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รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
ครั้งที ่11 /2564 

วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
ณ ห้องประชุมดอกป๊าน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน  

 

รายช่ือผู้มาประชุม 
1. นายสุผล  ตติยนันทพร  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน 
2. นายสุริยพงณช์        สุริยะพงฑากุล             นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน 
3. นายสันต ิ  วงศ์ฝั้น             นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ด้านเวชกรรม 
4. นางพวงผกา  สุริวรรณ   นวก.สาธารณสุขชำนาญการพิเศษด้านส่งเสริมพัฒนา 
5. นายสุกิจ              สุขประเสริฐ  ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขด้านส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค 
6. นางสาวยุพิน  นำปูนศักดิ์  ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขด้านเภสัชกรรมชุมชน 
7. นายนิมิตร  อินปั๋นแก้ว  (แทน) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน 
8. นายเผ่าพงศ์  สุนทร   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลี้ 
9. นายสัจพจน์   เกตุวัฒนาธร  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง 
10.นางสาวมัลลิกา  โมกขะสมิต   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงหนองล่อง  
11.นายเทพฤทธิ์  พัฒนรังสรรค์  รก. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ทา  
12.นายอนันต์    ครัวอดัเถิง  (แทน) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านธิ  
13.นายสันทัด  ทองพรรณ        (แทน) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านโฮ่ง 
14.ว่าที่ร้อยโทโฆษิต     กัลยา   ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 
15.นายธวชัชัย  ฉันทวุฒินันท์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน 
16.นางสาววราพร บุญสม   (แทน) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหริภุญชัย ราม 
17.นางบุษกร  สมบูรณ์   (แทน) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง 
18.นายเนตร  พงษ์ตุ้ย   สาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูน 
19.นายธวชัชัย    รัตนไพบูลย์วิทย์  สาธารณสุขอำเภอทุ่งหัวช้าง 
20.นายโรม  ชนะเดช   สาธารณสุขอำเภอเวียงหนองล่อง 
21.นายศรีพรหม      กาสกูล   สาธารณสุขอำเภอป่าซาง  
22.นายโยธิน  จันทร์ทิพย์                 สาธารณสุขอำเภอลี้ 
23.นายวันชัย         รัตนพรม  สาธารณสุขอำเภอบ้านโฮ่ง 
24.นายวิเชียร       ปิงชัย   สาธารณสุขอำเภอแม่ทา    
25.นายบัญญัติ  อรรคสังวร  รก.สาธารณสุขอำเภอบ้านธิ  
26.นายนฤทธิ์   มณีทอง        ประธานชมรมผู้อำนวยการ รพ.สต. 
27.นายสุรยุทธ  ประอินทร์  ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูน 
28.นายยงยุทธ  ปิ่นสกุล   ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอป่าซาง 
29.นายสมชาย  แสนวงค ์  ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอบ้านโฮ่ง 
30.นายณรงค์ฤทธิ์ สายมณี   ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอทุ่งหัวช้าง 
31.นายธาน ี  ศรีวงค์วรรณ์  หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
32.นางพัชรี  วีรพันธุ์   หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ    
33.นางสาวศรีสังวาลย ์ ศรีทรายคำ  หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ  
34.นายไกรศิลป์     ศิริวิบูรณ์  หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
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35.นางพิมภาวรรณ  เขยะตา   หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
36.นายปิยะดนัย  สุธีระพงศ์พันธ์  หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข   
37.นางฐิติกมล   จันทะระ  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
38.นายพัฒฑนา           อินทะชัย             รก.หวัหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
39.นางกรรณิการ์ วงศ์ฝั้น             (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 
40.นางสุวิมล  ทิพย์ชมภู  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
41.นางกรรณิกา           มะโนวรณ์                  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 
        

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุมเนื่องจากติดราชการ 
1. นายสมาน              พรวิเศษศิริกุล         นวก.สาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านบริการทางวิชาการ 
2. นางอินทริยา  อินทพันธุ์  เภสัชกรเชี่ยวชาญด้านเภสัชสาธารณสุข       
3.  นางบุษบา  อนุศักดิ์   รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูนด้านยุทธศาสตร์ 
4.  นายเจตน ์         วังแจ่ม   ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขด้านระบาดวิทยา  
5.  นางจีราวรรณ เวชกิจกุล  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูนใกล้หมอ 
6.  นางทัศนีย์  สุทธิไชยากุล  ผู้อำนวยการกองการแพทย์เทศบาลเมืองลำพูน 
7.  นายสุเมธ               องค์วรรณดี  ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1 
8.  ส.ต.ต.วชิฌ์พล        พรมสวัสดิ์  หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมาย 
9.  นายโภคิน              ศักรินทร์กุล  หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ รพ.ลำพูน 
10. นายสาธิต  เจริญพงษ์  หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 
11.  นายเกรียงไกร        ยังฉิม   หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยฯ 
12.นายณรงค์ฤทธิ์  สายมณี   ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอทุ่งหัวช้าง 
13.นายพงศกร            ตันติวรางกูร  ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอลี้ 
14.นายจตุพล             พงษ์ธนพิบูลย์  ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเวียงหนองล่อง 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  พว.วริศรานันท์  คูณผลธนานนท์             ผู้จดัการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน 
2.  นายมนตรี  อินแสง                      นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
3.  นางสุพิชฌาย์   ปิติโชติโชคโภคิน  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
4.  นางอุบลกาญจน์ ทับแก่น             พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
5.  นางสุรางค์   หมื่นกัณฑ์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
6.  นางสาวกาญจนา     ศรีไว   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ   
7.  นางสมพิศ             อ่ินอ้าย                     นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
8.  นายกฤษฏา            ญาณพันธ์                นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
9.  นางสาวธิดารัตน์       โพธิพฤกษ์                 เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน                                     
 
เริ่มประชุม  เวลา 09.30 น. 
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ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
เรื ่องที่ 1 การเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์โควิด หลังวันหยุดเทศกาลปีใหม่        

ซึ่งเป็นวันหยุดยาว ประชาชนจะมีการเดินทางกลับภูมิลำเนา มอบกล่องภารกิจ logistics ประสานเครือข่าย 8 อำเภอ 
และโรงพยาบาลเอกชน เตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรสุขภาพที่สำคัญ เช่น จำนวนเตียง วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ   หาก
เกิดการระบาดในวงกว้าง มีผู้ป่วยจำนวนมาก รวมถึงต้องมีกลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักตัวจำนวนมาก  

