
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
ครั้งที ่6/ 2563 ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 

วันอังคารที ่ 30 มิถุนายน  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 
5.  นายธวชัชัย             ฉันทวุฒินันท์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าซาง   
6.  น.ส. วภิาพรรณ       หมื่นมา   (แทน) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านโฮ่ง  
7.  นายเผ่าพงศ์       สุนทร   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลี้  
8.  นายสันติ            วงศ์ฝั้น   รก.ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ทา  
9. นางสมสกุล        เกียรติอนันต์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านธิ  
๑0.นายสัจพจน์       เกตุวัฒนาธร  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง  
๑1.นางสาวมัลลิกา  โมกขะสมิต  รก. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงหนองล่อง  
๑2.นายเนตร          พงษ์ตุ้ย   สาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูน  
๑3.นายศรีพรหม      กาสกูล   สาธารณสุขอำเภอป่าซาง  
๑4.นายสังวรณ์        ศรีวิชัย   สาธารณสุขอำเภอบ้านธิ  
๑5.นายธวชัชัย     รัตนไพบูลย์วิทย์  สาธารณสุขอำเภอทุ่งหัวช้าง  
๑6.นายโรม            ชนะเดช   สาธารณสุขอำเภอเวียงหนองล่อง  
๑7.นายวันชัย         รัตนพรม  สาธารณสุขอำเภอบ้านโฮ่ง  
๑8.นายโยธิน          จันทร์ทิพย์  สาธารณสุขอำเภอลี้  
19.นายวิเชียร       ปิงชัย   รก.สาธารณสุขอำเภอแม่ทา   
20.นายสุธิต  คุณประดิษฐิ์       (แทน)หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิรพ.ลำพูน 
21.นางณัฐดา  วิเศษสรรค์  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 
22.นางบุษบา  อนุศักดิ์    หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
23.นางพวงผกา  สุริวรรณ    หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
24.นางอินทริยา  อินทพันธุ์  หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ    
25.นายธาน ี  ศรีวงค์วรรณ์  หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
26.นางบุญทิน  จิตร์สะบาย  หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
27.นางสาวฐิติกมล  จันทะระ  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
28.ส.ต.ต.วิชฌ์พล พรมสวัสด์ิ  หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ 
29.นายเกรียงไกร ยังฉิม   หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยฯ 
30.นายปิยะดนัย สุธีพงศ์พันธ์      หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข   
31.นางพัชรี  วีรพันธุ์   (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ    
32.น.ส.ศรีสังวาลย ์ ศรีทรายคำ  (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ 
33.นางพิมภาวรรณ  เขยะตา   รก.หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ                                                                                                           



 
 

 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวอรพินธ์ ใจสุนทร   รก.นวก.สาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านส่งเสริมพัฒนา 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. น.ส.จุทามาศ            สมชาติ   นายแพทย์เชี่ยวชาญ รพ.ลำพูน 
2. นายมนตรี  อินแสง   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
3. นายสาธิต   เจริญพงษ์  เภสัชกรชำนาญการ   
4. นายณรงค์เดช  นันตาเวียง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
5. นางสุวิมล  ทิพย์ชมภู  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
6. นางสุรางค์               หมืน่กัณฑ์                   นักวชิาการสาธารณสุขชำนาญการ  
7. นางสาวกาญจนา ศรีไว   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
8. นางกรรณิกา          มะโนวรณ์               เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 
9. นางพรนิพา              ท้วมผึ้ง                      เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 
10.นายพงศกร             ตันติวรางกูร                นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
11.นายณรงค์ฤทธิ์         สายมณี                      นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
12.นางบัณฑิตา            ศรวีิชัย                       นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
13.นายยงยุทธ             ปิ่นสกุล                      นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
14.นางสมพิศ              อ่ินอ้าย                       นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
15.นายกฤษฏา            ญาณะพันธ์                  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
       
เริ่มประชุม  เวลา 13.30 น. 
 
ระเบียบวาระพิเศษ     ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
   เรื่องท่ี 1 แจ้งวันหยุดราชการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563  
วันที่ 7 กรกฎาคม 2563   เป็นวันหยุดชดเชยวันเข้าพรรษา  
 

เรื่องที่ 2  แจ้งกำหนดการจัดกิจกรรมหนว่ยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนน ี
(พอ.สว.) จังหวัดลำพูน  ประจำเดือนกรกฎาคม 2563  ปีงบประมาณ 2563   ดังนี ้
   ครั้งที่ 5 เพ่ือเทิดพระเกียรติ แดส่มเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 4 กรกฎาคม ของ
ทุกปี จังหวัดลำพูนกำหนดจัดกิจกรรมออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ณ 
โรงเรียนวัดหนองยวง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองยวง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน  
   ครั้งที่ 6 เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  เนื่องใน
โอกาสวันคล้ายวันสวรรคต วันที่ 18 กรกฎาคมของทุกปี จังหวัดลำพูนกำหนดจัดกิจกรรมออกหน่วยแพทย์อาสา
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดลำพูน  ณ โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ หมู่ที่1  ตำบลทาแม่ลอบ 
อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ซึ่งทั้ง 2 กิจกรรม ตรงกับวันเสาร์ เป็นวันหยุดราชการ ทางจังหวัดลำพูนจึงขอให้
ข้าราชการ, เจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร พอ.สว.จังหวัดลำพูน เข้าร่วมกิจกรรมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตามวันและ
เวลาที่กำหนดด้วย 



 
 

 

