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รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
ครั้งที่ 6 /2564 

วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
ณ ห้องประชุมดอกป๊าน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน  

 
 

รายช่ือผู้มาประชุม 
1.  นายสุผล  ตติยนันทพร  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน 
2.  นางภาวิณ ี  เอ่ียมจันทน์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน     
3   นายสมาน              พรวิเศษศิริกุล              นวก.สาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านบริการทางวิชาการ 
5.  นางอินทริยา  อินทพันธุ์  เภสัชกรเชี่ยวชาญด้านเภสัชสาธารณสุข 
6.  นายธวชัชัย            ฉันทวุฒินันท์              ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าซาง 
7.  นายคะนอง  ถนอมสัตย์        ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านโฮ่ง 
8.  นายเผ่าพงศ ์  สุนทร   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลี้ 
8.  นายสัจพจน์   เกตุวัฒนาธร  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง  
9.  นายสันต ิ  วงศ์ฝั้น             รก. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ทา  
10.นางสมสกุล   เกียรติอนันต์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านธิ 
11.นางสาวมัลลิกา  โมกขะสมิต  รก. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงหนองล่อง   
12.นางภารณ ี  ชวาลวุฒ ิ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง 
13.ว่าที่ร้อยโทโฆษิต กัลยา   ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 
14.นายวัชระ  สนธิชัย   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล 
15.นางจีรวรรณ  เวชกิจกุล  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูนใกล้หมอ 
16.นายศักดิ์ดา  เมืองคำ   ผู้แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน 
๑7.นางทัศนีย์  สุทธิไชยากุล  ผู้อำนวยการกองการแพทย์เทศบาลเมืองลำพูน 
18.นายเนตร  พงษ์ตุ้ย   สาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูน 
19.นายศรีพรหม      กาสกูล   สาธารณสุขอำเภอป่าซาง  
20.นายธวชัชัย    รัตนไพบูลย์วิทย์  สาธารณสุขอำเภอทุ่งหัวช้าง 
21.นายโรม  ชนะเดช   สาธารณสุขอำเภอเวียงหนองล่อง 
22.นายวันชัย         รัตนพรม  สาธารณสุขอำเภอบ้านโฮ่ง 
23.นายวิเชียร       ปิงชัย   สาธารณสุขอำเภอแม่ทา    
24.นายโยธิน  จันทร์ทิพย์                 สาธารณสุขอำเภอลี้ 
25.นายบัญญัติ  อรรคสังวร  รก.สาธารณสุขอำเภอบ้านธิ  
26.นายโภคิน   ศักรินทร์กุล  หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ รพ.ลำพูน  
27.นายนฤทธิ์   มณีทอง        ประธานชมรมผู้อำนวยการ รพ.สต. 
28.นายสุรยุทธ  ประอินทร์  ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูน 
29.นายยงยุทธ  ปิ่นสกุล   ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอป่าซาง 
30.นายณรงค์ฤทธิ์ สายมณี   ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอทุ่งหัวช้าง 
31.นายสมชาย  แสนวงค ์  ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอบ้านโฮ่ง 
32.นางพรนิภา  ท้วมผึ้ง   ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอบ้านธิ 
33.นายพงศกร  ตันติวรางกูร  ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอลี้ 
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34.นางบัณฑิตา  ศรีวิชัย   ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอแม่ทา 
35.นางณัฐดา  วิเศษสรรค์  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 
36.นางบุษบา  อนุศักดิ์    หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
37.นางพวงผกา   สุริวรรณ    หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
38.นายธาน ี  ศรีวงคว์รรณ์  หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
39.นายไกรศิลป์          ศิริวิบูรณ์  หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
40.นางพัชรี  วีรพันธุ์   หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ    
41.นางสาวศรีสังวาลย ์ ศรีทรายคำ  หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ 
42.นางพิมภาวรรณ  เขยะตา   หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
43.ส.ต.ต.วิชฌ์พล พรมสวัสดิ์  หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมาย 
44.นายสาธิต  เจริญพงษ์  หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ  
45.นางสาวธนภรณ์  ศุภางคะรัตน์      (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข   
46.นายเกรียงไกร ยังฉิม   หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยฯ 
47.นางสาวศิริรัตน์ สายสุคนธ์  (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
48.นางสุวิมล  ทิพย์ชมภู  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
49.นางกรรณิกา           มะโนวรณ์                  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 
 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุมเนื่องจากติดราชการ 
1. นายสุริยพงณช์         สุริยะพงฑากุล             นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน 
2. นางสาวอรพินธ์ ใจสุนทร   นวก.สาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวยุพิน  นำปูนศักดิ์  เภสัชกรชำนาญการพิเศษ 
2. นายมนตรี  อินแสง   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
3. นางชญาก์ทิพยฑ ์ สุริยะพงฑากุล             นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
4. นางวันเพ็ญ  โพธิยอด   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
4. นางผ่องศรี  อุปละ   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
6. นางสุรางค์   หมื่นกัณฑ์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
7. นางสาวกาญจนา     ศรีไว   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ   
8. นางสมพิศ             อ่ินอ้าย                     นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
9. นายกฤษฏา            ญาณพันธ์                นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
10.นางสาวธิดารัตน์       โพธิพฤกษ์                 เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน                                 
 

เริ่มประชุม  เวลา 09.30 น. 
 

ระเบียบวาระพิเศษ   ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

เรื่องท่ี 1  กล่าวแสดงความยินดี กับสาธารณสุขอำเภอลี้ และสาธารณสุขอำเภอแม่ทา 
ทีไ่ด้เลื่อนตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ในระดับชำนาญการพิเศษ 
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เรื่องที่ 2 เนื่องจากวันนี้ ช่วงเวลาประมาณ 10.15 น. มีภารกิจสำคัญที่ต้องไปปฏิบัติ     
ที่ศาลากลางจังหวัด การประชุมวันนี้ จะขอมอบหมายให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน เป็นประธานในที่ประชุมแทน  

เรื่องท่ี 3 การบริหารจัดการวัคซีน ขอให้ทุกหน่วยบริการ เร่งรัดการฉีดวัคซีนในกลุ่ม
สูงอายุ กลุ่มเสี่ยง 7 กลุ่มโรค รวมถึงหญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ให้เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งในภาพรวมจังหวัดลำพูน      
เมื่อเปรียบเทียบในภาพรวมสูงกว่าจังหวัดอ่ืนๆ ในเขตสุขภาพที่1 รวมถึงขณะนี้ วัคซีนที่ได้รับบริจาคจาก
ประเทศสหรัฐอเมริกา เพ่ือใช้ฉีดกระตุ้นเข็มที่สาม สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และด่านหน้า แต่ยังไม่ทราบ
จำนวนที่จังหวัดจะได้รับจัดสรร  

เรื่องที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นมา จังหวัดลำพูนได้มีโครงการการ
รับผู้ป่วยกลับบ้าน รวมถึงสถานการณ์การระบาดของโควิด ภายในจังหวัด พบว่า เริ่มมีการระบาดในลักษณะ 
Local Transmission มาขึ้น บาง Cluster พบว่า ระบาดถึงวงที่ 4 ขอให้ทุกหน่วยช่วยกันเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด
ด้วย รวมถึงการป้องกันและเฝ้าระวังในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม ของจังหวัดลำพูน ได้มีมาตรการการป้องกัน
อย่างเข้มงวดในนิคมอุตสาหกรรม มีการคัดกรองเป็นรายวัน และในช่วงบ่ายวันนี้จะมีการประชุมเพ่ือซักซ้อม
ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดที่ 80/2564  และจะมีการออกแบบมาตรการร่วมกับโรงงาน
ภาคอุตสาหกรรมในเชิงตั้งรับ  