ประเด็นสำคัญที่ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 ได้เน้นย้ำ กรณีที่มี
การระบาดจำนวนมากหลังวันหยุดเทศกาลปีใหม่ คือ การทำ Home Isolation  

นอกจากนี้ ต้องมีการวางมาตรการความปลอดภัยในองค์กร หลังวันหยุดเทศกาลปีใหม่ เช่น 
ต้องมีการทำ ATK ในกลุ่มเจ้าหน้าที่ที่กลับเข้ามาทำงานหลังจากวันหยุดยาว เพ่ือยกระดับการป้องกันการแพร่ระบาดใน
องค์กร เป็นต้น 

ให้ทุกหน่วยบริการดำเนินการคัดกรองเจ้าหน้าที่ก่อนกลับมาปฏิบัติงาน หลังวันหยุด
เทศกาลปีใหม่ ในส่วนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน มอบให้กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม แจกชุดตรวจ ATK ให้แก่
เจ้าหน้าที่ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ทุกคน และให้ตรวจในวันก่อนมาทำงานวนัแรก    พร้อมถ่ายรูป ผลการ
ตรวจ ATK และภาพถ่ายรูปหน้าของตัวเอง ส่งในไลน์กลุ่มสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 

 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

เรื่องที่ 2 ในวันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. มูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัย
เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี มีกำหนดจะตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา   
นวมินทราชินีป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ประจำปี 2565 โดยมีศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ 
นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุ ข ประธานกรรมการมูลนิธิพัฒนา
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีวัตถุประสงค์ในการติดตามผลการดำเนินงาน รับทราบปัญหาและวางแผน
สนับสนุนการพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและสมพระเกียรติ มีประเด็น
สำคัญในการติดตาม คือ มหัศจรรย์ 1000 วัน และ งาน NCDs ซึ่งมี Highlight คือ เป็นการเปิดตัวโรงเรียน
เบาหวานวิทยาแห่งแรกของอำเภอป่าซาง ขอเชิญผู้อำนวยการโรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอ ร่วมให้การตรวจ
เยี่ยมในวันดังกล่าวด้วย  

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
   เรื่องที่ 3 การจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการรถพยาบาล จำนวน 4 คัน ขของโรงพยาบาล ป่าซาง 
แม่ทา บ้านโฮ่ง และทุ่งหัวช้าง ตามพรบ.เงินกู้โควิด มีการขยายระยะเวลาในการดำเนินการออกไปถึงเดือน
มีนาคม 2565 ดังนั้น ขอให้มีการบริหารสัญญาให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด รวมถึงรายการเครื่องวัดความ
ดันแบบสอดแขน ของโรงพยาบาลลี้ กระทรวงได้แจ้งเรื่องอัตราค่าปรับตามสัญญาหรือข้อตกลง ให้คิดในอัตรา
ร้อยละ 0   
   เรื ่องที่ 4 ในวันที่ 30 ธันวาคม 2564 ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต
สุขภาพที่ 1 จะมาตรวจเยี่ยมศูนย์ตรวจ ATK Station ของจังหวัดลำพูน ที่ให้บริการประชาชนในช่วงวันหยุด
เทศกาลปีใหม่  
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้หารือร่วมกัน และกำหนดจุดการรับการตรวจเยี่ยม ATK Station คือสถานีขนส่ง
จังหวัดลำพูน  
 

เรื ่องที่ 4 การดำเนินการโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย จังหวัดลำพูน 
ประจำปีงบประมาณ 2565  ท่านอธิบดีกรมสุขภาพจิต ได้ปรารภกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ในงาน
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มหกรรม To Be Number One ว่าจะขอความร่วมมือผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นผู้นำเสนอโครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย จังหวัดลำพูน โดยกลไก 4 pillars ซึ่งการดำเนินการในลักษณะ Multisector ที่
เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ในการประชุมของกระทรวงมหาดไทย เพ่ือขยายแนวคิดไปสู่จังหวัดอ่ืน 

  

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

   เรื่องท่ี 5 การจัดทำแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ระยะ 5 ปี แผนงบลงทุนครุภัณฑ์ 
สิ่งก่อสร้าง และแผนพัฒนาบุคลากร ของแต่ละโรงพยาบาล ซึ่งโรงพยาบาล และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง 
ควรจะทำแผนพัฒนาศักยภาพ ที่เป็นในระยะ 5 ปี เพื่อรองรับทั้งในส่วนระบบบริการ และส่วนสนับสนุนต่างๆ 
ตลอดจนภาคเอกชนที่จะมีการวางแผนการขยายศักยภาพการบริการอย่างไร เพื่อให้สามารถเห็นศักยภาพสูงสุด
ของจังหวัดในระยะ 5 ปีได้  เพื่อให้เกิดความแม่นยำในการดำเนินการ ขอมอบ ผชชว.1 ผชชว.2 กลุ่มงานพัฒนา
ยุทธศาสตร์ฯ จัดทำแผนให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน  
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

   เรื่องท่ี 6 เรื่องแจ้งจากการประชุมประเด็นสำคัญการประชุมกรมการจังหวัด ครั้งที่ 
12/2564 วันที่ 27 ธันวาคม 2564 
ประธาน มอบให้นางสุวิมล ทิพย์ชมภู  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ แจ้งประเด็นสำคัญจาก
การประชุมกรมการจังหวัด ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 
 
   เรื ่องที่ 1 การเตรียมย้ายสถานที่ปฏิบัติราชการไปยังศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน       
แห่งใหม ่กำหนดย้ายที่ทำการจากศาลากลางปัจจุบัน ไปยังศูนย์ราชการแห่งใหม่ ภายในเดือนมกราคม 2565 
   เรื่องที่ 2 มาตรการในการเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 หรือ COVID-19 ในช่วงเทศกาลปีใหม่รวมทั้งอุบัติเหตุและอุบัติภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ ในส่วนของส่วน
ราชการขอความร่วมมือกำชับเจ้าหน้าที่ในสังกัด  หากว่ามีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส ก็ขอให้มีมาตรการใน
การดูแลป้องกันไม่ให้มีการกระจายเชื้อในช่วงกลับเข้ามาทำงานในวันหลังปีใหม่ รวมถึงให้กำกับควบคุมดูแล
กระทำใดๆ ที่เป็นความเสี่ยงและเกิดขึ้นจากไม่ระมัดระวังตัวหรือว่าเป็นการกระทำความเสี่ยงที่อาจจะเกิดความ
เสียหายกับงานราชการก็ขอให้หัวหน้าส่วนราชการได้พิจารณาดำเนินการทางปกครอง  
   เรื่องที่ 3 พิธีเททองหล่อ พระนางจามเทวี ในวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ณ โรงหล่อ
กุลวัฒนา อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญหัวหน้าส่วนราชการที่ไม่ติดภารกิจใดหรือว่าอยากจะไป
ร่วมงานขอเรียนเชิญที่โรงหล่อกุลวัฒนา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ช่วงวันที่ 29 มกราคม 256๔ เวลา 
09:00 น เป็นต้นไป และจังหวัดลำพูน ได้จัดสร้างรูปหล่อจำลองพระนางจามเทวี ขนาด 19 นิ้ว จำนวน 99 
องค์ ในราคาองคล์ะ 9,999 บาท เพื่อให้ผู้มีจิตศรัทธาได้สักการบูชา 
   เรื ่องที่ 4 สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาครัฐจังหวัดลำพูน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นงบประมาณเงินกู้โควิด จะต้องเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม  

