
 

 

            รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
            ครั้งที่ 5/ 2561  ประจ าเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 

วันพฤหัสบดี ที ่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561   
ณ ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน 

……………………………………. 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายวิทยา  พลสีลา   รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
2. นายสุริยพงณช์         สุริยะพงฑากุล             นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน 
3. นายวรเชษฐ        เต๋ชะรัก   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลล าพูน 
4. นางกาญจนา  เลิศวุฒิ                       รก.นวก.สาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา 
5. นายสมาน               พรวิเศษศิริกุล               รก.นวก.สาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านบริการทางวิชาการ 
6. นายธวชัชัย  ฉันทวุฒินันท์  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลป่าซาง 
7. นายเผ่าพงศ์  สุนทร   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลลี้ 
8. นายสัจพจน์       เกตุวัฒนาธร  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง 
9.นายชินพันธ์    เลือดนักรบ  (แทน) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเวียงหนองล่อง 
10.นายสันทัด  ทองพรรณ  (แทน) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านโฮ่ง 
11.นายสันต ิ   วงศ์ฝั้น    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่ทา 
12.นายวิเชียร          ปิงชัย   สาธารณสุขอ าเภอเมืองล าพูน 
13.นายธวชัชัย             รัตนไพบูลย์วิทย์  สาธารณสุขอ าเภอบ้านโฮ่ง 
14.นายเนตร  พงษ์ตุ้ย   สาธารณสุขอ าเภอลี้ 
15.นายสังวรณ์   ศรีวิชัย   สาธารณสุขอ าเภอบ้านธิ 
16.นายโรม  ชนะเดช   สาธารณสุขอ าเภอเวียงหนองล่อง 
17.นายศรีพรหม  กาสกุล   สาธารณสุขอ าเภอทุ่งหัวช้าง 
18.นายโยธิน  จันทร์ทิพย์  สาธารณสุขอ าเภอแม่ทา 
19.นายไกรศิลป์            ศิริวิบูรณ์                    รก.สาธารณสุขอ าเภอป่าซาง 
20.นายสุรพงศ์        ออประยูร  หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ รพ.ล าพูน 
21.นางดารา  เรือนเป็ง  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
22.นางณัฐดา          วิเศษสรรค์  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
23.นายเจริญ  สิทธิโรจน์   หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ 
24.นางละมัย    สิทธิโรจน ์  หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ 
25.นางสาวอรพินธ์ ใจสุนทร   หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
26.นางจารุณี  พจน์สุจริต  หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
27.นางอินทริยา  อินทพันธุ์  หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 
28.นางจันทรานนท์ ตุ้ยเจริญ   (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
29.นางบุญทิน  จิตร์สบาย  (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
30.นางสาวชรินดา สุธาวา      หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
31.นางผ่องศรี  อุปละ   หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
32.ส.ต.ต.วิชฌ์พล      พรมสวัสดิ์  หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ 
33.นายเกรียงไกร ยังฉิม   หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ฯ 
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ผู้ไม่เข้าร่วมประชุมเนื่องจากติดราชการ 
1.นายจิระ  วิภาสวงค ์  เภสัชกรเชี่ยวชาญ 
2.นางสมสกุล  เกียรติอนันต์   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านธิ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายก าจร  พงศ์ศิริ   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ (สคร.1) 
2. นางอัมภาพันธ์ วรรณพงค์ภัค  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ    
3. นางบุษบา  อนุศักดิ์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
4. นางพัชรี  วีรพันธ์   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
5. นางปรานอม  ทมวงค์   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
6. นายสุรสิทธิ์            ธนปารวงค์       นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
7. นางดาราวรรณ       สกุลวงค ์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
8. นายกฤตชญา         เขยะตา    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
9. นายศุภกฤษณ์ เสวะกะ   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
10.นางสุรางค์  หมื่นกัณฑ์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
11.นางสุวิมล  ทิพย์ชมภู  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
12.นางสาวกาญจนา ศรีไว   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
13.นายประกาศิต แก้วจันทร์    นิติกรปฏิบัติการ 
14.นางศรีไพร  โปธา   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
15.นายวันชัย  รัตนพรม  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
16.นายณรงค์ฤทธิ์        สายมณี    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
17.นายพงศกร  ตันติวรางกูร  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
18.นางกรรณิกา          มะโนวรณ์               เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
19.นางสมพิศ              อิ่นอ้าย                      นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
20.นายกฤษฎา            ญาณพันธุ์                   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 
เริ่มประชุม  เวลา 10.00 น. 
 