เรื่องที่ 5 ขอให้ผู้บริหารทุกอำเภอประเมินการกักตัวในกลุ่มผู้ป่วยจริงอย่างเข้มงวด 
และหากประเมินแล้วว่า ไม่สามารถกักตัวได้ หรือสถานที่กักตัวไม่พร้อม ขอให้นำผู้ป่วยไปกักตัวที่เดอะแกรนต์ 
จามจุรี รีสอร์ท ลำพูน รวมถึงให้เตรียมการจัดตั้ง Community isolation ไว้รองรับในพื้นที่ด้วย  

เรื่องท่ี 6 การเฝ้าระวังแรงงานในกลุ่มประกอบการธุรกิจการเกษตร เช่น กลุ่มแรงงาน
ในล้งมะม่วง  ลำไย และพนักงานรถขนส่งสินค้า ขอให้ทุกพ้ืนที่มีการดำเนินการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง โดยการตรวจ
คัดกรองเบื้องต้นด้วยชุด Antigen Test Kit และจังหวัดได้มีกำหนดให้มีการบันทึกผลตรวจในสมุดบันทึก หรือที่
เราเรียกว่าสมุด passport พร้อมประทับตราที่จังหวัด หากมีการย้ายสถานที่ทำงานของแรงงานเหล่านี้ ต้องมีการตรวจ
คัดกรองซ้ำทุก 7 วัน หากจังหวัดดำเนินการจัดทำสมุดบันทึกและตราประทับเรียบร้อยแล้วจะจัดส่งให้พ้ืนที่ต่อไป 
 

คุณสุวิมล ทิพย์ชมภู แจ้งเรื่องจากการประชุมกรมการจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 7 /2564  ดังนี้ 
1. จังหวัดลำพูน เตรียมจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ 2565 -2570 

และแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ 2565 โดยจะมีหน่วยงานศึกษา เป็นที่ปรึกษาในการทำแผน จังหวัดจึงขอ
ความร่วมมือทุกหน่วยงาน เตรียมความพร้อมร่วมดำเนินการ ซึ่งแผนดังกล่าวต้องนำไปสู่การปฏิบัติ และสามารถ
แก้ไขปัญหาของประชาชนได้  

2. พรบ.คำของบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หากผ่านการพิจารณาจากการ
ประชุมสภาผู้แทนราษฎรแล้ว สามารถดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างตามระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ ทั้งนี้ ในเบื้องต้นขอให้
ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมดำเนินการตามที่เก่ียวข้อง 

3. ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กำชับข้าราชการ ทุกหน่วยงาน ดำเนินการตามคำสั่ง
จังหวัดลำพูน เรื่อง การละเว้นการไปสถานที่อโคจร การไม่กระทำการใดที่ก่อให้เกิดความสุ่มเสี่ยง ที่จะทำให้เกิด
การแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 ในสถานที่ทำงาน  หากพบว่าข้าราชการใดที่ละเลย ฝ่าฝืนคำสั่ง ขอให้พิจารณา
ทางปกครอง 

4. ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ขอให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ที่ไปปฏิบัติงานที่
โรงพยาบาลสนามบุษราคัม  กรุงเทพฯ และขอให้ทุกหน่วยงานร่วมให้กำลังใจด้วย เนื่องจากเป็นการทำงานที่
หนัก และเสียสละเป็นอย่างมาก  
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5. เนื่องจากในอนาคตจะมีการใช้ชุดทดสอบเบื้องต้น  Antigen Test Kit (ATK)        
ในชุมชนมากขึ้น จะส่งผลให้เกิดขยะติดเชื้อในชุมชน ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนได้มอบให้ท่านนายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดลำพูน พิจารณาแนวทางการฆ่าเชื้อชุดทดสอบเบื้องต้น Antigen Test Kit หลังการใช้ 

6. ขอความอนุเคราะห์หัวหน้าส่วนราชการทุกแห่ง ช่วยซื้อผลผลิตทางการเกษตรของ
ประชาชนด้วย 

7. การประเมินมาตรฐาน Thai Stop COVID มาตรฐานความปลอดภัยป้องกันโรค 
COVID-19 รองรับสุขภาพดีวิถีใหม่ กรณีท่ีสถานประกอบการประเมินตนเองไม่ผ่าน จะมีการดำเนินการอย่างไร  

8. ประชาชนมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการปลูกกัญชา บ้านละ 6 ต้น นั้น ซึ่งต้อง
ได้รับอนุญาตก่อน จึงขอความร่วมมือพ้ืนทีป่ระสานงานกับผู้นำท้องถิ่น เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเกิดความ
เข้าใจที่ถูกต้อง  

9. การซักซ้อมการจัดซื้อจัดจ้างตามแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและ
วิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563 ทั้งนี้ เพ่ือให้สามารถดำเนินการ
เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง เห็นควรให้มีการซักซ้อมการจัดซื้อจัดจ้างตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าวต่อไป 
 
ประธาน   กำชับเจ้าหน้าที่ให้เฝ้าระวังการติดเชื้อโควิด -19 เพราะหากมีการสอบสวนโรคแล้ว 
ไม่ได้เกิดจากการปฏิบัติงาน แต่เกิดจากสาเหตุอ่ืน เช่น จากการรวมกลุ่มสังสรรค์ เป็นต้น ต้องถูกดำเนินการตามวินัย  
 

คุณสุวิมล ทิพย์ชมภู แจ้งเรื่องจากการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 1  
1. ผู้ตรวจราชการสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 กำชับ เน้นย้ำ ให้หน่วยบริการทุกแห่ง 

เร่งฉีดวัคซีนในกลุ่มสูงอายุ กลุ่มเสี่ยง 7 กลุ่มโรค และหญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป พร้อมทั้งต้องให้คำแนะนำ
แก่กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขั้นไป ให้เห็นความสำคัญของการฉีดวัคซีน แต่ต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจ  

2. การจัดสรรวัคซีนโควิด-19 ทางกระทรวงสาธารณสุขจะพิจารณาจัดสรรวัคซีน จาก 
ข้อมูล MOPH-IC หากมีจำนวนคงคลังมาก จะได้รับจัดสรรน้อย 
  

ประธาน   วัคซีนที่ จั งหวัดได้ รับจัดสรรมาจากระทรวง ทั้ ง Sinovac และ AstraZeneca 
โรงพยาบาลลำพูน ได้จัดสรรให้กับทุกโรงพยาบาลแล้ว ขอให้ทุกโรงพยาบาลเร่งรัดการวคัซีนในกลุ่มสูงอายุ กลุ่มเสี่ยง 7 
กลุ่มโรค และหญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป โดยกระทรวงสาธารณสุข จะกำกับ ติดตามผ่าน MOPH-IC หากพบว่า  
ผู้ประสงค์ฉีดอยู่ในคิวของหมอพร้อมแล้ว ให้หน่วยบริการจัดบริการให้ตามคิวของหมอพร้อม รวมถึงหน่วย
บริการสามารถ พิจารณาจัดบริการฉีดในคลินิก NCD หรือในคลินิก ANC ได้ ซึ่งจากข้อมูลของกระทรวง
สาธารณสุข พบว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 25 กรกฎาคม 2564 พบผู้ติดเชื้อที่เป็นหญิงตั้งครรภ์ 
จำนวน 1,079 ราย แม่เสียชีวิต 20 ราย ทารกเสียชีวิตหลังคลอดทันที  6 ราย  ทารกเสียชีวิต 30 ราย หลัง
คลอด 11 ราย ดังนั้นควรจะให้ข้อมูลเหล่านี้ แก่หญิงตั้งครรภ์ เพ่ือเกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญ ส่วน
ความกังวลเรื่อง การฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ด้วย Sinovac เข็มที่ 2 เป็น AstraZeneca จะมีเพียงพอหรือไม่นั้น ให้
การฉีดเข็มที่ 2 ใน 4 สัปดาห์ แต่ทั้งนี้ให้บริหารความเสี่ยงไว้ด้วย หากไม่ได้รับจัดสรรวัคซีนเข็มที่ 2 ตามกำหนด 
ให้วางแผนพิจารณาเลื่อนนัดออกไป สูตรการฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 เป็น Sinovac เข็มที่ 2 เป็น AstraZeneca 
ระยะเวลาการฉีดห่างกัน 4 สัปดาห์ ภูมิคุ้มกันจะขึ้นหลังฉีดภายใน 5 – 6 สัปดาห์ ซึ่งในประเด็นนี้ควรจะมีการให้
คำแนะนำแก่ผู้ป่วย เพ่ือสร้างความเข้าใจ ส่วนการฉีด เข็มที่ 1 และ 2 เป็น AstraZeneca จะฉีดเฉพาะจังหวัดที่มี
การระบาด ยกเว้นกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์หากประสงค์จะฉีดสูตรใด โรงพยาบาลสามารถพิจารณาจัดสรรให้ได้ 
ทั้งนี้ ขอให้ทุกโรงพยาบาลมีการกำกับ ติดตาม การฉีดวัคซีนของกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ด้วย ส่วนวัคซีน Pfizer 
ขณะนี้ ยังไม่ได้รับจัดสรรว่าจังหวัดจะได้รับจำนวนเท่าไร ขอให้ทุกโรงพยาบาลจัดทำ Priority บุคลากรไว้  
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ภญ.ยุพิน นำปูนศักดิ์ แจ้งต่อที่ประชุมเพ่ิมเติมว่า การดำเนินการในกลุ่มสูงอายุ กลุ่มเสี่ยง 7 โรค และกลุ่ม
หญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์เกิน 12 สัปดาห์ พบว่ายังมีบางอำเภอดำเนินการได้น้อย โดยอำเภอที่ฉีดได้มากที่สุด คือ 
อำเภอเมือง ร้อยละ 56.19 ส่วนอำเภอที่ได้น้อย คือ เวียงหนองล่อง ร้อยละ 18.85 และอำเภอลี้ ร้อยละ 27.07  
 

