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รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
ครั้งที ่9 /2564 

วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564 
ณ ห้องประชุมดอกป๊าน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน  

 

รายช่ือผู้มาประชุม 
1.  นายสุผล  ตติยนันทพร  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน 
2.  นายสุริยพงณช์         สุริยะพงฑากุล             นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน 
3.  นายสันต ิ  วงศ์ฝั้น             นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ด้านเวชกรรม 
4.  นางภาวิณ ี  เอ่ียมจันทน์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน 
4.  นางพวงผกา  สุริวรรณ   รก.นวก.สาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา 
5.  นายสมาน              พรวิเศษศิริกุล              นวก.สาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านบริการทางวิชาการ 
6.  นางอินทริยา  อินทพันธุ์  เภสัชกรเชี่ยวชาญด้านเภสัชสาธารณสุข 
7.  นายสุกจิ  สุขประเสริฐ         ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขด้านส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค 
8.  นางสาวยุพิน  นำปูนศักดิ์  ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขด้านเภสัชกรรมชุมชน 
9.  นายสันต ิ  วงศ์ฝั้น             รก.ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าซาง 
10.นายสันทัด  ทองพรรณ        (แทน) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านโฮ่ง 
11.นายเผ่าพงศ์  สุนทร   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลี้ 
12.นายเกรียงไกร  ลือกำลัง   (แทน) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง  
13.นายเทพฤทธิ์  พัฒนรังสรรค์  รก. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ทา  
14.นางอรทัย  ด้วงอินทร์  (แทน) อำนวยการโรงพยาบาลบ้านธิ 
15.นางภิรันพัช   เสนจันทร์ฒิไชย  (แทน) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงหนองล่อง  
16.นางสาวปิยดา จงรักษ์   (แทน)ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล 
17.นายธวชัชัย  ฉันทวุฒินันท์  (แทน) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน 
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.นายบัญญัติ  อรรคสังวร  รก.สาธารณสุขอำเภอบ้านธิ  
25.นายยงยุทธ  ปิ่นสกุล   ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอป่าซาง 
26.นายสมชาย  แสนวงค ์  ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอบ้านโฮ่ง 
27.นางพรนิภา  ท้วมผึ้ง   ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอบ้านธิ 
28.นายพงศกร  ตันติวรางกูร  ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอลี้ 
29.นางบุษบา  อนุศักดิ์    หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
30.นางกุหลาบทิพย์ พิทักษ์รัตนานุกุล   (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
31.นายธาน ี  ศรีวงค์วรรณ์  หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
32.นางพัชรี  วีรพันธุ์   หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ    
33.นางสาวศรีสังวาลย ์ ศรีทรายคำ  หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ  
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34.นายไกรศิลป์     ศิริวิบูรณ์  หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
35.นางพิมภาวรรณ  เขยะตา   หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
36.นายสาธิต  เจริญพงษ์  หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ  
37.ส.ต.ต.วิชฌ์พล พรมสวัสดิ์  หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมาย 
38.นางสาวธนภรณ์  สุภางค์รัตน์  (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข   
39.นายเกรียงไกร ยังฉิม   หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยฯ  
40.นางฐิติกมล   จันทะระ  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
41.นางกรรณิกา           มะโนวรณ์                  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 
        

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุมเนื่องจากติดราชการ 
1. นายเจตน์  วังแจ่ม   ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขด้านระบาดวิทยา 
3. นางภารณ ี  ชวาลวุฒ ิ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง 
4. ว่าที่ร้อยโทโฆษิต  กัลยา   ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 
5. นายสุเมธ                องค์วรรณดี  ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1 
6. นางจีรวรรณ  เวชกิจกุล  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูนใกล้หมอ 
7. นางทัศนีย์  สุทธิไชยากุล  ผู้อำนวยการกองการแพทย์เทศบาลเมืองลำพูน 
8. นายโยธิน  จันทร์ทิพย์                 สาธารณสุขอำเภอลี้ 
9. นายโภคิน   ศักรินทร์กุล  หวัหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ รพ.ลำพูน 
10.นายนฤทธิ์   มณีทอง        ประธานชมรมผู้อำนวยการ รพ.สต. 
11.นายสุรยุทธ  ประอินทร์  ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูน 
12.นายณรงค์ฤทธิ์  สายมณี   ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอทุ่งหัวช้าง 
13.นางบัณฑิตา  ศรีวิชัย   ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอแม่ทา 
14.นางสุวิมล  ทิพย์ชมภู  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  นายมนตรี  อินแสง                      นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
2.  นางอุบลกาญจน์ ทับแก่น             พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
3.  นางสุรางค์   หมื่นกัณฑ์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
4.  นางสาวกาญจนา     ศรีไว   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ   
5.  นางสมพิศ             อ่ินอ้าย                     นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
6.  นายกฤษฏา            ญาณพันธ์                นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
7.  นางสาวธิดารัตน์       โพธิพฤกษ์                 เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน                                     
 
เริ่มประชุม  เวลา 09.30 น. 
 
