
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
ครั้งที่ 11/ 2563 ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

วันพุธที่  2  ธันวาคม  พ.ศ. 2563 
ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 

……………………………………. 
รายช่ือผู้มาประชุม 
1.  นายวิทยา  พลสีลา         รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน 
2.  นายสุริยพงณช์         สุริยะพงฑากุล             นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน  
3.  นางสาวอรพินธ์ ใจสุนทร   นวก.สาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ด้านส่งเสริมพัฒนา 
4.  นายสมาน              พรวิเศษศิริกุล              นวก.สาธารณสุขเชี่ยวชาญ ดา้นบริการทางวิชาการ   
5   นายธวชัชัย            ฉันทวุฒินันท์              ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าซาง 
6.  นายเผ่าพงศ์  สุนทร   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลี้ 
7.  นายสัจพจน์        เกตุวัฒนาธร  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง  
8.  นายสันต ิ  วงศ์ฝั้น             รก. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ทา  
9.  นางสมสกุล   เกียรติอนันต์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านธิ 
10.นางสาวมัลลิกา  โมกขะสมิต  รก. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงหนองล่อง   
11.นายสันทัด  ทองพรรณ        (แทน) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านโฮ่ง  
๑2.นายเนตร  พงษ์ตุ้ย   สาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูน 
13.นายศรีพรหม      กาสกูล   สาธารณสุขอำเภอป่าซาง    
๑4.นายวันชัย         รัตนพรม  สาธารณสุขอำเภอบ้านโฮ่ง  
๑5.นายวิเชียร       ปิงชัย   สาธารณสุขอำเภอแม่ทา  
16.นายโยธิน  จันทร์ทิพย์                 สาธารณสุขอำเภอลี้ 
17.นายบัญญัติ  อรรคศรีวร                (แทน) สาธารณสุขอำเภอเวียงหนองล่อง   
18.นายณรงค์ฤทธิ์     สายมณี   (แทน) สาธารณสุขอำเภอทุ่งหัวช้าง 
19.นางพรนิภา        ท้วมผึ้ง   รก.สาธารณสุขอำเภอบ้านธิ 
20.นายโภคิน   ศักรินทร์กุล  หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิรพ.ลำพูน 
21.นางณัฐดา  วิเศษสรรต์  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 
22.นางบุษบา  อนุศักดิ์    หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
23.นายไกรศิลป์          ศิริวิบูรณ์  หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
24.นางพัชรี  วีรพันธุ์   หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ    
25.นายสาธิต  เจริญพงศ์  (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 
26.นางสาวฐิติกมล  จันทะระ  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
27.นายปรีชา  เครือธง   (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ 
28.ส.ต.ต.วิชฌ์พล พรมสวัสดิ์  หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ 
29.นายเกรียงไกร ยังฉิม   หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยฯ 
30.นายปิยะดนัย สุธีพงศ์พันธ์      หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข   
31.นางพิมภาวรรณ  เขยะตา   หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  
32.นายพัฒฑณา  อินทะชัย   (แทน)หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริ การ 
33.นายศุภกฤษณ์ เสวะกะ   (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 



 

 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุมเนื่องจากติดราชการ 
2. นางภาวิณ ี  เอ่ียมจันทร์     ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน   
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายมนตรี  อินแสง   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
2. นางวันเพ็ญ  โพธิยอด   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ   
3. นางชญาก์ทิพยฑ์ สุริยะพงฑากุล             นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
4. นางสุวิมล  ทิพย์ชมภู  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
5. นางวิรัมภา  กึ่งวงษ์   เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน 
6. นางสุรางค์   หมื่นกัณท์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
7. นางสาวกาญจนา ศรีไว   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
8. นายยุทธนา           เตมีศักดิ์                   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
9. นางกรรณิการ์  วงค์ฝั้น   นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
10.นางกรรณิกา            มะโนวรณ์                  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 
11.นางสมพิศ               อ่ินอ้าย                     นักวชิาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
12.นายกฤษฏา             ญาณะพันธ์                นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
13.นางสาวธิดารัตน์        โพธิพฤกษ์                 เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน                                 
 
เริ่มประชุม  เวลา 09.30 น. 
 
ระเบียบวาระพิเศษ  

เรื่องที่ 1 กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  ได้ดำเนินการจัดพิธี   
มอบประกาศนียบัตรรางวัลชนะเลิศการนำเสนอพ้ืนที่ต้นแบบด้านการแพทย์แผนไทย ของสำนักงานเขต
สุขภาพที่ 1 ในระดับโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป  และระดับรพ.สต. ประจำปี 2563 ให้แก่
โรงพยาบาลลำพูน และรพ.สต.แม่ตืน จังหวัดลำพูน 

 

                            เรื่องที่ 2  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  ได้ดำเนินการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรการ
ประเมิน ITA ประจำปี 2563 ให้แก่หน่วยงานสสจ.ลำพูน รพท, รพช และสสอ. ทุกแห่ง ในจังหวัดลำพูน  
     
ประธาน ได้มอบใบประกาศนียบัตร ให้แก่หน่วยงานที่ได้รับรางวัล และถ่ายภาพร่วมกับผู้เข้ารับรางวัล  

พร้อมกล่าวแสดงความยินดีและชื่นชมผู้รับรางวัลทุกหน่วยงาน สำหรับการประเมิน ITA 
ขอให้ทุกหน่วยงานได้เน้นย้ำการขับเคลื่อนตามนโยบายอย่างเคร่งครัด และให้นำไปปฏิบัติใน
หน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 

 
มติที่ประชุม    รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

เรื่องท่ี 1  การจัดประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลางและส่วน 
ภูมิภาคสัญจร ครั้งที่ 11 ประจำปี 2563 ในวันที่ 24- 25 ธันวาคม 2563 ณ จังหวัดเชียงใหม่  



 

 

เรื่องท่ี 2 นายกสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข (นางรัจริน วงศ์รจิต) มีกำหนดการเยี่ยม 
พ้ืนที่จังหวัดลำพูน ในวันที่ 24 ธันวาคม 2563 และมอบหมายให้กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ลำพูน เป็น
ผู้รับผิดชอบ          
   เรื่องที่ 2  ในวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 -16.00 น. ทาง
วุฒิสภา  นำโดย พลเอกสิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา มีกำหนดการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการ
ปฏิรูปประเทศและการจัดทำตามยุทธศาสตร์ชาติ วุฒิสภา ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ศาลากลาง จังหวัดลำพูน 
ขอเชิญผู้บริหารเข้าร่วมประชุมและติดตามประเด็นเขตสุขภาพที่1 และหน่วยบริการปฐมภูมิ ของจังหวัดลำพูน 
ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว 

เรื่องท่ี 3  การเตรียมพร้อมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนา 
พรรณวดี พระราชทานวโรกาส เปิดศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE จังหวัดลำพูน ในวันอังคารที่ 15 
ธันวาคม 2563  จังหวัดลำพูน เพ่ือติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการ TO BE NUMBER ONE  ณ 
วิทยาลัยเทคนิคลำพูน  โดยมีกำหนดการจัดประชุมคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้อง จังหวัดลำพูน เพ่ือเตรียม
ความพร้อมการรับเสด็จฯ และจะมีการเตรียมความพร้อมสำหรับตัวแทนที่จะเข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึก 
ในวันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดลำพูน     
 
มติที่ประชุม    รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 10 ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563                    

ฝ่ายเลขาฯ ได้นำขึ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์ www.lamphunhealth.go.th เรียบร้อย
แล้วตั้งแต่วันที่ 27  พฤศจิกายน  ๒๕๖3 

 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 10 ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563           
 
ระเบียบวาระท่ี 3    เรื่องสืบเนื่อง       ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 
ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่องแจ้งเพื่อพิจารณา         ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 
ระเบียบวาระท่ี 5       เรื่องแจ้งเพื่อทราบของ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน / นักวิชาการ

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

 
5.1  เรื่องของนายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน    ไม่มีเรื่องแจ้ง  

