
สรุปประเด็นสำคัญการประชมุคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพท่ี  1 ครั้งท่ี 4/2564 และประชุม
รับนโยบายการดำเนินงานเขตสุขภาพท่ี 1 

ในวันอังคาร ท่ี 12 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ผ่านระบบ Zoom Meeting 
 

1. ร่าง  แผนยุทธศาสตร์ระดับเขต ปีงบประมาณ พ.ศ 2565 เพ่ือรองรับการปฎิรูปเขตสุขภาพ
ด้านสาธารณสุข เขตสุขภาพที ่ 1 แผนยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที ่ 1 ป ีงบประมาณ 2565 -2568           
มีรายละเอียดดังนี้  
 
 วิสัยทัศน์ : เป็นเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการแบบใหม่ มีส่วนร่วมของทุกภาคสว่นเพ่ือ
สุขภาพที่ดีของประชาชรในปี 2568  
 เป้าหมาย : ประชาชนมีสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยนื 
 พันธกิจ : สนับสนุนการปฏิรูปการบริหารเขตสุขภาพ  
   กำกับดูแลระบบสุขภาพแบบบูรณาการ 
 Core value 5 ข้อ ได้แก่ 1) System perspective 2) Custom focus 3) Value on Staff 
4) Innovation 5) Fucus on Results  
 เข็มมุ่ง มี 3 ข้อ ได้แก่ 1) 2P safety 2) Digital Health system 3) Collaboration  
 Strategic Issues ย ึดแนวทางปฏ ิ ร ู ป เ ขตส ุ ขภาพ 5 Big Rock ไ ด ้ แ ก ่  NCD Aging 
EID/Emergency Finance ปฏิรูปเขตสขุภาพ 
 มีการนำมุมมองตาม Balance Score Card มาใช ้เพื ่อให ้ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ตั ้งไว้
บรรลุผลโดย มุมมองลูกค้า Customer มี 3 เป้าประสงค์ คือ 1) ประชาชนมีความรู้ 2) ประชาชนมี
ส่วนร่วมดูแลภัยสุขภาพและโรคอุบัติใหม่ 3) ประชาชนเข้าถึงบริการที่ปลอดภัยมีมาตรฐาน ทันสมัย
อย่างเท่าเทียม 
 มุมมองความรู ้(Learning and Growth) มี 3 เป้าประสงคือ 1) นวัตกรรมและงานวิจัย 2) 
ภาวะผู้นำ 3)จำนวนบุคลากรเพียงพอมีศักยภาพและมีความสุข 
 Internal Process มี 5 เป้าประสงค์ คือ 1) ท้องถิ่นและประชาสังคมมีสว่นร่วมดูแลภยั
สุขภาพ 2) พัฒนาระบบปฐมภูมิให้ครอบคลุมและทันสมัย 3) พัฒนาเครือข่ายและระบบสง่ต่อที่
ปลอดภัยไร้รอยต่อ 4) 30 บาท รักษาทุกที ทุกสิทธิเท่าเทยีม 5) ระบบเทคโนโลยีทันสมัย สนับสนนุ
การบริหารและบริการโดยใช้ฐานขอ้มูลดจิิทัล 
 มุมมองด้านการเงิน มี 2 เป้าประสงค์ คือ 1) บริหารการเงินระดับเขต 2) ทุกสถานบริการ 
บริหารการเงินการคลังมีประสิทธผิล  

ความก้าวหน้าการทำแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ    
พ.ศ 2565 โดยจะมีการนำรูปแบบการทำแผนยุทธศาสตร์เขตสุขภาพท่ี 1 ปี 2565 ของเขตสุขภาพท่ี 1 
มาพัฒนาต่อยอด  วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาสาธารณสุขท่ีสำคัญ และพิจารณาว่าจะเพ่ิมประเด็นใด 
จากแผนยุทธศาสตร์เขต ตามบริบทท่ีเหมาะสมกับจังหวัดลำพูน  รวมถึงต้องนำยุทธศาสตร์ของ
กระทรวง จังหวัดมาเป็นกรอบ  ในเบ้ืองต้นกำหนดไว้ในสัปดาห์ท่ี 2 ของเดือนพฤศจิกายน นี้ 

 



2. การทบทวนตำแหน่งเกษยีณอายุของขา้ราชการ เมื่อส้ินปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
สสจ.ลำพูน มีผู้เกษียณอายุราชการรวม 21 ตำแหน่ง  

− ได้รับจัดสรรคืน ในตำแหน่งประเภทวิชาการ ทั่วไป จัดสรรคืนทันที 60%  
จำนวน 12 ตำแหน่ง 