ระเบียบวาระพิเศษ   เรื่องที่ 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ได้จัดพิธีการแสดงความยินดีให้แก่
ข้าราชการ ในโอกาสที่เลื่อนข้ันในตำแหน่งที่สูงขึ้นและได้รับมอบหมายภารกิจ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้ 
 1. นางพวงผกา  สุริวรรณ   ตำแหน่ง    รก.นวก.สาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา 
 2. นายแพทย์สันติ  วงศ์ฝั้น     ตำแหน่ง    รก.ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าซาง 
 3. นางบุษบา อนุศักดิ์  ตำแหน่ง   รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูนด้านยุทธศาสตร์
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ประธาน  ได้มอบช่อดอกไม้และกล่าวแสดงความยินดีกับตำแหน่งใหม่ พร้อมถ่ายรูปภาพที่ระลึก และ
ขอให้ปฏิบัติงานตามภารกิจที่ไดม้อบหมายให้ 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
เรื่องที่ 1  ประธานได้แจ้งมาตรการ เกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 ซึ่ง

ท่านนายกรัฐมนตรีได้มีนโยนบายของ เรื่องการเปิดประเทศ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป 
โดยจะมีการเปลี่ยนแปลงตามรายละเอียด  ดังนี้ 

1. ประชากรต่างประเทศ สามารถเดินทางไปไหนมาไหนก็ได้ โดยเพียงแต่ต้องทำตาม 
ข้อกำหนด STP  ตามมาตรการสถานการณ์โรคโควิด -19 และมีนโยบายการเปิดประเทศขอให้ลดระดับสีแดงเข้ม 
ของจังหวัด โดยสามารถจัดประชุมได้ สำหรับประชาชนทั่วไป ครั้งละมากกว่า 200 คน และสำหรับข้าราชการ 
สามารถจัดประชุมได้ มากกว่า 300 คน จะทำให้มีความเสี่ยง โดยใช้โอกาส ขอให้มีความระมัดระวังป้องกันและ
ควบคุมโรค อย่าได้ประมาท และให้มีการขับเคลื่อนงานในปีงบประมาณ 2565 นี้ ซึ่งแนวโน้มของจังหวัดลำพูน
ตามบัญชีจะเป็นสีฟ้า และจะเป็น sandbox ที่ถูกกำหนดให้สถานประกอบการโรงแรม และร้านอาหาร  จะต้อง
มีการประเมินตนเอง ตามมาตรการการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ภายใต้มาตรฐานความ
ปลอดภัย  

2. ขอขอบคุณทุกท่าน ในการร่วมกันทำงานของปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่ผ่านมา  
โดยงานที่รับผิดชอบยังคงต้องทำอยู่ ขอให้ปฏิบัติงานตามภารกิจที่รับมอบหมายจากจังหวัด คือการทำงานเรื่อง
ขยะ และการแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย ขอให้ทุกอำเภอ เน้นการทำงานร่วมกันและออกแบบการทำงาน 
เนื่องจากเป็นวาระสำคัญของการประชุมกรมการจังหวัดลำพูน ซึ่งในการขับเคลื่อนงานจะสำเร็จช้าหรือเร็ว อยู่ที่
ทรัพยากรบุคคล ขอให้มีความสามัคคีกัน เพ่ือให้เกิดสุขภาวะ และจะต้องมีการขับเคลื่อนเป็นแบบภาคีเครือข่าย 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
คุณบุษบา อนุศักดิ์ แจ้งเรื่องจากการประชุมกรมการจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 26 
ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน และประเด็นสำคัญการประชุมคณะกรรมการ
เขตสุขภาพท่ี 1  
   1. จังหวัดลำพูน กำหนดจัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ในวันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564 
ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร  

2. ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 เวลา  
09.30 น. เป็นต้นไป ณ วัดทิพย์อัปสรอมรอินทร์ ตำบลหนองล่อง อ.เวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน  

3. การดำเนินงานเฝ้าระวังโรคโควิด ใน Cluster ตลาด และสถานที ่ คณะกรรมการ 
โรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งปิดสถานที ่

4. การเร่งรัดการฉีดวัคซีนให้ประชาชนอย่างครอบคลุม  
การมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จังหวัดลำพูน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน 
สรุปประเด็นสำคัญการประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 1 ครั้งที่ 4/2564 และประชุมนโยบายการ
ดำเนินงานเขตสุขภาพที่ 1 ในวันอังคาร ที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ผ่านระบบ Zoom Meeting 

1. ร่าง แผนยุทธศาสตร์ระดับเขต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือรองรับการปฏิรูปเขตสุขภาพ 
ด้านสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 แผนยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ 2565-2568 มีรายละเอียดดังนี้ 
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วิสัยทัศน์ : เป็นเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการแบบใหม่ มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพ่ือสุขภาพที่ดีของ
ประชาชรในปี 2568 

เป้าหมาย : ประชาชนมีสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน 
พันธกจิ : 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 
ยึดแนวทางปฏิรูปเขตสุขภาพ  

Big Rock ได้แก่ NCD Aging 
EID/Emergency Finance ปฏิรูปเขตสุขภาพมีการนำมุมมองตาม Balance Score Card มาใช้เพ่ือให้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ตั้งไว้ บรรลุผลโดย มุมมองลูกค้า Customer มี 3 เป้าประสงค์  คือ 1) ประชาชนมีความรู้  
2) ประชาชนมีส่วนร่วมดูแลภัยสุขภาพและโรคอุบัติใหม่ 3) ประชาชนเข้าถึงบริการที่ปลอดภัยมีมาตรฐาน ทันสมัย 
อย่างเท่าเทียม 

