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รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
ครั้งที ่1 /2565 

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 
ณ ห้องประชุมดอกป๊าน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน  

รายช่ือผู้มาประชุม 
1. นายสุผล  ตติยนันทพร  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน 
2. นายสุริยพงณช์        สุริยะพงฑากุล             นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน 
3. นางภาวิณ ี  เอ่ียมจันทน์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน 
4. นายสันต ิ  วงศ์ฝั้น             นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ด้านเวชกรรม 
5. นางพวงผกา  สุริวรรณ   นวก.สาธารณสุขชำนาญการพิเศษด้านส่งเสริมพัฒนา 
6. นายสมาน               พรวิเศษศิริกุล         นวก.สาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านบริการทางวิชาการ  
7. นางอินทริยา  อินทพันธุ์  เภสัชกรเชี่ยวชาญด้านเภสัชสาธารณสุข       
8. นางบุษบา  อนุศักดิ์   รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูนด้านยุทธศาสตร์ 
9. นางสาวยุพิน  นำปูนศักดิ์  ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขด้านเภสัชกรรมชุมชน  
9. นายเผ่าพงศ์  สุนทร   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลี้ 
10.นางสมสกุล  เกียรติอนันต์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านธิ  
11.นายสัจพจน์   เกตุวัฒนาธร  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง 
12.นางสาวมัลลิกา  โมกขะสมิต   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงหนองล่อง  
13.นายเทพฤทธิ์  พัฒนรังสรรค์  รก. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ทา 
14.นายสันทัด  ทองพรรณ        (แทน) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านโฮ่ง 
15.นางชนินทร์ทิพย์ อินทะสืบ  (แทน) ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 
16.นายบดินทร์เดช     แก้วสุวรรณ  (แทน) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง 
17.นางประภัสสร เครือผิว   (แทน) อำนวยการกองการแพทย์เทศบาลเมืองลำพูน 
18.นายธวชัชัย  ฉันทวุฒินันท์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน 
19.นางสาวสุทธิดา อินทิวงค์  (แทน) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหริภุญชัย ราม 
20.นายเนตร  พงษ์ตุ้ย   สาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูน 
21.นายธวชัชัย    รัตนไพบูลย์วิทย์  สาธารณสุขอำเภอทุ่งหัวช้าง 
22.นายโรม  ชนะเดช   สาธารณสุขอำเภอเวียงหนองล่อง 
23.นายศรีพรหม      กาสกูล   สาธารณสุขอำเภอป่าซาง  
24.นายโยธิน  จันทร์ทิพย์                 สาธารณสุขอำเภอลี้ 
25.นายบัญญัติ  อรรคสังวร  รก.สาธารณสุขอำเภอบ้านธิ  
26.นายอดิเรก      สุบินธรรม  (แทน) สาธารณสุขอำเภอแม่ทา    
27.นายยงยุทธ  ปิ่นสกุล   ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอป่าซาง 
28.นายสมชาย  แสนวงค ์  ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอบ้านโฮ่ง 
29.นายจตุพล            พงษ์ธนพิบูลย์  ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเวียงหนองล่อง 
30.นายธาน ี  ศรีวงค์วรรณ์  หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
31.นางพัชรี  วีรพันธุ์   หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ    
33.นายไกรศิลป์     ศิริวิบูรณ์  หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
38.นายปิยะดนัย  สุธีระพงศ์พันธ์  หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข   
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36.นายสาธิต  เจริญพงษ์  หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ  
39.นางฐิติกมล   จันทะระ  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล   
34.นางพิมภาวรรณ  เขยะตา   หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
35.ส.ต.ต.วิชฌ์พล        พรมสวัสดิ์  หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมาย 
32.นายปรีชา  เครือธง   (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ  
37.นายพัฒฑนา           อินทะชัย             รก.หวัหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
40.นางสุวิมล  ทิพย์ชมภู  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
41.นางกรรณิกา           มะโนวรณ์                  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน        
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุมเนื่องจากติดราชการ 
1. นายสุเมธ              องค์วรรณดี  ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 
2. นายสุกิจ              สุขประเสริฐ  ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขด้านส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค 
3. นายเจตน์         วังแจ่ม   ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขด้านระบาดวิทยา  
3.  นางจีราวรรณ  เวชกิจกุล  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูนใกล้หมอ 
5.  นายโภคิน              ศักรินทร์กุล  หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ รพ.ลำพูน 
6   นายวันชัย          รัตนพรม  สาธารณสุขอำเภอบ้านโฮ่ง    
7.  นายเกรียงไกร        ยังฉิม   หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยฯ 
8.  นายนฤทธิ์   มณีทอง        ประธานชมรมผู้อำนวยการ รพ.สต. 
9.  นายสุรยุทธ  ประอินทร์  ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูน 
10.นายณรงค์ฤทธิ์  สายมณี   ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอทุ่งหัวช้าง 
11.นายพงศกร            ตันติวรางกูร  ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอลี้     
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  นายนิมิตร  อินปั๋นแก้ว                  นายแพทย์เชี่ยวชาญ รพ.ลำพูน  
2.  พว.วริศรานันท์  คูณผลธนานนท์             ผู้จดัการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน 
3.  นายมนตรี  อินแสง                      นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
4.  นางจันจิรา  นันตาเวียง  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
5.  นางสุรางค์   หมื่นกัณฑ์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
6.  นางสาวกาญจนา     ศรีไว   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ   
7.  นางสมพิศ             อ่ินอ้าย                     นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
8.  นายกฤษฏา            ญาณพันธ์                นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
9.  นายภูวดล  วงค์ศรีใส             นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
10.  นางสาวธิดารัตน์       โพธิพฤกษ์                 เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน                                     
 

เริ่มประชุม  เวลา 09.00 น. 
 