− อกพ.กส พิจารณาเกลี่ย 25 % จำนวน 6  ตำแหน่ง 
− ยุบทดแทนด้วย พรก. 15% (ไม่ได้ พรก. ทดแทน) 6  ตำแหน่ง 

 
3. การสนับสนุนงบประมาณของกรมวิชาการ เพ่ือรองรับการดำเนินการปฏิรปูเขตสุขภาพท่ี 1 

3.1 กรมควบคุมโรค 
การประชมุเชิงปฏิบัติการเพ่ิมศักยภาพเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ กรณีการบังคับ
ใช้กฎหมาย ตาม พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ.2564 (onsite และ online) 
กลุ่มเป้าหมาย (On site) จำนวน 50 คน  จพง.ควบคมุโรคติดตอ่ฯ ที่เป็นตวัแทนอำเภอ
ที่มีการระบาดของโรคต่อเนื่อง หรือมีความเสี่ยงต่อการระบาดมาก จังหวัดละ 1-2 อำเภอ 
ประกอบด้วย ตัวแทนจาก คกก.โรคติดต่อจังหวัด ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด 19 
ระดับจังหวัดอำเภอ อปท. หรืออื่น  ๆที่เกี่ยวขอ้ง จำนวนไม่มากกว่า 5 คน 
กลุ ่มเป้าหมาย (On line) จำนวน 100 คน  ศูนย์วิชาการในเขต เจ้าหน้าที ่จาก
สำนักงานปอ้งกันควบคมุโรคที่ 1 เชียงใหม่ และอืน่ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 
3.2 กรมสุขภาพจิต 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบเฝา้ระวังและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย 
และ IQ EQ ในเด็กปฐมวัย (แรกเกิด – 6 ปี) 

3.3 กรมอนามัย 
• NCD เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ด้านสขุภาพและปรับพฤตกิรรมเสี่ยงในกลุ่มวยั

ทำงาน  
• ปรับระบบบริการคลินิก NCD ให้เอื้อต่อการสร้างความรอบรู้ด้านสขุภาพ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยกระบวนการ BA / MI / Ask Me Three / Teach 
me back 

• ผู้สูงอายุ หกล้ม นักบริบาลผู้สูงอายุ 
• เด็กเตี้ย 

  - นม 2 กล่อง ไข่ 1 ฟอง ใช้งบกองทกุนสขุภาพตำบล 
  - กระโดดโลดเต้นมีโปรแกรมเล่นตามวัย เพ่ิมความสูง 
  - ยาน้ำเสริมธาตุเหลก็ 

• COVID-19 รณรงค์สร้างกระแสในวงกว้าง เพ่ือยกระดับ DMHTTA เขตสุขภาพที่ 1 



3.4 กรมการแพทย์ 
1) Public health emergency 

▪ BCP and Resilience to COVID-19  (การทำแผน BCP การ
จัดบริการแบบ New normal care )   

▪ Treatment system (CPG Conference coaching) 
▪ One ER (ศูนย์บริหารจัดการรถพยาบาล AMBULANCE 

OPERATION CENTER: AOC referral) 
2) พัฒนาศักยภาพสถานพยาบาลในการรองรับผู้ปว่ยโควิดและโรคติดเชือ้

ทางเดินหายใจ  
3) ผลักดัน 30 บาท รักษาทุกที ให้ผู้ป่วยมะเร็งรักษาได้ทุกที (CANCER 

Anywhere) เพ่ือให้ผู้ป่วยมะเร็งได้รับบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน เข้าถึงการ
รักษาได้รวดเร็ว ลดระยะเวลารอคอยในการรับบริการ ได้รับการรักษาที่
ต่อเนื่องโดยไม่ต้องมีใบส่งต่อ 

4) บูรณาการดูแลผู้สูงอายุครบด้าน BMTEC Brain-Mental-Teeth-Eye & Ear-
Cardio) เพ่ือให้ผู้สูงอายยุืนบาวอย่างมีสขุภาวะ ลดการเกิดภาวะพ่ีงพิง และ
เพ่ิมคุณภาพชีวิตของผู้สงูอาย ุ

5) NCD Any Where any time, Health literacy เพ่ือให้เขตสุขภาพที่ 1 
จัดบริการรองรับตามนโยบาย บูรณาการกองทุนเขตสขุภาพภายใน 3 เดือน 
ประชาชนมี personal Health record ที่สามารถเชื่อมโยงกับฐานขอ้มูลของ
สถานบริการสาธารณสุข 
 

 


