
สรุปมติขอส่ังการ ท่ีประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพท่ี ๑ 

วันพุธท่ี ๑๓ ธันวาคม  ๒๕๖๔  เวลา ๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น. 

 ณ หองประชุม ๑๐๐ ปการสาธารณสุขไทย  โรงพยาบาลลําพูน อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน  

------------------------- 

ประธาน  นายแพทยธงชัย  เลิศวิไลรัตนพงษ  ผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี ๑ 

กลุมเปาหมาย  ผูบริหาร รพศ./รพท./สสอ./ผชช(ว)/หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตร ทุกจังหวัด/ผูเก่ียวของ  

         ในเขตสุขภาพท่ี ๑ 

เรื่องประธานแจงเพ่ือทราบ/ส่ังการ 

๑. การจัดทําแผนรับสถานการณโควิด๑๙  ระลอกใหม ตามแนวทางของ กยผ. เพ่ือประเมินจังหวัดวามี

ความม่ันใจพรอมรับสถานการณมากนอยแคไหน  รพ.สนามตองมีหรือไม  พรอมอยางไร มีแผนท่ีสามารถ

ดําเนินการตอได การบริหารทรัพยากร  การบริหาร LQ การเฝาระวังสุมตรวจในกลุมเสี่ยง เลือกกลุมเสี่ยงสําคัญ 

และ select ๑๐-๒๐ ราย/สัปดาห  สําหรับกลุมแรงงานตางดาว ยังตองเฝาระวังตอไป  

 -เนนในจังหวัดท่ียังไมเกิดการระบาดแบบ Cluster ใหญๆ  

-การตรวจ Lab ใชน้ําลาย POOL ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ดวยวิธี RT-PCR  

-การUpdate ในโปรแกรม CO-Ward 

๒. Innovation Health Care ของเขต ๑ คือ เรื่อง Smart  Family  Care (รพศ.ลําปาง รับผิดชอบ) 

       สวนจังหวัดอ่ืนๆ ใหทําเรื่องท่ีเสนอตอและขยายผลท้ังจังหวัด เม่ือประเมินผลแลว หากมีประโยชนจะขยาย

ผลท้ังเขตสุขภาพท่ี ๑  

       การบริหารจัดการ Back office รพ.สต โดย สสอ. ซ่ึงนํารองท่ีเขต ๓ (ในเขต ๑ จะนํามาใช) 

๓. กองการตางประเทศ สป. แจงวา กสธ. MOU กับ ตปท.เยอะมาก แสดงถึงความรวมมือกับ ตปท.เปนไปดวยดี 

โดยวางแผนประสานความรวมมือกับ ๔ ประเทศ ไดแก จีน เกาหลี  ญี่ปุน ออสเตรเลยี  ชวงนี้งดเดินทางไป ตปท.

จึงจะหารือผานระบบ conference  

ขอส่ังการ  มอบ พญ.เยาวลักษณ   จริยพงศไพบูลย  รพศ.เชียงราย เปนหัวหนาทีม และทีมงานมาจากทุกจังหวัด

ในเขตสุขภาพท่ี ๑ 

๔. รมต.สธ ขอบคุณจังหวัดท่ีจัดทีมไปชวย จ.สมุทรสาคร ,เขต ๑ มีทีม จ.พะเยา ซ่ึงไปปฏิบัติงานแลว ตอไปก็จะ

เปน จ.แพร /จ.แมฮองสอน/จ. นาน  

๕. ครม.อนุมัติเงินกู ขอใหทุกจังหวัดเรงรัดเตรียมการ   

-งบกอสราง  ครุภัณฑ ใหเสร็จสิ้นภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 

-งบคาตอบแทน/เสี่ยงภัย 

๖. การแบงเวลาทํางานใหเหมาะสม ในสถานการณโควิด เชน การขับเคลื่อนโครงการ ๓ หมอ ,๓๐ บาทรักษา 

ทุกท่ี (ไมใชเฉพาะปฐมภูมิ)  โดยมีประเด็นท่ีรวมพิจารณา เชน ระบบการจัดสรรเงิน  ระบบขอมูลการสงตอ 

workload , LTC (ดูแลผูปวยติดบานติดเตียง)  

๗. การปฏิรูปเขตสุขภาพ  จากบทเรียนท่ีผานมา ก็เริ่มมีความชัดเจนมากข้ึน โดยมีคณะทํางาน นําขอมูลมา

นําเสนอเพ่ือพิจารณาวางแผนขับเคลื่อนรูปแบบ sand bock จะนําเขา ครม.ประมาณเดือนเมษายน ๒๕๖๔  