มุมมองความรู้ (Learning and Growth) มี 3 เป้าประสงคือ 1) นวัตกรรมและงานวิจัย  2) ภาวะผู้นำ  
3) จำนวนบุคลากรเพียงพอมีศักยภาพและมีความสุข 

Internal Process มี 5 เป้าประสงค์ คือ 1) ท้องถิ่นและประชาสังคมมีส่วนร่วมดูแลภัยสุขภาพ 2) พัฒนา
ระบบปฐมภูมิให้ครอบคลุมและทันสมัย 3) พัฒนาเครือข่ายและระบบส่งต่อที่ปลอดภัยไร้รอยต่อ 4) 30 บาท 
รักษาทุกที ทุกสิทธิเท่าเทียม 5) ระบบเทคโนโลยีทันสมัย สนับสนุน 

การบริหารและบริการโดยใช้ฐานข้อมูลดิจิทัล 
มุมมองด้านการเงิน มี 2 เป้าประสงค์ คือ 1) บริหารการเงินระดับเขต 2) ทุกสถานบริการบริหารการเงิน

การคลังมีประสิทธิผล 
ความก้าวหน้าการทำแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยจะมี

การนำรูปแบบการทำแผนยุทธศาสตร์เขตสุขภาพท่ี 1 ปี 2565 ของเขตสุขภาพที่ 1 มาพัฒนาต่อยอด วิเคราะห์
สถานการณ์ปัญหาสาธารณสุขท่ีสำคัญ และพิจารณาว่าจะเพ่ิมประเด็นใดจากแผนยุทธศาสตร์เขต ตามบริบทที่
เหมาะสมกับจังหวัดลำพูน รวมถึงต้องนำยุทธศาสตร์ของกระทรวง จังหวัดมาเป็นกรอบ ในเบื้องต้นกำหนดไว้ใน
สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนพฤศจิกายน นี้ 

2. การทบทวนตำแหน่งเกษียณอายุของข้าราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 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 เพ่ือรองรับการดำเนินการปฏิรูปเขตสุขภาพที่ 1 
3.1  กรมควบคุมโรค    

 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ิมศักยภาพเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ กรณีการบังคับใช้ 
กฎหมาย ตาม พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2564 ( onsite และ online )  กลุ่มเป้าหมาย (On site) จำนวน 50 คน 
จพง.ควบคุมโรคติดต่อฯ ที่เป็นตัวแทนอำเภอที่มีการระบาดของโรคต่อเนื่อง หรือมีความเสี่ยงต่อการระบาดมาก 
จังหวัดละ 1-2 อำเภอ ประกอบด้วย ตัวแทนจาก คกก.โรคติดต่อจังหวัด ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด 19 
ระดับจังหวัดอำเภอ อปท. หรืออ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวนไม่มากกว่า 5 คน สำนักงานกลุ่มเป้าหมาย (On line) 
จำนวน 100 คน ศูนย์วิชาการในเขต เจ้าหน้าที่จากป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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3.2  กรมสุขภาพจิต    
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายและ  

IQ EQ ในเด็กปฐมวัย (แรกเกิด – 6 ปี) 
 

3.3  กรมอนามัย 
                             • NCD เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ด้านสุขภาพและปรับพฤติกรรมเสี่ยงในกลุ่มวัยทำงาน 
                             • ปรับระบบบริการคลินิก NCD ให้เอ้ือต่อการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพปรับเปลี่ยน 

พฤติกรรมด้วยกระบวนการ BA / MI / Ask Me Three / Teach me back 
                           • ผู้สูงอายุ หกล้ม นักบริบาลผู้สูงอายุ 
                           • เด็กเตี้ย 
                             - นม 2 กล่อง ไข่ 1 ฟอง ใช้งบกองทุนสุขภาพตำบล 
                             - กระโดดโลดเต้นมีโปรแกรมเล่นตามวัย เพ่ิมความสูง 
                             - ยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก 
                           • COVID-19 รณรงค์สร้างกระแสในวงกว้าง เพ่ือยกระดับ DMHTTA เขตสุขภาพที1่ 
 

3.4  กรมการแพทย ์
                          1) Public health emergency 
                       ▪ BCP and Resilience to COVID-19 (การทำแผน BCP การจัดบริการแบบ New  

normal care ) 
  ▪ Treatment system (CPG Conference coaching) 

         ▪ One ER (ศูนย์บริหารจัดการรถพยาบาล AMBULANCE OPERATION CENTER:  
AOC referral) 

2) พัฒนาศักยภาพสถานพยาบาลในการรองรับผู้ป่วยโควิดและโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ 
3) ผลักดัน 30 บาท รักษาทุกที ให้ผู้ป่วยมะเร็งรักษาได้ทุกที (CANCER Anywhere)  

เพ่ือให้ผู้ป่วยมะเร็งได้รับบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน เข้าถึงการรักษาได้รวดเร็ว ลดระยะเวลารอคอยในการรับ
บริการ ได้รับการรักษาที่ต่อเนื่องโดยไม่ต้องมีใบส่งต่อ 