เรื่องท่ี 5 กรมบัญชีกลางเตรียมใช้ระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
Digital Pension  ส่วนราชการที่เป็นนายทะเบียนจะต้องเข้าไป ลงทะเบียนให้เสร็จสิ้นภายใน 20 มกราคม และ
เพื่อให้ได้รับสวัสดิการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง ขอให้ผู้มีสิทธิตรวจสอบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ ผ่านเว็ป
ไซต์ http;//pws.cgd.go.th/EFiling/login.jsf และ Application CDG iHealthCare  
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เรื่องที่ 6 กรมบัญชีกลางกำหนดเปิดระบบ New GFMIS ใหม่ในวันที่ 4 มกราคม 2564  
เรื่องที่ 7 ขอให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับเบี้ยหวัด บำนาญ และเงินในลักษณะ

เดียวกัน และพบทหารกองประจำการ ที ่เคยใช้บัญชีเงินฝากธนาคารธนชาติ หรือธนาคารนครหลวงไทย 
เปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีเงินฝากใหม่ ได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด ภายในเดือนธันวาคม 2564  

เรื่องที่ 8 การยื่นแบบนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย ทาง INTERNET ตามแบบ ภ.ง.ด.1 , 
ภ.ง.ด.3 , ภ.ง.ด.53 โดยยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต (e-filing) ยื่นทาง Internet www.rd.go.th ภายในวันที่ 15 
ของเดือนถัดไป (ขยายเวลาอีก 8 วัน) แนะนำให้ความรู้กับหน่วยงานที่ยังไม่ได้ยื่นแบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายทาง
อินเทอร์เน็ต 

เรื่องท่ี 9 การดำเนินการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรค COVID-19  วัคซีน Moderna ของ 
จังหวัดลำพูน (การขยายกรอบกลุ่มเป้าหมายในการเข้ารับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19) การบริหารจัดการ
วัคซีน Modena ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน การดำเนินการฉีดวัคซีน Moderna ในครั้งนี้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลำพูนได้รับ การจัดสรร วัคซีน Moderna จากสภากาชาดไทยจำนวนทั้งหมด 10,000 dose 
เพื่อฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมายทั้ง 5 กลุ่มเปราะบางจำนวน 5,000 คน ซึ่งได้ลงทะเบียนและเริ่มดำเนินการฉีด    
สำหรับ 5  กลุ่มเปราะบางชุดเดิมที่เป็นไปตามเงื่อนไขของสภากาชาดไทยจะเป็น กลุ่มที่ 1 กลุ่มคนพิการผู้ป่วย
ติดเตียงสตรีมีครรภ์ กลุ่มที่ 2 ผู้สูงอายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป กลุ่มที่ 3 บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล กลุ่มที่ 4    
ผู้ทำงานในศูนย์เด็กและครูอาจารย์ต่างๆ กลุ่มที่  5 บุคลากรเจ้าหน้าที่ที ่ปฏิบัติการใกล้ชิดประชาชน และ
สภากาชาดไทยได้อนุมัติให้ขยายกลุ่มเพิ่มอีก 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่ 6 คือกลุ่มประชาชนทั่วไป 608 กลุ่มที่ 7 
ประชาชนทั่วไปที่ประสงค์จะฉีดเป็นเข็มที่ 2 หรือเข็มไขว้หรือประสงค์เป็นเข็มที่ 3 เข็มกระตุ้นซึ่งขยายกลุ่มมา
เป็น 7 กลุ่ม 
   เรื่องที่ 10 การบริหารจัดการขยะมูลฝอย จังหวัดลำพูน มีตัวชี้วัดที่ส่วนราชการที่
จะต้องดำเนินการเพิ่ม คือการจัดการขยะของบุคลากรภาครัฐ คือบุคลากรในส่วนราชการ ซึ่งบุคลากรทุกคน
จะต้องมีการแยกขยะที่บ้าน และจะต้องมีการปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านตัวเองอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง  และต้อง
ถ่ายภาพส่งให้กับทางหัวหน้าส่วนราชการ ในเดือนธันวาคมที่ผ่านมานี้ ยังอยู่ระหว่างการแจ้งเวียนหนังสือ แจ้ง
แผนปฏิบัติการ และมีการแจ้งทางบุคลากรภาครัฐให้มีการดำเนินการตามมาตรการอยู่  

เรื่องที่ 11 การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 
ของจังหวัดลำพูน  ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

1. มาตรการบริหารจัดการ 
    - ดำเนินการมาตรการเชิงรุก “เคาะประตบู้าน” - ใช้กลไก “ด่านครอบครัว” 
    - การจัดทำ “ประชาคมชุมชน/หมู่บ้าน” – การตั ้งจุดตรวจร่วมฯ 14 จุด จุด

บริการประชาชน  จำนวน 56 แห่ง ด่านชุมชน จำนวน 503 ด่าน  
2. มาตรการด้านลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม 
    - โครงการ “1 ท้องถิ่น 1 ถนนปลอดภัย” - ขอความร่วมมือผู้รับจ้างก่อสร้าง คืน

พ้ืนที่ผิวจราจร  
3. มาตรการด้านลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ 
   - ตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะ และพนักงานขับรถ เช่น อุปกรณ์ส่วนควบ 

ด้านความปลอดภัย ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำพูน 
   - กำกับ ควบคุม ดูแลรถโดยสารสาธารณะ  
   - ขอความร่วมมือกลุ่มผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกหยุดประกอบกิจการหรือ

หลีกเลี่ยงการใช้รถบรรทุกในการประกอบกิจการในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
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4. มาตรการด้านผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย การบังคับใช้กฎหมาย - บังคับใช้
กฎหมายอย่างเข้มงวด จริงจัง และต่อเนื่อง โดยเฉพาะกฎหมายจราจรตามมาตรการ 1. ร. 2 ส. 3 ข. 4 ม. (10 รสขม)  

   - ดำเนินการตามมาตรการ “ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์” อย่างเข้มข้น    
   - ควบคุม ดูแลให้พนักงานขับรถโดยสารสาธารณะถือปฏิบัติตามกฎหมายอย่าง

เคร่งครัด  
   - เข้มงวดกวดขันการขายสิ่งของและการจอดรถบริเวณไหล่ทาง ตามกฎหมายทางหลวง 
5. มาตรการด้านการช ่วยเหลือหลังเกิดอุบ ัต ิ เหตุ  จ ัดเตรียมความพร้อมของ

โรงพยาบาล แพทย์ พยาบาล และหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

เรื่องแจ้งจากการสรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 1 ครั้งที่ 
6/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 

เรื่องที่ 1 สถานการณ์เฝ้าระวังโควิด-19 การเฝ้าระวังสายพันธุ์โอไมคอน Omicron 
โดยเฉพาะช่วงหลังปีใหม่ 
 

ประธาน   เพื ่อให้สามารถดับจับการระบาดของเชื ้อโควิดสายพันธุ ์ใหม่ Omicron ได้อย่าง
ทันท่วงที มอบให้กล่องภารกิจ SAT สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ร่วมกับ SAT อำเภอ ในการกำหนด
เกณฑ์การส่งตรวจ Genotype  
 
ผชชว.2  ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมว่า ในช่วงที่ผ่านมาสำนักงานป้องกันและควบคุมโรค ที่ 1 เชียงใหม่  ติงเรื่อง
การรับรู้ case Omicron ช้า เนื่องจาก case อยู่โรงพยาบาลเอกชน ทำให้ delay ว่าผู้ป่วยเป็น Omicron      
ส่วนเกณฑ์การส่งตรวจ Genotype 5 ข้อ ได้แก่  

1) ค่า CT ต่ำกว่า 25 
2) Full Vaccination 
3) Cluster ใหม่ มีการติดเชื้อมากกว่า 50 คนขึ้นไป 
4) บุคลากรทางแพทย์ 
5) เสียชีวิต หรือมีอาการรุนแรง  
ทั้งนี้ เห็นว่าจังหวัดควรจะมีการกำหนดเกณฑ์การส่งตรวจ Genotype ที่ชัดเจน 
 

ประธาน   มอบให้ ผชชว. 2 โรงพยาบาลลำพูน ร่วมกับกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ กำหนดเกณฑ์
การส่งตรวจGenotype ของจังหวัด และให้ประสานกับสำนักงานป้องกันและควบคุมโรค ที่ 1 เชียงใหม่ ว่ายอมรับ
เกณฑ์ที่จังหวัดกำหนดหรือไม่ เพื่อไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการส่งตรวจ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

เรื่องที่ 2 การประชุมทำแผนปฏิบัติการ ตามยุทธศาสตร์เขตสุขภาพเพื่อรองรับการ
ปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขของเขตสุขภาพที่ 1 ทิศทางการให้บริการภาพเขต ตั้งแต่ระดับ supra-tertiary 
จนถึงระดับ primary โดยไดก้ำหนดหลักเกณฑ์การบริหาร ร่วมกันทั้งเขตและให้ล้านนา จังหวัดขับเคลื่อนต่อไป 
ประเด็น IT 

- ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
- ด้านการบริหารการเงินการคลัง 
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- ด้านการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
- ด้าน Big Rock 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

เรื่องที่ 3 ผลการดำเนินงานติดตั้งระบบ IT รองรับ 30 บาทรักษาทุกที่ ผ่านระบบ 
NAN API ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว คือ จังหวัดน่าน แพร่ แม่ฮ่องสอนปัญหาที่พบ คือ Hardware : Server 
internet ,Software แตกต่างกัน ส่วนจังหวัดลำพูน สามารถติดตั้งระบบ รองรับ 30 บาทรักษาทุกท่ี ผ่านระบบ 
NAN API ได้ทุกโรงพยาบาล แต่ยังพบปัญหาของโรงพยาบาลลำพูน เรื่อง Data Structure โรงพยาบาลทุ่งหัว
ช้าง ลี้ เวียงหนองล่อง ไม่สามารถเชื่อมออกอินเตอร์เน็ตได้ ซึ่งทางจังหวัดได้ทำการแก้ไขให้โดยได้ประสานงาน IT
ของรพ.แต่ละแห่งเรียบร้อยแล้ว 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
  

ประธาน   โครงการ 30 บาทรักษาทุกที่ จะเริ่มใช้ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ในหน่วยบริการ
ปฐมภูมิ เพื่อให้เกิดความพร้อม ควรจะต้องวางแผนว่าจังหวัดต้องเตรียมการอย่างไรบ้าง ควรจะมีการประชุม
วางแผนเพื่อกำหนดรูปแบบ  
 

หน.กลุ่มงานประกันสุขภาพ ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมว่า การดำเนินการ 30 บาท รักษาทุกที่ ในช่วงแรกจะ
เน้นการดำเนินการในหน่วยปฐมภูมิที ่สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขก่อน ส่วนเอกชน และดรง
พยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัย ยังไม่สามารถดำเนินการได้ เขตสุขภาพที่ 1 เริ่ม Kock off ที่ล้านนา 2 คือ จังหวัด
น่าน และจังหวัดลำปาง โดยมีการเชื่อมต่อข้อมูลโดยโปรแกรม NAN API ส่วนการดำเนินการของจังหวัดลำพูน
นั้น จะมีการประชุมเพื ่อวางแผนร่วมกันระหว่างโรงพยาบาลทุกแห่ง และจะมีการแต่งตั ้งคณะกรรมการที่
เกี่ยวข้องต่อไป    
 
ประธาน   มอบ ผชชว. 2 และกลุ่มงานประกันสุขภาพ ถอดบทเรียนการดำเนินการ 30 บาท
รักษาทุกที่ ของจังหวัดน่านที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่ามีกลวิธีดำเนินการอย่างไร และให้เชิญผู้บริหารโรงพยาบาล
มาหารือร่วมกัน เพ่ือกำหนดรูปแบบที่เหมาะสมของจังหวัด รวมถึงหน่วยบริการปฐมภูมิที่เป็นโรงพยาบาลเอกชน 
ศูนย์สาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน ทั้งนี้ มอบให้กลุ่มงานประกันสุขภาพ ประสานความชัดเจนจากสปสช.
เชียงใหม่ต่อไป  
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