ประธาน   ขอให้ทุกอำเภอเน้นฉีดวัคซีนในกลุ่มกลุ่มสูงอายุ กลุ่มเสี่ยง 7 โรค และกลุ่มหญิงตั้งครรภ์
ที่มีอายุครรภ์เกิน 12 สัปดาห์ เนื่องจากเมื่อติดเชื้อมีโอกาสเสียชีวิตสูง 
 
มติที่ประชุม                 รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5 ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 ฝ่ายเลขาฯได้
นำขึ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์ www.lamphunhealth.go.th เรียบร้อยแล้ว  ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม  2564 
 
มติที่ประชุม   ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5 ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564           
 
ระเบียบวาระท่ี 3    เรื่องสืบเนื่อง/ติดตามจากการประชุมครั้งที่แล้ว     
   เรื่องที่ 1  กลุ่มงานบริหารทั่วไป แจ้งผลการดำเนินงานงบเงินกู้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
และผลการดำเนินงานงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของหน่วยงานในสังกัดสสจ.ลำพูน ดังนี้  

1) รายงานผลการดำเนินงานงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของหน่วยงานใน
สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน  ตามรายละเอียด ดังนี้ 

รายการสิ่ งก่อสร้าง ได้รับจัดสรร สิ่ งก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ วงเงิน
งบประมาณ 23,097,600 บาท มีการดำเนินการ ดังนี้ 
 - เบิกจ่ายไปแล้ว 1 รายการ มี เงินเหลือจ่าย 63,948 บาท และแจ้งคืน
งบประมาณ 9 มีนาคม 2564 
 - อาคารพักแพทย์ 10 ครอบครัว ของโรงพยาบาลป่าซาง วงเงินงบประมาณ 
8,660,000 บาท ลงนามในสัญญาแล้ว ตามสัญญาเลขที่ 79/2564 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 มีเงิน
เหลือจ่าย 1,866,500 บาท และแจ้งคืนงบประมาณ 14 มิถุนายน 2564 ขณะนี้ดำเนินการก่อสร้าง งวด 1 
 - อาคารพักแพทย์ 10 ครอบครัว ของโรงพยาบาลลี้  วงเงินงบประมาณ 
8,600,000 บาท ลงนามสัญญาแล้ว ตามสัญญาเลขที่ 80/2564 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 มีเงินเหลือจ่าย 
1,926,500 บาท และแจ้งคืนงบประมาณ 14 มิถุนายน 2564 ขณะนี้ดำเนินการก่อสร้าง งวด 1  
 รายการครุภัณฑ์  จำนวน 32 รายการ วงเงินงบประมาณ 7,958,900 บาท  จัดสรร
ให้หน่วยบริการ ได้แก่ โรงพยาบาลชุมชน  7 แห่ง ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 32 รายการ เบิกจ่ายครบแล้ว 
จำนวน 32 รายการ เป็นเงิน 7,919,850 บาท มีเงินเหลือจ่าย 39,050 บาท แจ้งคืนงบประมาณ 14 
มิถุนายน 2564  
รวมเงินเหลือจ่ายครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ทั้งหมด 3,895,998 บาท 

2) รายงานผลการดำเนินงานงบ พรก.เงินกู้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของหน่วยงาน
ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน มีรายละเอียด ดังนี้ 

รายการสิ่ งก่อสร้าง ได้รับจัดสรรจำนวน 9 รายการ วงเงินงบประมาณ 
5,657,100 บาท สรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้  

- คืนงบประมาณ จำนวน 7 รายการ วงเงินงบประมาณ 5,326,100 บาท     
แจ้งคืนงบประมาณ 7 พฤษภาคม 2564 

http://www.lamphunhealth.go.th/
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- โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง จำนวน 1 รายการ วงเงินงบประมาณ 220,800 บาท             
อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ทั้งนี้จะสิ้นสุดสัญญา 2 สิงหาคม 2564 

- โรงพยาบาลลี้ จำนวน 1 รายการ 110,400 บาท ขณะนี้ดำเนินการจัดทำราคากลาง 
และได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ไดเ้ริ่มดำเนินการก่อสร้าง  

รายการครุภัณฑ์  ได้รับจัดสรร จำนวน 274 รายการ  วงเงินงบประมาณ 
42,122,300 บาท จงัหวัดลำพูนได้รับโอนงบประมาณเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564  

    - ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 269 รายการ วงเงินงบประมาณ 31,122,300 บาท 
จัดสรรให้หน่วยบริการ ได้แก่ โรงพยาบาลชุมชน 7 แห่ง ดำเนินการจัดซื้อ 

    - กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ได้แจ้งให้หน่วยบริการ ได้แก่ โรงพยาบาลชุมชน 7 แห่ง 
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และส่งเอกสารให้ สสจ. ดำเนินการเบิกจ่ายภายในเดือน สิงหาคม 2564 พร้อมทั้ง
รายงานความก้าวหน้าทุกวันพุธที่ 2 และ 4 ของทุกเดือน เพื่อจะได้รายงานให้เขตและ กบรส. ทราบต่อไป ตาม
หนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ด่วนที่สุด ที่ ลพ 0032.01/ว1115 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 
2564ซ่ึงนี้โรงพยาบาลทุกแห่ง ต้องดำเนินการจัดทำสัญญาให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564  

      จากผลการดำเนินงาน สรุปได้ดังนี้  
– โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง ได้รับจัดสรร จำนวน 12 รายการ วงเงิน

งบประมาณ 1,897,000 บาท คืนงบประมาณ 1 รายการ วงเงิน 1,300,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว 7 รายการ 
เป็นเงิน 437,000 บาท รอการส่งมอบ จำนวน 4 รายการ 

– โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง ได้รับจัดสรร จำนวน 21 รายการ เบิกจ่ายแล้ว 4 
รายการ เป็นเงิน 354,000 บาท รอเบิกจ่าย 10 รายการ เป็นเงิน 705,000 บาท รอส่งมอบ 5 รายการ เป็นเงิน 
476,000 บาท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ดำเนินการจัดซื้อให้ 2 รายการ วงเงิน 3,500,000 บาท  

– โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง  ได้รับจัดสรร จำนวน 37 รายการ รอเบิกจ่าย 12 
รายการ เป็นเงิน 1,295,000 บาท  และรอส่งของ 25 รายการ เป็นเงิน 2,059,000 บาท สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดลำพูน ดำเนินการจัดซื้อให้ 1 รายการ วงเงิน 2,500,000 บาท 