4) บูรณาการดูแลผู้สูงอายุครบด้าน BMTEC Brain-Mental-Teeth-Eye & Ear Cardio 
เพ่ือให้ผู้สูงอายุยืนบาวอย่างมีสุขภาวะ ลดการเกิดภาวะพ่ึงพิง และเพ่ิมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 

5) NCD Any Where any time, Health literacy เพ่ือให้เขตสุขภาพที่ 1 จัดบริการ 
รองรับตามนโยบาย บูรณาการกองทุนเขตสุขภาพ ภายใน 3 เดือน ประชาชนมี personal Health record ที่
สามารถเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของสถานบริการสาธารณสุข 
 

ผชชว.2   ให้กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ กลั่นกรองแผนฯ และมีการชี้แจงร่วมกันในกลุ่มงานของ 
สสจ. เพ่ือให้มีเป้าหมายการขับเคลื่อนตามนโยบายของเขตสุขภาพที่1 และตอบโจทยุทธศาสตร์  
 
ประธาน   เพ่ือให้เกิดความชัดเจน ต้องทำขอบ ( edging ) 
 

ผอ.รพ.ลำพูน  แจ้งตามนโยบายของผู้ตรวจราชการ ขอให้จังหวัดทำ 2 เรื่อง คือ 1 สังคมของผู้สูงอายุ 
โดยต้องจัดทำ one stop service เราจะต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ 
 

ผชชว.2   เราต้องทำให้ผู้สูงอายุมีศักยภาพในการทำงาน  คล้ายๆศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการ
สังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) จ.เชียงใหม่ 
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นพ.นิมิตร  ขอเสนอให้อำเภอจัดทำเป็นรูปธรรม ในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ เช่นให้อ.บ้านโอ่ง 
จัดทำชมรมผู้สูงอายุ หรือที่ไหนพร้อมรับผู้ที่ป่วยและมีการดูแลครบวงจร โดยให้มีการประสานงานกับกลุ่มงาน
ควบคุมโรคไม่ติดต่อ 
 

ผอ.รพ.ลำพูน  เพ่ิมเติม ผู้สูงอายุ ปกติจะมีการป้องกัน การกีดขวาง การยับยั้ง prevention อย่างไร 
 

ผชชว.2   ยกตัวอย่างศุนย์ดูแลผู้สูงอายุบ้าน Day care 
 

หน.ส่งเสริมฯ  แจ้งกลุ่มงานส่งเสริมฯ ได้มีการยกร่าง การพัฒนาระบบสุขภาพผู้สูงอายุ และจะจัด
ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุ ในวันที่ 9 เดือนพฤศจิกายน 2564 
 
ประธาน   ขอให้คิดและมีความครอบคลุม ครบถ้วน เป็นรูปธรรม ตามประเด็นของผู้ตรวจราชการ 
 
มติที่ประชุม                 รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 8 ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2564 ฝ่ายเลขาฯ
ได้นำขึ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์ www.lamphunhealth.go.th เรียบร้อยแล้ว  ตั้งแตว่ันที่ 26 ตุลาคม 2564 
 
มติที่ประชุม   ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8 ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2564           
 
ระเบียบวาระท่ี 3    เรื่องสืบเนื่อง/ติดตามจากการประชุมครั้งที่แล้ว     
   เรื่องที่ 1 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ แจ้งเรื่องความคืบหน้าการดำเนินการโครงการ
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2565 เดือนตุลาคม 2564  ยังเป็น
วาระสำคัญของการประชุมกรมการจังหวัดลำพูน และให้มีการขับเคลื่อนของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน (พชอ./พชต./พชม.) โดยใช้เครื่องมือ 4 Pillar ของจังหวัดลำพูน ข้อมูล ณ วันที่ 
21 ตุลาคม 2564 พบว่ายังมีการฆ่าตัวตายและเสียชีวิตสูงกว่าค่าเป้าหมาย จำนวน 5 ราย คิดเป็นอัตรา 1.23 
ต่อแสนประชากร ( อ.บ้านโอ่ง 1 ราย ลี้ 2 ราย/ทุ่งหัวช้าง 2 ราย) พบมากที่สุด คืออำเภอลี้ จำนวน 27 ราย 
อำเภอเมืองลำพูน จำนวน 22 ราย และอำเภอแม่ทา จำนวน 11 ราย  ภาพรวมทั้งจังหวัด คิดเป็นอัตรา 
22.66 ต่อแสนประชากร รวมยอดฆ่าตัวตายสำเร็จสะสมจำนวน 92 ราย พบในเพศชาย มากกว่าเพศหญิง  
และพบว่ามีการฆ่าตัวตายสำเร็จสูงสุด คือการแขวนคอ  ขอให้ทุกอำเภอดำเนินการเฝ้าระวังในพ้ืนที่อย่าง
ครอบคลุมพร้อมกับสถานการณ์โควิด-19 ควบคู่กันไปด้วย 
 

ประเด็นพัฒนา ปีงบประมาณ 2565 
1. เป็นนโยบายและวาระสำคัญของจังหวัด ขับเคลื่อนสู่ระบบสุขภาพอำเภอ ผ่านกลไกคณะกรรมการ 

พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน (พชอ. /พชต./ พชม.)  
  2. นวตกรรม 4 Pillar : เพ่ือยกระดับการป้องกันและแก้ไขปัญหาฆ่าตัวตายของจังหวัดลำพูน  
(ลำพูนโมเดล) สำรวจกลุ่มเปราะบาง มบ.ละ 5 คน  

3  มีนวตกรรม 1 อำเภอ 1 นวตกรรม (ผวจ. เน้นย้ำทีป่ระชุมกรมการจังหวัด 25 ต.ค.64)  
4  มีระบบข้อมูลสารสนเทศ ยกระดับการรายงานข้อมูลให้ทันเวลา ( Line : DCIRs) 
5. เฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตด้วยการคัดกรองเชิงรุก(Active Screening) >Mental Health Check In 

สำหรับผู้ถูกกักตัว และผู้ป่วยในสถานการณ์โควิด-19 

http://www.lamphunhealth.go.th/
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ผชชว.2  เสนอให้ดึงข้อมูลกลุ่มเสี่ยงสูง และให้หาความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับโควิด-19 โดยใช้
เครื่องมือ 4 Pillar มาใช้ป้องกัน เพ่ือช่วยคนที่ฆ่าตัวตาย แต่ยังไม่สำเร็จ 
 

รพ.หริภุญชัยฯ  ขอสอบถามปัญหาฆ่าตัวตาย ส่วนใหญ่พบในผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ควรมีการแก้ไข
และมองปัญหาที่พ้ืนที่ให้สัมพันธ์กันไปด้วย 
  
ประธาน   ให้ทุกอำเภอมองไปที่พ้ืนที่ว่ามีความแข็งแกร่งพอหรือยังในการขอมีนวตกรรม เพ่ือ
ป้องกันให้พ้นต่อการตัดสินใจฆ่าตัวตาย เข่น Radar เสาที่3 ในโรงเรียนมีหลักสูตรรองรับความผิดหวังในชีวิตไหม 
ขอให้ผู้บริหารเชิญนายอำเภอมาเป็นหัวโต๊ะ และเอากลุ่มเป้าหมายสีแดงเข้มในหมู่บ้านมาเป็นกลไกแก้ไขปัญหา 
เป็นรูปธรรม ภายในเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยให้หยิบยกตัวอย่างมาแก้ไขปัญหาและป้องกันในที่ประชุม
ร่วมกันกับนายอำเภอ เป็นประธาน เพ่ือตั้งเสาตามเครื่องมือ 4 Pillar ซึ่งทางจังหวัดจะมีการออกประเมินตรวจ
เยี่ยมพ้ืนที ่ในเดือนธันวาคม 2564 
 

ผอ.รพ.ลำพูน  แจ้ง ทางเขตสุขภาพท่ี1 จะมีการจัดสรรงบประมาณให้ แต่ต้องเขียนโครงการ 
 

หน.กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ           แจ้ง จะมีการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานท้องถิ่น (อบจ) 
 
มติที่ประชุม   รับทราบ                                                                                
 
ระเบียบวาระท่ี 4       เรื่องแจ้งเพื่อทราบของ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน /รองนายแพทย์

สาธารณสุขจังหวัดลำพูน ด้านเวชกรรม /รก.นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้าน
ส่งเสริมพัฒนา / ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน /นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้าน
บริการทางวิชาการ /เภสัชกรเชี่ยวชาญด้านสาธารณสุข /ผู้ช่วยนายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัด /ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน  /ผู้อำนวยการศูนย์
สุขภาพจิต/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง /ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกัน
ควบคุมโรคที่1 /ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล /ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลลำพูนใกล้หมอ /ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน /ผู้อำนวยการ
กองการแพทย์เทศบาลเมืองลำพูน/ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ /หน่วยงานอ่ืนๆ 

 
4.1.1  เรื่องแจ้งของนายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน      ไม่มีเรื่องแจ้ง 

 
4.1.2  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน ด้านเวชกรรม  
 เรื่องที่ 1  ขอหารือ การปิดโรงพยาบาลสนามป่าซาง เนื่องจากโรงพยาบาล

สนามป่าซาง มีจำนวนผู้ป่วยลดลง เพราะส่วนใหญ่แต่ละอำเภอจะส่งผู้ป่วยไปยังศูนย์พักคอย(CI) ซึ่งพบว่าของ
อำเภอลี้ยังไม่พร้อม (อำเภอหนึ่งจะต้องมี CI พร้อมทุกท่ี)  จึงขอให้กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อได้ตรวจสอบข้อมูล
ในด้านความพร้อมในการรับผู้ป่วย  และกรณีที่โรงพยาบาลสนามป่าซาง มีผู้ป่วยโควิด-19 น้อยกว่า 5 คน เกิน 
3 วัน จะขอพิจารณาหากไม่มียอดผู้ป่วยเพ่ิมจะขอปิดโรงพยาบาลสนามป่าซาง เพ่ือจะได้ส่งทีมงานและบุคลากร
กลับไปทำงาน ณ ที่โรงพยาบาลเดิมเป็นการชั่วคราว คาดว่าในสัปดาห์หน้า ประมาณวันที่ 6 พฤศจิกายน 
2564 จะใช้เวลาประมาณ 2 วัน เพ่ือจะได้ทำการปรับปรุงทำความสะอาด เปลี่ยนเตียงที่ชำรุด และทำให้ดู
สวยงามน่าอยู่ ซึ่งในอนาคตพร้อมทีจ่ะเปิดโรงพยาบาลสนามป่าซาง อีกครั้ง 
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เรื่องท่ี 2  การขึ้นทะเบียนยอด LPN ของจังหวัดลำพูนพบว่ามีจำนวนเพิ่มขึ้น   
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยของจังหวัดเชียงใหม่แล้วมารักษาที่ลำพูน กรณีคนต่างจังหวัดที่มารับการตรวจLab ที่
จังหวัดลำพูน และมีผลตรวจเป็นบวกแล้วได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ป่วย LPN ของจังหวัดลำพูน เราต้องส่งตัวผู้ป่วย
กลับไปรับการรักษาตามจังหวัดเดิมไม่ใช่มาข้ึนทะเบียนผู้ป่วยที่จังหวัดลำพูน ยกเว้นพื้นที่เดิมมีผู้ป่วยเต็มเตียง 
 