ระเบียบวาระพิเศษ   
 
มติที่ประชุม     รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ   
   เรื่องแจ้งจากจังหวัด 

เรื่องท่ี 1 การลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ขับเคลื่อน จังหวัดล าพูน ในการขับเคลื่อน 
“ล าพูนเมืองสะอาดปราศจากโฟม (No Foam)” เพ่ือด าเนินการคงความสะอาดสู่เมืองสุขภาวะดี จึงขอให้ทุก
หน่วยงานช่วยขับเคลื่อนร่วมกับประชาชน 
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   เรื่องที่ 2 เหล่ากาชาดจังหวัดล าพูน แจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่วนราชการทั้งภาครัฐ
และเอกชน ทุกภาคส่วน ร่วมกิจกรรมวันผู้บริจาคโลหิตโลก 2561 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 
09.00 – 16.00 น. ณ  ห้างสรรพสินค้าแจ่มฟ้าช็อปปิง้มอลล์ ล าพูน 
 

เรื่องท่ี 3  ผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูน ให้หน่วยงานภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ  และองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ก าชับให้ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ถือปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เป็น
ตัวอย่างที่ดี ในการขับขี่รถจักรยานยนต์และรถยนต์  โดยสวมหมวกนิรภัยและคาดเข็มขัดนิรภัย ตามมาตรการ
องค์กร  และมีพิธีการมอบประกาศนียบัตรยกย่องก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ในหมู่บ้านที่มีการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน
ดีเด่น (มาตรการด่านชุมชน) 
 

เรื่องท่ี 4 การเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2561 จังหวัดล าพูน ภาครัฐ  
เป้าหมายไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 74.29  สรุปมีการเบิกจ่ายภาพรวมจังหวัดล าพูน คิดเป็น 58.55 %  ระดับ
หน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน  คิดเป็น 38.16 %  มีการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรยังไม่ได้ตาม
เป้าหมาย  ขอให้เร่งด าเนินการ 
 

เรื่องท่ี 5  โครงการออกหน่วยบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข จังหวัดล าพูน ประจ าเดือนมิถุนายน  
พ.ศ. 2561  มีการเปลี่ยนแปลงก าหนดการ เนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูนติดราชการ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 
 

 
มติที่ประชุม     รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4 ประจ าเดือนเมษายน พ.ศ. 2561                    
 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4 ประจ าเดือนเมษายน พ.ศ. 2561                   
 
ระเบียบวาระท่ี 3    เรื่องสืบเนื่อง          

หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ 
เรื่องท่ี 1  ในวันที่ 4- 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561 จะมีคณะกรรมการติดตามผลการ 

ด าเนินงาน จังหวัด To Be Number One จังหวัดล าพูน  โดยวันที่ 4 มิถุนายน 2561 ทางคณะฯจะออกประเมิน
ที่โรงพยาบาลหริภุญชัย และโรงเรียนแม่ตืน  เพ่ือติดตามประเมินผลในการประกวดจังหวัด  /  ซึ่งทางจังหวัดล าพูน
จะมีการประชุมเตรียมความพร้อม ในวันที่ 1  มิถุนายน  2561  ณ ศาลากลางจังหวัดล าพูน  ขอให้ผู้รับผิดชอบ
จังหวัดและเจ้าหน้าที่ของ สสอ.เมืองล าพูน   จัดคนเข้าร่วมกิจกรรม  To Be Number One     กับหน่วยงาน
จังหวัดที่เก่ียวข้อง ในวันและเวลา ดังกล่าว  และจังหวัดล าพูนได้ขอความร่วมมือทุกหน่วยงานช่วยสนับสนุนชื้อเสื้อ 
To Be Number One  เป้าหมาย จ านวน 3,000 ตัวๆละ 350 บาท  ส าหรับนักเรียน ตัวละ 180 บาท  เพ่ือหา
รายได้สมทบเข้ากองทุน  น าไปใช้ในการขับเคลื่อนโครงการฯ  ทั้งนี้ขอให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่งกายสวมเสื้อ To Be 
Number One  พร้อมแขวนป้ายชื่อด้วย  และขอให้ทุกหน่วยงานช่วยประชาสัมพันธ์ในการชื้อเสื้อ   ซึ่งทางจังหวัด
มีนโยบายให้เจ้าหน้าทีส่วมใส่ทุกวันพุธ 
 
มติที่ประชุม     รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่องแจ้งเพื่อพิจารณา       ไม่มีเรื่องแจ้ง 
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ระเบียบวาระท่ี 5       เรื่องแจ้งเพื่อทราบของ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน / นักวิชาการ
สาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านส่งเสริมพัฒนา / นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้าน
บริการทางวิชาการ/ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลล าพูน / เภสัชกรเชี่ยวชาญ /
โรงพยาบาลชุมชน / ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ / หน่วยงานอ่ืน 
 
5.1 เรื่องของนายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน        ไม่มีเรื่องแจ้ง   

   
5.2 เรื่องของนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา       
      เรื่องที่ 1 ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุข  สาขาจังหวัดล าพูน  ฝากขอบคุณ  

ผู้อ านวยการโรงพยาบาล และสาธารณสุขอ าเภอ  ทุกแห่ง ที่ให้ความร่วมมือในการแจ้งให้เจ้าหน้าทีข่องหน่วยงาน
สมัครเป็นสมาชิกชมรมแม่บ้านสาธารณสุข  สาขาจังหวัดล าพูน  
 
มติที่ประชุม     รับทราบ 
 

5.2 เรื่องของนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านบริการทางวิชาการ 
      เรื่องที่ 1 การจัดกิจกรรม สภากาแฟ ของจังหวัดล าพูน ประจ าทุกเดือนๆ ละ 1 ครั้ง 

