งคืนเจ้าของงบประมาณ ซึ่งมโีครงการ ดังนี้ 

 (1) โครงการพยาธิใบไม้ตับ   จำนวน  1,106,559.00  บาท  
 (2) เงินอุดหนุนโครงการหลวง  จำนวน      50,000.00  บาท 
 (3) การควบคุมโรคหนอนพยาธิ   จำนวน      11,500.00  บาท             

- ผลการเบิ กจ่ ายเงินงบกลาง สำหรับ โรค COVID–19 ได้ รับการจัดสรร
งบประมาณ จำนวน 1,532,500.00 บาท  มีการเบิกจ่ายไปแล้ว จำนวน 1,363,023.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 
88.94 คงเหลือรอการเบิก จำนวน 169,477.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.06  ขอให้ทุกแห่งเร่งดำเนินการจัดส่ง
เอกสารเบิกจ่ายตามระยะเวลาที่กำหนด และจังหวัดได้รับการจัดสรรงบประมาณงบกลาง เพ่ิมเติม งวด 3 จำนวน  
1,537,500 บาท ซ่ึงจะจัดสรรให้เป็นค่าบริหารจัดการ ค่าตอบแทนล่วงเวลา และค่าตอบแทนเสี่ยงภัย ให้ทุกแห่ง 
อยู่ระหว่างการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ 

 

- ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานย่อย เฉพาะที่เบิกจากระบบ GFMIS 
มีงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน  1,836,000.00 บาท  เบิกจ่ายไปแล้ว จำนวน 858,676.11 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 46.76 คงเหลือ 977,423.89 บาท คิดเป็นร้อยละ 53.24 ขอให้เร่งดำเนินการเบิกจ่าย 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
            



 
 

 

6.2  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข      
                  เรื่องที่  1  แจ้งกำหนดการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ   รอบที่ 2  
ปีงบประมาณ 2563 จังหวัดลำพูน ซึ่งมีการปรับรูปแบบการตรวจราชการและนิเทศงาน ดังนี้  ระหว่างวันที่ 11 -
12 มิถุนายน 2563 เป็นการนิเทศงาน จากคณะนิเทศงาน เขตสุขภาพที่ 1  และระหว่างวันที่ 25- 26 มิถุนายน 2563 
เป็นการตรวจราชการ จากผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี 1 และคณะนิเทศงาน ซ่ึงทางกลุ่มงาน
พัฒนายุทธศาสตร์ฯ ได้ทำหนังสือแจ้งให้ทุกหน่วยบริการแล้ว รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 2 โดยมีประเด็น
การตรวจราชการและนิเทศงาน มี 3 ประเด็น ดังนี้ 

ประเด็นที่ 1 AGENDA BASE   
(1) โครงการพระราชดำริ ประเด็น ราชทัณฑ์ปันสุขฯ 
(2) กัญชาทางการแพทย์และสมุนไพรเพ่ือเศรษฐกิจ 

ประเด็นที่ 2 FUNCTION BASE 
   (1) สุขภาพกลุ่มวัย 
   (2) สุขภาพแม่และเด็ก 
   (3) ผู้สูงอายุคุณภาพ 

(4) ลดแออัด ลดรอคอย PCC, ER คุณภาพ Smart Hos. Fast Track, Intermediate Care
รับยาร้านยา, อสม. หมอประจำบ้าน 

ประเด็นที่ 3 AREA BASE 
   (1) TB 
   (2) COPD 
   (3) Health literacy 
 

การตรวจราชการ รอบที่ 2 ที่กำหนดให้ใช้กระบวนการ OKRs ในการตรวจราชการ มี 5 ประเด็นย่อย 
ดังนี้ 1) เดก็เตี้ย 2) HL ผู้ป่วย NCD ในโรงพยาบาล 3) ลดแออัด 4) TB 5) ฆ่าตัวตาย  ซ่ึ งการประชุมในวันนี้        
จะขอให้กลุ่มงานที่รับผิดชอบประเด็นการตรวจราชการ ได้นำเสนอผลการดำเนินงาน ตามกระบวนการ  OKRs     
ใน 2 ประเด็นย่อย ดังนี้ ประเด็นที่ 1 เด็กเตี้ย ของกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ และประเด็นที่ 2 TB ของกลุ่มงาน
ควบคุมโรคติดต่อ  

 
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  จากการวิเคราะห์ข้อมูล ร้อยละเด็กอายุ 0 - 5 ปี มีภาวะเตี้ย ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 พบว่า ภาพรวมระดับประเทศ  ร้อยละ 15.50 ระดับเขตสุขภาพที่ 1 ร้อยละ 19.68  ส่วนของจังหวัด
ลำพูน ร้อยละ 19.77 ซึ่งเกินเกณฑ์ที่กำหนด เกณฑ์น้อยกว่าร้อยละ 10 ซึ่งเมื่อวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ทุกอำเภอ  
และอำเภอทุ่งหัวช้าง มีภาวะเตี้ยสูงสุดในจังหวัด ร้อยละ 49.88   