เรื่องที่ 3 ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ของ คป.สอ.เวียงหนองล่อง ที่เป็นพ้ืนที่ตัวแทนรับการตรวจ 
ราชการและนิเทศงาน  ของเขตสุขภาพที่1 รอบที่2 ประจำปีงบประมาณ 2563 จังหวัดลำพูน และได้ร่วมส่งโครงการ
ฮักเวียงหนองล่อง และขอขอบคุณผู้บริหารหน่วยงานที่ร่วมเป็นคณะกรรมการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ เพ่ือบรรจุเป็น
ข้าราชการ รอบที่1 จังหวัดลำพูน 
 
มติที่ประชุม    รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5 ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563                    

ฝ่ายเลขาฯ ได้นำขึ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์ www.lamphunhealth.go.th เรียบร้อยแล้ว
ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน ๒๕๖3 

 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5 ประจำเดือนพฤษภาคม 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  การรับเงินบริจาคจากบริษัท และนำเข้าบัญชีกองทุนของรพ. ตาม
ระเบียบและมีแนวทางปฏิบัติ  3 ประเด็น ดังนี้ 

1. สามารถรับเงินบริจาค เข้าบัญชีโรงพยาบาลได้ตามคำสั่งและระเบียบ 
2. การรับเงินบริจาค ขอให้ถือปฏิบัติตามระเบียบการใช้เงินบริจาคของหน่วย

บริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ. 2561 
3. การรับเงินบริจาค ว่าด้วยการเรี่ยไร โดยการจัดกิจกรรม เช่นการวิ่งมาราธอน 

จะต้องขออนุญาตและมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ จากผู้ว่าราชการจังหวัดก่อนทุกครั้ง 
ซึ่งทั้ง 3 ประเด็น จะต้องเป็นการรับบริจาคเงินที่ถูกต้องตามระเบียบ โดยไม่ได้ร้อง

ขอจากรพ. จึงขอให้ทุกแห่งถือปฏิบัติตามระเบียบด้วย  



 
 

 

เรื่องท่ี 2  การทุจริตการเงินของเจ้าหน้าที่ ขอให้หน่วยงานมีการป้องกันอย่างรัดกุม 
ขอให้จังหวัดหรือนิติกรจังหวัดตรวจสอบ หากเกิดปัญหาขึ้น ทางหน่วยงานจะต้องร่วมกันรับผิดชอบ 20 % จึง
ขอให้ตรวจสอบข้อมูลเลขที่บัญชีของตนเอง และให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ อย่างน้อย จำนวน 3 คน เพ่ือป้องกัน
การทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 

เรื่องท่ี 3  ขอให้เพ่ิมเรื่องแจ้งในวาระการประชุมกวป. ดังนี้ 
1. ความก้าวหน้าของ Service Plan จังหวัดลำพูน  
2. ความก้าวหน้าของบุคลาการ จังหวัดลำพูน 
3. คณะกรรมการ การจัดการด้านการเงินการคลัง จังหวัดลำพูน 
4. คณะกรรมการ การพัฒนาคุณภาพ จังหวัดลำพูน 

 

ประธาน  ขอให้หน่วยงานมีการประชุมมาก่อน ส่วนการเงินการคลัง เป็นเรื่องของกฎหมายไม่เหมาะกับเวที
การประชุม กวป.นี้  จะขอรับพิจารณาเป็นประเด็นไว้ก่อน และจะมีการจัดประชุมเพ่ือหาทางออกร่วมกันอีกครั้ง     
  
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 29 มิถุนายน 2563  ของจังหวัดลำพูน งบประมาณที่ ได้รับการจัดสรร จำนวน 
71,639,957.29 บาท มีการเบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ 82.88 เป้าหมายการเบิกจ่ายเงิน ณ ไตรมาส 3 กำหนดไว้ 
ร้อยละ 77 ซึ่งผลการเบิกจ่ายในภาพรวมของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูนเกินเป้าหมาย รายละเอียดตาม
เอกสารหมายเลข 1 ดังนี้ 

- งบดำเนินงาน งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน 54,945,535.00 บาท 
เบิกจ่ายไปแล้ว จำนวน 46,331,444.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 84.32 คงเหลือรอเบิกจ่าย จำนวน 
8,614,090.90 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.68  เป้าหมายการเบิกจ่ายเงิน ณ ไตรมาส 3 มากกว่า 80 % ขอให้
เร่งรัดการเบิกจ่ายตามแผนงานโครงการให้แล้วเสร็จภายในวันที ่31 กรกฎาคม 2563 

 

- งบลงทุน งบประมาณที่ ได้รับการจัดสรร จำนวน 7,546,600.00 บาท 
เบิกจ่ายไปแล้ว  5,768,891.00  บาท  คิดเป็นร้อยละ 76.74 คงเหลือรอการเบิกจ่าย 1,777,709.00 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 23.56  เป้าหมายการเบิกจ่ายเงิน ณ ไตรมาส 3 มากกว่า 65 % อยู่ระหว่างดำเนินการ 2 รายการ   
(เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า/บ้านพักข้าราชการ รพ.สต.ก้อ) ขอให้เร่งดำเนินการตามแผนที่ขอ  

ประธาน  งบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขอให้รพ.สต.เร่งดำเนินการทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างกับบริษัท  
  รับเหมา โดยผ่าน สสอ.ให้แล้วเสร็จครบตามแผนที่ขอ  



 
 

 