เรื่องที่ 4 การปรับแผนคำของบลงทุน จังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ 2566 ปรับลด
งบประมาณ เหลือ 1,100 ล้านบาท โดยตัดสิ่งก่อสร้างของหน่วยบริหารออก 98 รายการ แต่จะนำสิ่งก่อสร้างที่
ถูกตัดไปบรรจุในแผนงบลงทุนของปีงบประมาณ 2567 ต่อไป 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

เรื่องที่ 5 การเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีหมอกควันและ
ฝุ่นละอองขนาดเล็กทุกจังหวัดเตรียมการเฝ้าระวังดูแล และป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนจาก
สถานการณ์ฯ ดังนี้ 

1. เฝ้าระวัง แจ้งเตือน สื่อสารข้อมูลผลกระทบ ในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ประชาชน
ปฏิบัติตนเพื่อป้องกันตนเอง 
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2. สำรวจจัดทำทะเบียนกลุ่มเสี่ยงจาก PM ๒.๕ ในพื้นที่ (๔ กลุ่มเสี่ยงสำคัญ คือ 
ผู้ป่วยโรคหอบหืด ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง เด็กเล็ก) ติดตามกลุ่มเสี่ยงเป็นพิเศษ โดยทีม ๓ หมอ 

3. เตรียมความพร้อมในการจัดบริการ เปิดคลินิกมลพิษใน รพ.เพื่อให้คำปรึกษา ให้
การรักษา 

4. จัดเตรียมห้องปลอดฝุ่นใน รพช. รวมถึงส่งเสริมให้มีในรร., ศูนย์เด็กเล็ก, สถานที่
ดูแลผู้สูงอายุ เป็นต้น 

5. หากสถานการณ์รุนแรง พร้อมเปิดศูนย์ EOC ในทุกระดับ 
6. เฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพ ได้แก่ ผู้ป่วย ๔ กลุ่มโรค และรายงานทุกสัปดาห์ 
7. อปท.ใช้ พรบ.การสาธารณสุขเป็นเครื่องมือดำเนินการในพ้ืนที ่
8. บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นในพ้ืนที่ 

 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมครั ้งที ่ 10 ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564        
ฝ่ายเลขาฯ ได้นำขึ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์ www.lamphunhealth.go.th เรียบร้อยแล้ว  เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 
 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 10ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564           
 
ระเบียบวาระท่ี 3    เรื่องสืบเนื่อง/ติดตามจากการประชุมครั้งที่แล้ว     
   เรื่องที่ 1 ความคืบหน้าการดำเนินการโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย 
จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2565  
 
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ แจ้งความคืบหน้าการดำเนินการโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การฆ่าตัวตาย จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ ่งได้เป็นวาระสำคัญของจังหวัดลำพูน ตั ้งแต่
ปีงบประมาณ 2564 และได้มีการขับเคลื่อนของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน 
(พชอ./พชต./พชม.) โดยใช้เครื่องมือ 4 Pillar ของจังหวัดลำพูน สรุปข้อมูลรายงานการเฝ้าระวังการทำร้ายตนเองของ
จังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนธันวาคม 2564 พบว่ามีผู้เสียชีวิต จำนวน 3 ราย เป็นการฆ่าโดย
การแขวนคอตายทั้ง 3 ราย  สรุปจำนวนผู้เสียชีวิตสะสม ระหว่างเดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม 2564 มีจำนวน 12 
ราย คิดเป็นอัตราต่อแสนประชากร 2.96 สาเหตุการฆ่าตัวตาย คือ รายได้น้อย ปัญหาสุขภาพ  การคัดกรอง เฝ้าระวัง 
กลุ่มเปราะบาง ที่กลุ่มเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย ในชุมชน ปี 2565ผ่านกลไกระบบสุขภาพอำเภอ ( พชอ./ พชต./ พชม.) 
และแนวคิด 4 Pillars ของจังหวัดลำพูน เป้าหมาย 3,195 คน ดำเนินการสำรวจแล้ว 2,395 คน ขอให้ทุกอำเภอ
ดำเนินการคัดกรอง เฝ้าระวังกลุ่มเปราะบาง ที่กลุ่มเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายในชุมชน ปีงบประมาณ 2565 ผ่าน
กลไกระบบสุขภาพอำเภออย่างครอบคลุม และในวันที่ 30 ธันวาคม 2564 จะมีการประชุมการจัดตั้งศูนย์เพ่ือนใจ 
ที่บ้านพักเด็ก จังหวัดลำพูน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน 
 

ประธาน   ขอให้พื้นที่ทุกอำเภอ มีการดักจับ ค้นหา คัดกรองร่วมกันใน Pillar ที่ 2 และให้ยกระดับ
ศูนย์เพ่ือนใจในสถานศึกษา สถานประกอบการ รวมถึงในชุมชน ขอให้ทุกอำเภอได้นำประเด็นนี้หารือกับนายอำเภอด้วย  
เช่น ตัวอย่างของหมู่บ้านหนองผึ้ง อำเภอแม่ทา ที่มีการรวมตัวกันของในหมู่บ้าน   
 

มติที่ประชุม   รับทราบ     

http://www.lamphunhealth.go.th/
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                                เรื่องท่ี 2  กัญชาทางการแพทย ์จังหวัดลำพูน  
ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขด้านเภสัชกรรมชุมชน แจ้งการติดตามการใช้น้ำมันกัญชาทางการแพทย์ พบว่า 
โรงพยาบาลที่มีการใช้น้ำมันกัญชาทางการแพทย์แล้ว จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ รพ.ลำพูน แม่ทา บ้านโฮ่ง บ้านธิ   
ป่าซาง ทุ่งหัวช้าง ยังขาด รพ.เวียงหนองล่อง ส่วนโรงพยาบาลลี้ มีการจ่ายเป็นน้ำมันกัญชา สูตร อาจารย์เดชา 
ซึ่งจัดเป็นยาแผนไทย  
   ใบประกาศนียบัตรผู้ผ ่านการอบรมการใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์  พบว่า 
โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง และทุ่งหัวช้างต้องดำเนินการต่ออายุใบประกาศนียบัตร ส่วนโรงพยาบาลป่าซาง ไม่มี
แพทย์สั่งจ่ายสารสกัดกัญชาทางการแพทย์  
 