ส่วนประเด็นร้อยละเด็ก 0 – 5 ปี สูงดีสมส่วน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
ภาพรวมระดับประเทศ ร้อยละ 60.29 ระดับเขตสุขภาพที่ 1 ร้อยละ 52.49 ส่วนของจังหวัดลำพูน ร้อยละ  54.77   
เกินเกณฑ์ที่กำหนด เกณฑ์มากกว่าร้อยละ 60 ซึ่งเมื่อวิเคราะห์ข้อมูลรายอำเภอ พบว่า อำเภอทุ่งหัวช้าง มีภาวะเด็ก 0 – 
5 ปี สูงดีสมส่วน คือ ร้อยละ 30.40   
    ปัญหาที่พบ คือ ความครอบคลุมการชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูงตามไตรมาส  ดังนั้น จึง
ขอให้ทุกสถานบริการตรวจสอบข้อมูลใน HDC ให้ทุกสถานบริการจำแนกรายชื่อเด็กที่มีภาวะเตี้ย/ค่อนข้างเตี้ย (ส่วนสูง/
อายุ) นำเสนอปัญหาเด็กเตี้ยเข้าสู่เวทีประชาคมตำบล และเสนอแผนงาน /โครงการ เพ่ือขอให้งบประมาณ จากกองทุน
สุขภาพตำบล เพ่ือแก้ไขปัญหา (เน้นการให้เด็กได้รับประทานไข่ 1 ฟอง นม 2 กล่อง ทุกวัน ร่วมกับการจัดกิจกรรมสร้าง



 
 

 

ความรอบรู้ด้านสุขภาพ ให้แกผู่้ปกครองเด็ก  จ่ายวิตามินน้ำเสริมธาตุเหล็ก ในเด็กอายุ 6 เดือน – 3 ปี ทุกราย (PP Basic) 
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 2  
 
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ การดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรควัณโรค จากการทบทวนข้อมูล พบว่า มีอัตรา
การเสียชีวิตสูง เกินเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 43.21 และพบในกลุ่มผู้สูงอายุทั้งหมด ปัญหาที่พบ คือ การติดตาม
ข้อมูลผู้ป่วยล่าช้า ไม่เป็นไปตามที่กำหนด ขอให้เร่งดำเนินการตามเป้าหมายด้วยเปรียบเทียบปี 2562 - 2563 
พบผู้ป่วยลดลง แตเ่สียชีวิตสูงขึ้น 
 

ประธาน ให้ผู้บริหารให้ความสำคัญมากขึ้นและวิเคราะห์จุดอ่อนของพื้นที่ เนื่องจากพบจำนวน
ผู้ป่วยสูงเกินเป้าหมาย ในระดับเขตสุขภาพที่1 

 
 

       เรื่องท่ี 2 การขอขยายเตียงฟอกไต ของโรงพยาบาลลี้ ตามแนวทางปฏิบัติสำหรับ 
การเปิดศูนย์ฟอกไตเทียมใหม่ /เพ่ิมเครื่อง ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในเขตสุขภาพที่  1 จังหวัดได้
ดำเนินการส่งคำขอเขยายเตียงฟอกไต ให้เขตสุขภาพที ่1 พิจารณาแล้ว 
 

       เรื่องที่  3 การจัดแผนคำของบ พรก.เงินกู้  2563  ตามที่ ได้แจ้งให้ทุกแห่ง
ดำเนินการจัดทำแผนคำของบประมาณ พรก.เงินกู้ 2563 โดยขอให้หน่วยงานส่งแผนความต้องการให้จังหวัด
ภายในวันที่  25 พฤษภาคม 2563 นั้น จังหวัดได้รวบรวมแผนดังกล่าว  ส่งให้เขตสุขภาพที่  1 แล้ว ดังนั้น        
จึงขอให้ทุกแห่งทำหนังสือนำส่ง และขอให้ผู้บริหารหน่วยงานลงนามในแผนคำขอที่ส่งให้จังหวัดด้วย พร้อมทั้งให้
จัดส่งเอกสารประกอบคำขอให้ครบถ้วน ดังนี้ (1) รายการครุภัณฑ์ ให้แนบคุณลักษณะเฉพาะ ใบเสนอราคา อย่าง
น้อย 3 บริษัท โครงการที่ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นทุกรายการ (2) รายการสิ่งก่อสร้าง ให้แนบโครงการที่ชี้แจง
เหตุผลความจำเป็นทุกรายการ ทั้งนี้กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ ต้องดำเนินการบันทึกข้อมูลในโปรแกรมคำขอ     
งบ พรก.เงินกู้ 2563 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563   