– โรงพยาบาลบ้านธิ ได้รับจัดสรร จำนวน 10 รายการ เป็นเงิน 2,026,000 บาท 
รอส่งของ จำนวน 8 รายการ เป็นเงิน 676,000 บาท ประกาศผลผู้ชนะ 2 รายการ เป็นเงิน 1,350,000 บาท 

– โรงพยาบาลลำพูน (ดำเนินการจัดซื้อให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใน
เขตอำเภอเมือง) จำนวนรายการที่ได้รับจัดสรร 52 รายการ วงเงิน 2,895,000 บาท รอส่งของ จำนวน 18 รายการ 
เป็นเงิน 975,000 บาท ประกาศผลผู้ชนะ และรอเรียกทำสัญญา จำนวน 34 รายการ เป็นเงิน 1,920,000 บาท 

– โรงพยาบาลแม่ทา จำนวนรายการที่ ได้รับจัดสรร 35 รายการ วงเงิน
5,771,000 บาท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ดำเนินการจัดซื้อให้ 1 รายการ วงเงิน 2,500,000 บาท 
โรงพยาบาลแม่ทา ดำเนินการ 23 รายการ รพ.สต.ดำเนินการเอง 12 รายการ  รอส่งของ 22 รายการ เป็นเงิน 
2,655,000 บาท รายงานผลพิจารณา จำนวน 12 รายการ เป็นเงิน 616,000 บาท 

– โรงพยาบาลป่าซาง จำนวนรายการที่ได้รับจัดสรร จำนวน 52 รายการ วงเงิน 
8,147,000 บาท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ดำเนินการจัดซื้อให้ 1 รายการ วงเงิน2,500,000 บาท 
รอเบิกจ่าย จำนวน 20 รายการ เป็นเงิน 1,037,000 บาท และรอส่งของ จำนวน 31 รายการ เป็นเงิน 
4,610,000 บาท 

– โรงพยาบาลลี้  จำนวนรายการที่ ได้ รับ จั ดสรร 51 รายการ วงเงิน 
4,800,000 บาท รอส่งของ จำนวน 51 รายการ เป็นเงิน 4,800,000 บาท  



7 

 

– สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ดำเนินการจัดซื้อ รายการรถพยาบาล 
ของให้โรงพยาบาลชุมชน จำนวน 5 รายการ วงเงิน 11,000,000 บาท ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนประกาศเชิญชวน 
23 กรกฎาคม 2564 – 16 สิงหาคม 2564 

 

ผลการดำเนินการรายการสิ่งก่อสร้าง (งบเงินกู้) 
– รพ.ทุ่งหัวช้าง จำนวนรายการที่ได้รับจัดสรร  2 รายการ 515,700  คืนงบ 

จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 294,900 บาท รอส่งมอบงาน จำนวนรายการที่ได้รับจัดสรร 1 รายการ เป็นเงิน 
220,800 บาท 

– รพ.ลี้  จำนวนรายการที่ ได้รับจัดสรร 2 รายการ  3,313,200  คืนงบ 
จำนวน  1 รายการ เป็นเงิน 3,202,800 บาท  รอส่งมอบงาน จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 110,400 บาท 

 

ประธาน   สอบถามขั้นตอนการลงนามทำสัญญาจัดจ้างการปรับปรุงก่อสร้างของโรงพยาบาล  
ทุ่งหัวช้าง และโรงพยาบาลลี้ เพราะเหตุใดจึงไม่สามารถลงนามในสัญญาพร้อมกันทั้ง 2 แห่งได้ ทั้งที่เป็นผู้รับจ้าง
รายเดียวกัน  

หน.กลุ่มงานบริหารทั่วไป       ชี้แจงว่า เนื่องจากผู้รับจ้างของโรงพยาบาลลี้ และโรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง เป็น
ผู้รับจ้างรายเดียวกัน หากมีการลงนามในสัญญาของทั้ง 2 โรงพยาบาล ผู้รับจ้าง เกรงจะไม่สามารถดำเนินการได้
ทันตามระยะเวลาที่กำหนด จึงขอดำเนินการของโรงพยาบาลทุ่งหัวช้างให้เรียบร้อย แล้วจะลงนามในสัญญาของ
โรงพยาบาลลี้ ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินการ สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด   

มติที่ประชุม   รับทราบ 

เรื่องที่ 2 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ แจ้งความคืบหน้าเรื่องการต่อใบอนุญาตสั่งจ่าย
น้ำมันกัญชาของผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัช แพทย์แผนไทย รายละเอียดตามตาราง  

 
โรงพยาบาล บุคลากร 

ที่ต้องต่ออายุใบอนุญาตฯ 
(คน) 

จำนวนบุคลากร 
ที่ต่ออายใุบอนุญาตฯแล้ว 

(คน) 
ลำพนู 7 5 
แม่ทา 4 2 
บ้านธิ 3 1 
ป่าซาง 5 1 
เวียงหนองล่อง 3 0 
บ้านโฮ่ง 3 2 
ลี้ 4 4 
ทุ่งหัวช้าง 4 1 

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือให้โรงพยาบาลที่ยังไม่ได้ต่ออายุใบอนุญาต ดำเนินการตามเวลาที่กำหนดด้วย  
 
ประธาน   ให้ทำหนังสือแจ้งหน่วยบริการที่ยังไม่ต่อใบอนุญาตและขอให้เร่งดำเนินการด้วย       
 

เรื่องท่ี 3 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ แจ้งเรื่องสถานการณ์ การขอรับใบอนุญาตผลิต  
(ปลูก) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง/กัญชา จังหวัดลำพูน 
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1) การขอรับ ใบอนุญ าตผลิต (ปลูก ) กัญ ชา ได้ รับอนุญ าต 1  แห่ ง คื อ 
โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง ส่วนวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบผสมผสานตำบลเหล่ายาว อยู่ระหว่างรอตรวจ
สถานที่ และอยู่ระหว่างการเสนอความเห็น 1 ราย คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาภาพริมปิง และวิสาหกิจชุมชน
แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและพืชสมุนไพรตำบลริมปิง 

2) การขอรับใบอนุญาตผลิต(ปลูก) กัญชง มีผู้ประกอบการยื่นเอกสารขอรับ
ใบอนุญาตฯ 7 แห่ง อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่มีสถานที่ได้รับอนุญาต ซึ่งสถานที่ขอรับใบอนุญาตฯ 6 แห่ง 
ดังนี้ อำเภอป่าซาง 2 แห่ง อำเภอบ้านโฮ่ง 1 แห่ง และ อำเภอเมือง 3 แห่ง ผ่านการตรวจสถานที่และการ
พิจารณาของคณะกรรมการฯ จังหวัดลำพูน ทั้ง 6 แห่ง และส่งผลการพิจารณาให้สำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา เพ่ือนำข้อมูลเข้าประชุมคณะอนุกรรมการปลูก/นำเข้า/ส่งออก กัญชาหรือกัญชง ครั้งที่ 9/2564 
วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ผลการประชุม ผ่านความเห็นชอบทั้ง 6 แห่ง รอเสนอคณะกรรมยาเสพติดและออก
ใบอนุญาตฯ ต่อไป และอยู่ระหว่างกำหนดวันนัดหมาย ตรวจสถานที่ 1 แห่ง คือ อำเภอเมือง 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

          เรื่องที่ 3 กลุ่มงานประกันสุขภาพ สรุปความก้าวหน้าเงินงบค่าบริการทางการแพทย์ที่
เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และประจำปี พ.ศ. 2564 จังหวัดลำพูน 
ตามรายละเอียด ดังนี้ 