ขอส่ังการ มอบ ผอ.CIO เขต ๑ รับผิดชอบในการจัดเตรียมขอมูล (เขตสุขภาพนํารอง ๔ เขต คือ เขต ๑,๔,๙,๑๒) 

๘. ประชุม ครม.สัญจร เลื่อนไปเปนวันท่ี ๑๘-๑๙ กุมภาพันธ  ๒๕๖๔ (จ.แพร) 



-๒- 

สถานการณวัณโรค 

-ผลการคัดกรอง Active รอยละ ๖๙.๒  จังหวัดท่ีทําไดดี (จากมาก->นอย)  จ.แพร/นาน/ลําปาง 

-ผลการคัดกรอง Passive รอยละ  ๔๙.๖  จังหวัดท่ีทําไดดี (จากมาก->นอย) จ.เชียงราย/ลําปาง/ลําพูน 

-Treatment  Coverage  รอยละ ๒๑  จังหวัดท่ีทําไดดี (จากมาก->นอย) จ.เชียงราย/ลําปาง/เชียงใหม 

-การเสียชีวิต รอยละ ๔  จังหวัดท่ีทําไดดี คือ จ.เชียงราย  

** ขอความรวมมือทุกจังหวัด ไดวิเคราะหสาเหตุจากการเสียชีวิตทุก case  สงใหกับ Focal Point สสจ.นาน 

** ประเด็นการดําเนินงานของเขต ๑  พบวา  

-กลุมท่ีทําไดดี คือ กลุมท่ีเปนผูสัมผัสรายใหม  

-ผูสัมผัสรายใหม/ติดสุรา/HIV  การใชกลุมท่ีเปนผูใกลชิดผูปวยและพ้ืนท่ีท่ีพบผูปวย TB เดิมสูง 

-Success Rate มีระบบติดตาม ท่ีปรึกษาท่ีดี 

ขอส่ังการ มอบ จ.เชียงราย ขับเคลื่อนการคัดกรองท่ีรานขายยา ในไตรมาส ๒ (จากงานวิจัย ของ สวรส.พบผูปวย

จากรานขายยาสูงถึงรอยละ ๒๕) ข้ันตอนการเตรียมการ ชี้แจงรานขายยา  เตรียมความพรอมของระบบใน รพ. 
 

CHRO 

-จางนักเรียนทุนท่ีจบในป ๒๕๖๔  เขตสุขภาพบริหารจัดการ สายงานท่ีจบ ๘ สายงาน เกลี่ยในเขตได ยกเวน 

สายงานแพทยแผนไทย (FTE เต็ม) ซ่ึงไมมีขอผูกพันในการรับทุน (จบป ๒๕๖๔  จํานวน ๒๕ คน จางได ๑๐ คน)  

-การบริหารตําแหนงวาง ไดนําเขาพิจารณาในท่ีประชุมคณะทํางาน เม่ือวันท่ี ๘ มกราคม ๒๕๖๔ 

ขอส่ังการ -มอบทีม CHRO ตรวจสอบขอมูลประเด็นท่ีจังหวัดแจงความตองการ เปนฐานขอมูลการผลิต เม่ือผาน

ไป ๔ ป แตละ รพ.ก็รับคนเขาทํางานไปแลว  สงผลใหไมสามารถจางงานไดตามขอมูลเดิม  

             -ขอให CHRO เรงดําเนินการ Blue print ของเขต 1 และสงกระทรวงภายในเดือนหนา 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามเสนอ 

COO แผนการดําเนินงานเขตสุขภาพท่ี ๑ ปงบประมาณ ๒๕๖๔ 

-งบดําเนินงานสนับสนุนขับเคลื่อนงาน ระดับเขต   ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท 

-สนับสนุนการดําเนินงาน ๖,๔๕๙,๔๒๐ บาท   ลานนา ๑=๑,๘๐๕,๙๕๐ 

    (เงินกัน)     ลานนา ๒=๑,๖๖๕,๑๐๐ 

      ลานนา ๓=๒,๙๘๘,๓๗๐ 

-โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศดานสุขภาพระดับองคกร ERP : Enterprice Resouace Planning System  

 ดานบริหารจัดการ เขต๑ (๔,๗๓๐,๖๕๐ บาท) 

-๖ ประเด็นมุงเนน (งบ PPA ๑๔,๒๕๓,๒๙๐ บาท /งบ HRD ๑,๓๐๐,๗๐๐ บาท/งบเขต  ๘,๗๐๐ บาท) 

-พัฒนาบุคลากร รองรับประเด็นมุงเนนและ Service Plan  วงเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (งบจาก บค.สป) 