ซึ่งหน่วยงานสาธารณสุขจะได้เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมสภากาแฟ  ในวันที่  25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 จึงขอเรียนเชิญ
ท่านผู้บริหารทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม  เพ่ือพบปะกับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  ส าหรับสถานที่จัดกิจกรรม  ขอให้
โรงพยาบาลล าพูนเป็นเจ้าภาพหลัก  ส่วนอาหารจะเป็นรูปแบบเพ่ือสุขภาพ  และมีการให้บริการวัดไขมัน และวัด
ความดันโลหิต  มอบให้กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพประสานงาน 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ   
  

5.3 เรื่องโรงพยาบาลล าพูน     ไม่มีเรื่องแจ้ง    
 

4.4 เรื่องของเภสัชกร เชี่ยวชาญ      ไม่มีเรื่องแจ้ง   
 

4.5 เรื่องของโรงพยาบาลชุมชน     ไม่มีเรื่องแจ้ง         
 

5.6 เรื่องของสาธารณสุขอ าเภอ         ไม่มีเรื่องแจ้ง      
 

5.7 เรื่องของหน่วยงานอ่ืน      
               สคร.ที่1 เชียงใหม่ 

      เรื่องที่ 1 การด าเนินงานเฝ้าระวังควบคุมโรคไข้เลือดออก จังหวัดล าพูน ขอให้ใช้ 
เครื่องพ่น ULV เพราะมีประสิทธิภาพสูง  ซึ่งทางทีมงานสคร.ที1่ และผู้รับผิดชอบงานจังหวัด  ได้ขอใช้เครื่องพ่น
ของหน่วยงานอปท. โดยทางสคร.ที1่ จะเป็นผู้สนับสนุนสารเคมีที่ใช้พ่น จึงขอให้พ้ืนที่ประสานหน่วยงานท้องถิ่น 
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      เรื่องที่ 2  การออกสุ่มส ารวจลูกน้ ายุงลาย ของทุกอ าเภอๆ ละ 1 แห่ง จังหวัดล าพูน 
ตามนโยบายของกรมควบคุมโรคติดต่อ ซึ่งทางหน่วยสคร.ที่1 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ ได้ออกสุ่มส ารวจ
ลูกน้ ายุงลาย  โดยจะแจ้งผลการออกสุ่มส ารวจให้พ้ืนทีท่ราบและให้มีการเฝ้าระวังควบคุมป้องกันในเบื้องต้น และมี
การพยากรณ์สถานการณ์ของโรคให้ทีมงานของพ้ืนที่ น าไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการป้องกันควบคุมโรค  พบว่ามี
หลายพื้นท่ีมียุงลายเริ่มดื้อยาสารเคมีที่ใช้พ่น  ทางสคร.ที่1 ไดม้ีการด าเนินการทดสอบ เพ่ือตรวจสอบประสิทธิภาพ
ของสารเคมีแล้ว  
 
มติที่ประชุม  รับทราบ   
 
ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องแจ้งของกลุ่มงาน   

6.1  กลุ่มงานบริหารทั่วไป   
       เรื่องที่ 1  แจ้งการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณรวม  ปี 2561 ของส านักงาน 

สาธารณสุขจังหวัดล าพูน  สรุปข้อมูล ณ วันที่  28 พฤษภาคม  พ.ศ. 2561 ได้รับโอนเงินครบ 100 %  และมี
การเบิกจ่ายงบเงินประมาณ  43.10 %  ก่อหนี้ผูกพัน  48.96 %  คงเหลือรอด าเนินการ  7.94 %  ใน
ส่วนข้อมูลการเบิกจ่ายเงินของงบประมาณ จ านวน 3 แสนบาท ที่ได้จัดสรรให้ทุกอ าเภอ  ขอให้เร่งด าเนินการ
เบิกจ่ายงบประมาณ  
 

       เรื่องท่ี 2  แจ้งเอกสารสรุป ความคืบหน้าการด าเนินการชมรมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
อาสาสมัครสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  จังหวัดล าพูน  ประจ าเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่  
21  เมษายน   2561  ถึงวันที่ 18  พฤษภาคม   2561   
สรุปรายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1  ดังนี้ 
 

1. สมาชิก                                          
- ยอดยกมาจากเดือนก่อน      11,030   ราย     2. เงินด าเนินการและเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า                                               
- สมาชิกเสียชีวิต                               6   ราย    - ยกมาจากเดือนก่อน       1,730,052.13     บาท              
- สมาชิกเข้า                                     -   ราย    - รับเพิ่ม                1549,529.75     บาท 
- ลาออก                                    -   ราย   - จ่ายไป                                410,609     บาท           
สมาชิกคงเหลือยกไป       11,020   ราย     คงเหลือยกไป          2,868,05972.88     บาท 
                    
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

6.2  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข           
       เรื่องท่ี 1  การจัดท าค าของบประมาณงบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์  ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง  

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ขอให้โรงพยาบาลทุกแห่งด าเนินการจัดท าแผนค าขอ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 โดยสามารถดาวโหลดเอกสารประกอบการจัดท าแผนค าของบประมาณฯ
ได้ทาท่ีเว็บไซต์ของสสจ. ล าพูน www.Lamphunhealth.go.th รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 2 
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       เรื่องท่ี 2  โปรแกรม Thai COC  เพ่ือเชื่อมโยงการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่อง 
อย่างไร้รอยต่อ  สามารถดาวโหลดคู่มือการใช้งานโปรแกรม Thai COC ได้ที่เว็บไซต์ www.thaicarecloud.org 
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 3 
 