- เงินอุดหนุน งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน 1,168,059.00 บาท
เบิกจ่ายไปแล้วจำนวน  42,000.00  บาท  คิดเป็นร้อยละ 3.60 คงเหลือรอการเบิกจ่าย 1,126,059.00 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 96.40  ขอให้เร่งรัดดำเนินการตามโครงการให้แล้วเสร็จทันเวลาที่กำหนด ดังนี้ 
 (1) โครงการพยาธิใบไม้ตับ   จำนวน  1,106,559.00  บาท  
 (2) เงินอุดหนุนโครงการหลวง  จำนวน      8,000.00  บาท 
 (3) การควบคุมโรคหนอนพยาธิ   จำนวน      11,500.00  บาท             

- ผลการเบิ กจ่ ายเงินงบกลาง สำหรับ โรค COVID–19 ได้ รับการจัดสรร
งบประมาณ จำนวน 7,979,763.29 บาท  มีการเบิกจ่ายไปแล้ว จำนวน 7,233,786.54 บาท คิดเป็นร้อยละ 
90.65  คงเหลือรอการเบิก จำนวน 745,976.75 บาท  คิดเป็นร้อยละ 9.35  ขอให้ทุกแห่งเร่งดำเนินการจัดส่ง
เอกสารเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง อสม.และค่าตอบแทนโอที สสอ. เดือนมิถุนายน ภายในวันที่ 3 กรกฎาคม 2563  

 

- ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานย่อย เฉพาะที่เบิกจากระบบ GFMIS 
มีงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร จำนวน  2,400,000.00 บาท  เบิกจ่ายไปแล้ว จำนวน 1,508,096.31 บาท คิด
เป็นร้อยละ 62.84  คงเหลือ จำนวน 891,903.69 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.16 ขอให้ส่งเอกสารการเบิกจ่ายไม่
เกินเดือนถัดไป 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
            

6.2  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข      
                  เรื่องที่ 1  สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 จังหวัดลำพูน ท่านผู้ตรวจราชการได้ให้ข้อสรุป ดังนี้ 
ข้อเสนอแนะ 
ชวนคิด ออกแบบรูปแบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ มีข้ันตอน โดยใช้กระบวนการ ADLI 

proach แนวทาง 
Deploy การถ่ายทอดการนำแนวทางไปปฏิบัติ 
Learning เรียนรู้ 
Integration การบูรณาการแนวทาง 

สำหรับงบกองทุนสุขภาพตำบล ขอให้เน้นพัฒนาการเด็ก ให้มีการดำเนินงานเป็นรูปธรรม 
การใช้คู่มือ DSPM เน้นให้พ่อแม่ใช้ 
 

รพ.ทุ่งหัวช้าง ขอชี้แจง พบว่าในพ้ืนที่มีเด็กแรกเกิดดื่มนมแม่อย่างเดียวเกิน 6 เดือน โดยไม่ทานอาหารเสริม จึง
ขอให้กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ออกให้บริการออกเยี่ยมบ้านในกลุ่มเด็กเตี้ยร่วมกับหน่วยงานพ้ืนที่ 

 

ประธาน ให้ผู้รับผิดชอบกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและกลุ่มงานประกันสุขภาพ ร่วมตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับ    
                พัฒนาการเด็ก เพ่ือประสานการพัฒนาการเด็กเตี้ยในพ้ืนที่ 
ประเด็นตรวจสอบภายใน  การเงิน ควรบูรณาการ/เชื่อมโยง การทำงานกับฝ่ายบัญชี เพ่ือลดความเสี่ยง 
 

ประเด็น TB  พบว่ามีอัตราการเสียชีวิตเพ่ิมขึ้น ให้ดำเนินการทบทวนกระบวนการทำงาน 
คุณภาพการคัดกรอง 

 

ประเด็น การฆ่าตัวตาย พบว่ามอัีตราการฆ่าตัวตายสูงกว่าปีที่ผ่านมา ให้หามาตรการแนวทางการป้องกัน
การฆ่าตัวตายให้มีการทบทวนเรื่องข้อมูล และเฝ้าระวังในกลุ่มผู้ป่วย NCD 



 
 

 

คปสอ.เวียงหนองล่อง 
ชื่นชม  รพ.มีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ 

มีการนำชุมชน เข้ามาเป็นส่วนร่วมในการทำงาน 
ประสิทธิภาพ โดยดูจากการดำเนินงาน CMI การเงินการคลัง 

ข้อเสนอแนะ 
การเปลี่ยนแนวคิด โดยใช้ข้อมูลมาประกอบการวางแผนแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
การจัดระบบบริการให้เหมาะสมกับบริบท 
พัฒนาคุณภาพบริการ ให้ได้มาตรฐาน ต้อง Focus งานให้ชัดเจน 

 

รพ.สต.วังผาง 
ชื่นชม  การจัดการขยะ การเชื่อมโยงการทำงานระดับจังหวัด สู่อำเภอและตำบล เห็นภาพชัดเจน 

การนำกองทุนตำบลมาใช้ในการส่งเสริมสุขภาพการทำงานด้านสาธารณสุขในพ้ืนที่ 
และการดูแลผู้สูงอายุ 

ข้อเสนอแนะ 
ประเด็นแม่และเด็ก การใช้คู่มือ DSPM ในพ่อและแม่เด็ก 
ไข้เลือดออก ให้มีการนำชุมชนเข้ามาร่วมทำงานด้วยกัน 

 