 
ประธาน  ขอให้ผู้บริหารทุกแห่ง ตรวจสอบความถูกต้อง ชองแผนคำของบ พรก.เงินกู้ 2563 และลงนาม  
ในแผนคำขอ และในโครงการให้ครบถ้วน เพ่ือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน จะได้รวบรวมเพ่ือเสนอ ผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี 1 พิจารณาในระดับเขตสุขภาพต่อไป  
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

6.3  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ       
       เรื่องที่ 1 แจ้งการประชุมชี้แจงมาตรการเตรียมความพร้อมเพ่ือป้องกันควบคุมโรค

โควิด-19 ก่อนเปิดเทอม ของสถานศึกษาในจังหวัดลำพูน  ซึ่งทางกรมอนามัยได้ดำเนินการจัดทำมาตรการ และ
จะแจ้งให้จังหวัดทราบอีกครั้ง 

ประธาน  ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน กำหนดจะเชิญหน่วยงานในสังกัด ทั้งภาครัฐและเอกชน ประชุมชี้แจง
มาตรการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม ในเดือนมิถุนายน 2563  และในส่วนสาธารณสุข ขอความร่วมมือ
ผู้บริหารพ้ืนที่ ให้มีการประชุมวางแผนการจัดเตรียมเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด-19  เช่น เจลแอลกอฮอล์ 
และหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ให้เพียงพอและพอใช้ 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 



 
 

 

6.4  กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ  
       เรื่องที่ 1  การเฝ้าระวังในกลุ่มเสี่ยง  พ้ืนที่เสี่ยง COVID-19 สรุปสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของโรค COVID-19  จังหวัดลำพูน  ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม – 22 พฤษภาคม 2563  ยังไม่พบ
ผู้ป่วยยืนยัน  พบผู้ป่วย confirmed จำนวน 2 ราย  รายที่1 เดินทางกลับจากอินโดนีเชีย Hish risk  1 ราย  /   
รายที่ 2 กลับจากเชียงใหม่ Hish risk จำนวน  10 ราย   / ผู้ป่วย contact รายที่ 3  contact รายที่ 2 Hish risk 
12 ราย และ ผู้ป่วย contact รายที่ 4  contact รายที่ 3 Hish risk 18 ราย และให้แต่ละจังหวัดดำเนินการ
เป้าหมาย Sentinel surveillance แยกรายอำเภอ ในกลุ่มเป้าหมาย ผู้ต้องขังและกลุ่มอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัดพิจารณา และกรมอนามัย ขอความร่วมมือ ร่วมใจ ใช้ App ไทยชนะ แพลตฟอร์มเช็คอินเข้าออก
ห้างมาตรการเฟส2  และ App Thai STOP COVID  รับรองร้านค้าปลอดโรคโควิด -19 รายละเอียดตามเอกสาร
หมายเลข 3 
          เรื่องที่ 2   สรุปสถานการณ์ โรคติดต่อนำโดยยุงลาย (โรคไข้เลือดออก) ปี 2563 
จังหวัดลำพูน  ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม  2563  พบผู้ป่วยไข้เลือดออก  จำนวน 26 ราย อัตราป่วย 6.41 
ต่อแสนประชากร  ไม่พบเสียชีวิต  กระจายใน 6 อำเภอ คือ อำเภอเมืองลำพูน 4.77 (7 ราย) อำเภอแม่ทา 
15.38 (6 ราย) อำเภอบ้านโฮ่ง 15.00 (6 ราย) อำเภอลี้ 7.1 (5 ราย) อำเภอบ้านธิ 5.67 (1 ราย) และอำเภอ
เวียงหนองล่อง 5.75 (1 ราย)  ขอให้เฝ้าระวังหมู่บ้านที่มีพ้ืนที่เสี่ยงการระบาดต่อเนื่อง รายละเอียดตามเอกสาร
หมายเลข 4 ดังนี้ 
    แนวทางการส่งตัวอย่างตรวจเพ่ือหาสารพันธุกรรมไวรัสชิคุนกุนยา (RT-PCR)  
จังหวัดจะสนับสนุนงบประมาณส่งตรวจทั้งจังหวัด จำนวน 15 ราย โดยใช้งบประมาณของสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดลำพูน แต่ต้องเป็นผู้ป่วยรายแรกของหมู่บ้านที่เกิดโรค และให้ดำเนินการตามข้ันตอน คือ เมื่อพบผู้ป่วยสงสัย
โรคชิคุนกุนยารายแรกของหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่ระบาด ส่งแบบสอบสวนโรคเฉพาะรายมาที่ กลุ่มงานควบคุมโรค 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน พิจารณาเคส หากอาการเข้าข่าย 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน จะแจ้งไปยังโรงพยาบาลที่จะส่งตรวจ ให้โรงพยาบาลดำเนินการเก็บตัวอย่าง
นำส่งตรวจเอง โดยในหนังสือนำส่ง ให้ระบุว่าเบิกค่าใช้จ่ายจากงบประมาณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ปี 
2563 และโรงพยาบาลส่งสำเนาหนังสือนำส่ง พร้อมใบสอบสวนโรค ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน เพ่ือให้
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูนเบิกจ่ายงบประมาณต่อไป  
 