       เรื่องท่ี 3  แนวทางการยกระดับโรงพยาบาล  ตามทิศทางนโยบายการจัดตั้ง    
ปรับระดับ  ของหน่วยบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข  ซ่ึงจังหวัดล าพูน มีโรงพยาบาลป่าซาง ขอยกระดับ 
เป็นโรงพยาบาล M 2  รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 4 
 

       เรื่องท่ี 4  แนวทางการบริหารจัดการศูนย์ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม     
ของโรงพยาบาล  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  เพ่ือให้การจัดบริการศูนย์ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในโรงพยาบาล
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  มีการปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกันก่อให้เกิดการบริการที่มีคุณภาพ  มีมาตรฐานและการ
บริหารจัดการมีความชัดเจน โปร่งใส ถูกต้อง  รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 5 
 

       เรื่องท่ี 5  แจ้งก าหนดการออกตรวจติดตามการปฏิบัติราชการ ตามยุทธศาสตร์  
สาธารณสุขผสมผสานจังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ  2561  ได้ท าหนังสือแจ้งให้พ้ืนที่ทราบแล้ว ขอให้จัดเตรียมข้อมูล
ทีเ่กี่ยวข้องกับการบริหารจัดการและการด าเนินงานในภาพรวมของ คปสอ. น าเสนอต่อที่ประชุมด้วย 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ                                                                                          
 

6.3  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ                                                            
       เรื่องท่ี 1  กิจกรรม 1 วัด 1 โรงพยาบาล  ซึ่งเป็นนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ตาม 

โครงการ 100 ปีการสาธารณสุขไทย  โดยให้รายงานวันที่  15 มิถุนายน พ.ศ. 2561  เน้นการด าเนินงานเพ่ือให้
ประชาชนถวายอาหารเพ่ือสุขภาพแก่พระสงฆ์ และมีการให้บริการตรวจสุขภาพพระสงฆ์  พร้อมมีการด าเนินการ
ตามกิจกรรม เช่น ใช้ธูปเทียนไฟฟ้า  ขอความร่วมมือให้ทุกแห่งเร่งด าเนินการและรายงานให้จังหวัดทราบ 
 
มติที่ประชุม  รบัทราบ 
 

6.4  กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ  
       เรื่องท่ี 1  สรุปสถานการณ์เฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา จังหวัดล าพูน  

ประจ าเดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2561  ดังนี้ 
1.โรคที่มีรายงานสูงสุด  ( วันที่ ๑ - ๒7  พฤษภาคม พ.ศ. 2๕61 )   
 โรคอุจจาระร่วง  พบผู้ป่วย จ านวน 361 ราย อัตราป่วย 89.04 ต่อแสนประชากร อัตราป่วย   

สูงสุดได้แก่อ.แม่ทา อัตราป่วย 179.82 ต่อแสนประชากร รองลงมาคืออ.เวียงหนองล่อง และอ.ทุ่งหัวช้าง อัตราป่วย 
174.47  และ 161.571  ต่อแสนประชากร  พบมากที่สุดในกลุ่มอายุ 0-4 ปี  อัตราป่วย 413.62  ต่อแสนประชากร 
 
 

http://www.thaicarecloud.org/
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 โรคอาหารเป็นพิษ พบผู้ป่วย จ านวน 120 ราย อัตราป่วย 29.62 ต่อแสนประชากร   
อัตราป่วยสูงสุด ได้แก ่อ.บ้านโฮ่ง อัตราป่วย 49.28  ต่อแสนประชากร  รองลงมาคือ อ.ลี้  และอ.เมืองล าพูน อัตราป่วย 
38.60 และ 36.62   ต่อแสนประชากร  พบมากที่สุดในกลุ่มอายุ 0-4 ปี อัตราป่วย 68.94 ต่อแสนประชากร 

 โรคปอดบวม  พบผู้ป่วย จ านวน 82 ราย  อัตราป่วย 20.22 ต่อแสนประชากร อัตราป่วย 
สูงสุดได้แก่ อ.บ้านธิ  อัตราป่วย  28.17  ต่อแสนประชากร  รองลงมาคืออ.บ้านโฮ่ง และอ.แม่ทา  อัตราป่วย  
28.16  และ 27.47  ต่อแสนประชากร  พบมากที่สุดในกลุ่มอายุ 0-4 ปี อัตราป่วย 111.36  ต่อแสนประชากร 

 

2.โรคที่มีความส าคัญ (วันที่ ๑ – ๒7  พฤษภาคม พ.ศ. 2๕61)   
     โรคไข้ไม่ทราบสาเหตุ พบผู้ป่วยจ านวน 73 ราย อัตราป่วย 18.00ต่อแสนประชากร  อัตราป่วย
สูงสุด ได้แก่ อ.เมือง  อัตราป่วย  37.33  ต่อแสนประชากร  รองลงมาคือ อ.แม่ทา และ อ.ทุ่งหัวช้าง อัตราป่วย 
22.48  และ 15.64  ต่อแสนประชากร  พบมากในกลุ่มอายุ 0-4 ปี  อัตราป่วย 127.27  ต่อแสนประชากร 