 
5.2  เรื่องของรก.นวก.สาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา      

                เรื่องที่ 1 สรุปผลการประชุมเสวนา"สร้างเสริมศักยภาพการควบคุมยาสูบฯ" 
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563  ทางสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพ่ือสังคมไทยปลอดบุหรี่และภาคีเครือข่าย 
จัดเวที “สร้างเสริมศักยภาพการควบคุมยาสูบ เพ่ือร่วมขับเคลื่อนนโยบายเชิงรุก” ในเขตพ้ืนที่สุขภาพท่ี 1 เพ่ือ
ส่งเสริมการควบคุมยาสูบในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบนให้เกิดความเข้มแข็งมากข้ึน    โดยคณะกรรมการสมาพันธ์



 

 

เครือข่ายแห่งชาติเพ่ือสังคมไทยปลอดบุหรี่ เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพ่ือสังคมไทยปลอดบุหรี่ เครือข่ายวิชาชีพ
แพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ และโครงการคลินิกฟ้าใส โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกันจัดงานสัมมนา “สร้างเสริมศักยภาพการควบคุมยาสูบ เพื่อร่วม
ขับเคลื่อนนโยบายเชิงรุก” ให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลการขับเคลื่อนงานควบคุมยาสูบในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 1 
พร้อมกับการประกาศขับเคลื่อนโยบายเชิงรุก โดยมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหรือตัวแทน รวม 8 จังหวัด 
ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง แพร่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน น่าน และพะเยา เข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์
การดำเนินงานควบคุมยาสูบของแต่ละพ้ืนที่ ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่  เข้าร่วมรับฟังการ
เสวนา พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และระดมสมอง   ซึ่งทั้งประเทศคงเหลือ 4 จังหวัด ที่ยังไม่ได้สมัครเป็น
สมาชิกสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติ  รวมถึงจังหวัดลำพูนด้วย และจากข้อมูลสถิติ ของจังหวัดลำพูน เป็นอันดับ3 
ของประเทศ คิดเป็นร้อยละ 20 และพบสูงสุดในกลุ่มอายุ 20-25 ปีขึ้นไป ขอให้เน้นมีการรณรงค์ใน
สถานศึกษา  เป้าหมายในปี 2568  ต้องให้เหลือร้อยละ 15  และมีคำขวัญ “ติดบุหรี่ ติดโควิด เสี่ยงตายสูง” 
ซึ่งในจังหวัดลำพูนมีบริการคลินิกฟ้าใส ในรพ. 2 แห่ง คือรพ.ป่าซาง และรพ.บ้านโฮ่ง  และจะมีการขยายเพ่ิมใน
ปี 2564 ให้ครบทุกแห่งในรพ.สต. และมีสายด่วนให้คำปรึกษาเลิกบุหรี่  1600 ทั้งนี้ จึงขอหารือการสมัครเข้า
ร่วมเป็นสมาชิกสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติ 
 

ประธาน จังหวัดลำพูนจะสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติ และจะมีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการ ขอให้มีการปฏิบัติอย่างจริงจัง โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่มอบให้
กลุ่มงานประกัน ประสานให้สสอ. โดยใช้เงินกองทุนสุขภาพตำบล  สำหรับ
ประชาชนในพื้นที่ให้มีส่วนร่วมและมีการประชาคมการใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น ในที่
ประชุมกวป.ครั้งต่อไป ให้มีการสำรวจและมอบรางวัลแก่อสม.และประชาชนที่
สามารถเลิกบุหรี่ได้ มอบหมายให้ คุณอรพินธ์ ใจสุนทร ดำเนินการประสานงาน 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

 
5.3 เรื่องของนวก.สาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านบริการทางวิชาการ    
      เรื่องท่ี 1 กรมการจังหวัดลำพูน แจ้งมีข้าราชการที่โยกย้ายมาปฏิบัติราชการใน 

ตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน จำนวน 2 ท่าน ดังนี้  
1. นายชัชวาล  ฉายาบุตร  ย้ายมาจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์  
2. นายอนุพงษ ์ วาวงศ์มูล  ย้ายมาจากปลัดจังหวัดนครปฐม 

 

               เรื่องที่  2 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูน  แจ้ง
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนชาวจังหวัดลำพูน ให้ไปใช้สิทธิในการเลือกตั้งนายก อบจ.จังหวัดลำพูน และสมาชิกสภา 
อบจ.จังหวัดลำพูน  ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม  2563  ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้ง
ที่ท่านมีรายชื่อ  จึงขอให้ตรวจสอบสิทธิในการเลือกตั้ง ผ่านเว็บไซต์ของจังหวัดลำพูนได้ กรณีที่ไม่สามารถไปใช้
สิทธิเลือกตั้ง ขอให้ไปแจ้งยื่นคำร้องไมข่อใช้สิทธิ ณ ที่ว่าการอำเภอ ก่อนและหลังวันเลือกตั้ง 7 วัน  

       เรื่องท่ี 3 กรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัด ได้รับแจ้งจากสำนักงาน 
คณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องผลการพิจารณาว่า ธนาคารกรุงไทย ไม่มีลักษณะเป็นบริษัทหรือบริษัทมหาชน
จำกัดที่เป็นรัฐวิสาหกิจ ตาม (2) และ (3) ของบทนิยามคำว่า ‘รัฐวิสาหกิจ’ ในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติ
วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (กองทุนฯ)  จึงมีผลให้



 

 

ธนาคารกรุงไทยได้พ้นสภาพเป็นสถานบันรัฐวิสาหกิจ  ซึ่งตามที่ทางกรมบัญชีกลางได้ให้หน่วยงานของรัฐฯ 
เปิดบัญชีกับสถานบันการเงินที่เป็นรัฐวิสาหกิจ ดังนั้นเพ่ือให้หน่วยงานของรับสามารถใช้บัญชีเงินฝาก
ธนาคารกรุงไทยฯได้ต่อไปโดยไม่ส่ งผลกระทบต่อการปฏิบัติ งาน จึงได้ดำเนินการยกร่างระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง
โดยแก้ไขเพ่ิมเติมให้หน่วยงานเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจ หรือธนาคารที่กองทุนเพ่ือการ
ฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินถือหุ้นเกินครึ่งหนึ่ง 
 

          เรื่องท่ี 4 กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน ได้เปลี่ยนชื่อน้ำมันดีเซล  เป็น
น้ำมันดีเซล B7 และน้ำมันดีเซล B10  ทำให้มีผลกระทบต่อการตั้งราคาประเมินของงบเบิก-จ่ายค่าตอบแทน
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ(รถยนตดี์เซล) สรุปขอให้หน่วยงานใช้ราคาน้ำมันดีเซล B10 เป็นราคากลาง
เพ่ือการเบิก-จ่ายค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนค่าน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ 
 

               เรื่องที่ 5  การควบคุมภายใน จังหวัดลำพูน ขอให้หน่วยงานมีการแบ่งแยก
จำนวนเจ้าหน้าที่สำหรับในการทำงานเกี่ยวกับด้านการเงินในหน่วยงาน  เพ่ือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต โดย
ให้มีคำสั่งแต่งตั้งบทบาทหน้าที่ของคณะทำงานอย่างชัดเจน 
 

       เรื่องท่ี 6 ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน  
ขอความร่วมมือจากหน่วยงานจังหวัดลำพูน ให้มีการสั่งชื้อสินค้า OTOP หรือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในจังหวัดลำพูน 
สำหรับใช้เป็นของขวัญสวัสดีปีใหม่ เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดลำพูน 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

5.3  เรื่องของโรงพยาบาลลำพูน     ไม่มีเรื่องแจ้ง                        
               

4.4  เรื่องของโรงพยาบาลชุมชน  
       โรงพยาบาลป่าซาง 
       เรื่องท่ี 1  แจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการตรวจความหนาแน่นของมวล 