    การดำเนินการควบคุมป้องกันโรค  นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน   
ได้มีข้อสั่งการ ให้แก่ พ้ืนที่ดังนี้  

1) ให้ดำเนินการสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และรายงานมายังใน
กลุ่มไลน์เตือนภัยไข้เลือดออก โดยมีแนวทางดังนี้ 

- พ้ืนที่เกิดโรค ให้รายงานการดำเนินการควบคุมโรคและผลการสำรวจ
ลูกน้ำยุงลายตามมาตรการควบคุมโรคเป็น one page 

- ให้ทุกอำเภอรายงานผลการสำรวจลูกน้ำยุงลาย(HI,CI)ภาพรวมอำเภอทุก
สัปดาห์ ตามแบบรายงาน 

2) ให้มีการสื่อสารความเสี่ยงไปยังประชาชนและภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่ อย่าง
ต่อเนื่องตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 

ประธาน ขอให้ผู้บริหารกำชับ รพสต. ให้ดูแลตรวจสอบข้อมูลรายชื่อผู้ป่วย ในหมู่บ้านที่มีผู้ป่วยรายแรก 
ของหมู่บ้าน หากพบผู้ป่วยสูงเกินมาตรฐานให้แจ้งที่ประชุม เพ่ือเฝ้าระวังไข้เลือดออก 



 
 

 

    เรื่องที่ 3 การรณรงค์ให้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ สำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยงปี 2563 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ได้รับจัดสรรวัคซีน สำหรับประชาชน กลุ่มเสี่ยง จำนวน 26,594 dose และ
กำหนดการรณรงค์ให้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มเสี่ยง  ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม - 31 สิงหาคม 2563  ขอเน้นย้ำให้
ทุกหน่วยบริการดำเนินการให้บริการในกลุ่มเสี่ยงให้ครบถ้วนตามเป้าหมายที่กำหนดด้วย รายละเอียดตามเอกสาร
หมายเลข 5 
 
มติที่ประชุม             รับทราบ 
 

6.5  กลุ่มงานนิติการ     ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 
6.6 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข      

            เรื่องที่ 1  ตัวชี้วัดงาน คบส. ปีงบประมาณ 2563 มีตัวชี้วัดสำคัญ 3 ประเด็น 
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 6 ดังนี้  

1) ตัวชี้วัดอาหารปลอดภัย โดยมีการจัดทำป้ายสื่อสารความปลอดภัยด้านอาหาร
ภายในโรงพยาบาล การใช้อาหารวัตถุดิบในการประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วยและตรวจสอบหาสารเคมีในพืชผัก
ผลไม้ที่นำมาบริโภคและขายในโรงพยาบาลรวมทั้งสารปนเปื้อนในอาหารอย่างสม่ำเสมอด้วย และมีการขึ้นป้ายตาม
เป้าหมายครบ 100 % 

2) ตัวชี้วัดคลินิกกัญชาทางการแพทย์ มีโรงพยาบาลที่เปิดให้บริการคลินิก
กัญชาทางแพทย์ จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ รพ.ลำพูน, รพ.ลี้, รพ.ป่าซาง, รพ.บ้านโฮ่ง, รพ.บ้านธิ, รพ.ทุ่งหัวช้าง, ส่วน
รพ. แม่ทา และรพ.เวียงหนองล่อง เปิดบริการเฉพาะคลินิกให้คำปรึกษา 

3) ตัวชี้วัด RDU ปี 2563 มีโรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์ ขั้น 1 ครบ 100 % ,
ผ่านเกณฑ์ขั้น 2 จำนวน 5 แห่ง, และผ่านเกณฑ์ขั้น 3 จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ รพ.แม่ทา เป้าหมายในปี 2563 
จะต้องผ่าน 20 % คือต้องผ่าน 2 แห่งขึ้นไป 