 โรคไข้หวัดใหญ่ พบผู้ป่วย จ านวน  40 ราย  อัตราป่วย 9.87  ต่อแสนประชากร   
อัตราป่วยสูงสุด  ได้แก่อ.เมือง  อัตราป่วย 17.61  ต่อแสนประชากร   รองลงมา คือ อ.ลี้ และอ.แม่ทา อัตราป่วย 
10.39  และ 7.49  ต่อแสนประชากร  พบมากที่สุดในลุ่มอายุ 0-4  ปี  อัตราป่วย 26.51  ต่อแสนประชากร  

 โรคตาแดง พบผู้ป่วย จ านวน 38  ราย อัตราป่วย 9.37 ต่อแสนประชากร  อัตราป่วยสูงสุด   
ได้แก่ อ.บ้านธิ  อัตราป่วย  28.17  ต่อแสนประชากร  รองลงมาคือ อ.แม่ทา และอ.เวียงหนองล่อง อัตราป่วย 24.98 
และ 16.36  ต่อแสนประชากร  พบมากทีสุ่ดในกลุ่มอายุ 0 - 4 ปี  อัตราป่วย 21.21  ต่อแสนประชากร 
 

ขอความร่วมมือ  เฝ้าระวังและรายงาน ILI อย่างต่อเนื่อง  เฝ้าระวังผู้ป่วยโรคไข้หวัดนก  ในผู้ป่วย  
Pneumonia/Severe  ควรซักประวัติการสัมผัสสัตว์ปีกป่วยตาย  การเฝ้าระวัง  ป้องกันควบคุมโรค  
ตามแนวทางของกรมควบคุมโรค  การรักษาตามแนวทางของกรมการแพทย์  ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน 
 

เตือนภัย เฝ้าระวังโรคป้องกันโรค เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561  คือการป้องกันโรคไข้เลือดออก   
การป้องกันโรคที่มักเกิดในฤดูฝน เช่นโรคมือเท้าปาก  โรคไข้หวัดใหญ่  โรคไข้หวัดนก  โรคปอดบวม โรคอาหารเป็นพิษ 
และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนโดยผ่านสื่อต่าง ๆ  รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 6 
 

       เรื่องที่ 2  การด าเนินงานป้องกันควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก จังหวัดล าพูน 
มีการน าเสนอผลการด าเนินงานของอ าเภอแม่ทา และอ าเภอลี้  พบมีผู้ป่วยไข้เลือดออกสูง  ซึ่งนายแพทย์

เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน  ให้ทั้ง 2 อ าเภอ ใช้มาตรการในพื้นที ่รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 7  ดังนี้ 
1. ประชุม  ประชาคมหมู่บ้าน  ชี้แจง  ท าความเข้าใจ   สร้างความตระหนัก  ทบทวนมาตรการชุมชน 

แก่ประชาชน ในหมู่บ้าน โดยด่วน  
2. ผู้น าชุมชน ประกาศประชาสัมพันธ์ ความรู้เรื่องโรค  การป้องกัน /สถานการณ์โรคฯ เน้นย้ า บ่อยๆ  

อย่างต่อเนื่อง  
3. ผู้นาชุมชน ประกาศแจ้งขอความรว่มมือจากชาวบ้านรว่มด าเนินการก าจัดขยะ แหล่งเพาะพันธุ์ยุงด้วยตัวเอง  
4. อสม. ออกด าเนินการเคาะประตูบ้าน ให้ความรู้ สร้างความตระหนัก แก่ประชาชน ในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 

พร้อมกับด าเนินการท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง  
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5. ด าเนินการควบคุม  ก าจัดยุงลายตัวแก่ โดยการพ่นสารเคมีฝอยละออง (ULV)  ให้ครอบคลุมทั้งหมู่บ้าน 
ทั้งหมู่บ้านที่เกิดการระบาด และหมู่บ้านใกล้เคียง  

6. ประชาชนทุกหลังคาเรือนร่วมกันด าเนินการท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงทั้งหมู่บ้าน (Big Cleaning Day) 
7. ทบทวนมาตรการชุมชนและบังคับใช้มาตรการชุมชน อย่างจริงจัง  
8. อสม.ออกสุ่มส ารวจ ค่า HI CI ในละแวกของตนเอง ทุกๆ สัปดาห์ในช่วงที่ยังพบการระบาดในพ้ืนที่อยู่  
9. ด าเนินการค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ อย่างเร่งด่วน และต่อเนื่อง และ แนะน าให้ผู้ป่วยดูแลตนเอง  ป้องกัน 

ตนเองไมใ่ห้ถูกยุงกัด และพักฟ้ืนอยู่กับบ้าน ห้ามออกไปเที่ยว หรือไปท างานจนกว่าอาการจะดีข้ึน  
10. รพ.สต. จัดให้มีการปฏิบัติงานรักษาพยาบาลนอกเวลาราชการ เพ่ือรองรับการขอรับบริการของ

ประชาชน  ที่มีอาการเจ็บป่วยฉุกเฉินช่วงนอกเวลาราชการและค้นหาผู้ป่วยรายใหม่    
 

                 เรื่องท่ี 3  การด าเนินงานควบคุมป้องกันวัณโรค  จังหวัดล าพูน  พบผู้ป่วยขึ้น 
ทะเบียน ทั้งหมดจ านวน 232 ราย และพบผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ จ านวน  39 ราย   โดยในระดับอ าเภอจะมีการ
น าเสนอผลการด าเนินงานการคัดกรองและการค้นหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ทุกประเภท เป็นรายอ าเภอทุกเดือน  