-Service Plan ๑๕ สาขา  วงเงิน ๒,๒๔๕,๙๐๐ บาท 

-PM๒.๕ วงเงิน ๒๕๒,๖๐๐  บาท ดําเนินงานรวมกับศูนยอนามัยท่ี ๑ 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามเสนอ 
 

 

-๓- 



สถานการณระบาดโรคติดเช้ือโคโรนาไวรัส ๒๐๑๙ พ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบน 

ขอส่ังการ 

๑. การคนหาผูปวยและผูติดเชื้อ  

-ในกลุมแรงงานตางดาว(พมา) ยังเปนกลุมเสี่ยงสําคัญ จนกวาสถานการณในพมาจะดีข้ึน 

 -สถานบันเทิง คาราโอเกะ  หรือท่ีมีความเสี่ยงมาก  (ไมทําเยอะ แตทําเปนประจํา) 

 -สถานท่ีมีคนรวมกลุมมาก เชน นิคมอุตสาหกรรม (พฤติกรรมพนักงานชวงพัก ปฏิบัติตาม DMHTT) 

๒. สอบสวนโรค เนนการทํา Contact Tracing และเฝาระวังผูสัมผัสเสี่ยงสูง ใหมีการกักตัวจนครบ ๑๔ วนั และ

เก็บตัวอยางในวันท่ี ๕ นับจากสัมผัสผูปวยยืนยันวันสุดทาย 

๓. ตรวจสอบระบบรายงานการเฝาระวังในกลุมผูมารับบริการท่ี ARI clinic ๑๐ ราย/วัน ,Pneumonia  ๑๐๐%  

เพ่ือสรางความม่ันใจวาไมมีcase +ve ในพ้ืนท่ีจริงๆ 

๔. บุคคลท่ีสงสัยตนเองวามีความเสี่ยงหรือไมแนใจ ควรทําแบบประเมินตนเอง เพ่ือเปนการลดภาระในการให

คําปรึกษา การเก็บสิ่งสงตรวจ 

๕. การตรวจLab ใชน้ําลาย และ Throat swab ในกลุม Surveillance  

๖. เครือขายรานขายยา ท่ีมีผูสงสัยมาใชบริการ ตองซักประวัติ/แนะนําใหไปตรวจท่ี รพ. 

๗. สคร.๑ เปน Focal point ระดับเขต ประสานพ้ืนท่ีตาม Timeline case ภายใน ๓ ชั่วโมง เพ่ือใหจังหวัดไดลง

สอบสวน และควบคุมโรคในพ้ืนท่ีไดทันที 

๘. การเตรียมความพรอมการกระจายวัคซีน และกลุมเปาหมาย 

วัคซีนท่ีนําเขา มี ๒ ชนิด คือ  

๑. จากบริษัท Sinovac ผลิตในประเทศจีน เปน inactivate Vaccine ฉีด๒เข็ม IM หางกันประมาณ  ๑ 

เดือน เก็บรักษาท่ี ๒-๘ องศาเซลเซียส โดย อย.จะสามารถข้ึนทะเบียนไดกลางเดือนกุมภาพันธ ๒๕๖๔ 

๒. จากบริษัท Astra Zeneca-Oxford ผลิตในไทย หรือประเทศอ่ืน เปน Live attenuate เปน 

adenoviral vector ฉีด๒เข็ม IM หางกันประมาณ  ๑ เดือน เก็บรักษาท่ี ๒-๘ องศาเซลเซียส 

-ระยะท่ี ๑ จํานวน ๒ ลานโดส Sinovac ฉีดเดือน กพ.-เมย.๒๕๖๔ ในพ้ืนท่ีเสี่ยง ๕ จังหวัด (สมุทรสาคร ชลบุรี 

จันทบุรี ระยอง ตราด) 

-ระยะท่ี ๒ จํานวน ๒๖ ลานโดส Astra Zeneca-Oxford ฉีดชวง พค.-มิย.๒๕๖๔ ใหกับกลุมเสี่ยงท่ัวประเทศ 

-ระยะท่ี ๓ รณรงคใหวัคซีน ฉีดชวงปลายป ๒๕๖๔-ตนป ๒๕๖๕ ใหกับประชาชนท่ัวไป ท่ัวประเทศ 

สถานบริการทุกแหง เตรียมความพรอมในการข้ึนทะเบียนและใหบริการวัคซีน 

ขอสังเกต 

-กลุมเปาหมาย  รพ.สต สํารวจข้ึนทะเบียน ,ลงทะเบียน online ผาน APP เปาตัง จะทราบอยางไรวาเปนกลุม

เสี่ยงจริงๆ (เปาหมายใหวัคซีน ๓๓ ลานคน ๖๖ ลานโดส) 