กระดูก ในราคา 1,000 บาทต่อคน สำหรับผู้ที่มีอาการปวดข้อปวดกระดูก โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ที่มีอายุ
มากกว่า 50 ปีขึ้นไป (วัยทอง และมีนำหนักตัวน้อย)  ไม่ค่อยมีเวลาออกกำลังกาย จะมีภาวะเสี่ยงเป็นโรค
กระดูกพรุนได้  โดยเบิกค่าบริการจากส่วนกลางได้ ผู้ที่สนใจสามารถจองคิวตรวจมวลกระดูกล่วงหน้าได้ จะมี
ประชาสัมพันธ์ในกลุ่มไลน์ ของกวป. ในกรณีผู้ที่ได้ร่วมบริจาคเงินเข้ากองทุนสร้างรพ.ป่าซาง  1,000 บาท 
ทางรพ.ป่าซาง จะมี Gift voucher ให้บริการตรวจวัดความหนาแน่นของมวลกระดูกฟรี 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
             

       โรงพยาบาลลี้ 
       เรื่องท่ี 1  ขอหารือ เรื่องการให้บริการออกหน่วยเคลื่อนที่ของหน่วยงาน 

เอกชนที่ไม่ได้รับอนุญาตและมาให้บริการในพ้ืนที่ พ้ืนที่จะต้องดำเนินการอย่างใดบ้าง 
 

กลุ่มงานคบส.    ให้หนว่ยงานพ้ืนทีแ่จ้งประสานงานเพ่ือขอใบอนุญาตจากจังหวัดและจะต้องมีใบประกอบวชิาชีพ 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 



 

 

5.6  เรื่องของสาธารณสุขอำเภอ      ไม่มีเรื่องแจ้ง                            
           

5.7  เรื่องของหน่วยงานอ่ืน     ไม่มีเรื่องแจ้ง                         
 
ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องแจ้งของกลุ่มงาน   

6.1  กลุ่มงานบริหารทั่วไป   
                  เรื่องท่ี 1 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     
ข้อมูลจากระบบ GFMIS  ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2563  ของจังหวัดลำพูน งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 
จำนวน 47,398,633.00 บาท  มีการเบิกจ่ายแล้วจำนวน 2,024,611.58บาท (ร้อยละ 4.28) คงเหลือ
รอการเบิก จำนวน 45,374,0215.42 บาท (ร้อยละ 95.73)  รายละเอียดตามเอกสาร ดังนี้ 
   - งบฯดำเนินงาน งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 
จำนวน 17,958,933.00 บาท มีการเบิกจ่ายไปแล้ว จำนวน 2,024,611.58 บาท (ร้อยละ 11.27) 
คงเหลือรอการเบิก จำนวน 15,934,321.42 บาท (ร้อยละ 88.73) อยู่ระหว่างดำเนินการจัดสรรให้
หน่วยงานย่อย ต่อไป 
   - งบฯลงทุน งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน 29,439,700.00 บาท ยังไม่
มีการเบิกจ่าย  คงเหลือรอการเบิกจ่าย จำนวน 29,439,700.00 บาท (ร้อยละ 100)            

- งบฯเงินอุดหนุน ยังไมไ่ด้รับการจัดสรรงบประมาณ  
 

ประธาน ขอให้หน่วยงานย่อยรวบรวมเอกสารการเบิก-จ่ายค่าสาธารณูปโภค ส่งให้จังหวัด
ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2563 เพ่ือความรวดเร็ว 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

6.2  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข      
       เรื่องที่ 1  สรุปผลการประชุมนโยบายการขับเคลื่อนระบบบริการสุขภาพ 

(Service Plan) จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ทาง
ระบบ web Conference ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting โดยกลุ่มเป้าหมายในการประชุม เป็นประธานและ
เลขา Service Plan และผู้เกี่ยวข้อง ขับเคลื่อนระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1 
ประจำปีงบประมาณ 2564 มีดังนี้ 

1) จัดประชุมรับฟังแต่ละ Service Plan ทุกวันอังคารที่ 2, 4 ของเดือน 
2) ให้แต่ละ Service Plan ส่งแผนการดำเนินงานปี 2564 ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2563 
๓) ให้เลขา Service Plan แต่ละสาขา ส่งรายชื่อคณะกรรมการของปี 2564 ให้กลุ่มงานยุทธศาสตร์ 
ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2563 
๔) ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพจังหวัดทุกไตรมาส รวมทั้งการเตรียม
รับการตรวจราชการ 
๕) เยี่ยมเสริมพลังและเรียนรู้ที่หน้างาน 
๖) แจ้งประเด็นที่จะสื่อสารในการประชุม กวป. 
 



 

 

               เรื่องท่ี 2  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขา COPD ปี 2564 จังหวัดลำพูน  
  จังหวัดลำพูนมีการดำเนินงานจัดตั้งคลินิกการให้บริการผู้ป่วยโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรังอย่างง่าย
(Easy Asthma and COPD Clinic : EACC) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีอัตราการเกิดกำเริบเฉียบพลันในผู้ป่วย 
COPD อายุ 40 ปีขึ้นไป (ตั้งแต่ตุลาคม - พฤศจิกายน 2563) เท่ากับ 34.69 (เป้าหมายไม่เกิน 110 ครั้งต่อร้อยของ
ผู้ป่วย COPD ) สำหรับข้อมูลการเข้าถึงยา ICS/LABA LAMA ของผู้ป่วย COPD ในปีงบประมาณ 2563 จังหวัดลำพูน
จ่ายยา ICS/LABA LAMA  ร้อยละ 57.9  โดย โรงพยาบาลลำพูน จ่ายยาได้ร้อยละ 90.7  ในขณะทีโ่รงพยาบาลชุมชน 
ยังจ่ายยาได้ตำ่กว่าเกณฑ์ท่ีกำหนด  สำหรับในปีงบประมาณ 2564 ขอความร่วมมือหน่วยบริการ/โรงพยาบาลทุกแห่ง  
ลงข้อมูลการให้บริการผู้ป่วย COPD รวมถึงการใช้ยา ICS/LABA LAMA ในโปรแกรมของกรมการแพทย์ ( COPD 
Quality of Care )  และสำหรับการดำเนินงาน EACC พบว่า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ยังขาดอุปกรณ์ตรวจ 
Peak Flow meter เพ่ือประเมินสมรรถนะปอด (ยกเว้น อำเภอเมืองลำพูน) โครงการลด เสี่ยง ลดโรค COPD & 
Asthma จังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ 2564 ที่สนับสนุนงบประมาณ จาก สปสช. มีเป้าหมายในการดำเนินงานใน
กลุ่มประชาชนที่สูบบุหรี่อายุ 25-59 ปีจำนวน 700 คน 
 

รพ.แม่ทา - การตรวจประเมินด้วย Spirometry แต่ละแห่งอาจจะมีความสามารถในการทำไม่เท่ากัน 
(การระบาด Covid-19) ทำให้ความคลอบคลุมต่ำ การตรวจ Spirometry จะต้องมี filter ตัว
กรองในการทำด้วย สำหรับ Peak flow เราอาจจะไม่จำเป็นต้องชื้อ เพราะบริษัทยาจะมี Peak 
Flow แถมให้อยู่แล้ว(แตไ่ม่เยอะ) แตถ่้าต้องการจำนวนมากอาจจะต้องซื้อเพ่ิม   
- ความสามารถในการทำSpirometry ของเจ้าหน้าที่ได้กี่เคสต่อวัน/ต่อสัปดาห์ (เป็นเรื่องที่
สำคัญ) เพราะจะทำให้ไม่เกิดความครอบคลุม เพราะต้องใช้ระยะเวลาในการทำ 

 - อัตราที่บอกว่าใครใช้ยาเท่าไร มีจำนวนเคสเท่าไร จากการทำงานกับนักศึกษาแพทย์ปรากฎ
ว่ามีการวินิจฉัยโดยที่ไม่ใช้ Spirometry เยอะมาก โดยมักจะวินิจฉัยเป็น COPD โดยไม่ทำ 
PFTและChest Film ก็ไม่เหมือน ทำให้อัตราส่วนการใช้ยา ICS/Laba,Lama เลยน้อย (อาจ
เป็น chronic bronchitis หรือ Asthma ธรรมดา) 

 