1)  สรุปความก้าวหน้า เงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน   
(งบค่าเสื่อม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในภาพรวมทุกโรงพยาบาล ดำเนินการตามเบิกจ่ายเงินแล้ว 
จำนวน 344 รายการ ร้อยละ 99.71 มีของโรงพยาบาลแม่ทาขอเปลี่ยนแปลงรายการจำนวน 1 รายการ ตาม
หนังสือที่ ลพ 0032.07/1652 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 

2)  สรุปความก้าวหน้าเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน      
(งบค่าเสื่อม) ประจำปี พ.ศ. 2564 สรุปสถานการณ์ดำเนินงาน (ตามจำนวนรายการ) ปีงบประมาณ 2563 
จำนวน 230 รายการ ร้อยละ 60.05 โรงพยาบาลลำพูนขอเปลี่ยนแปลงรายการ ตามหนังสือที่  ลพ.
0032.07/1685 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 จากเครื่องติดตามเสียงหัวใจเด็กเปลี่ยนเป็น เครื่องปรับอากาศ
แบบ VRV/VRF อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากสปสช. และ อปสข. 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

   เรื่องที่ 4 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ แจ้งประเด็นความคืบหน้าการดำเนินการ
โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย จังหวัดลำพูน โดยใช้เครื่องมือ 4 Pillar ประจำเดือน
กรกฎาคม 2564 พบว่ามีการฆ่าตัวตายและเสียชีวิต จำนวน 5 ราย คิดเป็นอัตรา 17.24 สะสม 70 ราย
อำเภอเมืองลำพูน จำนวน 2 ราย อำเภอป่าซาง จำนวน 2 ราย และอำเภอแม่ทา จำนวน 1 ราย และฆ่าตัวตาย
โดยการแขวนคอ จำนวน 4 ราย และกินน้ำยาล้างห้องน้ำ จำนวน 1 ราย ได้มีการดำเนินงานในการขับเคลื่อน
กิจกรรมผ่านกลไกของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ  ตำบล และหมู่บ้าน (พชอ. / พชต. / พชม.) 
ของจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2564  ในระหว่างวันที่ 20 - 23 กรกฎาคม 2564  พบว่าทุกอำเภอมี
ปัญหาในกลุ่มเปราะบาง และจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกหน่วยงาน    
 

ประธาน   กลุ่มเปราะบางมีโอกาสที่จะมีการฆ่าตัวตายสูง แต่หากมีการดูแล เรื่อง Covid-19 ได้ดี 
ปัญหาการผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด แล้วจะฆ่าตัวตาย จะลดลงด้วย  
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4       เรื่องแจ้งเพื่อทราบของ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน / นักวิชาการ
สาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา / นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านบริการ
ทางวิชาการ / ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน / เภสัชกรเชี่ยวชาญด้าน
สาธารณสุข /ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง /
ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิต/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล/
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูนใกล้หมอ/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน/
ผู้อำนวยการกองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน/ /สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ /
หน่วยงานอ่ืนๆ 

 

4.1.1 นวก.สาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านบริการทางวิชาการ           ไม่มีเรื่องแจ้ง
  

   4.1.2 เภสัชกรเชี่ยวชาญด้านสาธารณสุข    ไม่มีเรื่องแจ้ง 
    
4.1.3  เรื่องแจ้งจากโรงพยาบาลลำพูน 
          เรื่องที่ 1 รพ.ลำพูน ได้จัดสรรเงินที่โรงพยาบาลลำพูน เป็นหนี้ค้างจ่ายการ 

Refer คนไข้รอยต่อ case ฉุกเฉิน ของโรงพยาบาลชุมชนทั้งหมด   
เรื่องที่ 2 ขอให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ร่วมกันสร้างพลังร่วมกันโดย

จัดส่งการส่งทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ในภาวะภัยพิบัติ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้าร่วม   
ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข ได้ขอความร่วมมือจากจังหวัด หลายรูปแบบ คือรูปแบบที่ 1  ทีมพยาบาล 3 คน ซึ่ง
โรงพยาบาลลำพูน จะจัดทีมเป็นสัดส่วนที่เหมาะสมของโรงพยาบาลลำพูน  โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบล  รูปแบบที่ 2 ทีมพยาบาล ICU MED ศัลยกรรม โดยหมุนเวียน 8 จังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 
1 ซึ่งจังหวัดลำพูนจับคู่กับจังหวัดแพร่  รูปแบบที่ 3 ทีมแพทย์ และเภสัชกร ทีมละ 3 คน โดยหมุนเวียน 8 
จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 1  โดยกำหนดทีมของจังหวัดลำพูนที่จะไปปฏิบัติงานประมาณปลายเดือนกรกฎาคม 
และ รูปแบบที่ 4 ทีมสำหรับการตรวจป้ายเชื้อและฉีดวัคซีน  ส่วนสำหรับค่าใช้จ่ายทางโรงพยาบาลลำพูน จะ
รับผิดชอบจ่ายค่าห้องพักให้กับเจ้าหน้าที่ที่ไปปฏิบัติงาน ซึ่งทุกท่านจะได้พักห้องเดี่ยว และสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดลำพูน จะรับผิดชอบเบิกจ่ายค่าตอบแทน  ค่าเบี้ยเลี้ยง  และค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถ ขอความร่วมมือให้ทุก
โรงพยาบาล ช่วยจัดเจ้าหน้าที่เข้าร่วมปฏิบัติงานด้วย  

เรื่องที่ 3 การจัดชื้อ ATK สามารถเลือกชื้อได้จาก 24 บริษัทตามประกาศ
ของ อย. ขอให้ทุกโรงพยาบาลดำเนินการจัดชื้อเอง โดยสามารถขอรับเงินชดเชยได้จากสปสช. และขอให้บันทึก
ข้อมูลรายละเอียดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดทุกราย 
 

    เรื่องที่ 4  ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2564 โรงพยาบาลลำพูน จะงดบริการทั้งหมด 
การผ่าตัดที่ไม่ฉุกเฉินเร่งด่วนทั้งหมด ขอความร่วมมือโรงพยาบาลชุมชนยังไม่ต้องส่ง case มา เนื่องจากคิวการผ่าตัดของ
โรงพยาบาลลำพูนที่ไม่ฉุกเฉิน จะเลื่อนออกไปทั้งหมดก่อน จะเปิดบริการผ่าตัด 3 ห้อง สำหรับ case Elective เช่น 
มะเร็ง หรือ กรณีที่ฉุกเฉินไม่สามารถรอได้ และกรณี EMS 2 ห้อง เนื่องจากต้องใช้อัตรากำลังเข้าไปปฏิบัติงานที่
โรงพยาบาลสนามสาขาเวียงยอง ซึ่งขณะนี้ที่โรงพยาบาลสนาม จะรองรับการดูแลผู้ป่วยกลุ่มสีเหลือง ส่วนคนไข้กลุ่มสีแดง 
หรือสีชมพู จะให้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลลำพูน ซึ่งทีมแพทย์ และพยาบาล ที่ดูแลผู้ป่วย ทั้ง 2 กลุ่ม จะเป็น
เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลลำพูนทั้งหมด ส่วนคนไข้กลุ่มสีเขียว หรือสีเหลืองอ่อน จะเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสนาม
ป่าซาง เนื่องจากที่โรงพยาบาลป่าซางมีแพทย์เฉพาะทางอายุรกรรม 2 ท่าน โดยเป็นทีมเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลชุมชน  
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
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4.3  เรื่องของโรงพยาบาลชุมชน      
       เรื่องแจ้งของโรงพยาบาลแม่ทา 
       เรื่องที่ 1 สอบถามความชัดเจนเรื่องการตั้งด่าน ว่าต้องดำเนินการต่อหรือไม่ 

และต้องบูรณาการร่วมกันอยู่หรือไม่  
 

นวก.เชี่ยวชาญด้านบริการทางวิชาการ ให้ทุกหน่วยปฏิบัติตามเดิม ภายใต้หลักการเดิมอยู่ และให้เพ่ิมจุดตรวจ
บูรณาการที่อำเภอลี้ อีก 1 แห่ง โดยให้อำเภอลี้และทุ่งหัวช้างบูรณาการร่วมกัน ซึ่งได้ทำหนังสือแจ้งเวียนแล้ว  
 