เรื่องท่ี 2 แจ้งความก้าวหน้างบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
การเตรียมความพร้อมบริหารจัดการงบประมาณงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ได้รับแจ้ง  (ร่าง) พรบ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2564  (งบลงทุน) แหล่งเงิน งบประมาณรายจ่ายประจำปี แผนงานพ้ืนฐานและแผนงาน
ยุทธศาสตร์ จากกองบริหารการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข  ซึ่งจังหวัดลำพูน ได้รับงบประมาณรวมทั้งจังหวัด 
145,351,700 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

 

ร
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ทั้งนี้ (ร่าง) พรบ. งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  (งบลงทุน) ที่
ได้รับแจ้งนั้น ต้องผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร ก่อน อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยกองบริหารการ
สาธารณสุข จะแจ้งให้จังหวัดทราบต่อไป  



 
 

 

เพ่ือให้เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณงบลงทุน ปี 2564 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
และการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปตามแผนที่กำหนด ขอความร่วมมือให้สถานบริการทุกแห่ง เตรียมความพร้อมใน
ดำเนินการ ดังนี้  

รายการครุภัณฑ์ 
1) ให้เตรียมรายชื่อผู้ที่จะเป็นคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง   
- คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
- คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ พิจารณาผลพร้อมความเห็นต่อหัวหน้า   
  หน่วยงานของรัฐเพ่ือขอความเห็นชอบ 
- คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง 
- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
โดยงานพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน จะประสานรายละเอียดในทางปฏิบัติ 

ไปยัง รพ./สสอ.อีกครั้ง  
2) ให้จัดเตรียม (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ไว้  
 

รายการสิ่งก่อสร้าง 
1) ขอให้เตรียมความพร้อมด้านสถานที่ โดยที่ดินที่จะสร้างต้องมีกรรมสิทธิ์ที่ดิน เตรียม

พ้ืนที่สำหรับการก่อสร้าง  
2) เตรียมงบประมาณและการรื้อถอนสิ่งก่อสร้างเดิม เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

จะไม่ได้รับค่ารื้อถอนมาด้วย  
 

เรื่องท่ี 3 การจัดทำแผนงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดให้จังหวัดจัดทำแผนคำขอ

งบประมาณงบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพ่ือ
แก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

และในช่วงระยะเวลาถัดไป เป็นช่วงที่ต้องจัดทำแผนคำของบลงทุน ปีงบประมาณ 2565 
ดังนั้น เพ่ือให้การจัดทำแผนดังกล่าว  มีความเหมาะสม และตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ ไม่ซ้ำซ้อนกับ
แผนงบพรก.เงินกู้ 2563 และแผนงบค่าเสื่อม ปี 2564 และที่สำคัญ คือควรจะสอดคล้องกับแผนการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพของจังหวัด และเขตสุขภาพ  

จึงขอความร่วมมือให้โรงพยาบาล และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง ได้จัดทำแผน
คำงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยขอให้จัดส่งแผนคำขอ ปีงบประมาณ 2565 ภายในวันที่ 31 
กรกฎาคม 2563 ทั้งนี้ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ จะส่งหนังสือชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนฯ ให้ทุกแห่งทราบ
อีกครั้ง เมื่อจังหวัดได้รับแผนฯ จากทุกแห่งแล้ว จะได้รวบรวมและเชิญผู้บริหาร มาร่วมกันวางแผนในภาพรวมของ
จังหวัดต่อไป  
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

6.3  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ       
       เรื่องที่ 1  การดำเนินมาตรการเพ่ือเฝ้าระวังและป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 กรณี เปิดภาคเรียนของสถานศึกษาและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน 
ตามทีไ่ด้ส่งแบบประเมินตนเองสำหรับสถานศึกษา  ในการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 



 
 

 

ให้ทุกแห่งแล้ว (จำนวน 398 แห่ง) ขอให้ดำเนินการส่งให้จังหวัดตามมาตรการ จะมีการออกสุ่มประเมิน เน้นการ
เว้นระยะห่างระหว่างการเรียนและให้โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ หรือสลับปิด-เปิดการเรียน 
และเน้นการทำความสะอาดห้องเรียนที่ใช้เรียนร่วมกัน เช่นห้องเรียนคอมพิวเตอร์ และให้สวมหน้ากากอนามัยหรือ
หน้ากากผ้า ตามมาตรการที่แจ้ง 

สสอ.เมือง เสนอแนะให้รร.ติดป้ายสติ๊กเกอร์ที่หน้าห้องพักพยาบาล และเน้นย้ำให้นักเรียนใช้
โทรศัพท์ติดตัว และสแกนแอปพลิเคชั่น (Scan Application) 

 

สสอ.ป่าซาง  เสนอแนะหากพบเด็กมีอุณหภูมิสูงเกิน 5 คน  ขอให้รร.วิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน 
 
ประธาน การส่งแบบประเมิน ให้เป็นหน้าที่ของศึกษาธิการจังหวัด ส่วนสาธารณสุขให้เน้นเรื่องการ

คัดกรองรถรับ-ส่งนักเรียน หากพบว่าเด็กมีอุณหภูมิสูงเกิน 37.2 องศาเซลเซียส ให้พา
เด็กไปห้องพักห้องนักเรียนที่ทางรร.เตรียมไว้ แล้วให้วัดซ้ำอีกที หากพบว่าอุณหภูมิยังสูง
อยู่ให้พักการเข้าเรียน และให้ทุกรร. มีห้องพักนักเรียนเพ่ือให้ผู้ปกครองรับไปตรวจที่
หน่วยบริการ 

 