นพ.โภคิน      ในปีงบประมาณ 2564 การดำเนินงานต้องการให้เกิดทีม ที่มีองค์ความรู้ในการดูแล เชื่อมต่อ
เรื่องของการเลิกบุหรี่  การดูแลเพ่ิมสมรรถนะปอด Screening for Intervention ไม่ใช่  
Screening For diagnosis   
- สรุปสำหรับ รพ.สต. ให้มีความรู้ในการประเมิน เรื่องของการติดบุหรี่ Nicotine dependence 
และซักชวนให้เลิกบุหรี่ ถ้าต้องการยา(ขณะนี้กำลังประสานเรื่องยานิโคตินอยู่) และอยากให้เกิด
เครือข่ายการทำงานร่วมกันในเรื่องของบุหรี่  
- เรื่องของการส่งต่อ จะเกิดการประสานงานระหว่างทีม รพ.สต. กับทีม EACC ในโรงพยาบาล 
(บางครั้งเขาจะไม่เข้าใจว่า รพ.สต.ทำอะไรอยู่ ) ส่วนเรื่องของการดูแลต่อ ที่รพ.สต.บ้านกลาง 
จะพบว่าผู้ที่สงสัยหรือเสี่ยงว่าเป็น COPD ปัญหาเขาไม่ได้อยู่ที่ เรื่องของบุหรี่ หรือว่าเรื่อง 
COPD & Asthma แต่เป็นปัญหาเรื่องของการที่มีซาร์โคพีเนีย (sarcopenia) ในผู้สูงอายุที่ไป
คัดกรอง  ต้องเพ่ิมโปรตีน  เพ่ิมไข่ เพ่ือป้องกันภาวะซาร์โคพีเนีย  และนี่คือประโยชน์จากการ
คัดกรอง และเกิดกระแสในการดูแลเรื่องปอดในช่วง PM 2.5  

 

ประธาน - สำหรับ 6 building box ตัวที่สำคัญที่โรงพยาบาลจะต้องมีคือ Spirometry ในการวินิจฉัย 
ส่วนของ Peak flow ใช้วินิจฉัยใน Asthma หรือ เป็นการFlow up ของพ้ืนที่ กลุ่มเป้าหมาย
จะได้เข้าถึงบริการและการประเมินได้เบื้องต้น (คือ รพ.สต.) ซึ่งได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้ และ



 

 

เป็นนโยบายที่สำคัญของเขตสุขภาพด้วย เรื่อง COPD สถิติเขตสุขภาพที่ 1 มีมากที่สุด เพราะ
ผลกระทบจากปัญหาการสูบบุหรี่บวกปัญหาหมอกควัน (ทั้งที่เขตอ่ืนก็มีปัญหาการสูบบุหรี่
เหมือนกัน) ฝากท่านสาธารณสุขอำเภอคุยกับ รพ.สต.ในมีการจัดชื้อ Peak flow ร่วมกันหรือ 
แยกซ้ือ หรือขอมาได้ 
- เพ่ือให้เกิดความคลอบคลุมในการตรวจ Spirometry อาจจะทำแบบมหกรรม/แบบโมบาย
เหมือนFundus camera นัดคนมารวมๆกันทำ แต่ตอนนี้มีข้อจำกัดเรื่องของ COVID และมี
แผนที่จะทำ Clinic EACC ให้เข็มแข็ง โดยจังหวัดจะเน้นให้มีการสอนในเรื่องของทักษะ การ
แปรผล หรือหาที่ให้ฝึกอบรมให้  

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

6.3  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ       
       เรื่องท่ี 1  กิจกรรมเตรียมการรับเสด็จฯ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา

สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จฯ ติดตามโครงการ TO  BE  NUMBER  ONE  จังหวัดลำพูน ในวันที่ 15 ธันวาคม 2563 
ณ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 -17.00 น. จึงขอความร่วมมือหน่วยงาน รพ.ลำพูน ,รพ.ป่าซาง 
สสอ.เมือง และสสอ.ป่าซาง  ปฏิบัติงานตั้งเวลา 07.00 น. รายละเอียดตามเอกสารที่แจก สำหรับการแต่งกาย 
1) จนท. ผู้ปฏิบัติงานทางการแพทย์และพยาบาล ชุดฟอร์มปฏิบัติงาน 
2) จนท. ผู้ประสานงานหรือเข้าร่วมกิจกรรม เสื้อยึด TO BE NUMBER ONE  

 

รพ.ป่าซาง     มีเครื่องสแกนวัดอุณหภูมิไร้สัมผัส ให้ยืม เพ่ือใช้สำหรับตรวจคัดกรองผู้ร่วมงาน   
 

ประธาน สอบถามการค้างจ่ายเงินค่าวารสาร TO BE NUMBER ONE  ซึ่งยังมีหน่วยงานที่ยัง
ไม่ได้จ่ายเงิน (จำนวน 200 บาท/ปี)  ซึ่งประธานกองทุนฯได้สำรองจ่ายแทนให้แล้ว 
จึงขอให้หน่วยงานดำเนินการจ่ายเงินให้กองทุนฯ โดยใช้เงินบำรุงของหน่วยงานจ่ายได้ 

 

      เรื่องท่ี 2  แจ้งกำหนดการเยี่ยมให้กำลังใจสมาชิกแม่บ้านสาธารณสุข สาขา 
จังหวัดลำพูน ของนายกสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข  (นางรัจริน วงศ์รจิต) ในวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม  2563 
ตั้งแต่เวลา 10. 30 - 16.00 น. โดย มสส.ลำพูน จะมีการนำเสนอการดำเนินงานโครงการมหัศจรรย์ 1000 วัน 
และโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในชุมชน และนายกสมาคมฯมอบประกาศ
เกียรติคุณแกหน่วยงานองค์กรที่สนับสนุนการดำเนินงานโครงการฯ ในช่วงบ่ายลงเยี่ยมพ้ืนที่การดำเนินงาน
โครงการฯ  ขอเชิญชวนแม่บ้านสาธารณสุขแต่ละแห่งเข้าร่วมโครงการฯ รายละเอียดตามเอกสารที่แจก 
 

ประธาน    ขอให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการฯ และจ่ายเงินค่าวารสารสมาคมฯ 
 

      เรื่องท่ี 3 การขับเคลื่อน OKR เขตสุขภาพที่1 คือ 1) เด็กเตี้ย  2) การพลัด 
ตกหกล้มในผู้สูงอายุ  3) การป้องกันการฆ่าตัวตาย ตามรายละเอียดเอกสารที่แจก ดังนี้ 

1) OKR เด็กเตี้ย  เด็ก0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย/ลดภาวะเตี้ย มีการกำกับติดตามระบบรายงานข้อมูล 
43 แฟ้ม,การเบิกจ่ายงบกองทุนสุขภาพตำบล และข้อมูลการจ่ายยา ดังนี้ 



 

 

 OKR1 เด็ก 0-5 ปี ได้รับการชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูง ภายในเดือนธันวาคม 2563 ทุกคน (100%) 
OKR2 เด็ก 0-5 ปี ภาวะเตี้ย/ค่อนข้างเตี้ย ได้รับนม 2 กล่อง และไข ่1 ฟอง (90%) 
OKR3 เด็กอายุ 6 เดือน – 5 ปี ได้รับวิตามินน้ำเสริมธาตุเหล็ก (100%) 
OKR4 เด็ก0-5 ปี มีกิจกรรมเคลื่อนไหวทางกายและกระโดดโลดเต้น วันละ 3 ชม./วัน 

       ผลการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการเด็ก 0-5 ปี ระดับเขตสุขภาพที่1 ปี 2563 อัตราความ
ครอบคลุม  79.90 ของจังหวัดลำพูนมีอัตราความครอบคลุม 71.50 ยังน้อยอยู่  ต่ำสุดที่จังหวัดเชียงราย  
ขอให้ทุกหน่วยงานมีการดำเนินงานในเด็กเตี้ยให้ครบทุกราย โดยมีมาตรการเร่งรัด ดังนี้ 

- หน่วยบริการทุกแห่ง ดําเนินการชั่งน้ำหนัก และวัดส่วนสูง เด็ก 0-5 ปีทุกคนในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
และให้บันทึกข้อมูล ในระบบ 43 แฟ้ม (แฟ้มโภชนาการ : Nuitrition) ให้แล้วภายใน 31 ธันวาคม 2563 