ผชชว. 1 ปัญหาของการรักษาด้วยน้ำมันกัญชาทางการแพทย์ ขอให้กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ทำให้เกิด
ความชัดเจนว่าจังหวัดมีแนวทางการดำเนินการอย่างไร การสั่งจ่ายต้องสั่งจ่ายที่โรงพยาบาลลำพูนที่เดียวหรือไม่ 
หรือโรงพยาบาลชุมชนสามารถสั่งจ่ายได้   
 

ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขด้านเภสัชกรรมชุมชน แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในเดือนมกราคมจะกำหนดให้มีการ
ประชุม service plan กัญชา ซึ ่งมีนายแพทย์ส ุธ ิต คุณประดิษฐ์ เป็นประธาน          
เพ่ือร่วมกันกำหนดรูปแบบการพัฒนาระบบบริการร่วมกัน  

 

นพ.สุธิต คุณประดิษฐ์ แจ้งจะมีการดำเนินการประชุมหารือกันใน Service Plan จังหวัดลำพูน เรื ่องการ
รักษาผู้ป่วยด้วยน้ำมันกัญชาในกลุ่มผู้ป่วยระยะสุดท้าย Palliative Care 

 

ประธาน   มอบให้มีการกำหนดรูปแบบการดูแลผู้ป่วยกลุ่ม Palliative care โดยการใช้น้ำมัน
กัญชาทางการแพทย์ เพ่ือลดความทุกขทรมานของผู้ป่วย และป้องกันการชื้อมาทานเอง มอบให้นพ.สุธิต คุณประดิษฐ์ และ
ให้ดำเนินการให้มีการรายงานจำนวนผู้ป่วยทุกเดือน และสามารถให้การรักษาเริ่มต้นได้ที่โรงพยาบาลชุมชน     
ได้เลย โดยไม่ต้องไปที่โรงพยาบาลลำพูน 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4       เรื่องแจ้งเพื่อทราบของ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน /รองนายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดลำพูน ด้านเวชกรรม /รก.นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ     
ด้านส่งเสริมพัฒนา / ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน /นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
ด้านบริการทางวิชาการ /เภสัชกรเชี่ยวชาญด้านสาธารณสุข /ผู้ช่วยนายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัด /ผู ้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน /ผู ้อำนวยการศ ูนย์
สุขภาพจิต/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง /ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกัน
ควบคุมโรคที่ 1 /ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล /ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลลำพูนใกล้หมอ /ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน /ผู้อำนวยการ
กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน/ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ /หน่วยงานอ่ืนๆ 

 

4.1.1  นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน    
เรื่องท่ี 1 นโยบายวัคซีน มีข้อสั่งการจากส่วนกลางให้ฉีดวัคซีนเข็มท่ี4 ให้แก่ 

บุคลากรสาธารณสุข และในกลุ่ม 608 แต่ต้องได้รับวัคซีนเข็มที่ 3 ครบ 3 เดือนแล้ว  เพื่อกระตุ้น Natural 
Antibody 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
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4.1.2  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูนด้านเวชกรรม     
    เรื ่องที ่ 1 ขอให้จัดทำฐานข้อมูลของนักเรียน กลุ ่มอายุ (อายุ 5-11 ปี)        
ไว้ เพ่ือการเตรียมการฉีดวัคซีนในกลุ่มดังกล่าว โดยขอมอบให้กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพจัดทำข้อมูลดังกล่าว   
 

หน.กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  ชี้แจงว่าได้มีการประสานข้อมูลของนักเรียนกลุ่มอายุ (อายุ 5-11 ปี) กับ
ศึกษาธิการจังหวัดลำพูนไว้แล้ว  
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

 

4.1.3  รก.นวก.สาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา    
 เรื่องที่ 1 ฝ่ายปกครองจังหวัดลำพูนแจ้งการจัดกิจกรรมปีใหม่ 2565 จะมี

การสวดมนต์ข้ามปี ขอให้หน่วยงานมีการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา สายพันธ์ใหม่     
ในพื้นที่ที่มีการสวดมนต์ข้ามปีด้วย ซึ่งของจังหวัดลำพูนจะมีการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีในวันที่ 31 ธันวาคม 
2564 เริ่มเวลา 21.00 น ถึงตี1 ของวันที่ 1 มกราคม 2565 และจะมีการทำบุญตักบาตรในตอนเช้าเวลา 
07.00 น. โดยจำกัดจำนวนไม่เกิน 300 คน                                                                            

           เรื่องที่ 2 การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ระดับภาค ในระหว่างวันที่ 13 – 14
มกราคม 2565 ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนขอให้ตรวจสอบคุณภาพอาหารของนักกีฬา โดยให้มีการเฝ้าระวังร้าน
ขายอาหารในพื้นที่ด้วย และนักกีฬาต้องมีผลตรวจ RT-PCR หรือ ATK ก่อน 72 ชั่วโมง ที่นักกีฬาจะเข้าที่พัก 
รวมถึงการตรวจติดตามในวันที่ 5 อีกครั้ง ซึ่งจะประสานความร่วมมือในการดำเนินการตรวจอีกครั้ง 

 

มติที่ประชุม   รับทราบ                      
 

4.1.4  นวก.สาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านบริการทางวิชาการ  ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 

4.1.4 เภสัชกรเชี่ยวชาญด้านสาธารณสุข    ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 

4.2  เรื่องแจ้งจากโรงพยาบาลลำพูน     
           เรื ่องที ่ 1 แจ้งในช่วงวันหยุดยาวช่วงเทศกาลปีใหม่ ทางโรงพยาบาลลำพูน      
มีการเปิดให้บริการตามปกติ และในต้นปี 2565 จะมีการนัดผู้ป่วยมาตรวจเป็นช่วงเวลา รวมถึงการตรวจผ่าน
ระบบ Telemedicine และ Tele consult   

เรื่องที่ 2 มาตรการ Covid Free Setting เพื่อรองรับมาตรการ Omicron ซึ่ง
กำหนด 3 ด้านสำคัญ ดังนี้  

1) Environment  
2) Person  

− จะมีการคัดกรองผ่าน Application หากพบความเสี ่ยงให้
ตรวจ ATK ก่อนปฏิบัติงาน 

− ATK เจ้าหน้าที่ 100 % ทุกสัปดาห์  
− การตรวจ ATK ในผู้ป่วย และญาติ   

3) Customer ผู้ป่วย และญาติ ที่ตรวจ OPD จะต้องฉีดวัคซีน แล้วอย่างน้อย 
1 เข็ม ถ้าไม่ได้รับวัคซีน ต้องฉีดวัคซีนก่อน ซึ่งสามารถเลือกสูตรในการ
ฉีดได้ และต้องตรวจ ATK แบบ Home use ซึ่งโรงพยาบาลลำพูน จำหน่าย 
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ATK ให้แก่ ผู้ป่วย และญาติ ในราคาถูก กรณีไม่สามารถจ่ายเงินค่าชุด
ตรวจได้ โรงพยาบาลจะอนุเคราะห์ให้   