ผอ.รพ.ลำพูน  ระบบส่งต่อผู้ป่วยจะไม่มีการ Refer ต่อ ในกรณีผู้ป่วยที่มีอาการหนักเราจะต้องทำการ
รักษา  และมีข้อตกลงกันว่าจะต้องส่งตัวกลับไปพ้ืนที่เดิม กรณีที่มีปัญหาในพ้ืนที่ โดยเราต้องมองให้ครบทุก
ขั้นตอน หากมีจำนวนผู้ป่วยมากเราต้องเปิดจำนวนเตียงเพ่ิม 
 

ประธาน   ขอให้ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่และมีการทำงานร่วมกัน  ขอให้มีการหารือกันระหว่างจังหวัด 
โดยให้มีความสมดุลกัน เช่นคนเชียงใหม่มารับการตรวจที่ลำพูน จะต้องขึ้นทะเบียนเป็น LPN จังหวัดเชียงใหม่ 
 
หน.กลุ่มงานควบคุมโรคฯ  แจ้งประเด็นตรวจที่ไหนต้องขึ้นทะเบียนที่นั่น ควรมีการอะลุ่มอล่วยกัน 
เพราะคนของจังหวัดลำพูนก็ไปรับการตรวจที่จังหวัดเชียงใหม่ จากการประชุมที่ผ่านมา เมื่อวันพุธที่ 27 ตุลาคม 
2564 พบว่ามีผู้ป่วยที่รับการรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเอกชนและมีการหนีออกโรงพยาบาลสนาม กรณีที่มี
ผู้ป่วยหนีออกโรงพยาบาลเอกชน จังหวัดขอให้แจ้งชื่อผู้ป่วยให้สสจ.ลำพูน ทราบ เพ่ือออกคำสั่ง รวมถึงใน CI 
ด้วย และจะต้องออกใบโดยผู้มีอำนาจ (นายอำเภอ /สสอ) ส่งให้สสจ.ลำพูน เพ่ือออกใบกักตัวให้ และขอแจ้ง
ประชาสัมพันธ์ ด้วยทางรพ.หริภุญชัย เมโมเรียล ฝากแจ้งได้มีการปรับขนาดเตียงของโรงพยาบาล จาก
โรงพยาบาล ขนาด 110 เตียง เป็นโรงพยาบาลขนาด 115 เตียง แล้ว 
 
หน.กลุ่มงานส่งเสริมฯ  จะทำหนังสือแจ้งแนวทางปฏิบัติให้สถานบริการทุกแห่งทราบอีกครั้ง 
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

4.1.2  รก.นวก.สาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา    
 เรื่องท่ี 1 แจ้ง การออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  

พอ.สว.จังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ตามแผนปฏิบัติงานหน่วยแพทย์
เคลื่อนที่ พอ.สว. กำหนดออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงเรียนบ้านแม่เมย 
บ้านแม่เมย หมู่ที่ 6 ตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ขอสอบถามความพร้อมรับการตรวจยี่ยมหรือไม่
สำหรับการจัดกิจกรรม เพ่ือนำเรียนเสนอท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนทราบและจะดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการและคณะทำงาน ต่อไป 
 

สสอ.แม่ทา  ตอบ พร้อมรับการตรวจเยี่ยม 
 

    เรื่องที่  2 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ที่จังหวัด
เชียงใหม่ มีจำนวนผู้ป่วยเพ่ิมขึ้น ทางจังหวัดเชียงใหม่ได้ขอความร่วมมือให้จังหวัดลำพูนช่วยจัดทีมงานไปช่วยปฏิบัติ 
จำนวน 3 ทีม 5 รอบ คือประกอบด้วยทีม ICU /รพ.สนาม และสอบสวนโรค รอบละ 2 อาทิตย์ โดยรอบที่1 ทางรพ.
ลำพูนได้ดำเนินการส่งทีมรพ.สนาม ไปแล้ว ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 7 พฤศจิกายน 2564 เหลืออีก 4 รอบขอความ
ร่วมมือจากอำเภอทุกแห่งช่วยจัดเจ้าหน้าที่ไปช่วยจังหวัดเชียงใหม่ด้วย 
 