- รพท./รพช. จัดหายาวิตามิน น้ำเสริมธาตุเหล็ก ให้ รพ.สต. ทุกแห่ง เพ่ือให้เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 5 ปี 
ทุกรายได้รับยาวิตามินน้าเสรมิธาตุเหล็ก 1 ช้อนชา/สัปดาห์ (ตามชุดสิทธิประโยชน)์ 

- หน่วยบริการทุกแห่งบันทึกการจ่ายยาฯในระบบ 43 แฟ้ม (แฟ้ม EPI) 
- หน่วยบริการจัดทําทะเบียนเด็กเตีย้ /ค่อนข้างเตี้ย ในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
- หน่วยบริการจัดทําโครงการแก้ไขปัญหาเด็กเตี้ย /ค่อนข้างเตี้ย เน้นการสร้างความรอบรู้ให้แก่

ผู้ปกครอง , การให้อาหารเสริมนม 2 กล่อง/่ไข่ 1ฟอง , การจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการกระโดดโลดเต้นในเด็กปฐมวัย 
 

ประธาน   ขอให้มีการนำเสนอข้อมูลแยกเป็นรายอำเภอ ในรอบปีงบประมาณต่อไปด้วย   
 

 2) OKR ผู้สูงอายุมีภาวะกระดุกหักจากการพลัดตกหกล้ม 
 O1 ลดจำนวนผู้ป่วย HIP Fracture มากกว่าร้อยละ5/แสนประชากรผู้สูงอายุ 
 O2 เพ่ิมประสิทธิภาพการรักษา 
 O3 ลดการหักซ้ำใน 1 ปี /เสียชีวิต 

ผลการประเมินภาวะเสี่ยงภาวะพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ  จังหวัดลำพูน ด้วยเครื่องมือ Time Up 
and Test ปีงบประมาณ 2563 มีความครอบคลุมการคัดกรอง จำนวน 71,834 ราย คิดเป็นร้อยละ 
81.94 และผลการคัดกรองด้วยเครื่องมือ Time Up and Test พบผลปกติ 67,905 ราย คิดเป็นร้อยละ 
94.53 พบผิดปกติ 3,924 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.46 

3) การป้องกันการฆ่าตัวตาย มีการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาสุขภาพจิตและจิตเวช ตามตัวชี้วัด 
  1. ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต 
  2. อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จน้อยกว่า 6.3 ต่อแสนประชากร 
     O1 การฆ่าตัวตายในผู้ป่วยโรคเรื้อรังลดลง ร้อยละ 50 
     O2 ผู้พยายามฆ่าตัวตาย ไม่ฆ่าตัวตายซ้ำในระยะเวลา 1 ปี มากกว่าร้อยละ 85 
     O3 ตำบลที่มีระบบการดูแลช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงการฆ่าตัวตายในชุมชน มากว่า ร้อยละ 50 
อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ จังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ 2563 น้อยกว่า 6.3 ต่อแสนประชากร  และ

พบสูงสุดที่อำเภอป่าซาง รองลงมา คืออำเภอลี้ 
 

การประเมินความคิดฆ่าตัวตายในผู้ป่วย ต่อไปนี้ 
- โรคทางจิตเวช ได้แก่ โรคซึมเศร้า โรคจิตเภท 
- โรคทางกายเรื้อรัง มีความเจ็บปวดทุกข์ทรมานจากตัวโรค โรคในระยะสุดท้าย ภาวะติเชื้อ HIV 
- โรคพิษสุราเรื้อรัง 
- บุคลิกภาพผิดปกติแบบหุนหันพลันแล่น 



 

 

- มีปัจจัยกดดันทางสังคม เช่น ตกงาน หย่าร้าง มีปัญหาครอบครัว ปัญหาเศรษฐกิจ 
- มีภาวะซึมเศร้า ท้อแท้ ทุกข์ทรมานใจ 
- มีประวัติการพยายามฆ่าตัวตาย 

:โอกาสและความทา้ทาย: 
1. สร้างระบบเฝ้าระวังโดยครอบครัวและชุมชน 
2. เพ่ิมการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพจิตของกลุ่มเสี่ยง 
3. สร้างระบบการดูแลและช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงสูงรายกรณี 

 

ประธาน ขอให้หน่วยงานมีการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ตามตัวชี้วัดเขตสุขภาพที่1 และให้มีการ
ประเมินป้องกันวิธีการฆ่าตัวตายของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและให้ประเมิน (Focus 
Charting) สภาพปัญหา 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

6.4  กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ  
       เรื่องท่ี 1 สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19)  

จังหวัดลำพูน ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ไม่พบผู้ป่วย Covid- 19 ในจำนวน 245  
วันที่ผ่านมา  พบมีกลุ่มผู้เข้าเกณฑ์เฝ้าระวัง (PUI) รายใหม่ จำนวน 1 ราย ขอให้สังเกตอาการของผู้ที่เดินทาง
ไปในสถานที่พบผู้ป่วย Covid- 19 จนครบ 14 วัน หลังสัมผัสหากพบอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์และแจ้ง
ประวัติรายละเอียดตามเอกสารที่แจก โดยมีมาตรการเน้นย้ำการป้องกันควบคุมโรค 

1.ปฏิบัติตามคำสั่งและประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสำพูนในการป้องกันการแพร่ระบาด
โรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ในพ้ืนที่จังหวัดลำพูน ซึ่งยังคงมีผลบังคับใช้ และให้นำคำสั่งและ
ประกาศท่ีเคย ยกเลิกไปแล้ว ให้นำกลับมาใช้ใหม่ เพ่ือให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน  

2.ให้ทีมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อระดับอำเภอ ตำบล เฝ้าระวังค้นหากลุ่มเสี่ยงที่เดินทางไปยัง
สถานที ่ดังกล่าว เพ่ือไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของโรคโควิด – 19 ในชุมชน  

3. นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กำชับ อสม. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่หากพบเห็นกลุ่ม
แรงงานต่าง ด้าว ที่เข้ามาในพ้ืนที่ทั้งถูกฎหมาย และผิดกฎหมาย ให้ปฏิบัติการทันทีเรื่องของมาตรการทางด้าน
สาธารณสุข มาตรฐานของการเข้าเมืองมาไม่ชอบด้วยกฎหมาย และขอให้มีการรายงานมาจังหวัดอย่างต่อเนื่อง  
 

ผชชว. สรุปสถานการณ์ของจังหวัดลำพูนมีความเสี่ยงสูง ผวจ. ลำพูนให้ประกาศและประชาสัมพันธ์
ในพ้ืนที่ หากมีใครเดินทางไปในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย ขอให้แจ้งและในการจัด
งานฤดูหนาวจังหวัดลำพูนขอให้เฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019
ในแรงงานต่างด้าว 

 

รพ.แม่ทา ผวจ. ลำพูน ขอให้สำรวจข้อมูล จนท.ของหน่วยงานที่ไปปฏิบัติงานในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย
ซึ่งทางรพ.ลำพูนแจ้งมีสายด่วน 095-4589833 และมีจนท.ให้บริการถึงเที่ยงคืน ขอให้
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อประสานหน่วยงาน 



 

 

 

ประธาน กรณีที่มีประชาชนมาขอตรวจโรค Covid- 19 ขอให้เก็บข้อมูลประวัติไว้ และซักประวัติให้
ละเอียดในรายที่เดินทางไปสถานที่ของแต่ละคนแต่ละเวลา 

 