เรื่องที่ 3 สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทางรพ.ลำพูนมีจำนวนเตียง
แยกตามระดับความรุนแรงของผู้ป่วย และจะมีการปรับจำนวนเตียงตามระดับการอัตราการครองเตียง จากการ
ประชุม ศบค.กำหนดเตียงทั้งหมด 5 ระดับ ดังนี้  
    ระดับ 0 = Home Isolation 
    ระดับ 1 = ไม่ใช่ออกซิเจน 
    ระดับ 2 = 2.1 low flow Canula  

2.2 High Flow 
ระดับ 3 = Tube หรือ Ventilator  

 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
    

4.3  เรื่องแจ้งของโรงพยาบาลชุมชน    ไม่มีเรื่องแจ้ง 
        

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

4.4  เรื่องแจ้งของโรงพยาบาลสวนปรุง             ไม่มีเรื่องแจ้ง 
        

4.5 เรื่องแจ้งของศูนย์สุขภาพจิต เชียงใหม่   ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 

4.6  เรื่องแจ้งของสคร.ที่1 เชียงใหม่     ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 

4.7  เรื่องแจ้งโรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล   ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 

   4.8 เรื่องของโรงพยาบาลลำพูนใกล้หมอ    ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 

   4.9  เรื่องแจ้งโรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน     
          เรื่องที่ 1 แจ้งนำเสนอเทคโนโลยี ทางรพ.ได้มีบริการตรวจ CT Scan 443 Slide และ
MRI ตัวใหม่ Echo Heart  และ Ultra Sound  สี คมชัด  สามารถส่งตรวจได้ โดยเฉพาะระบบหัวใจ  ส่วนราคาค่าบริการจะ
นำมาแจ้งให้ทราบในเดือนถัดไป ขอให้หน่วยบริการจังหวัดลำพูน พิจารณามารับบริการด้วย   
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

4.10  เรื่องของเทศบาลเมืองลำพูน    ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 

4.11  เรื่องของสาธารณสุขอำเภอ    ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 

4.12  เรื่องของกลุ่มงานต่างๆ  
   

            4.12.1  กลุ่มงานบริหารทั่วไป        อยู่ในวาระพิจารณา
   

         
4.12.2  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข   

   เรื่องที ่1 แจ้งกำหนดการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 
ประจำปีงบประมาณ 2565 เขตสุขภาพที่ 1 ได้มีการกำหนดการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ         
ในพ้ืนทีจ่ังหวัดของเขตสุขภาพที่ 1 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยรูปแบบการตรวจราชการ กำหนดเป็นการ
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ตรวจราชการตามกลุ่มล้านนา 1 (เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน ) ในระหว่างวันที่ 7 – 11 มีนาคม 2565        
ซึ่งของจังหวัดลำพูนกำหนดการตรวจราชการและนิเทศงานในวันที่ 8 มีนาคม 2565 โดยจังหวัดจะจัดประชุม
ทางไกล VDO Conference ผ่านระบบ Zoom และจะทำหนังสือแจ้งเชิญทุกแห่งเข้าร่วมประชุมอีกครั้ง 

 

เรื่องที่ 2  มูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 
นวมินทราชินี มีกำหนดตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีป่าซาง อำเภอป่าซาง 
จังหวัดลำพูน ในวันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. และจะทำหนังสือแจ้งรายละเอียดและเรียนเชิญ
ผู้บริหารเข้าร่วมตรวจเยี่ยมอีกครั้ง 

เรื่องที่ 3  แจ้งนโยบายมุ่งเน้น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 
ประจำปี 2565 ประมาณวันที่ 2 มกราคม 2565 จะมีการประชุมชี้แจงระบบบริการ Service Plan จ.ลำพูน 
กรณ ีStrengthened nodes  

อำเภอป่าซาง เป็น Gate keeper สายใต้ของ จ.ลำพูน (อ.ลี้/ทุ่งหัวช้าง/
บ้านโฮ่ง/เวียงหนองล่อง) 

1. Node สาขา (Med/Surg/Ortho) 
2. Sub ICU/Sub board รพ.ลำพูน 
3. Shared Service /Shared ทรัพยากรร่วมกับ รพ.ลำพูน 
4. เปิด OR 2 ห้อง 
5. ใช้ระบบ Telemedicine Consult  
อำเภอทุ่งหัวช้าง เป็น Node (อ.ลี้/ทุ่งหัวช้าง/บ้านโฮ่ง) 
1. Node สาขา (Med/Surg/OB&GYN/Ped) 
2. Sub ICU (Med) 

 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
        4.12.3  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ    ไม่มีเรื่องแจ้ง
   

        4.12.4  กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ  
                         เรื่องที่1 สรุปสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 และการติดตาม

ความก้าวหน้าวัคซีนโรคติดเชื้อ COVID-19 จังหวัดลำพูน ข้อมูล ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2564 พบว่ามีผู้ติดเชื้อ 
COVID-19 ในจังหวัด จำนวน 3,894 ราย มีผู้ป่วยที่รับมาจากพ้ืนที่เสี่ยงต่างจังหวัด และมีผู้ป่วยโครงการรับคน
ลำพูนกลับบ้าน จำนวน 833 ราย เสียชีวิต จำนวน 39 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.88 รวมมีผู้ป่วยสะสม จำนวน 
4,727 ราย และมีผู้ติดเชื้อของเดือนธันวาคม 2564 จำนวน 843 ราย (ในจังหวัด จำนวน 799 ราย นำเข้า
ต่างจังหวัด จำนวน 44 ราย) พ้ืนที่ได้ดำเนินการตามมาตรการณ์ปลอดภัยป้องกันโรค COVID-19 รองรับสุขภาพ
วิถี และจังหวัดลำพูนได้ดำเนินการฉีดวัคซีนให้ประชากรสะสมทั้ง 3 เข็ม รวมทั้งหมด 622,036 โดส คิดเป็น
ร้อยละ 76.94 ขอให้เร่งรัดฉีดวัคซีน ตามนโยบาย โดยมีแผนการฉีดวัคซีน ปี 2565 ดังนี้ 

1. เร่งรัดการฉีดวัคซีนในทุกกลุ่มอายุ ให้ครอบคลุมร้อยละ 80 ของประชากร 
2. การกระตุ้นเข็ม 3 ในกลุ่มเสี่ยงเช่น กลุ่ม608 (ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคร่วม หญิงมีครรภ์)  