       เรื่องที่ 2  สรุปผลการดำเนินงาน logistic เพ่ือสนับสนุนการดำเนินงาน EOC
จังหวัดลำพูน การบริหารทรัพยากร ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข  7 
ดังนี้ 

1) วางแผนและวิเคราะห์ความเสี่ยงการสำรองจัดเตรียมยาและเวชภัณฑ์เพ่ือ
สนับสนุนพื้นที่เสี่ยง (ต่อการติดเชื้อ/พบผู้ติดเชื้อ)                                         

2) จัดทำแผนสำรองและแผนการสนับสนุนเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ เช่น PPE, 
Surgical mask, N95,  Alcohol 70%, Alcohol 95%, Thermoscan ฯลฯ 

3) รับเข้าคลัง กระจาย ดูแล กำกับและจัดส่งเวชภัณฑ์ ตามแผนการสนับสนุนและ
ความเหมาะสม 

4) จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอผู้บัญชาการเหตุการณ์ 
5) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย  

 

       เรื่องที่ 3  แจ้งสถานการณ์ให้โรงพยาบาลมีการการเตรียมพร้อมด้านเวชภัณฑ์    
เช่น หน้ากากอนามัย เพ่ือใช้ในสถานการณ์โรค COVID-19  เนื่องจากในอนาคตกระทรวงสาธารณสุข อาจจะไม่
สนับสนุนหน้ากากอนามัยให้แก่โรงพยาบาล รวมถึงกระทรวงพาณิชย์ อาจจะยกเลิกให้หน้ากากอนามัย เป็นสินค้า
ควบคุม อาจจะส่งผลกระทบทำให้ราคาอาจจะสูงขึ้นได ้ 



 
 

 

ประธาน   ขอให้ทุกแห่งพิจารณาวางแผนการจัดสรรงบประมาณในการจัดชื้อเวชภัณฑ์ เช่น หน้ากากอนามัย     
ไว้ใช้ในหน่วยบริการ และขอให้มีการใช้หน้ากากอนามัย Surgical mask อย่างประหยัด หรือควรหาวิธีการ Reuse    
นำกลับมาใช้ใหม่หลายๆ ครั้งมากข้ึน  
 
มติที่ประชุม             รับทราบ     
 

6.7  กลุ่มงานประกันสุขภาพ                                              
  เรื่องที่ 1 การใช้จ่ายเงินกองทุนสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ (กองทุนสุขภาพตำบล)  

จังหวัดลำพูน  ปีงบประมาณ 2563 สรุปข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 พบว่ามีข้อมูลการใช้จ่าย
เงินกองทุนสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่   ภาพรวมทั้งจังหวัดแยกรายอำเภอ คิดเป็นร้อยละค่าเฉลี่ย 45.63     
ทั้งนี้ ไม่ควรเหลือเงินคงเหลือเกิน 10 % ของเงินกองทุนสุขภาพระดับท้องถิ่น จึงขอให้เร่งดำเนินการใช้จ่ายเงินตาม
แผนโดยเฉพาะอำเภอบ้านธิและอำเภอเมืองลำพูน (ควบคุม กำกับ และประสานงาน) รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 8 
 
มติที่ประชุม             รับทราบ 
 

6.8  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ      
           เรื่องที่ 1 รายงานการสมัครสมาชิก ฌกส. อสม. แห่งประเทศไทย ของจังหวัดลำพูน  
ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2563  มี อสม. ทั้งหมด  10,880  คน  สมัครเป็นสมาชิก ฌกส.แห่งประเทศไทย
จำนวน 7,888 คน คิดเป็นร้อยละ 72.50  เป้าหมายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 พบว่า การสมัครสมาชิก ฌกส. ของอำเภอ
ทุ่งหัวช้าง ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด ขอให้แจ้งประชาสัมพันธ์เน้นย้ำ อสม.พ้ืนที่ ให้สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิก ฌกส.แห่ง
ประเทศไทยด้วย รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 9 
 

                    เรื่องที่  2  ความก้าวหน้าของการดำเนินงานอสม. เคาะประตูบ้าน จังหวัดลำพูน
เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสปสช.เขตสุขภาพที่ 1 ได้จัดสวัสดิการและการช่วยเหลือเยียวยา อสม. ตามสิทธิ
และสวัสดิการสำหรับ อสม. โดยมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของอสม.หมอประจำบ้านให้      
ทุกอำเภอ ในการเฝ้าระวังโรคโควิด -19 ในชุมชน ตามจำนวนของ อสม. และกลุ่มงานฯ ได้ทำหนังสือแจ้งให้ทุกแห่ง
ทราบแล้ว ขอให้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 
 