   เรื่องที่ 2 สถานการณ์โรควัณโรค จังหวัดลำพูน  มีผลการดำเนินงานตาม
มาตรการด้านการคัดกรอง CXR กลุ่ม ACTIVE และ PASSIVE เขตสุขภาพที่1 ปีงบประมาณ 2564 
เป้าหมาย ร้อยละ 100 สรุปข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563  ของจังหวัดลำพูน มีอัตราการคัดกรอง
คิดเป็นร้อยละ 16 และ 3.9  และมีผลการดำเนินงานตามมาตรการด้านการคัดกรองสูงสุดที่ อ.แม่ทา คิดเป็น
ร้อยละ 71.90 และ 55.20 รองลงมา คืออ.ป่าซาง 30.48 และ 10.86  ภาพรวมทั้งจังหวัด คิดเป็นร้อยละ 
48.06 และ 18.54 และมีผลงานTB Treatment Coverage ในระดับเขตสุขภาพที่1 จัดเป็นอันดับที่ 7  
คิดเป็นร้อยละ 3.3  จังหวัดเชียงใหม่มีผลงานสูงสุดเป็นอันดับที่1 รองลงมา คือจังหวัดลำปาง  ขอให้ทุกแห่ง
เร่งดำเนินการทุกสัปดาห์ และในวันที่ 14 ธันวาคม 2563 จะมีการจัดประชุมทางระบบ Web Conference 
ผ่านโปรแกรม Zoom Meetimg รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1 

 

         เรื่องที่ 3 สรุปสถานการณ์โรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัสอาร์เอสวี  
Respiratory Syncytial Virus (RSV) จังหวัดลำพูน ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2563 พบผู้ป่วยโรค RSV ใน
พ้ืนที่จังหวัดลำพูน จำนวนทั้งสิ้น 35 ราย โดยผู้ป่วยรายแรกเริ่มป่วยเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 รายสุดท้าย
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 2 ดังนี้ 

1. ผู้ป่วยเป็นเด็กอยู่ระหว่างช่วงอายุ 0-3 ปี  
2. โรงพยาบาลที่พบผู้ป่วย 4 แห่ง ได้แก่ รพ.ลำพูน จำนวน 32 ราย ,รพ.เวียงหนองล่อง 1 ราย 

และโรงพยาบาลลี้ 1 ราย และโรงพยาบาลแม่ทา 1 ราย (เป็นผู้ป่วยนอกได้รับคำวินิจฉัยในคลีนิค
เอกชน ) ปัจจุบันรักษาหายแล้ว 31 ราย และยังคงอยู่ระหว่างรับการรักษา จำนวน 4 ราย 

3. ไม่พบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนในโรงเรียน 
มาตรการการป้องกันโรค 

1. มีการจัดตั้งจุดคัดกรองเฉพาะโรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลัน หรือ ARI Clinic ในรพ. ทุกแห่ง  
2. เตรียมความพร้อมของห้องแยกสำหรับ admit ผู้ป่วยใน  
3. กรณีพบเด็กป่วยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือในโรงเรียน ตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป ในชั้นเดียวกัน ให้ 

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาพิจารณาปิดห้องเรียน เพ่ือทำความสะอาดห้องเรียน  
4. มีการคัดกรอง วัดไข้ เด็กทุกเช้าก่อนเข้าเรียน 
 

เรื่องท่ี 4 สถานการณ์โรคนำโดยยุงลาย จังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ 2564 
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 3 ดังนี้ 

- โรคชิคุนกุนยา จังหวัดลำพูน ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563  
พบมีรายงานผู้ป่วยโรคชิคุนกุนยา จำนวน 598 ราย  อัตราการป่วย 147.31 ต่อแสนประชากร และพบ
ผู้ป่วยแยกรายอำเภอ สูงสุดคือ อ.เวียงหนองล่อง อัตราป่วย 999.77 รองลงมาคือ อ.บ้านธิ อัตราป่วย 
191.38 ต่อแสนประชากร  



 

 

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดลำพูน จากข้อมูล รง.506 สสจ.ลำพูน  
ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563  มีรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออก จำนวน 168 ราย อัตราป่วย 41.38 ต่อแสน
ประชากร  พบกระจายใน 8 อำเภอ สูงสุดคือ อ.เวียงหนองล่อง 23 ราย อัตราป่วย (132.15 ต่อแสน
ประชากร), อ.บ้านธิ 18  ราย อัตราป่วย (101.32 ต่อแสนประชากร) , อ.ทุ่งหัวช้าง  12 รายอัตราป่วย 
(59.46 ต่อแสนประชากร),อ.แม่ทา 21 ราย อัตราป่วย (53.83 ต่อแสนประชากร),อ.ลี้  28 ราย อัตราป่วย 
(40.03 ต่อแสนประชากร) ,อ.บ้านโฮ่ง 14 ราย อัตราป่วย (34.99  ต่อแสนประชากร), อ.เมือง 49 ราย 
อัตราป่วย (33.42 ต่อแสนประชากร)  และ อ.ป่าซาง 32 ราย อัตราป่วย (5.45 ต่อแสนประชากร)
 หมู่บ้านที่ต้องเร่งเฝ้าระวังควบคุมโรค เนื่องจากพบผู้ป่วยสัปดาห์ต่อเนื่องเกิน 28 วัน จำนวนทั้งหมด 
2 อำเภอ 3 ตำบล 6 หมู่บ้าน  คือ 

1. อำเภอแม่ทา   ตำบลทาสบเส้า  หมู่บ้านหล่ายสาย 
2. อำเภอเวียงหนองล่อง  ตำบลหนองล่อง หมู่บ้านท่าช้าง 

                          ตำบลวังผาง     หมู่บ้านดงหลวง,วังหมุ้น,ดงเจริญ และดงใต้พัฒนา  
 

               เรื่องที่ 5  การจัดอบรมหลักสูตร CDCU ด้วยสำนักงานควบคุมโรคที่1 
เชียงใหม่ ขอเชิญบุคลาการในสังกัดหน่วยงานสสจ.ลำพูนเข้าร่วมการอบรมระบาดวิทยาสำหรับเจ้าหน้าที่หน่วย
ปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ CDCU ทั้งเจ้าหน้าที่ระบาดวิทยาใหม่ ระดับจังหวัดและอำเภอ ในพ้ืนที่ 8 จังหวัด
ภาคเหนือตอนบนที่ยังไม่เคยผ่านการอบรมระบาดวิทยาหลักสูตรก่อนปฏิบัติการ รุ่นที่1 (ลำพูน ,แพร่ ,พะเยา) 
ระหว่างวันที่ 7-8 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมศิรินาถ การ์เด้น จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งทางสสจ.ลำพูนได้
ดำเนินการจัดอบรมให้บุคลาการสังกัดหน่วยงานที่ปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ CDCU ไปแล้วจำนวน 61 คน 
โดยมีนายแพทย์โภคิน  ศักรินทร์กุล หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ รพ.ลำพูน เป็นวิทยากรให้ความรู้ 
และในครั้งนี้ จังหวัดลำพูน ได้รับโควตา จากสำนักงานควบคุมโรคที่1 เชียงใหม่ จำนวน 30 คน สามารถส่ง
แบบตอบรับการเข้าร่วมอบรมและจองห้องพัก ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ผ่าน QR Code  ตาม
หนังสือที่ได้แจ้งให้ทุกหน่วยงานทราบแล้ว                              
 

มติที่ประชุม             รับทราบ       
                                                                               

6.5  กลุ่มงานนิติการ     ไม่มีเรื่องแจ้ง    
 

6.6  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข      
            เรื่องท่ี 1 แจ้งการต่ออายุใบอนุญาตทุกประเภท ของจังหวัดลำพูน ขอให้พ้ืนที่
แจ้งสถานประกอบการและคลินิก ยื่นต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ด้วย 
 

       เรื่องท่ี 2  การเฝ้าระวังหน่วยบริการเคลื่อนที ่จังหวัดลำพูน พบว่ามีหน่วย 
บริการเข้ามาให้บริการในพ้ืนที่โดยไม่ได้ขอใบอนุญาตจากสสจ.ลำพูนก่อน  ขอให้แจ้งจังหวัดทราบและยื่น
เอกสารขอใบอนุญาต ก่อน 5 วันทำการ 
 

       เรื่องท่ี 3 การจัดชื้อหน้ากากอนามัย ในจังหวัดลำพูน  ซึ่งมีโรงงานผลิตที่มี 
ใบอนุญาตและมีระบบLap การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ได้มาตรฐาน  มีจำนวน 2 แห่ง  
และจำหน่ายในราคามาตรฐาน กล่องละ 120 บาท (50 แผ่น) หน่วยบริการสามารถสั่งชื้อได้ 



 

 