เรื่องท่ี 2  การขับเคลื่อนกิจกรรม ก้าวท้าใจ ต้านภัยโควิด 19 รอบ 2 เปิดรับ 
สมัคร ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป เริ่มสะสมแต้มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม –วันที่ 29 สิงหาคม 
2563 ประกาศผลและมอบรางวัลกันยายน 2563 โดยสามารถสมัครต่อได้โดยไม่ต้องสมัครใหม่ในกรณีที่ได้สมัคร
รอบ1 แล้ว และทางกลุ่มงานจะส่งรายละเอียดให้ทุกแห่งทราบในกลุ่มไลน์ กวป. อีกครั้ง 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

6.4  กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ  
       เรื่องท่ี 1 สถานการณ์โรควัณโรค จังหวัดลำพูน ขอให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทุกแห่ง 

ตรวจสอบข้อมูลผู้ป่วยที่รับการรักษาและหายแล้ว และให้ดำเนินการลบข้อมูลผู้ป่วยออกจากระบบด้วย ในส่วนของ
งบประมาณมีค่าตอบแทนสำหรับ อสม.เคาะประตูบ้านในการดูแลผู้ป่วย รายละ 1,000 บาท โดยให้หน่วยงาน
ดำเนินการจัดทำคำสั่งให้ อสม. ทั้งนีใ้ห้แล้วแต่การบริหารจัดการของแต่ละพ้ืนที่จัดทำ 
 

ประธาน   ขอให้มีการติดตามผลการรักษาของผู้ป่วยให้เข้มข้นมากขึ้น 
 

          เรื่องท่ี 2 สรุปสถานการณ์โรคติดต่อนำโดยยุงลาย (โรคไข้เลือดออก) จังหวัดลำพูน 
ปีงบประมาณ 2563  ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2563 พบผู้ป่วยไข้เลือดออก จำนวน 38 ราย อัตราป่วย 
9.36 ต่อแสนประชากร ไม่พบเสียชีวิต พบผู้ป่วยกระจายใน 4 อำเภอ พบอัตราป่วยสูงสุดคืออำเภอเวียงหนองล่อง 
160.88 (28 ราย)  อำเภอแม่ทา 71.77 (28 ราย) อำเภอบ้านโฮ่ง 47.49 (19 ราย) และอำเภอลี้  45.75 
(32 ราย) ตามลำดับ ขอให้เร่งดำเนินการควบคุมโรคและเฝ้าระวังหมู่บ้านที่มีพ้ืนที่เสี่ยงการระบาดอย่างต่อเนื่อง 
และผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เน้นย้ำให้ทุกอำเภอดำเนินการควบคุมโรคในพ้ืนที่ เสี่ยงอย่างเข้มข้น และเร่ง
ดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณ รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 4 ดังนี้ 
 

ประเด็นที่ค้นพบในพื้นที่และสิ่งที่ขอความร่วมมือดำเนินการ    



 
 

 

1. พื้นที่เสี่ยงเกิดโรค (5 ร) มีภาชนะและจุดน้ำขัง  บ่อน้ำตามบ้านเรือนที่ไม่มีฝาปิด  ยางรถยนต์ในสนาม
เด็กเล่นของโรงเรียน บ่อน้ำของหมู่บ้านที่ไม่มีทางระบาย 

2. ประชาชนในบางพ้ืนที่ เช่นประชาชนในพ้ืนที่ราบสูง ยังไม่เข้าใจในความเสี่ยงของการเกิดโรคติดต่อนำ
โดยยุงลาย 
ขอความร่วมมือ 

1. ผู้นำในทุกระดับสื่อสารไปยังประชาชนถึงความเสี่ยงในการเกิดโรคติดต่อนำโดยยุงลาย 
2. หน่วยงานและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เตรียมรับสถานการณ์การเกิดโรคในพ้ืนที่เกิดโรค ต้องเร่งรัดการ

สำรวจแหล่งและทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย รวมทั้งการทำลายยุงตัวแก่ จนกว่าค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย ( HI / CI ) 
จะเป็น 0 (กำกับรายวัน เป้าหมายให้เป็น 0 ภายใน 7 วัน ) และให้ดำเนินการดังนี้ 

- พ่นกำจัดยุงตัวแก่ รัศมี 100 เมตรรอบบ้านผู้ป่วย ในวันที่ 0, 3 ,7, 14, 21 และ 28 
- ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย  บ้าน  วัด โรงเรียน แหล่งน้ำขังตามสวน และท่ีเกิดตามธรรมชาติ  

เช่น กอไม้ กอไผ่ เป็นต้น  
- เตรียมความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์ เคมีภัณฑ์ในการควบคุมโรค  
ในพ้ืนที่เสี่ยงและจุดเสี่ยงสำคัญ (5 ร : โรงเรือน โรงธรรม โรงเรียน โรงงาน/โรงแรม โรงพยาบาล/

รพ.สต./หน่วยงานราชการ  รวมทั้งพ้ืนที่สาธารณะและพ้ืนที่รกร้าง) ให้เร่งรัดกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย (กิจกรรม
จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม) เน้นมาตรการ 3 เก็บ 3 โรค และ มาตรการ 5 ป 1 ข 

โรคชิคุนกุนยา มีการส่งตรวจ PCR เพ่ือตรวจหาสารพันธุกรรมของไวรัสชิคุนกุนยา ตามโครงการ 
ตอบโต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อนำโดยยุงลาย มีโควตา 30 ราย ส่งแล้ว 10 ราย คงเหลือ 20 ราย  
 
ประธาน ขอให้มีการเฝ้าระวังโรคและส่งรายงานผู้ป่วยรายแรกให้จังหวัดทราบ เพ่ือรณรงค์ควบคุมโรคอย่างเข้มข้น 