ประธาน   ขอให้ประสานจังหวัดเชียงใหม่ให้ชัดเจน และจัดทีมงานไปช่วยตามความเหมาะสม 
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สสอ.เมืองลำพูน  ขอให้มีการเตรียมการ เรื่องค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ด้วย เนื่องจากพบว่ามีปัญหาในการ
ประสานงานระบบการรับส่งต่อผู้ป่วย ของจังหวัดลำพูนที่ผ่านมา ไม่ได้รับความร่วมมือจากจังหวัดเชียงใหม่ 
 

ผอ.รพ.ลำพูน  ในกรณีที่ศูนย์หริภุญชัย จังหวัดเชียงใหม่ จะส่งผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 มากักตัวที่ศูนย์
หริภุญชัย จังหวัดลำพูน เราควรมีการปรึกษา จากคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ จังหวัดลำพูน หากผู้ป่วยที่กักตัว
แล้วหนีออกมา จะทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรค มายังคนของจังหวัดลำพูน ควรมีการชี้แจงและประสานงานกัน 
 

ผชชว.2      ขอให้มีการคัดกรองเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่เดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่มาทำงานที่ลำพูน ด้วย 
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

4.1.3  เภสัชกรเชี่ยวชาญด้านสาธารณสุข    
เรื่องท่ี 1 แจ้งประชาสัมพันธ์ด้วยในจังหวัดลำพูน ได้มีสถานที่ผลิตหน้ากากอนามัยที่ 

ได้ผ่านการตรวจสอบตามมาตรฐาน และได้รับการอนุญาตแล้ว จำนวน 3 แห่ง นับว่าเป็นข่าวดีของจังหวัดลำพูน 
และท้ัง 3 แห่งได้เข้าร่วมเป็นเครือข่ายองค์การเภสัชกรรม และมีการผลิตหน้ากากอนามัยที่ได้มาตรฐาน 
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

4.2  เรื่องแจ้งจากโรงพยาบาลลำพูน     
       เรื่องท่ี 1 แจ้งประชาสัมพันธ์ สถานที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องการโควิด-19 จาก 

ห้องประชุมชั้น 3 อาคารใหม่  100 ปีการสาธารณสุขไทย เป็นอาคารผู้ป่วยนอก ณ ห้องประชุมศรีหริภุญไชย 
ชั้น 4 เนื่องจากเราจะกลับมาใช้ห้องประชุมดังกล่าว สำหรับในการทำงานและจัดประชุมผู้บริหารเหมือนเดิม  
      

ผชชว.2  ขอเสนอ ควรจะจัดประชุมผู้บริหารผ่านระบบโปรแกรม Zoom 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

4.3  เรื่องแจ้งของโรงพยาบาลชุมชน    ไม่มีเรื่องแจ้ง 
        
4.4  เรื่องแจ้งของโรงพยาบาลสวนปรุง    ไม่มีเรื่องแจ้ง

      
4.5  เรื่องแจ้งของศูนย์สุขภาพจิต เชียงใหม่   ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 
4.6  เรื่องแจ้งของสนง.สคร.ที่1 เชียงใหม่    ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 
4.7  เรื่องแจ้งโรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล    
       เรื่องท่ี 1 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ ด้วยทางโรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล ได้ม ี

การปรับปรุงอาคารและมีการพัฒนาศักยภาพด้านทรัพยากรบุคลกรทางการแพทย์  โดยได้มีการเพ่ิมจำนวน
แพทย์ของสูติ-นรีเวช และทางโรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล  ยังมีความพร้อมรองรับและให้บริการรักษา
ผู้ป่วยตามมาตรฐาน 
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 



10 

 

   4.8  เรื่องของโรงพยาบาลลำพูนใกล้หมอ    ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 
   4.9  เรื่องแจ้งโรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน    ไม่มีเรื่องแจ้ง 
    

4.10  เรื่องของเทศบาลเมืองลำพูน    ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 

4.11  เรื่องของสาธารณสุขอำเภอ 
            เรื่องแจ้งของสาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูน      

         เรื่องท่ี1 แจ้งเรื่อง พรบ.แนวทางการดำเนินการถ่ายโอนภารกิจของสอน.เฉลิม 
พระเกียรติ 60 พรรษาและ รพ.สต.ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยสำนักงานคระกรรมการ การกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 
(รอบที่1) ของจังหวัดลำพูน ท่านนายก อบจ.ลำพูน มีความต้องการให้รพ.สต.ถ่ายโอนไปทุกอำเภอ ๆ ละ 1 แห่ง 
และในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564  ตอนบ่าย จะมีการประชุมซักซ้อม สอบถามความพร้อมในการถ่ายโอน
ภารกิจ เกี่ยวกับค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ จะมีการประเมิน 
 

ผชชว.2  สอบถามแนวทางการถ่ายโอนภารกิจ 
 

สสอ.เมือง  ชี้แจง จะมีการสอบถามภายในวันที่1 1 พฤศจิกายน 2564  การถ่ายโอนจาก
หน่วยงานของรัฐฯ ไปหน่วยงานอบจ. ซึ่งเจ้าหน้าที่จะได้รับค่าตอบแทนสูงกว่า และจะเริ่มถ่ายโอน ในรอบที่1 
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ซึ่งเราสามารถแจ้งความประสงค์จะโอนย้ายออกจากกระทรวงฯหรือไม่ย้ายก็ได ้
 