 

อ าเภอลี้   
- พบผู้ป่วย จ านวน 24 ราย  มีเป้าหมายในการค้นหา 172  ต่อแสนประชากร  ได้ด าเนินการคัดกรอง 

แล้วคิดเป็นร้อยละ 34.45  พบมากในเพศชาย  ผลการด าเนินงานคัดกรองค้นหาวัณโรคในกลุ่มเสี่ ยง พบปัญหา
และอุปสรรค คือกลุ่มเสี่ยงมีจ านวนมากและส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล และอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ  
ระยะเวลารอผลการตรวจตามระบบล่าช้าและในผู้ป่วยติดเตียงยังมีอุปสรรคในการรับส่ง  ได้ขอความร่วมมือจาก
หน่วยงาน อปท.เพื่อรับส่งผู้ป่วย  รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 8  
 

       เรื่องท่ี 4  ขอความร่วมมือทุกหน่วยงาน ร่วมรณรงค ์วันงดสูบบุหรี่โลก  วันที่ 31  
พฤษภาคม พ.ศ. 2561   
   

มติที่ประชุม             รับทราบ        
                                                                                    

6.5  กลุ่มงานนิติการ      ไม่มีเรื่องแจ้ง                                    
 
6.6  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข      
       เรื่องที่ 1 เรื่องผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของบริษัทเมจิกสกีน และลินน์  พบมีส่วนผสม 

ของไซบูทรามิน  ทีม่ีฤทธิ์อันตรายต่อการท างานของหัวใจ  จากการตรวจสอบพบว่ามีการปลอมทะเบียนของ อ.ย. 
และแหล่งผลิตไม่ถูกต้องตามฉลากยา ได้ด าเนินการตามกฎหมาย ห้ามขายโดยเด็ดขาด จึงขอให้ทุกหน่วยงานช่วย
สอดส่องแจ้งเตือนบุคลากรข้าราชการ  ทีเ่ป็นตัวแทนจ าหน่าย   
 

มติที่ประชุม             รับทราบ      
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6.7  กลุ่มงานประกันสุขภาพ      
เรื่องท่ี 1 รายงานสภาวะวิกฤติหน่วยบริการ จังหวัดล าพูน เดือนเมษายน  2561

ไม่มีโรงพยาบาลที่ประสบภาวะวิกฤติระดับ 7   แต่เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา  มีโรงพยาบาลที่มีระดับ 
วิกฤติเพ่ิมข้ึน  คือ โรงพยาบาล ลี้  จากระดับ  0  เป็นระดับ 1 
 

ในส่วนของเงินบ ารุงคงเหลือหลังหักหนี้สิน ณ วันที่ 30 เมษายน 2561 
ทุกโรงพยาบาล  มีเงินบ ารุงลดลงจากเดือนที่ผ่านมา  โรงพยาบาลที่เงินบ ารุงหลังหักหนี้สินแล้ว ติดลบ 

มีจ านวน  3  แห่ง คือโรงพยาบาลล าพูน   โรงพยาบาลลี้   และโรงพยาบาลบ้านธิ    
 

ผลการประเมิน 7 plus    ทุก รพ ไม่ผ่านเกณฑ์    
เกณฑ์ที่ไม่ผ่านมากท่ีสุด  คือระยะเวลาถัวเฉลี่ยการเรียกเก็บหนี้  เกิน 60 วัน  รองลงมา คือ ระยะเวลา

การช าระหนี้การค้า   และการบริหารสินค้าคงคลัง  ตามล าดับ 
ขอความร่วมมือ โรงพยาบาล ทุกแห่ง เฝ้าระวัง  ควบคุม  ก ากับ  การด าเนินงานด้านการเงินการคลัง   

มีการช าระหนี้ระหว่างกันตามเงื่อนไขในเวลาที่ก าหนดด้วย 
 

       เรื่องที่ 2 รายงานความก้าวหน้าการเบิกจ่าย งบค่าเสื่อม  ปีงบประมาณ  2561 
คงเหลือ อีก  2  โรงพยาบาล   คือโรงพยาบาลล าพูน  และโรงพยาบาล ลี้  ที่มีรายการคงคา้งอยู่ใน 

ระหว่างการท าสัญญา  จะด าเนินการให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยทุกแห่ง  ภายในเดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2561   
 
มติที่ประชุม             รับทราบ                                                                                         
 

6.8  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ           
       เรื่องท่ี 1 แจ้งความก้าวหน้าการพัฒนา PMQA จังหวัดล าพูน ซ่ึงสามารถดาวโหลด 

คู่มือผลส าเร็จตามตัวชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติราชการ  ได้ที่เว็บไซต์ของสสจ.ล าพูน www.Lamphunhealth.go.th 
และจะมีการออกตรวจประเมินระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของส่วนราชการ 
ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ตามแบบประเมินฯ  ในวันแรกของการตรวจราชการและนิเทศงาน
จังหวัดล าพูน รอบที่ 2 / 2561  คือวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 10  
 
มติที่ประชุม             รับทราบ 
 

6.9  กลุ่มงานทันตสาธารณสุข      ไม่มีเรื่องแจ้ง                  

6.10  กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
         เรื่องท่ี 1 แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกผลงานด้านจริยธรรม ระดับจังหวัดล าพูน  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ณ ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน   ตามรายละเอียด ดังนี้ 
 