และให้ทุกอำเภอส่งข้อมูลทรัพยากรของพ้ืนที่เกี่ยวกับการใช้เงินกองทุนตำบล พร้อมทั้งตรวจสอบเครื่อง
พ่นหมอกควันในพ้ืนที่ด้วย 

 
มติที่ประชุม             รับทราบ 
 

6.5  กลุ่มงานนิติการ      
       เรื่องท่ี 1 ขอความร่วมมือหน่วยงานตอบแบบสำรวจ IIT (แบบวัดการรับรู้ของผู้มี 

ส่วนไดส้่วนเสียภายใน) ตามแบบสำรวจของสำนักงาน ปปช. จังหวัดลำพูน ซ่ึงกำหนดให้มีการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  โดยสามารถตอบแบบสำรวจ ผ่านทาง  LINK  https://itas.nacc.go.th/go/iit/8hrzj2 
หรือ QR code ด้านล่างของหนังสือที่ได้แจ้งให้ทุกแห่งแล้วและเป้าหมายของหน่วยบริการสาธารณสุข จังหวัดลำพูน
จำนวน 150 คน จำนวนแห่งละ 5 คน  ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563  
 

ประธาน   ขอให้ปรับจำนวนเป้าหมายให้มากกว่าที่กำหนด เป็น 250 คน โดยให้เพ่ิมของรพช/สสอ. 
 
มติที่ประชุม             รับทราบ 
 

6.6  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข      



 
 

 

            เรื่องที่ 1  การเตรียมความพร้อมเพ่ือเปิดกิจการสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
ในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด 19 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 2 ดังนี้ 
    1.1 ผู้ประกอบการต้องเตรียมความพร้อมสถานประกอบการนวดเพื่อสุขภาพก่อนการเปิดให้บริการ ตาม
มาตรการผ่อนปรนดังกล่าวโดยประเมินตนเองผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ https://spa.hss.moph.go.th/Self/ 
ทั้งนี้ต้องเป็นสถานประกอบการที่ได้รับอนุญาตตาม พ.ร.บ. สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 

  1.2 พนักงานเจ้าหน้าที่จะออกตรวจสอบเฝ้าระวังและประเมินสถานประกอบการนวดเพื่อสุขภาพ ตาม 
แบบประเมินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคฯ (เอกสารแนบท้าย) 
 
ประธาน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน สั่งให้ส่งแบบ สคบ. ของสถานประกอบการนวดเพ่ือสุขภาพ 

และขอให้ทุกอำเภอตรวจสอบสถานประกอบการที่ได้รับอนุญาต 
 

       เรื่องท่ี 2   การตรวจเฝ้าระวังเก็บตัวอย่างสารปนเปื้อนในอาหาร ยา เครื่องสำอาง 
ครั้งที่ 2/2563 โดยหน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่ สสจ.เชียงใหม่ (Mobile Unit) จะลงพ้ืนที่จังหวัดลำพูน ภายในเดือน
สิงหาคม 2563 โดยจะแจ้งวัน เวลา สถานที่ให้ทราบต่อไป (ขอเลื่อนจากกรกฎาคม เป็น สิงหาคม 2563) 
 

       เรื่องท่ี 3   สำนักงาน อย. แจ้งเตือนผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคที่ใช้เพื่อฉีดพ่นในตู้หรือ 
อุโมงค์ และขอให้ช่วยกันเฝ้าระวังในพ้ืนที ่ดังนี้ 

 3.1  การฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคบนร่างกายของบุคคล ไม่ช่วยเพ่ิมความปลอดภัยต่อการติดเชื้อ และผลิตภัณฑ์
ฆ่าเชื้อดังกล่าวอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย จากการสัมผัสหรือหายใจเข้าไปได้ 

 3.2  อาจทำให้ผู้ใช้บริการเข้าใจผิดว่าปลอดภัยต่อการติดเชื้อทำให้ขาดความระมัดระวังในการป้องกันตนเอง 
 3.3  ปัจจุบัน ยังไม่มีผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคที่ใช้ฉีดพ่นบนร่างกายบุคคลที่ได้รับการขึ้นทะเบียน จาก

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
 
มติที่ประชุม             รับทราบ     
 

6.7  กลุ่มงานประกันสุขภาพ                                              
  เรื่องที่  1 การใช้จ่ายเงินกองทุนสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่  จังหวัดลำพูน 

ประจำปีงบประมาณ 2563  สรุปข้อมูลภาพรวมจังหวัดเงินงบประมาณคงเหลือ ณ วันที่ 23  มิถุนายน 2563 มียอด
คงเหลือยกมา จำนวน 8,627,008.52 บาท  รายรับปี 2563  จำนวน 29,631,057.02 บาท  รวมรายรับทั้งหมด 
38,258,065.54  บาท  เบิกจ่ายไปแล้วจำนวน 22,159,439.47  บาท คงเหลือจำนวน  16,098,626.07 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 42.08  รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 3 

 