ประธาน   ควรจะมีการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเข็มที่ 3 ให้แก่บุคลากรด่านหน้าที่จะออกปฏิบัติงาน 
ณ จุดตรวจบูรณาการ เพ่ือเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งในกรณีที่มีเจ้าหน้าที่ของ
โรงพยาบาลชุมชน ที่มีความประสงค์จะฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเข็มที่ 3 ด้วยวัคซีน AstraZeneca แต่ในโรงพยาบาลชุมชน 
ไม่สามารถรวมกันได้ถึง 12 คน สามารถแจ้งความประสงค์ไปยังโรงพยาบาลลำพูนได้ โดยสามารถประสานแพทย์หญิง
วรรณมณี มาธนะสารวุฒิ  ผู้รับผิดชอบเรื่องวัคซีน รวมถึงโรงพยาบาลลำพูน จะประสานนัดหมายให้เจ้าหน้าที่ที่จะ
ไปปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลสนาม และโรงพยาบาลบุษราคัม เข้ามาฉีดวัคซีนก่อนไปปฏิบัติงานด้วย 
 
ผอ.รพ.ทุ่งหัวช้าง สอบถามเรื่องการฉีดวัคซีนในกลุ่มเจ้าหน้าที่  ที่ต้องไปปฏิบัติงานที่โรงพยาบาล
บุษราคัม ซึ่งตามแนวทางการบริหารจัดการ จะต้องฉีดวัคซีนครบ 3 เข็มก่อน แต่ที่ผ่านมาการฉีดวัคซีนเป็นไป
ด้วยความสมัครใจของเจ้าหน้าที่ ทำให้ มีเจ้าหน้าที่บางท่านยังไม่ได้ฉีดวัคซีน จึงไม่สามารถไปปฏิบัติงานได้ 
รวมถึงการฉีดวัคซีนกระตุ้นในเข็มที่ 3 ด้วย AstraZeneca อยากให้มีข้อมูลการฉีดว่า ที่ไหนฉีดไปแล้วผลเป็น
อย่างไร รวมถึงขอสอบถามเรื่องความชัดเจนของวัคซีน mRNA Pfizer   
 

ประธาน   กรณีการฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 3 ด้วยวัคซีน AstraZeneca ขณะนี้โรงพยาบาลลำพูน 
และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูน ได้ดำเนินการฉีดไปแล้ว จำนวน 400 กว่าคน ยังไม่พบว่ามีผู้ที่มี
อาการไม่พึงประสงค์ที่มีความรุนแรง อาจจะมีบางรายที่มีอาการไข้เล็กน้อย ส่วนในกรณีของเจ้าหน้าที่ที่ต้องไป
ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลบุษราคัม ในส่วนของโรงพยาบาลชุมชน จำนวนบุคลากรมีจำนวนไม่มาก การคัดเลือก
เจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติงาน อาจจะต้องใช้การจับสลาก หากเจ้าหน้าที่ที่ต้องได้ไปปฏิบัติงาน ไม่ได้ฉีดวัคซีน แล้ว
ปฏิเสธการไปปฏิบัติงาน ถือว่าเป็นการปฏิเสธงานที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งถือว่าผิดระเบียบได้ กรณีที่เป็นลูกจ้าง
แล้วมีการปฏิเสธงาน อาจจะมีผลต่อการพิจารณาการจ้างได้ ดังนั้น เมื่อต้องไปปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลสนาม
ต้องมีการฉีดวัคซีนก่อน เพ่ือความปลอดภัย หากยังไม่รับวัคซีน ให้ฉีดวัคซีนก่อนไปปฏิบัติงาน และให้มีการ
แลกเปลี่ยนให้ผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้วไปปฏิบัติงานก่อน ในฐานะผู้บริหาร ควรสื่อสารให้แก่เจ้าหน้าที่เกิดความเข้าใจ  
ส่วนการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น ที่ผ่านมามีการศึกษา ของ 3 แห่ง ได้แก่ ของคณะแพทย์จุฬา Biotech และ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พบว่า การฉีดวัคซีนเข็ม 1 และเข็ม 2 ด้วย Sinovac ภูมิขึ้นต่ำสุด ส่วนการฉีด
วัคซีนเข็ม 1 และเข็ม 2 ด้วย AstraZeneca ภูมิคุ้มกันขึ้น ร้อยละ 92 และส่วนการฉีดวัคซีนเข็ม 1 Sinovac และเข็ม 
2 ด้วย AstraZeneca ภูมิคุ้มกันขึ้นร้อยละ 90  
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
         เรื่องของโรงพยาบาลป่าซาง 
  เรื่องท่ี 1 กรณีที่โรงพยาบาลลำพูน แจ้งงดการผ่าตัดนั้น ทางโรงพยาบาลป่าซาง   
ซึ่งขณะนี้มีแพทย์เฉพาะทางสาขาวิสัญญีแพทย์ ออร์โธปิดิกส์ สามารถรองรับการผ่าตัดให้ทางโรงพยาบาลลำพูน 
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และขอสอบถามนโยบายการเปิดโรงพยาบาลสนามแห่งที่  3 รวมถึงการให้ข้อคิดเห็นว่าในจังหวัดยังมี
โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่ง ซึ่งจะสามารถรองรับการดูแลผู้ป่วยโควิดได้  
 
ประธาน กล่าวขอบคุณผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าซาง แต่กรณีการผ่าตัดนั้น ต้องใช้
ทำงานในลักษณะเป็นทีม ที่ต้องอาศัยทั้งแพทย์ และพยาบาล โดยเฉพาะพยาบาล ซึ่งเป็นบุคลากรที่มี
ความสำคัญ ซึ่งขณะนี้นอกจากต้องปฏิบัติงานในจังหวัดแล้ว ยังต้องจัดอัตรากำลังพยาบาลหมุนเวียนไปช่วย
ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลสนามเวียงยอง  โรงพยาบาลบุษราคัม ส่งผลกระทบพยาบาลอาจจะไม่เพียงพอ และ
ไม่ได้พักอย่างเต็มที่ ซึ่งจะก่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานได้   
 การดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด นั้น ปัจจุบันโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัด สามารถช่วย
รองรับการดูแลในส่วนนี้ร่วมกับจังหวัดอยู่แล้ว ส่วนโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 3 นโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน 
จะไม่ให้มีการเปิดเพ่ิม แต่ให้มีการดำเนินการในลักษณะ Community Quarantine และ  Community 
Isolation ซึ่งได้ Activate ในพ้ืนที่อำเภอเมือง และอำเภอลี้ แล้ว หากมีการติดเชื้อจำนวนมากในโรงงาน จะใช้
การ Bubble and Seal คล้ายกับที่มีการทำในจังหวัดสระบุรี   
 
นพ.โภคินทร์ ศักรินทร์กุล  ได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า จากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน 
ขณะนี้ พ้ืนที่ได้แจ้งจำนวน Community Quarantine และ  Community Isolation ซึ่งได้มีจำนวนประมาณ 
500 แห่ง ซึ่งขอให้ทุกพ้ืนที่เตรียมในการเปิดใช้ และขอเชิญทุกพ้ืนที่เข้าสมัครร่วม Home Isolation ของ
กรมการแพทย์ และในช่วงบ่ายวันนี้ จะมีการประชุมเพ่ือซักซ้อมความเข้าใจร่วมกันระหว่างอุตสาหกรรมจังหวัด 
แรงงานจังหวัด สวัสดิการแรงงาน หน่วยงานท้องถิ่น สถานประกอบการทั้งในนิคมอุตสาหกรรม และนอกนิคม
อุตสาหกรรม เพ่ือซักซ้อมแนวปฏิบัติ Bubble and Seal  
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

4.4  เรื่องของโรงพยาบาลสวนปรุง    ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 

4.5  เรื่องของศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 เชียงใหม่   ไม่มีเรื่องแจ้ง 
        