รพ.แม่ทา             ขอให้มีการตรวจสอบราคาและอาจจะมีการกักตุนและขึ้นราคาสินค้า  และให้มีการเฝ้า 
                        ระวังการให้บริการเคลื่อนที่ในพ้ืนที ่ ให้แจ้งจังหวัดก่อนแนะนำเข้าสู่ระบบอย่างถูกต้อง  
 
มติที่ประชุม             รับทราบ 
 

6.7  กลุ่มงานประกันสุขภาพ                      
       เรื่องท่ี 1 การโอนเงินงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ ปี 2564   

ของจังหวัดลำพูนได้รับการจัดสรรเงินเพ่ิมข้ึนจากปีที่ผ่านมา และมีการจัดสรรให้หน่วยบริการแล้วเมื่อวันที่ 17 
พฤศจิกายน 2563 ขอให้ผู้บริหารหน่วยบริการมีการติดตาม รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 4 
 

               เรื่องท่ี 2 การบริหารจัดการงบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ (QOF)   
และงบบริการควบคุมป้องกันและรักษาผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง (NCD: DM & HT)ระดับเขต
สุขภาพที่1 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยบูรณาการการจ่ายแบบ Value Added Payment และ QOF มี
ตัวชี้วัดกลาง จำนวน 4 ตัวชี้วัด รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 5 
 
มติที่ประชุม             รับทราบ 
 

6.8  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ      
           เรื่องที่ 1 แจ้งกำหนดการออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรม
ราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดลำพูน ประจำเดือนธันวาคม  2563  ในวันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 ณ องค์การ
บริหารส่วนตำบลน้ำดิบ บ้านน้ำดิบหลวง หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง  จังหวัดลำพูน  ขอเรียนเชิญ
คณะสมาชิก พอ.สว. จังหวัดลำพูน เข้าร่วมกิจกรรมพิเศษตามวันเวลา และสถานที่ ดังกล่าว จะทำหนังสือแจ้ง
ให้พ้ืนที่ทราบอีกครั้ง และจังหวัดได้รับแจ้งจากมูลนิธิฯ เรื่องการเสด็จของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในวันที่ 15 มกราคม 2564 
ณ อำเภอเมือง (อบจ.ลำพูน) เพ่ือติดตามการดำเนินงานพอ.สว.จังหวัดลำพูน จะมีการลงมาดูพ้ืนที่เพ่ือเตรียม
ความพร้อมรับเสด็จฯ อีกครั้ง รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 6 
 

                 เรื่องที่ 2 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 1 จัดการอบรมปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ 
สำหรับบุคลากรสาธารณสุข เขตสุขภาพที่1"หลักสูตรข้าราชการที่ดี"รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่  14-18 ธันวาคม 
2563  จังหวัดลำพูน โดย นพ.วิทยา พลสีลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน เป็นประธานศูนย์ฝึกอบรม 
แบ่งศูนย์ฝึกอบรมเป็นจำนวน 3 แห่ง คือ รพ.ลำพูน กำกับดูแลโดย พญ.ภาวิณี เอ่ียมจันทน์ ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลลำพูน รพ.ป่าซาง กำกับดูแลโดย นพ.ธวัชชัย ฉันทวุฒินันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าซาง และ
รพ.ลี้ กำกับดูแลโดย นพ.เผ่าพงศ์ สุนทร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลี้ รวมทั้งสิ้น จำนวน 155 คน  รายละเอียด
ตามหนังสือที่ได้แจ้ง ขอให้ผู้มีรายชื่อลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป     

       เรื่องท่ี 3  การเตรยีมการดำเนินงานโครงการของขวัญปีใหม่  และของขวัญ 
วันเด็ก กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เป้าหมายการพัฒนาและการ
ขับเคลื่อนนโยบาย ดังนี้ 

1. โครงการ 3 หมอ ตามนโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2564 ด้านระบบสุขภาพ “คนไทย 
ทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว 3 คน” (อสม , รพ.สต. , แพทย์) โดยมุ่งเน้นภายในปี 2564 - 2565 ให้
ประชาชนแข็งแรง เศรษฐกิจแข็งแรง ประเทศไทยแข็งแรง 



 

 

2. ของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปี 2564   
2.1  โครงการเด็กไทยสายตาดี โดยอธิบดีกรมอนามัย “เด็กไทยสายตาดี IQดี เข้มแข็ง แข็งแรง  

และฉลาด ” กลุ่มเป้าหมายและตัวชี้วัด ดังนี้ 
       1. ร้อยละ 80 จะมีการตรวจคัดกรองสายตา ในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
       2. ร้อยละ 60 ของนักเรียนที่มีสายผิดปกติและได้รับกาตรวจวินิจฉัยโดยจักษุแพทย์ 
       3. จำนวนนักเรียนที่ได้รับแว่นสายตา 
     2.2 โครงการตรวจหู....ให้รู้ว่าหนูได้ยิน 
โครงการ “ตรวจหู ให้รู้ว่าหนูได้ยิน” กลุ่มเป้าหมายในเด็กแรกเกิด อายุ 2-7 วัน และอายุ 3-6 เดือน 

และให ้สปสช.รับผิดชอบค่าใช้จ่ายการตรวจคัดกรองและวินิจฉัยตามสิทธิ 
3. ของขวัญวันสงกรานต์ จะมีการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง โดยให้รพสต.ทุกแห่ง บันทึก 

ฐานข้อมูลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ในพ้ืนที ่และจะมีการประกาศรายชื่อ ภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2563 
 
ประธาน ขอให้ผอก.รพ. ทุกแห่ง สนับสนุนตามนโยบาย จัดแพทย์ร่วมเป็นหมอคนที่3 เพ่ือให้

ครอบคลุมหน่วยบริการ โดยขอเป็นรายชื่อก่อน 
           
มติที่ประชุม             รับทราบ                                                                                    
 

6.9  กลุ่มงานทันตสาธารณสุข      
       เรื่องที ่1 ผลการสำรวจการปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 

สำหรับห้องทันตกรรมการจัดบริการทันตกรรม ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เพ่ือเตรียมพร้อมเข้าสู่
ภาวะปกติใหม่ (NEW NORMAL) จังหวัดลำพูน โดยใช้หลักการ คือมีการระบายอากาศและฟอกอากาศด้วย 
HEPA FILTER HI3 รวมกัน 24 ACH (TYPE A) และ 12 ACH (TYPE B) มีจำนวนรพ.สต.ที่มีห้องทันตกรรม 
ทั้งหมด 8 อำเภอ  รวม 39 แห่ง รายละเอียดตามเอกสารที่แจก ดังนี้ 

 1. อำเภอเมือง   ที่มีห้องทันตกรรม  จำนวน  11 แห่ง 
 2. อำเภอแม่ทา   ที่มีห้องทันตกรรม   จำนวน    7 แห่ง 
 3. อำเภอป่าซาง   ที่มีห้องทนัตกรรม   จำนวน    5 แห่ง 
 4. อำเภอบ้านโฮ่ง  ที่มีห้องทันตกรรม   จำนวน    7 แห่ง 
 5. อำเภอลี้   ที่มีห้องทันตกรรม   จำนวน    3 แห่ง 
 6. อำเภอทุ่งหัวช้าง ที่มีห้องทันตกรรม   จำนวน    2 แห่ง 
 7. อำเภอบ้านธิ   ที่มีห้องทันตกรรม   จำนวน    2 แห่ง 
 8. อำเภอเวียงหนองล่อง ที่มีห้องทันตกรรม   จำนวน    2 แห่ง 

 

ผู้อำนวยการรพ.แม่ทา สอบถามความก้าวหน้าของการขอรับการสนับสนุนงบประมาณงบลงทุนตามพรบ.เงินกู้
เพ่ือปัญหา COVID-19 ว่าจะได้รับจัดสรรหรือไม่ เนื่องจากเกรงว่าหากโรงพยาบาลมีการปรับปรุงสถานที่แล้ว      
ในภายหลังได้รับงบประมาณตามพรบ.เงินกู้เพ่ือปัญหา COVID-19 จะเกิดการซ้ำซ้อน 
 