  เรื่องท่ี 2 สรุปสถานการดำเนินการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานงบค่าเสื่อม
ของหน่วยบริการ จังหวัดลำพูน  ปีงบประมาณ 2563  ข้อมูล ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2563 พบว่ามีข้อมูล ภาพรวม
จังหวัดแยกรายอำเภอ  จำนวน 342 รายการ (เดิม 340 รายการ) และได้ดำเนินการตามขั้นตอนครบทุกรายการ 
คิดเป็นร้อยละ 17.84 (รพ.ลำพูนมีการเปลี่ยนแปลงรายการ ส่งผลให้มีรายการเพ่ิมขึ้นมา 2 รายการ ) หากคาดว่า
จะไม่แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 ให้ขอขยายระยะเวลาภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ตามท่ีได้
ประชุมชี้แจงคณะกรรมการไปแล้วเมื่อวันที่ 9-12 มิถุนายน 2563  และจังหวัดจะมีการประชุมพิจารณาอีกรอบ 
ส่วนของปีงบประมาณ 2562 มีข้อมูลภาพรวมจังหวัด จำนวน 269 รายการ และได้ดำเนินการตามขั้นตอนครบ
ทุกรายการ ไปแล้ว จำนวน  266 รายการ  ยังคงเหลือของรพ.ป่าซาง อยู่ระหว่างทำสัญญา จำนวน 2 รายการ 



 
 

 

และรพ.เวียงหนองล่อง อยู่ระหว่างรอตรวจรับ จำนวน 1 รายการ ขอให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 
กันยายน 2563  หากกรณีที่ใช้เงินไม่หมดตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ขอให้ทำหนังสือแจ้งให้กลุ่มงาน
ประกันสุขภาพ เพ่ือแจ้งให้เขตสุขภาพท่ี1 ทราบและเพ่ือขอใช้เงินส่วนต่างต่อไป  รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 4 
 
มติที่ประชุม             รับทราบ 
  

6.8  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ      
           เรื่องที่ 1  ความก้าวหน้างบสนับสนุนการดำเนินงาน พชอ. ระดับพ้ืนที่ จังหวัดลำพูน
ตามที่แจ้งให้ทราบแล้ว สรุปของงวดที่ 1-2  ยังมีอำเภอที่ยังไม่มีการเบิกจ่าย  ส่วนของงวดที่3  ขอให้ทุกอำเภอที่ยังไม่มี
การเบิกจ่ายเงินเร่งดำเนินการเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นตามกำหนด ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม  2563  และของงวดที่ 3  
ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2563 
 

       เรื่องที่ 2  แจ้งกำหนดการออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรม 
ราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 5  และครั้งที่  6 ประจำปีงบประมาณ 2563 ส่วนแผนกำหนดการของ
ปีงบประมาณ  2564  ทางมูลนิธิฯ จังหวัดลำพูน  ให้ส่งแผนการออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรม 
ราชชนนีพอ.สว จังหวัดลำพูน ภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 และเชิญคณะอนุกรรมการ จังหวัดลำพูน  เข้าร่วม
ประชุมเพ่ือหารอืร่วมกันในการจัดทำแผนหรือขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 5 
 

ประธาน   ขอให้ทุกหน่วยงานเข้าร่วมประชุม หากไม่สามารถเข้าร่วมขอให้ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมด้วย 
 
มติที่ประชุม             รับทราบ 
 

6.9  กลุ่มงานทันตสาธารณสุข       
       เรื่องท่ี 1 แจ้งแนวทางการจัดบริการและปรับปรุงห้องทันตกรรม ในรูปแบบ 

New Normal  รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 6                                                                                             
1. System : การควบคุมโดยการบริหารจัดการ (Administrative controls) 
• มีระบบนัดหมายล่วงหน้าเพ่ือลดความแออัดของผู้มารับบริการ 
• ลงทะเบียนและคัดกรองผู้ป่วย รวมถึงบุคลากร เพ่ือให้สอดคล้องกับเกณฑ์การสอบสวนโรค กรมอนามัย 

ผู้ป่วยที่สงสัยหรือยืนยันว่าติดเชื้อโรค COVID-19 ควรเลื่อนการรักษาออกไปก่อน หากมีความจำเป็นให้ส่งต่อเพ่ือ
การดูแลที่เหมาะสมในสถานพยาบาลที่มีศักยภาพทั้งดา้นบุคลากร วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและสถานที ่

• กำหนดจุดเว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย 1-2 เมตร เพื่อป้องกันการติดต่อสัมผัส หรือแพร่เชื้อโรค 
• จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ / จุดล้างมือ สำหรับผู้มารับบริการก่อนเข้าห้องทันตกรรม 
• ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการติดเชื้อทางทันตกรรม ตามหลัก Standard precautions 

- การล้างมือ 
- การสวมเครื่องป้องกันส่วนบุคคล (PPE) 
- Reducing Contaminated Bioaerosols  (ให้ผู้มารับบริการ อมและบ้วนปากด้วย 1%  

Hydrogen peroxide หรือ 0.2%  Povidone Iodine หรือ 0.12% Chlorhexidine เป็นเวลา 1 นาที เพ่ือลด
ปริมาณเชื้อในช่องปากก่อนการทำหัตถการ) 

- Instrument Processing (การทำเครื่องมือให้ปลอดเชื้อตามระดับความเสี่ยง) 



 
 

 

- Surface Decontamination ( การทำความสะอาดและฆ่าเชื้อพ้ืนผิวสัมผัสบริเวณท่ีให้การรักษา 
การคลุมพ้ืนผิวและการทำความสะอาดพ้ืนผิวสัมผัสอื่น ๆ  เช่น ลูกบิด  โต๊ะ  เก้าอ้ี ฯลฯ  อย่างน้อยทุก 1 ชั่วโมง) 

- Waste management (อุปกรณ์ท่ีปนเปื้อน แมสก์ หน้ากาก ถือเป็นขยะติดเชื้อทั้งหมด) 
• เว้นระยะเวลาหลังทำหัตถการเพ่ือทำความสะอาดและเตรียมความพร้อมต่อผู้มารับบริการรายต่อไปตาม