และกลุ่มอื่นๆเช่นพนักงานในสถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว ให้ได้ร้อยละ 80 
3. การกระตุ้นเข็ม 4 ในบุคลากรการแพทย์/สาธารณสุข บุคลากรด่านหน้า อสม. กลุ่ม 608 

และกลุ่มเสี่ยงอ่ืนๆ 
4. การฉีดวัคซีนในกลุ่มเด็กอายุ 5 - 11 ปี   
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สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 สายพันธ์ใหม่โอมิครอน พบเป็นกลุ่ม
ในประเทศ จำนวน 147 ราย และจังหวัดลำพูนพบผู้ป่วย จำนวน 4 ราย เป็นผู้ใหญ่ 3 ราย และเด็ก 1 ราย     
รับการรักษาที่รพ.ลำพูน  

มติที่ประชุม             รับทราบ 
       4.12.5  กลุ่มกฎหมาย     ไม่มีเรื่องแจ้ง 
         

       4.12.6  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ                       อยู่ในวาระสืบเนื่อง 
  

       4.12.7  กลุ่มงานประกันสุขภาพ     
          เรื่องท่ี1 แจ้งถอดบทเรียน ความเสียหายที่เข้าหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน 

ช่วยเหลือเบื้องต้นตามมาตรา 41 กรณีไส้ติ่งแตก ปี 2564 มีอุบัติการณ์ การขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นตาม
พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมาตรา 41 กรณีไส้ติ่งแตก จำนวน 2 ราย เนื่องจากการวินิจฉัย
ผิดพลาด ทางสปสช.เขต 1 ไดม้ีการช่วยเหลือเยี่ยวยา 80,000 บาท และอีกรายที่เป็นเด็ก 90,000 บาท และ
ไดส้รุปข้อเสนอ เห็นควรให้ทบทวนการวินิจฉัย และถอดบทเรียนที่วินิจฉัยผิดพลาด โดยมีแนวทางแก้ไขปัญหาใน
ระบบ Service Plan เพ่ิมเติม  

ประธาน   ขอให้ทางโรงพยาบาลลำพูน เพ่ิมมาตรการในการวินิจฉัยโรค 
 

นพ.นิมิตร อินปั๋นแก้ว แจ้ง ทางรพ.ลำพูน จะมีการส่ง CT ผู้ป่วยร่วมด้วย 
 

มติที่ประชุม             รับทราบ  
 

       4.12.8  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ    
เรื ่องที่ 1 แจ้งผลการคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับเขตสุขภาพ และ

ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2565 จำนวน 12 สาขา และจังหวัดลำพูนได้มีกำหนดการนำเสนอผลงาน 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)ดีเด่น ระดับเขตสุขภาพ/ภาค ภาคเหนือ ปี 2565 ในระหว่างวันที่
5-7 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมของสสอ.เมืองลำพูน และสสอ.บ้านธิ ผ่านระบบ ZOOM จึงขอเรียนเชิญ
ผู้บริหารเข้าไปให้กำลังใจ รายละเอียดตามเอกสารที่แจ้ง 
 

มติที่ประชุม             รับทราบ 
 

       4.12.9  กลุ่มงานทันตสาธารณสุข       
  เรื่องที่ 1 แจ้งข้อมูลความต้องการยูนิตทำฟัน ตามโครงการพัฒนา

ระบบทันตกรรมปฐมภูมิมาตรฐาน คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ เป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ 
๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ข้อมูลจากการสำรวจ เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม 25๖๔ ของจังหวัดลำพูน มีทั้งหมดจำนวน 
19 แห่ง ขอมติที่ประชุมเห็นชอบดำเนินการให้รพ.สต ประตูป่า และบ้านเรือน เป็นอันดับที่ 1 และ 2 โดยใช้
หลักเกณฑ์จัดตามลำดับความสำคัญ    

มติที่ประชุม      เห็นชอบตามท่ีเสนอ  
        

       4.12.10 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล      ไม่มีเรื่องแจ้ง 
       
       4.12.11 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย  ไม่มีเรื่องแจ้ง 
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       4.12.12 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ        

    เรื่องที่ 1 นำเสนอด้วยเอกสาร เรื่องสรุปสถานการณ์ การบาดเจ็บ
และการเสียชีวิต จากการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางถนน จังหวัดลำพูน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 

แนวทางการดำเนินงานเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 ช่วงรณรงค์และประชาสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 1 
ธันวาคม 2564 – 27 ธันวาคม 2564 ช่วงการดำเนินงาน แบ่งออกเป็น ๓ ช่วง ดังนี้ 

1. ช่วงก่อนควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2564 – 28 ธันวาคม 2564 
2. ช่วงควบคุมเข้มข้น   ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 – 4 มกราคม 2565 
3. ช่วงหลังควบคุมเข้มข้น  ระหว่างวันที่ 5 มกราคม 2565 – 11 มกราคม 2565 
ซึ่งทางกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ ได้มีการขับเคลื่อนและทำหนังสือแจ้งรายละเอียดให้หน่วยบริการ

ทุกแห่ง ทราบ และขอให้สำรวจพื้นที่ตามมาตรการ 333 และหมู่บ้านขับขี่ปลอดภัย Mild set การมีส่วนร่วม
การแก้ปัญหาจากรากปัญหา สำรวจจุดเสี่ยง 3 ระดับ (อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน) 3 จุด ใน 3 เดือน จัดทำธรรมนูญ
หมู่บ้าน ติดตามการใช้/ละเมิด ตามแนวทางป้องกัน “อุบัติเหตุ ขับขี่ปลอดภัยใส่หน้ากาก” เพื่อให้หน่วยงาน 
EMS ของแต่ละโรงพยาบาลดำเนินการต่อไปแล้ว 
 
มติที่ประชุม             รับทราบ 

       4.12.13 กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก      ไม่มีเรื่องแจ้ง  
  
 

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องแจ้งเพื่อพิจารณา               
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ           ไม่มีเรื่องแจ้ง
          
เลิกประชุมเวลา   เวลา  13.30  น. 
 
      ลงช่ือ) …………………….......................….....        
        (นางกรรณิกา  มะโนวรณ์)                             
                   เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน            
                                           บันทึกการประชุม                          
  
      ลงช่ือ) …………………….......................…...                             

             (นางสุวิมล  ทิพย์ชมภู)                              
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ      
                     ผู้ตรวจรายงานการประชุม                         

                                 
                                                                
         
                  
            
                