1. หน่วยงานที่มีผลงานดีเด่น ด้านการพัฒนาโรงพยาบาลคุณธรรม/หน่วยงานคุณธรรม ได้แก่  
- โรงพยาบาลล าพูน   
 
 
 
 

http://www.lamphunhealth.go.th/
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2. บุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม (คนดีศรีสาธารณสุข) มี 2 ประเภท   
2.1 ประเภทข้าราชการ ได้แก่ 
-นางกาญจนา  เลิศวุฒิ  ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ ด้านส่งเสริมพัฒนา สสจ.ล าพูน 
2.2 ประเภทพนักงานราชการ/ลูกจ้างประจ า /ลูกจ้างช่ัวคราว/พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ได้แก ่ 

 -นางร าเพย  วงศ์ฝั้น   ต าแหน่ง  พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ลูกจ้างประจ า) โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง 
 

3. การประกวดเรื่องเล่าดีเด่น ในประเด็น “คุณธรรมน าจิตอาสา สร้างคุณค่าพัฒนาสังคมไทย” ได้แก่ 
 -นางมนลิชา  ครองศิริ  ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลป่าซาง 
 

ทั้งนี้ หน่วยงานและผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ (ล าดับที่1) จะต้องไปน าเสนอผลงานในการจัดประชุมสัมมนา
พัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  ระดับเขตสุขภาพที่1  ในวันที่ 21 มิถุนายน  พ.ศ. 2561  เวลา 08.00 - 16.30 น. 
ณ ห้องประชุมฝ้ายค า  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  จังหวัดล าปาง  ซึ่งทางจังหวัดล าพูนจะมีพิธีมอบโล่รางวัล 
แก่หน่วยงานดีเด่นและผู้ได้รับรางวัล ทั้งหมด  โดยผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูน เป็นผู้มอบ ในวันที่ 27  มิถุนายน  
พ.ศ. 2561  และในที่ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน  
ประจ าเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561  จะมีพิธีมอบเกียรติบัตรให้ผู้ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกทุกคน   

 
มติที่ประชุม             รับทราบ 
 

6.11 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย         
        เรื่องท่ี 1 การลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ขับเคลื่อน “ ล าพูนเมืองสะอาด  

ปราศจากโฟม” ( No Foam )  ระหว่างจังหวัดล าพูนกับส่วนราชการ ทุกแห่ง  ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ณ 
ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดล าพูน จึงขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยงานแจ้งเจ้าหน้าที่ในการขับเคลื่อน
ด าเนินการคงความสะอาดสู่เมืองสุขภาวะดี และสนับสนุนให้ความรู้แก่ร้านประกอบอาหารในการใช้กล่องโฟม  โดย
เน้นให้ทุกคนร่วมกันท ากับประชาชน  รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 11 
 

มติที่ประชุม             รับทราบ 
 

6.12 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิตและยาเสพติด              
        เรื่องท่ี 1  สรุปสถานการณ์การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร จังหวัดล าพูน   

ปีงบประมาณ  2561 ( ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 )  พบว่ามีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 
ประจ าเดือนพฤษภาคม  2561  เท่ากับ 23.64  ต่อแสนประชากร  อ าเภอที่มีอัตราการเสียชีวิตสูงสุด  ได้แก่
อ าเภอเวียงหนองล่อง  อัตราตาย  34.10  ต่อแสนประชากร  รองลงมาคืออ าเภอเมือง  บ้านธิ   บ้านโฮ่ง  แม่ทา  
ป่าซาง  ลี้  และทุ่งหัวช้าง   อัตราตาย 33.62, 28.35 , 22.24 , 17.84, 16.19 , 12.92  และ 9.92  ต่อแสน
ประชากร ตามล าดับ  โดยเป็นการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร จ าแนกตามสถานที่เสียชีวิต ดังนี้  

 

- เสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุ  ร้อยละ  44.79   
- เสียชีวิตที่โรงพยาบาล  ร้อยละ  55.21 
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                              เรื่องที่ 2  การด าเนินงานด้านการบ าบัดฟ้ืนฟูและลดอันตรายจากยาเสพติด 
จังหวัดล าพูน  ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งมีการน าเสนอผลการด าเนินการ ดังนี้ 
โรงพยาบาลล าพูน  

- พบผู้ป่วย ทั้งหมด จ านวน  288  ราย (สมัครใจ 136 ราย /บังคับบ าบัด 152 ราย)โดยไดร้ับการ 
สนับสนุนงบประมาณจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน และได้ด าเนินการจัดกิจกรรม 6 กิจกรรม เพ่ือบ าบัดยา
เสพติด  งานยาเสพติดให้แก่ผู้สมัครใจและบังคับบ าบัด  ผลการติดตามผู้ครบบ าบัด 3 เดือนหลังจ าหน่าย ร้อยละ 90  
คิดเป็นอัตรา  96.64  ต่อแสนประชากร   และไม่พบการกลับไปเสพซ้ า หลังจากไดก้ารด าเนินการไปแล้ว 5 กิจกรรม   
โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง  