ประธาน แจ้งได้มีการประกาศเป็นราชกิจจานุเบกษา เรียบร้อยแล้ว 
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

4.12 เรื่องของกลุ่มงานต่างๆ  
   

            4.12.1  กลุ่มงานบริหารทั่วไป         ไม่มีเรื่องแจ้ง 
           

        4.12.2  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  อยู่ในวาระแจ้งให้ทราบ
   
        4.12.3  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ    ไม่มีเรื่องแจ้ง           
   
        4.12.4  กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ  
                     เรื่องที่1 เอกสารแจ้งสรุปสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 และ

การติดตามความก้าวหน้าวัคซีนโรคติดเชื้อ COVID-19 จังหวัดลำพูน ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564 พบว่ามี
ผู้ติดเชื้อ  COVID-19 ในจังหวัด จำนวน 2,155 ราย  มีผู้ป่วยที่รับมาจากพ้ืนที่เสี่ยงต่างจังหวัด และมีผู้ป่วย
โครงการรับคนลำพูนกลับบ้าน จำนวน 144 ราย เสียชีวิต 24 ราย รวมมีผู้ป่วยสะสม จำนวน 2,672 ราย (ผู้ติดเชื้อ
ในจังหวัดลำพูน 2,155 ราย และนำเข้าผู้ป่วยต่างจังหวัด 517 ราย)  อำเภอที่พบผู้ติดเชื้อมากท่ีสุด คือ อ.เมือง
ลำพูน , อ.บ้านโฮ่ง ,อ.ลี้ , อ.เวียงหนองล่อง ,อ.แม่ทา ,อ.ป่าซาง, อ.บ้านธิ และอ.ทุ่งหัวช้าง  แหล่งการแพร่ระบาด
ได้แก่ Cluster เก็บถั่วแระญี่ปุ่น  อ. ทุ่งหัวช้าง  พฤติกรรมทำงานร่วมกัน/สังสรรค์หลังทำงาน /ไม่สวมหน้ากาก/การ
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ใช้ภาชนะดื่มน้ำ-ทานอาหารร่วมกัน ทำให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อในชุมชน จากกิจกรรมการทำงานร่วมกันและการ
ติดเชื้อในครอบครัว ขอให้หน่วยงานพ้ืนที่มีการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ตามมาตรการและ
อย่างได้ประมาท 

        เรื่องท่ี 2 เรื่องวัคซีนจังหวัดลำพูน ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564  
สรุปยอดได้รับการจัดสรรจากส่วนกลาง  Sinovac จำนวน 169,680 ขวด/ Astra จำนวน 11,110 ขวด/
Pfizer จำนวน 4,255 ขวด และ Sinopharm จำนวน 6,000 ขวด เป้าหมาย จำนวน 417,224 ราย ได้
ดำเนินการ จำนวน 292,057 ราย จำนวนคนที่ฉีดแล้ว 232,884 ราย จำนวนเข็มที่ฉีด 398,118 คิดเป็น
ร้อยละ 58.01 ขอให้อำเภอที่มีการฉีดวัคซีนยังไม่ได้ตามเป้าหมายเร่งดำเนินการ โดยเฉพาะในกลุ่ม608 ซึ่งมี
เป้าหมาย จำนวน 126,648 ราย ผลงานได้จำนวน 75,992 ราย คิดเป็นร้อยละ 60.00 และสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดลำพูนได้มีนโยบายบริการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนทั่วไปตามเป้าหมาย เพ่ือให้ประชาชน
สามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องการโควิด-19  ได้อย่างทั่วถึง ในระหว่างวันที่ 1 – 5 พฤศจิกายน 2564 ณ 
ห้างแจ่มฟ้าชอปปิ้งมอลล์  โดยจังหวัดได้ตั้งเป้าหมาย จำนวน 5 วันๆละ 1,000 ราย รวมจำนวน 5,000 ราย  
ขอความร่วมมือโรงพยาบาลทุกแห่ง ยกเว้นรพ.ลำพูน ช่วยจัดส่ง ทีมบุคลากรทางการแพทย์มาช่วยบริการฉีด
วัคซีนโควิด-19 ร่วมกับทีมงานเจ้าหน้าทีข่องสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ด้วย 
 

มติที่ประชุม             รับทราบ 
    

       4.12.5  กลุ่มกฎหมาย     ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 

        4.12.6  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ                         ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 
       4.12.7  กลุ่มงานประกันสุขภาพ    ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 
       4.12.8  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ   อยู่ในวาระ ผชช.ส 

 
       4.12.9  กลุ่มงานทันตสาธารณสุข      ไม่มีเรื่องแจ้ง 
   
       4.12.10 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล      ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 
       4.12.11 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย  ไม่มีเรื่องแจ้ง 
       
       4.12.12 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ        

   เรื่องที่ 1 เอกสารนำเสนอด้วยเอกสาร เรื่องสรุปสถานการณ์ การ
บาดเจ็บและการเสียชีวิต จากการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางถนน จังหวัดลำพูน ประจำเดือนกันยายน 2564 
 
มติที่ประชุม             รับทราบ 
 

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

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

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

ผู้ตรวจรายงานการประชุม                      
     

                                 
                                                                
         
                  
            
                