   4.6  เรื่องของโรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล   ไม่มีเรื่องแจ้ง 
                   

4.7  เรื่องของโรงพยาบาลลำพูนใกล้หมอ    ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 

    4.8  เรื่องของโรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน    ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 

4.9  เรื่องของเทศบาลเมืองลำพูน    ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 

4.10  เรื่องของสาธารณสุขอำเภอ               
         เรื่องแจ้งของสาธารณสุขอำเภอทุ่งหัวช้าง 
           เรื่องที่ 1 ขอสอบถามการจัดเจ้าหน้าที่ ไปช่วยปฏิบัติงานที่จุดด่านตรวจบูรณาการ  

ที่อำเภอลี้ สามารถเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานใด และขอความชัดเจนเรื่องคำสั่งให้ออก
ปฏิบัติงาน 
             เรื่องที่ 2 ขอเสนอให้เปลี่ยนชื่อทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ในภาวะภัยพิบัติ 
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดลำพูน จากนักรบชุดขาวเป็นนักรบชุดเขียว 
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           เรื่องที่  3 การตรวจหาเชื้อด้วยตนเองด้วยชุด  Antigen Test Kit หรือ
เครื่องมือเบื้องต้นที่จะนำมาใช้คัดกรองโควิด 19 เห็นว่าการตรวจ ควรจะมีการตรวจต่อหน้าเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หรือโรงพยาบาล เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือ  
 

ประธาน  การตรวจคัดกรองโควิด-19 ด้วยชุดตรวจเบื้องต้น Antigen test kit ตามคำสั่งคณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัดลำพูน ที่ 82/2564 ของจังหวัดลำพูน กำหนว่าการการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ด้วยชุด 
Antigen Test Kit ต้องดำเนินการภายใต้การกำกับดูแลของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือคณะทำงานศูน ย์
ปฏิบัติงานควบคุมโรคติดต่อระดับตำบล หรือตามที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกำหนด ณ โรงพยาบาลประจำ
จังหวัด โรงพยาบาลประจำอำเภอ หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หรือศูนย์บริการสาธารณสุข กอง
การแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน หรือสถานที่ใดๆ ตามที่ทางราชการกำหนด  ส่วนการเปลี่ยนชื่อของทีมปฏิบัติการ
ฉุกเฉินเป็นชื่อเพียงหน้าที่การทำงานเท่านั้น จุดมุ่งหมายหลักคือการทำงานเพ่ือประชาชน  
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
           เรื่องแจ้งของสาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูน 
           เรื่องที่ 1 แจ้ง ในพ้ืนที่ของอำเภอเมืองลำพูน พบมีการติดเชื้อโดวิด- 19 ของ
เจ้าหน้าที่ของศูนย์ไปรษณีย์ลำพูน ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง และได้ดำเนินการแจ้งให้หน่วยงานพ้ืนที่ทุกแห่ง
ทราบ เพ่ือเฝ้าระวังการแพร่ระบาดการติดเชื้อโดวิด- 19 แล้ว 
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

4.11 เรื่องของกลุ่มงานต่างๆ  
   

            4.11.1  กลุ่มงานบริหารทั่วไป        อยู่ในวาระสืบเนื่อง   
        
        4.11.2  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข    ไม่มีเรื่องแจ้ง
  
        4.11.3  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ    ไม่มีเรื่องแจ้ง 
                                                              
        4.11.4  กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ  
                   เรื่องท่ี 1 (นำเสนอด้วยเอกสาร) เรื่องสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-19 

และการติดตามความก้าวหน้าวัคซีนโรคติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดลำพูน ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 
พบว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสม รายใหม่ จำนวน 30 ราย ติดเชื้อในจังหวัด จำนวน 17 ราย รับมาจากพ้ืนที่
เสี่ยงต่างจังหวัด จำนวน 11 ราย โครงการรับคนลำพูนกลับบ้าน จำนวน 2 ราย  ผู้ป่วยสะสมรวม จำนวน 573 ราย  
 

มติที่ประชุม             รับทราบ    
  

       4.11.5  กลุ่มงานกฎหมาย     ไม่มีเรื่องแจ้ง   
 

       4.11.6  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ                        อยู่ในวาระสืบเนื่อง   
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       4.11.7  กลุ่มงานประกันสุขภาพ                      
                   เรื่องที่ 1 แจ้งผลการดำเนินงานด้านการเงินการคลัง ของหน่วยบริการ

จังหวัดลำพูน  ปีงบประมาณ 2564 (เดือนตุลาคม 2563 – มิถุนายน 2564 ) วิเคราะห์ข้อมูล ณ วันที่ 12 
กรกฎาคม 2564 ดังนี้  

1) การวิเคราะห์สภาวะวิกฤตของหน่วยบริการในจังหวัดลำพูน 
ปีงบประมาณ ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - มิถุนายน 2564 )  หักงบลงทุน พบว่ามีโรงพยาบาลลี้ และโรงพยาบาล
บ้านธิ มี Risk Scoring ระดับ 3 และ2 ตามลำดับ 

2) เงินบำรุงคงเหลือหลังหักหนี้สิน ไม่รวมงบลงทุน ณ วันที่  30 
มิถุนายน 2564 ภาพรวมจังหวัดมีเงินบำรุง คงเหลือ 428,036,560.87 บาท หนี้สิน 289,556,174.00 บาท 
เงินบำรุงคงเหลือ 138,480,386.87 บาท 

3) 7 plus Efficiency Score จังหวัดลำพูน เดือนมิถุนายน 2564 
จากตารางผลการวิเคราะห์ข้างต้น พบว่า มีหน่วยบริการที่ผ่านการประเมินจำนวน 5 ใน 7 ข้อ ตามตาราง Dash Board 
3)  7 plus Efficiency Score  จำนวน  45  แห่ง  ได้แก่ โรงพยาบาลลำพูน  โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง โรงพยาบาลแม่ทา  
โรงพยาบาลป่าซาง และโรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง หน่วยบริการที่ไม่ผ่านเกณฑ์จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลลี้   
โรงพยาบาลบ้านธิ และโรงพยาบาลเวียงหนองล่อง    

                                               เรื่องที่ 2 สรุปความก้าวหน้า การดำเนินงานกองทุนสุขภาพระดับ
ท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ (กองทุนสุขภาพตำบล) จังหวัดลำพูน ประจำปี  2564 ข้อมูล ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2564  
ภาพรวมงบประมาณกองทุนรายอำเภอ มีงบประมาณคงเหลือ 13,136,967.27 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.04  
 

                                                เรื่องท่ี 3 สรุปความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาระดับท้องที่ งบประมาณ PPA จังหวัดลำพูน ปี 2564 ตามแนวทางวิเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน มีโครงการที่ได้รับงบประมาณ จำนวน 8 โครงการ ดังนี้  

(1) โครงการลดเสี่ยง ลดโรค COPD & Asthma จังหวัดลำพูน 
ปีงบประมาณ 2564 งบประมาณ 119,000 บาท เป้าหมาย 700 คน 

(2) โครงการป้องกันทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อย จังหวัดลำพูน 
ปีงบประมาณ 2564  งบประมาณ 350,000 บาท เป้าหมาย 1,000 คน 

(3) โครงการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย เขตสุขภาพท่ี 1  
ปีงบประมาณ 2564 งบประมาณ 159,500 บาท เป้าหมาย 319 คน 

     (4)โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอาหารและการออกกำลังกาย 
เพ่ือลดกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง เขตภาคเหนือ 8 จังหวัดตอนบน  งบประมาณ 
220,000 บาท เป้าหมาย 1,100 คน 

(5) โครงการป้องกันและควบคุมโรควัณโรคในกลุ่มเสี่ยง กลุ่ม 
ผู้สูงอายุ BMI ต่ำ ไม่มีโรคร่วม เขตสุขภาพท่ี 1 ปีงบประมาณ 2564 งบประมาณ 82,500 บาท 