 เรื่องท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ  2563  กระทรวง
สาธารณสุข มีการขับเคลื่อนและกำหนดการออกประเมินคุณภาพ HA คุณภาพ ของจังหวัดลำพูน พบว่า โรงพยาบาล
เวียงหนองล่องที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน HA  ซึ่งทางโรงพยาบาลเวียงหนองล่องจะขอรับการประเมินอีกครั้ง ในเดือน
มิถุนายน  2563 ขอให้มีการปรับระบบบำบัดน้ำเสีย และมีการดำเนินงานระบบซับพลาย คือ จะต้องปรับปรุงโครงสร้าง       
ให้เป็นตามที่กำหนด  
 เรื่องที่ 4 งบสนับสนุนการดำเนินงาน พชอ. ระดับพ้ืนที่  โดยมีงบประมาณสป.ประเภท
งบดำเนินงานให้ทุกอำเภอ ๆ ละ  20,000 บาท /งบอุดหนุนทั่วไป อำเภอละ 10,000 บาท และงบดำเนินงาน 
อำเภอละ 5,000 บาท สำหรับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในขับเคลื่อนเกี่ยวกับกิจกรรมการป้องกันควบคุมหรือ      
เฝ้าระวังโรคโควิด-19 ระดับพ้ืนที่  ขอให้อำเภอที่ยังไม่มีการเบิกจ่ายเงินเร่งดำเนินการให้เสร็จสิ้นตามกำหนด 
(ยกเว้นค่าวัสดุ) ดำเนินการเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 15 กรกฎาคม  2563  ส่วนงบสสส. ปีงบประมาณ 2563 - 
2564  ของโครงการ พชอ. ระดับพ้ืนที่ จะมีงบสนับสนุนการดำเนินงานในการขับเคลื่อนระดับจังหวัดๆละ 17,000 บาท 
และสำหรับทุกอำเภอๆละ 60,000 บาท  โดยให้ดำเนินการถึงเดือนกันยายน  2564 



 
 

 

เรื่องที่ 5 แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาวหรือกิจกรรม
เกี่ยวกับการประกวดรพ.สต. ในปีงบประมาณ 2563 ขอให้เลื่อนการประเมินรพ.สต. ติดดาว ไปก่อนจนกว่า
สถานการณ์จะปกต ิ

เรื่องที่ 6 การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว จังหวัดลำพูน  ครั้งที่ 4 ในเดือน
มิถุนายน 2563 ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ขอเลื่อนกำหนดการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว 
จังหวัดลำพูนออกไปก่อน 
 

ประธาน  ขอให้แชร์คลิปสถานการณ์โรคโควิด-19 จังหวัดลำพูนในกลุ่มไลน์ กวป. ทุกวัน และให้ร่วมแชร์แสดง
ความคิดเห็น อย่างน้อย 550 คน/วัน ข้อสำคัญขอให้คลิก จังหวัดลำพูนด้วย 
 

                   เรื่องที่ 7  แจ้งกิจกรรมจิตอาสา จังหวัดลำพูน  วันที่ 3  มิถุนายน  2563  ซึ่งเป็นวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  ซึ่งทางสำนักงานจังหวัดลำพูน ได้
จัดกิจกรรมจิตอาสา จังหวัดลำพูน เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ ดังนี้ 

1) ในวันที่ 3 มิถุนายน 2563  จัดกิจกรรมการปลูกป่า ณ ดอยขะม้อ ตำบลมะเขือแจ้  
อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน  โดยจะเริ่มกิจกรรมในเวลา 15.30 น.  

2) ในวันที่  9  มิถุนายน  2563   ให้เน้นจัดกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณอาคาร
และสิ่งแวดล้อมสถานพยาบาล  โดยจะทำความสะอาดโรงพยาบาลลำพูน  สาขาเวียงยอง  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง 
จังหวัดลำพูน ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูนได้ดำเนินการประสานงานโรงพยาบาลลำพูน (นายแพทย์โภคิน  
ศักรินทร์กุล) เรียบร้อยแล้ว  และจะทำหนังสือแจ้งขอความร่วมมือทุกหน่วยงานในการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวต่อไป 
   