- พบผู้ป่วยที่ใช้สารเสพติดที่หยุดต่อเนื่อง 3 เดือน หลังจ าหน่ายจากการบ าบัดครบทุกกระบวนการ 
บ าบัดรักษา  มีทั้งหมด จ านวน  15  ราย  พบสถานการณ์การแพร่ระบาด ในกลุ่มที่มีการเสพสารเสพติดเพ่ิมขึ้น 
โดยเฉพาะในโรงเรียนระดับมัธยม  ซึ่งผู้ติดสารเสพติดที่รับการบ าบัดรักษา มีโรคจิตเวชร่วมด้วยเช่น โรคติดสุรา และ
โรคจิตเภท  ท าให้การบ าบัดมีความซับซ้อนยุ่งยากและส่วนใหญ่ผ่านการบ าบัดมาหลายครั้ง                                                       
 

มติที่ประชุม             รับทราบ                                                                                          

6.13  กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
         เรื่องท่ี 1  แจ้งการเปิดให้บริการการแพทย์แผนไทย  ในหน่วยงานส านักงาน 

สาธารณสุขจังหวัดล าพูน   ซึ่งได้ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนอุปกรณ์ และเครื่องมือ จากโรงพยาบาลล าพูน และ
โรงพยาบาลลี้  เพ่ือใช้ในการให้บริการ  อยู่ระหว่างด าเนินการคาดว่าจะเปิดให้บริการในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561                   
 

มติที่ประชุม             รับทราบ                                                                           1 

ระเบียบวาระท่ี 7        เรื่องอ่ืน ๆ                                                                                   
7.1 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล าพูน  

                เรื่องท่ี 1  แจ้งโปรแกรมเงินกู้พิเศษ โครงการสินเชื่อเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต  
ดอกเบี้ยต่ า 5.5 % ต่อปี  ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ 6 เดือนขึ้นไป  วงเงินกู้ไม่เกินรายละ 50,000 บาท สามารถ
ยื่นกู้ได้โดยไม่ต้องมีผู้ค้ าประกัน  ปลอดเงินต้น 5 เดือนแรก ช าระแต่ดอกเบี้ย  ระยะเวลาส่งช าระคืนทั้งเงินต้นพร้อม
ดอกเบี้ยสูงสุด 50 งวดๆ ละเท่าๆ กัน   เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2561 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
 

มติที่ประชุม             รับทราบ                                                                                               
 
เลิกประชุมเวลา   16.30  น.  
 

 
          (ลงช่ือ) ……………………….....             (ลงช่ือ) ……………………………                                 
        (นางกรรณิกา  มะโนวรณ์)                                   (นางดารา  เรือนเป็ง                              
 เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน                นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ                                                                    
           ผู้จดบันทึกการประชุม                                    ผู้ตรวจรายงานประชุม 
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 มาตรการในพื้นที่ (อ.ล้ี,แม่ทา)  
1. ประชุม ประชาคมหมู่บ้าน ชี้แจง ทาความเข้าใจ สร้างความตระหนัก ทบทวนมาตรการชุมชนแก่ประชาชน  
    ในหมู่บ้าน โดยด่วน  
2. ผู้นาชุมชน ประกาศประชาสัมพันธ์ ความรู้เรื่องโรค การป้องกัน /สถานการณ์โรคฯ เน้นย้า บ่อยๆ อย่าง  
     ต่อเนื่อง  
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3. ผู้นาชุมชน ประกาศแจ้ง ขอความร่วมมือจากชาวบ้าน ร่วมดาเนินการกาจัดขยะ แหล่งเพาะพันธุ์ยุงด้วย  
    ตัวเอง  
4. อสม. ออกดาเนินการเคาะประตูบ้าน ให้ความรู้ สร้างความตระหนัก แก่ประชาชน ในละแวกของตนเอง  
    พร้อมกับดาเนินการทาลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง  
5. ดาเนินการควบคุม กาจัดยุงลายตัวแก่ โดยการพ่นเคมีฝอยละออง (ULV) ครอบคลุมทั้งหมู่บ้าน ทั้งสอง  
    หมู่บ้านที่เกิดการระบาด และ หมู่บ้านใกล้เคียง  
6. ประชาชนทุกหลังคาเรือนร่วมกันดาเนินการทาลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงทั้งหมู่บ้าน (Big Cleaning Day)  
7. ทบทวนมาตรการชุมชนและบังคับใช้มาตรการชุมชน อย่างจริงจัง  
8. อสม.ออกสุ่มสารวจ ค่า HI CI ในละแวกของตนเอง ทุกๆ สัปดาห์ในช่วงที่ยังพบการระบาดในพ้ืนที่อยู่  
9. ดาเนินการค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ อย่างเร่งด่วน และต่อเนื่อง และ แนะนาให้ผู้ป่วยดูแล ตนเอง ป้องกัน  
    ตนเองไม่ให้ถูกยุงกัด และ พักฟ้ืนอยู่กับบ้าน ห้ามออกไปเที่ยว หรือไปทางาน จนกว่าอาการจะดีขึ้น  
10. รพ.สต.จัดให้มีการปฏิบัติงานรักษาพยาบาลนอกเวลาราชการ เพ่ือรองรับการมาขอรับบริการของประชาชน  
     ที่มีอาการเจ็บป่วยฉุกเฉินช่วงนอกเวลาราชการและค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ 