-Caseท่ีมีความเสี่ยงสูง เชน โรคเรื้อรัง ,การแพท่ีรุนแรง  ไมควรฉีดท่ี รพ.สต 

-กรณีทีม MERT ไปชวยปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี รพ.สนาม ณ จังหวัดสมุทรสาคร/ชลบุรี  เม่ือกลับมาในพ้ืนท่ีตองปฏิบัติ

อยางไร?? HQ ๑๔ วัน หรือ Self  Monitoring ข้ึนอยูกับประกาศของแตละจังหวัด 

 

 

-๔- 



การนําเสนอผลการดําเนินงาน EOC  COVID-๑๙  

รายละเอียดตามไฟลนําเสนอของจังหวัดเชียงใหม  เชียงราย ลําพูน และนาน 

ขอส่ังการ  ทานประธานจะไดนําขอมูล มาประมวลเปนภาพรวมของเขต ตอไป 
 

CFO สถานการณการเงิน เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ ไมมี รพ.ประสบวิกฤติระดับ ๗ รพ.ระดับ ๖ คือ รพ.สันปาตอง 

-สรุปงบคาเสื่อม ป ๒๕๖๒,๒๕๖๓ จังหวัดนาน ดําเนินการเรียบรอย  ป ๒๕๖๔ ดําเนินการตามข้ันตอน 

-รายการงบลงทุน (พรบ.) ในสวนของจังหวัดนาน 

   ป ๒๕๖๒ (ถูกพับ) จํานวน ๑ รายการ คือ ระบบบําบัดน้ําเสีย ขนาดไมนอยกวา ๖๐ ลบ.เมตร/วัน รพ.เฉลิม

พระเกียรติ จังหวัดนาน วงเงิน  ๑,๑๐๓,๑๔๔ บาท 

   ป ๒๕๖๓ (ลาชา) จํานวน ๒ รายการ ไดเรงรัดแกไขปญหาแลว คือ  

 อาคารท่ีทําการ สสอ.เมืองนาน (คสล.๒ ชั้นพ้ืนท่ี ๒๘๕ ตร.เมตร) ขยายเวลาถึง กย.๒๕๖๔ 

           บานพัก ๕-๖ ๑ ครอบครัว รพ.สต น้ํารีพัฒนา (คสล.๒ ชั้น พ้ืนท่ี ๘๘.๐๘ ตร.เมตร) เหลือสงเอกสารเบิก  

ขอส่ังการ  -งบลงทุน พรบ.ป ๒๕๖๓  ฝากเรื่องการกอสราง  ทุกจังหวัดตองกํากับติดตาม  รายการท่ีชาเพราะ

สาเหตุอะไร  มีปญหาผูบริหารตองชวยแกไขใหเสร็จสิ้น ไมควรมองวาเปนปญหาของผูรับเหมาอยางเดียว 

              -งบ พรบ.ป ๒๕๖๔ รายการครุภัณฑหากดําเนินการลาชา จะถูกดึงงบคืน (ไตรมาส ๒ ตองลงนาม

สัญญาทุกรายการ) เนนย้ําผูบริหารติดตามดวน  หากทําไมไดขอใหรีบคืนเงิน หรือทําไมไดตามTime line จะถูกดึง

เงินคืน 

     -รายการงบลงทุนท่ีถูกพับงบ  ป ๒๕๖๒ มี ๓ รายการ โดยใหใชเงินบํารุงของ รพ. ถือเปนครั้งแรกท่ี

สํานักงบประมาณ ไดดําเนินการ  

ขอสังเกต  ปญหาการเขาสูระบบ e-GP ยากมาก ฝากประธานสะทอนสวนกลางดวย 

-โครงการ ๓๐ บาทรักษาทุกท่ี  จากขอมูลท่ีนําเสนอ ยังตองมีการวิเคราะหขอมูลเพ่ิมเติม และจัดทําเปนขอเสนอ 

โดยหารือรวมกันระหวางทีม CIO  CFO ของเขต ๑ ตอไป 
 

CIO ความกาวหนาการดําเนินงาน โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศดานสุขภาพ ระดับองคกร ERP ดานบริหาร

จัดการ เขตสุขภาพท่ี ๑ วงเงิน ๔,๗๓๐,๖๕๐ บาท ผลการดําเนินงานไตรมาส ๑ 

 
สําหรับวาระ เรื่อง สาระสําคัญตามประกาศ พ.ร.บ.ปฐมภมิู และ Innovation Health care เปนเอกสารนําเขาท่ี

ประชุม         กลุมงานพัฒนายุทธศาสตร สรุป 