มติที่ประชุม             รับทราบ 
 

6.9  กลุ่มงานทันตสาธารณสุข       
       เรื่องที่ 1 แจ้งแนวทางปฏิบัติการรักษาทางทันตกรรม ในสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรค COVID-19  ของกระทรวงสาธารณสุข  ตามที่จังหวัดได้ทำหนังสือแจ้งให้หน่วยบริการทุกแห่ง 
ให้บริการรักษาทันตกรรมตามแนวทางการจัดบริการทันตกรรมในหน่วยบริการจังหวัดลำพูนแล้วนั้น เนื่องจาก
สถานการณ์ได้คลี่คลายลง  ทางกระทรวงสาธารณสุข ได้มีมติปรับเปลี่ยนมาตรการให้หน่วยบริการทุกแห่ง ให้บริการ 
การรักษาตามศักยภาพของหน่วยบริการ  สามารถเปิดบริการได้ แต่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานหรือในดุลยพินิจของทันตแพทย์  ในการให้บริการที่เกี่ยวกับการจัดทำทันตกรรมที่เป็นลักษณะวงฝอย เช่น
การขุดหินปูน  การอุดฟัน และให้มีการปรับห้องทันตกรรม โดยมีการคัดกรองผู้ป่วย  จัดห้องทันตกรรมผู้ป่วยทั่วไป
ให้จัดระบบการระบายของอากาศ  หากหน่วยบริการใดมีความประสงค์จะปรับห้องบริการ ให้ติดต่อเขตสุขภาพที่ 1 
เพ่ือรองรับการระบาดของโรค COVID-19  ต่อไป 
 
มติที่ประชุม             รับทราบ 
 

6.10 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล     

         เรื่องที่ 1 แจ้งหลักเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการ เพ่ือดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล /ผู้อำนวยการสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ และแนวทางการบริหารตำแหน่ง 
ทั้งนี้ ให้จังหวัดดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีการรับย้าย/เลื่อน  และประกาศรับสมัครโดยใช้หลักเกณฑ์การคัดเลือก
ตามแนวทางการบริหารตำแหน่ง เดิม ผู้สมัครมีคุณสมบัติจะต้องดำรงตำแหน่ง จพ.สาธารณสุขอาวุโส เท่านั้น และ



 
 

 

จะต้องมีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชามอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ทางการบริหารไม่ต่ำกว่าหัวหน้ากลุ่มงานมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 1 ปี และปฏิบัติหน้าที่ในรพ.สต.สอน.เฉลิมพระเกียรติ  สสอ.  สสจ. ไม่น้อยกว่า 1 ปี  ได้ยกเลิกและ
กำหนดหลักเกณฑ์เก่า โดยให้มีคุณสมบัติดำรงตำแหน่ง จพ.สาธารณสุข และ นวก. สาธารณสุข แต่ต้องมีคำสั่ง
ปฏิบัติหน้าที่ทางการบริหารไม่ต่ำกว่าหัวหน้ากลุ่มงานและแนบคำสั่งปฏิบัติงานในตำแหน่งหัวหน้างาน  รายละเอียด
ตามเอกสารหมายเลข 10 

 
มติที่ประชุม             รับทราบ 
 

6.11 กลุ่มงานอนามัยส่ิงแวดล้อมและอาชีวอนามัย        
        เรื่องที่ 1  ผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันโรค covid - 19 ของสถาน

ประกอบการในจังหวัดลำพูน โดยการสำรวจมาตรฐานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมตาม APP Thai stop covid -19 
ออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้ 
 ระยะที ่1  มาตรฐานความสะอาดปลอดภัยได้ดำเนินการแล้ว 
 ระยะที ่2 มาตรฐานการป้องกันโรคและคำแนะนำของทางราชการ 

1) กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิตในโรงแรม ท่าอากาศยาน ร้านอาหาร  
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ร้านค้าปลิก-ส่ง  และร้านเสริมสวย 

2) กิจกรรมด้านการออกกำลังกายและดูแลสุขภาพ 

สามารถเข้าไปร่วมเป็นผู้ประกอบการในโครงการ Thai Stop COVID - 19 และประเมิน
รับรองตนเองตามแบบประเภทและพิมพ์ชื่อ  ติดไว้ที่หน้าร้านสถานประกอบการได้ ซึ่งทางศูนย์อนามัยที่  1 
เชียงใหม่ จะรวบรวมข้อมูลทุกวันอังคาร เวลา 12.00 น. ส่งให้ EOC เขตสุขภาพที่ 1 ตามหนังสือที่จังหวัดได้แจ้ง
ให้ทุกหน่วยงานทราบแล้ว จึงขอความร่วมมือให้ประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในพ้ืนที่  สำรวจฐานข้อมูล         
สถานประกอบการต่างๆ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการและประเมินตนเอง ให้คำปรึกษา 
แนะนำ ติดตามพัฒนา ปรับปรุงความเสี่ยงต่าง ๆ ให้ได้ตามมาตรฐานป้องกันโรค covid-19  และให้พิมพ์            
ใบประกาศรับรองตนเอง ติดหน้าสถานประกอบการได้  รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 11 
 

นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน  ขอให้หน่วยงานตรวจสอบข้อมูล ร่วมกับท้องถิ่นและอบต. พ้ืนที่   
 
มติที่ประชุม             รับทราบ 

 
6.12 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ   
        เรื่องที่ 1 แจ้งผลการบริหารจัดการระบบข้อมูลโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

จังหวัดลำพูน  โดยการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน และ/หรือโรคความดันโลหิตสูง พบอัตราการป่วย 
ของโรคเบาหวานจังหวัดลำพูน ในระดับประเทศ ร้อยละ 63.92 ระดับเขตสุขภาพที่ 1 ร้อยละ 57.76 และระดับจังหวัด 
ร้อยละ 64.83 พบอัตราการ กลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวานสูงสุดที่อำเภอแม่ทา รองลงมา คือ อำเภอบ้านธิ อัตรา
การป่วย 91.50 และ 90.14 ตามลำดับ และโรคความดันโลหิตสูง ในระดับประเทศร้อยละ 93.98 ระดับเขต
สุขภาพที่ 1 ร้อยละ 94.74 และระดับจังหวัดร้อยละ 95.00 พบอัตราการป่วยสูงสูงสุดที่อำเภอแม่ทา รองลงมา
คืออำเภอบ้านโฮ่ง  อัตราการป่วย 97.60 และ 96.06 ตามลำดับ โดยได้มีการคัดกรองโรคเบาหวาน และโรค
ความดันโลหิตสูง  ในประชากรกลุ่มอายุ 35  ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 92.29 และ 81.85  และมีผู้ป่วยขึ้น
ทะเบียนรักษาโรคดังกล่าวสูงสุดที่อำเภอทุ่งหัวช้าง คิดเป็นร้อยละ94.59 และ 90.36  พบอัตราต่อแสนกลุ่มป่วย



 
 

 

รายใหม่โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง สูงสุดที่อำเภอเวียงหนองล่อง ขอให้ผู้รับผิดชอบหน่วยบริการทุกแห่ง
ดำเนินการตามกระบวนการตรวจติดตามและปรับพฤติกรรมตามแนวทางการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563   
ให้บูรณาการแผนงาน/โครงการ เพ่ือวางแผนการดำเนินกิจกรรมคัดกรองตามแนวทางมาตรฐานในประชากร ดังนี้ 

กลุ่มปกติ  ให้คำแนะนำเพ่ือการดูแลและลดปัจจัยเสี่ยง ตรวจซ้ำทุกปี 
กลุ่มเสี่ยง  ปรับพฤติกรรม 3 อ. 2 ส. 3 – 6 เดือน แล้วติดตามตรวจซ้ำ 
กลุ่มสงสัยป่วยDM ตรวจติดตามภายใน 6 เดือน 
กลุ่มสงสัยป่วยHT  ตรวจติดตาม Home BP ภายใน 4 เดือนและหรือส่งพบแพทย์ ตามระดับ BP 

การดำเนินงานพัฒนาบุคลากรในหน่วยบริการ 
- ชี้แจงทำความเข้าใจเกณฑ์เพ่ือวางแผนดำเนินงานตามกรอบเวลา 
- พัฒนาความรู้เจ้าหน้าที่เพ่ือใช้การสนทนาเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจ 
- พัฒนา NCD Clinic Plus ให้อยู่ในระดับดีขึ้นไปทุกแห่ง 

 

ประธาน ขอให้ผู้รับผิดชอบของอำเภอเวียงหนองล่องตรวจสอบข้อมูลการป่วยในพื้นที่อีกครั้ง 
 
มติที่ประชุม             รับทราบ 
 

6.13  กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก             
         เรื่องที่ 1 แจ้ง ร่าง ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แนวทางการให้บริการ 

การแพทย์แผนไทย ในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ เพ่ือป้องกันควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ 
โรคโควิด 19 โดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กำหนดแนวทางสำหรับสถานบริการสาธารณสุข
ดำเนินการเรื่องการคัดกรอง/ลงทะเบียน/นัดหมาย และการบันทึกข้อมูล ,ด้านการบริการ เกี่ยวกับอุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้ , ด้านการดูแลความสะอาด สำหรับผู้ให้บริการและผู้รับบริการ  รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 13 
 
มติที่ประชุม             รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 7     เรื่องสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด    
              เรื่องที่ 1 แจ้งสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด ขอเชิญชวน
เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ผ่านระบบธนาคารกรุงไทย ATM  ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป สามารถ
สอบเพ่ิมเติมที่สหกรณโ์ทร 053-093788 / 053-093656 หรอืแอดไลน์ @448ejycu  
 
มติที่ประชุม             รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา   เวลา 16.30  น.  
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