(6) โครงการเฝ้าระวังและป้องกันภาวะกระดูกหักจากการพลัดตก
หกล้มในผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยง งบประมาณ 184,000 บาท  

(7) โครงการคัดกรองประเมินความเสี่ยงโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 
ของประชาชนที่สูบบุหรี่ ประจำปี 2564 งบประมาณ 120,000 บาท เป้าหมาย 300 คน 

(8) โครงการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด เขตสุขภาพที่ 1 
ปีงบประมาณ 2564 งบประมาณ 220,000 บาท  เป้าหมาย 110 คน 
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        เรื่องที่ 4 แจ้งการขอขึ้นทะเบียนหน่วยบริการรับ-ส่งต่อ ในระบบ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของโรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน ซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาด 59 เตียง ทางจังหวัดได้
ดำเนินการทำหนังสือแจ้งให้ สปสช.เขต 1 เชียงใหม่ แล้ว อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจาก สปสข เขต 1 เชียงใหม่ 
 

        เรื่องที่ 5  สรุปความก้าวหน้าแนวทางการดำเนินการการบริหาร
จัดการ COVID-19  ประจำปี พ.ศ. 2564 ตามประเด็นการนำเสนอ  ดังนี้ 

1) หลักเกณฑ์ แนวทางการจ่ายยาสำหรับบริการ COVID-19  ปี 2564 
(เพ่ิมเติม)  

– ตรวจ Antigen Test kit (ATK) เพ่ือคัดกรองการติดเชื้อ 
COVID-19 สำหรับการเบิกจ่าย ต้องขอ AUTHEN CODE ทุกครั้งที่ให้บริการ และชุดตรวจ Antigen Test kit 
ต้องผ่าน อย. 

– การดูแลรักษา COVID-19  และการดูแลรักษาในที่ พัก
ระหว่างรอเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยในโรงพยาบาลและการแยกกักในชุมชน 

– ค่ายาสารสกัดจากฟ้าทะลายโจรและยาจากผงฟ้าทะลายโจร 
– การจ่ายชดเชยค่าบริการฉีดวัคซีน COVID-19  
– กรณีให้บริการสาธารณสุข กรณีเกิดอาการไม่พึงประสงค์

จากการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 สำหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิ UC)   
2) หลักเกณฑ์ แนวทางการเบิกจ่าย กรณี UCEP COVID-19 (เพ่ิมเติม) 
3) การประสานรับคนภูมิลำเนาที่ประสงค์กลับมารักษาที่บ้านเกิด 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

      4.11.8 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
                    เรื่องที่ 1 แจ้งเลื่อนการออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

พอ.สว. จังหวัดลำพูน ประจำเดือนสิงหาคม 2564 ตามแผนงานออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ปีงบประมาณ 
2564 กำหนดออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ในวันที่ 28 สิงหาคม 2564 บ้านดงหลวง หมู่ 5 ตำบลวังผาง อำเภอเวียง
หนองล่อง เนื่องจากเพ่ือเป็นการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด -19   

     เรื่องที่ 2  กระทรวงสาธารณสุข ได้ขอความอนุเคราะห์ ให้สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดลำพูน จัดส่งทีมบุคลากรเข้าร่วมการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 ในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร ทีมละ 7 - 10 คน จังหวัดละ 1 ทีม ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ  นวก.สาธารณสุข  
เภสัชกร  จพง.สาธารณสุข และจนท. อ่ืน ๆ เพ่ือค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด ด้วยชุดตรวจ ATK และการฉีดวัคซีนให้
ผู้สูงอายุ  ผู้ป่วยเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค หญิงตั้งครรภ์ และส่งต่อผู้ป่วย  ขอให้หน่วยบริการพิจารณาส่งรายชื่อบุคลากร
ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ให้จังหวัดภายในช่วงบ่ายของวันนี้ด้วย เพ่ือแจ้งให้กระทรวงสาธารณสุขทราบต่อไป 
 
มติที่ประชุม             รับทราบ 
 

      4.11.9  กลุ่มงานทันตสาธารณสุข      ไม่มีเรื่องแจ้ง 
   
      4.11.10 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล       
          เรื่องที่ 1 แจ้งสรุปผลการพิจารณาการย้ายข้ามจังหวัดและย้ายภายใน 

รอบท่ี 2 ประจำปี 2564 ของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด รายละเอียดดังนี้ 
1) ข้าราชการการย้าย (ออก-เข้า) ภายในจังหวัด 



15 

 

− การขอย้าย (ออก-เข้า) ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 
จำนวน  2 ราย สรุปผลการพิจารณาอนุมัติทั้ง 2 ราย 

− การขอย้ายภายในจังหวัดลำพูน จำนวน 27 ราย สรุปผล
การพิจารณาอนุมัต ิจำนวน 11 ราย ไม่อนุมัติ 16 ราย 

− การย้ายสับเปลี่ยนเลขที่ตำแหน่งให้ตรงกับสถานที่ ปฏิบัติงานจริง 
จำนวน 11 ราย สรุปผลการพิจารณาอนุมัติทั้ง 11 ราย 

− การย้ายตัดโอนตำแหน่งให้ตรงกับสถานที่ปฏิบัติงานจริง  
จำนวน 3 ราย สรุปผลการพิจารณาอนุมัติทั้ง 3 ราย 

2) การขอย้ายข้ามจังหวัด (ออนไลน์) รอบท่ี1 ประจำปี 2565 
− กรณีขอย้ายเข้าสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน

จำนวน 2 ราย สรุปผลการพิจารณาอนุมัติทั้ง 2 ราย 
− การขอย้ายออกนอกจังหวัดลำพูน  จำนวน  6 รายสรุปผลการ

พิจารณาอนุมัติทั้ง 6 ราย 
 

มติที่ประชุม       รับทราบ       
            เรื่องที่ 2 การพิจารณาจัดสรรแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ที่สำเร็จ
การศึกษาใน ปี พ.ศ. 2564 จำนวน 5 ราย โดยได้พิจารณาจัดสรรให้แก่ รพ.ลี้  1 ราย  รพ.บ้านโฮ่ง 2 ราย 
และรพ.ป่าซาง 2 ราย รายละเอียดตามเอกสารสรุปเหตุผลความจำเป็นในการจัดสรรแพทย์ครอบครัว ที่จะ
สำเร็จการศึกษาในปี พ.ศ. 2564  และตามแผนการพัฒนาเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ  ของอำเภอป่าซาง 
ประจำปี 2564 

มติที่ประชุม             รับทราบ 
 

      4.11.11 กลุ่มงานอนามัยส่ิงแวดล้อมและอาชีวอนามัย   
                        เรื่องท่ี 1 แจ้งเรื่องการกำจัดขยะติดเชื้อ หลังจากชุดตรวจ Antigen Test Kit 

ในชุมชน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม  
 

ประธาน   ขอให้ดำเนินการตามมาตรฐานที่กำหนดด้วย  
 

มติที่ประชุม             รับทราบ 
 

      4.11.12 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ        

                  เรื่องที่ 1  นำเสนอด้วยเอกสาร เรื่องสรุปสถานการณ์ การบาดเจ็บ
และการเสียชีวิต จากการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางถนน จังหวัดลำพูน ประจำเดือนมิถุนายน 2564 
 

มติที่ประชุม             รับทราบ 
 

      4.11.13 กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก      ไม่มีเรื่องแจ้ง   
    

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องแจ้งเพื่อพิจารณา             ไม่มีเรื่องแจ้ง 
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ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ          ไม่มีเรื่องแจ้ง  
    
เลิกประชุมเวลา   เวลา  12.30  น. 
 

     ลงชื่อ) …………………….......................….....        
       (นางกรรณิกา  มะโนวรณ์)                           
                 เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน             
                                        ผู้บันทึกการประชุม                                
  

ลงชื่อ) …………………….......................…...                         
   (นางสุวิมล  ทิพย์ชมภู)   

                                นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
                                                               ผู้ตรวจรายงานการประชุม                      
         
                  
            
                