ความเหมาะสม 
 
 
2. Structure : การควบคุมทางสิ่งแวดล้อมและวิศวกรรม (Environmental and Engineering control) 

ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในห้องทันตกรรม  เพ่ือเพ่ิมอัตราการไหลเวียนอากาศ ( Ventilation System ) ผ่าน 
HEPA FILTER หรือ การถ่ายเทอากาศออกสู่ภายนอก 

3. People : ความปลอดภัยของผู้ให้และผู้รับบริการ 
 

ผู้ให้บริการ/ ทันตบุคลากร 
• Awareness & Knowledge บุคลากรได้รับการอบรมและมีทักษะในการปฏิบัติตนตามมาตรการใน

สถานการณ ์COVID-19 ในด้าน - การคัดกรองผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง 
- การใช้อุปกรณ์เครื่องป้องกันตนเองส่วนบุคคล (PPE) 
- การควบคุมการติดเชื้อทางทันตกรรม (Infection Control) 
- ปฏิบัติงานตามคำแนะนำที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด  

 

ผู้รับบริการ/ประชาชน 
• สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่มารับบริการ 
• ตรวจสอบอาการป่วยของตนเอง 
• ระหว่างรอรับบริการทางทันตกรรม  ควรเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร 
• ล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆ ก่อน-หลัง ได้รับบริการทันตกรรมทุกครั้ง และหลีกเลี่ยง

การใช้หรือสัมผัสหน้า  ตา  จมูก  ปาก โดยไม่จำเป็น 
 

ประธาน ขอให้กลุ่มงานตรวจสอบความต้องการจัดห้องทันตกรรมของหน่วยบริการ และประสาน
สป.สช. เขตสุขภาพท่ี1 เพ่ือของบประมาณสนับสนุน 

 
มติที่ประชุม             รับทราบ 
 

6.10  กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล   ไม่มีเรื่องแจ้ง     

 
6.11 กลุ่มงานอนามัยส่ิงแวดล้อมและอาชีวอนามัย        
        เรื่องท่ี 1  แจ้งความก้าวหน้าการดำเนินงาน Thai stop covid -19 จังหวัดลำพูน

โดยการสำรวจมาตรฐานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมตาม App Thai stop covid -19 ร่วมกับศูนย์อนามัยเชียงใหม่  
และเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ ตามระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งมีออกสุ่มตัวอย่างพ้ืนที่ ระยะ 2 (วันที่ 27-28 มิถุนายน 2563) 
และจะออกสุ่มตัวอย่าง ผ่อนปรน ระยะ 4 ในเดือนกรกฎาคม 2563  รายละเอียดตามเอกสารที่แจ้ง 
 

ประธาน   ขอให้ผู้รับผิดชอบจังหวัด นำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานแยกรายอำเภอเป็นรายแห่ง 
             และให้มีการประสานขอข้อมูลจากศูนย์อนามัยเชียงใหม่ เป็นภาพรวมจังหวัด   



 
 

 

 
มติที่ประชุม             รับทราบ 

 
6.12 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ   
        เรื่องที่  1  การเบิกจ่ายงบประมาณแผนบูรณาการป้องกันปราบปราม และ 

บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด จังหวัดลำพูน  มีผู้เข้ารับการบำบัดทุกระบบปีงบประมาณ 2563 จำนวน 1,192 ราย 
เป้าหมาย 1,316 ราย ผลงานภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 90 มีแนวโน้มลดลง เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งหน่วยงาน
สาธารณสุขได้รับมอบหมายภารกิจเรื่องการบำบัดรักษา โดยกระทรวงมหาดไทยได้สนับสนุนงบประมาณให้จังหวัด 
จำนวน 4,276,500 บาท และมีการเบิกจ่ายในระบบ GFMIS ร้อยละ 51.28  จำนวน 2,193,223.84  บาท 
ส่วนงบฯที่เหลือ ขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายและส่งเอกสารให้จังหวัด ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ตามที่ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณไปแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แจ้ง 

 

ผชช.ว ขอให้พ้ืนที่ใช้งบประมาณยาเสพติด อย่างระมัดระวัง งดการศึกษาดูงานทั้งต่างประเทศ
และในประเทศไว้ก่อน ส่วนการขออนุมัติโครงการจะขอพิจารณาก่อน (ในกรณีท่ีมีการจัด
ชื้อวัสดุสำนักงาน ขอให้ชื้อในส่วนที่เก่ียวข้องกับผู้ป่วยด้วย) ซ่ึงทางกระทรวงมหาดไทยได้
งดการเข้าค่ายอบรมไว้ก่อน และสอบถามความต้องการเรื่องของบประมาณฯเพ่ิมเติม 

 

ประธาน  การจัดสรรงบประมาณ ขอให้พ้ืนที่ดำเนินการตามที่ได้รับการจัดสรรด้วย 
 
มติที่ประชุม             รับทราบ 
 

6.13  กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก        ไม่มีเรื่องแจ้ง     
 
ระเบียบวาระท่ี 7     เรื่องอ่ืน ๆ        ไม่มีเรื่องแจ้ง    
   
เลิกประชุมเวลา   เวลา 16.30  น.  
  
      ลงชื่อ) …………………….......................…..... 
       (นางกรรณิกา  มะโนวรณ์) 
            เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 
           ผู้บันทึกการประชุม 
 
 

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



 
 

 

 