 

 

นางสุวิมล ทิพย์ชมภู ชี้แจงว่างบประมาณงบลงทุนตามพรบ.เงินกู้เพ่ือปัญหา COVID-19 ขณะนี้อยู่
ระหว่างการพิจารณาของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้
โรงพยาบาลทราบต่อไป 
 

มติที่ประชุม             รับทราบ 
 

6.10 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล     ไม่มีเรื่องแจ้ง   
 
6.11 กลุ่มงานอนามัยส่ิงแวดล้อมและอาชีวอนามัย    
        เรื่องท่ี 1 โครงการพัฒนาและยกระดับระบบจัดการสุขาภิบาลอาหารและ 

การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมรองรับการท่องเที่ยว  ในจังหวัดลำพูน  มี  2 แห่ง ดังนี้ 
         ๑.  อาหารริมบาทวิถี (Street food) ลานพระเจ้าเพ่อเล่อ (ใกล้ตลาดหนองดอก) 
         ๒.  ตลาดนัดน่าซื้อ (Healthy Market)  ตลาดนัดจตุจักร (ลานจอดรถตลาดจตุจักร วันพุธและวันเสาร์) 
               เรื่องท่ี 2 โครงการ GREEN & CLEAN Hospital  โรงพยาบาลในสังกัด 

โรงพยาบาลสังกัด กระทรวงสาธารณสุข ในจังหวัดลำพูน  มีการขับเคลื่อนตามนโยบาย  สามารถ
รักษามาตรฐานและพัฒนาให้ได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital ตามรายละเอียด ดังนี้ 
 

เป้าหมาย ผลงาน 
ปี ๒๕๖๓  
ระดับพ้ืนฐาน ร้อยละ ๑๐๐  (๘ แห่ง) 
ระดับพ้ืนดี     ร้อยละ    ๑๐๐    (๘ แห่ง 
ระดับดีมาก    ร้อยละ    ๗๕     (๖ แห่ง) 
ระดับดีมาก Plus  ร้อยละ   ๓๐  (๓ แห่ง) 
 

ปี ๒๕๖๓  
ระดับพ้ืนฐาน  ร้อยละ ๑๐๐  (๘ แห่ง) 
ระดบัพื้นดี     ร้อยละ ๑๐๐  (๘ แห่ง) 
ระดับดีมากข้ึนไป  (๕ แห่ง )  ร้อยละ ๖๒.๕   
ได้แก่ รพ.บ้านธิ /รพ.แม่ทา 
ระดับดีมาก Plus  ร้อยละ ๓๗.๕   ๓ แห่ง  
ได้แก่ รพ.ลำพูน/รพ.ลี้/รพ.ป่าซาง  

ปี ๒๕๖๔  
ระดับพ้ืนฐาน  ร้อยละ ๑๐๐  (๘ แห่ง) 
ระดับพ้ืนดี      ร้อยละ    ๑๐๐  (๘ แห่ง 
ระดับดีมาก     ร้อยละ    ๘๐    (๗ แห่ง) 

ระดับดีมาก Plus  ร้อยละ  ๔๐ (๔ แห่ง) 

 

 

มาตรการในการขับเคลื่อนประเด็นสำคัญด้านสาธารณสขุ 
      ๑. ทุกอำเภอมีแผนการขับเคลื่อนและประเมิน (Re-accreditation) 
      ๒. พัฒนาต่อยอดโปรแกรมการประมวลผล สื่ออิเลคโทรนิค/ระบบ GREEN & CLEAN Hospital 
      ๓. จัดระบบพัฒนาศักยภาพ ด้าน GREEN & CLEAN Hospital 
      ๔. กระตุ้น ให้ท้องถิ่นผลักดัน หรือ ออกเทศบัญญัติ การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 
      ๕. การพัฒนางานอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล (ห้องครัว /โรงอาหาร) 
      ๖. เยี่ยมเสริมพลัง/สนับสนุนวิชาการ 
      ๗. การตรวจประเมิน พัฒนายกระดับ 
      ๘. ประกวดนวตกรรม  ระดับเขตสุขภาพท่ี1 



 

 

ผชชว.   ให้ทำหนังสือแจ้งหน่วยบริการทุกแห่ง และให้ส่งเรื่องสมัครประกวดนวตกรรม  
(ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่1 ให้แต่ละจังหวัดส่งเรื่องเข้าร่วมประกวดนวตกรรม 
มากกว่า 1 รพ.)  

 
มติที่ประชุม             รับทราบ 
 

6.12 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ      
        เรื่องท่ี 1 แจ้งแนวทางการรายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเฝ้าระวัง  

วันหยุดราชการพิเศษและหยุดปีใหม่ 2564 จังหวัดลำพูน วันหยุดราชการพิเศษระหว่างวันที่ 10 -13 
ธันวาคม 2563 และวันหยุดช่วงเทศกาล ปีใหม่ 2564  รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 7 
กำหนดการในการดำเนินงานเฝ้าระวัง ดังนี้ 

1. ช่วงก่อนเข้มข้น ระหว่างวันที่ 22 - 28 ธันวาคม  2563 
2. ช่วงเข้มข้น ระหว่างวันที่  29 ธันวาคม 2563 - วันที่ 4 มกราคม 2564 
3. ช่วงหลังควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 5 - 11 มกราคม 2564 

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ขอความร่วมมือหน่วยบริการจังหวัดลำพูน ดำเนินการ ดังนี้ 
1. การรายงานข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากการจราจรทางถนน ของหน่วยบริการ ตาม 

ระบบและตามแบบ ปภ.บอ. 3 - 4  ให้ที่ทำการปกครองอำเภอ  สถานีตำรวจ และโรงพยาบาล  เพ่ือให้ข้อมูล
ที่ครบถ้วนและถูกต้อง 

2. ดำเนินการด้านมาตรการองค์กรของหน่วยงานภาครัฐ โดยกำชับให้ข้าราชการ ลูกจ้าง  
และพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีด้านวินัยจราจรในการปฏิบัติตามกฎหมาย ด้าน
มาตรการ 4 ห้าม 3 ต้อง (ไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด  เมาไม่ขับ โทรไม่ขับ ง่วงไม่ขับ การสวมหมวก
นิรภัย การคาดเข็มขัดนิรภัย  ต้องมีใบอนุญาตขับรถ)  ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การปฏิบัติตนตามมาตรการ
องค์กร อย่างเข้มข้น กรณีที่มีคำสั่งให้บุคลากรและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ไปปฏิบัติหน้าที่ประจำในช่วงวันหยุดและ
ช่วงเทศกาล ให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ จะต้องมีปริมาณแอลกอฮอล์เป็นศูนย์ และให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มงวด 

3. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน โรงพยาบาล และศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการฯ  
สนับสนุนการฝึกทักษะ ตรวจเช็คความพร้อมการออกปฏิบัติการ ตามระบบการแพทย์ฉุกเฉินโดยโรงพยาบาล
ทุกแห่งและศูนย์รับแจ้งเหตุ และสั่งการฯเตรียมความพร้อม  
 
มติที่ประชุม             รับทราบ 
 

6.13  กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก      ไม่มีเรื่องแจ้ง             
 
ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องอ่ืน ๆ 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด       
 เรื่องท่ี 1 ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด ประเภทสามัญ  



 

 

เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563  ในวันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563  โดยสมาชิกสหกรณ์ฯ 
สามารถลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 07.00 น. – 10.00 น. และเข้าคูหาร่วมกันใช้สิทธิเลือกตั้งประธานกรรมการ
ดำเนินการและกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด ของแต่ละหน่วยงาน ก่อนเข้า
ร่วมประชุมใหญ่สามัญ  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน   
 
มติที่ประชุม             รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา   เวลา  16.30  น.  
 
      ลงช่ือ) …………………….......................….....              
           (นางกรรณิกา  มะโนวรณ์)                                     
             เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน                 
           ผู้บันทึกการประชุม                
          
 

ลงช่ือ) …………………….......................…..... 
                        (นางบุษบา อนุศักดิ์)   

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
                                                                     ผู้ตรวจรายงานการประชุม   