ระเบียบวาระพิเศษ เรื่องที่1 แสดงยินดีกับนายแพทย์เทพฤทธิ์  พัฒนรังสรรค์ ผอ.โรงพยาบาลแม่ทา      
ในโอกาสที่ได้รับการได้รับคัดเลือกให้เป็นแพทย์ในดวงใจ  ตามโครงการแพทย์ในดวงใจ 77 จังหวัด แพทย
สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 

ประธาน  ได้มอบช่อดอกไม้และบันทึกภาพร่วมกับนายแพทย์เทพฤทธิ์  พัฒนรังสรรค์ พร้อมกล่าวชื่นชม
ในการทำงาน และขอให้นำไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่องด้วย 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
เรื่องที่ 1 ขอขอบคุณผู้บริหารหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ร่วมแรงร่วมใจในนาม

จังหวัดลำพูน ในการให้การต้อนรับท่านอนุทิน  ชาญวีรกูล  รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข ผู้บริหารระดับเขตสุขภาพ  เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา 
ซึ่งนับว่าเป็นเกียรติแก่จังหวัดลำพูน เป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารได้มาเยี่ยมติดตามการทำงานในพ้ืนที่ รวมถึงยังจะได้นำเอา
เครื่องมือ “4 Pillars4 เสา เราไม่ทิ้งกัน “ ไปประกาศเป็นนโยบายระดับประเทศด้วย ทั้งนี้ การดำเนินงานป้องกัน
ปัญหาฆ่าตัวตายในจังหวัดต้องดำเนินการยกระดับ บูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ 

เรื่องที่ 2  ระหว่างวันที่ 21 – 25 กุมภาพันธ์ 2565 จะมีนักศึกษานานาชาติ              
คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล  จะมาศึกษาดูงานระบบสาธารณสุข จังหวัดลำพูน ประเด็นหลัก 
คือ งาน NCD และการป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย โดยมีรายละเอียดตามกำหนดการ ตามเอกสาร
ประกอบการประชุม ของกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด 

 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

เรื่องที่ 3 ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 
จะมีการนำเสนอผลงานการคัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับชาติ ประจำปี 2565 ซึ่งจังหวัดลำพูน มีนายจำรัส คำใจ 
อสม.อำเภอบ้านธิ ซึ่งได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนระดับภาคเหนือ นำเสนอผลการดำเนินงานเพ่ือคัดเลือกเป็น อสม.
ดีเด่น ระดับชาติ ประจำปี 2565 สาขาการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ จึงขอเชิญผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วม
ประชุมและเข้าไปให้กำลังใจในวันดังกล่าวด้วย  

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
   เรื่องที่  4 ในวันที่  11 กุมภาพันธ์ 2565 จังหวัดลำพูน จะมีการเปิดโรงเรียน
เบาหวานวิทยา ที่อำเภอบ้านธิ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน และในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 
ทีอ่ำเภอแมท่า  
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
   เรื่องที่  4 ในวันที่  15 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน           
ได้เชิญวิทยากรจากอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา มาร่วมถอดบทเรียน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ 
ทักษะ และกระบวนการทำงานโรงเรียนเบาหวานวิทยา ขอเชิญผู้บริหารทุกหน่วยบริการจังหวัดลำพูน เข้าร่วม
ประชุม และมอบให้กลุ่มควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ ทำหนังสือแจ้งเชิญประชุม  
 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

   เรื่องท่ี 6 เรื่องแจ้งจากการประชุมประเด็นสำคัญการประชุมกรมการจังหวัด ครั้งที่ 
1/2565 เมื่อวันที่ วันที่ 31 มกราคม 2565 

ประธาน มอบให้นางบุษบา  อนุศักดิ์  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูนด้านยุทธศาสตร์             
แจ้งประเด็นสำคัญจากการประชุมกรมการจังหวัด  
   เรื่องที่ 1 การย้ายสถานที่ปฏิบัติราชการ ไปยัง ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน (แห่งใหม่)
ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ช่วงบ่ายจะเคลื่อนขบวนจากศาลากลางแห่งเก่า ไปศาลากลางแห่งใหม่ และใน



4 

 

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ทำบุญ เพ่ือเป็นศิริมงคล โดยมีพระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เจ้าอาวาส
วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร เป็นองค์ประธาน 
   เรื่องที่  2 สถานการณ์ COVID-19 เน้นย้ำ ให้บุคลากรที่ยังไม่ได้ booster เข็ม 3   
เข้ารับการฉีดวัคซีนมีความจำเป็นอย่างยิ่งท่ีส่วนราชการ ต้องมีมาตรการในการตรวจ ATK ของบุคลากร  
   เรื่องที่ 3 เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ของส่วนราชการทุกแห่ง ให้เป็นไปตาม
เป้าหมาย  
   เรื่องท่ี 4 แจ้งเลื่อนขึ้นระบบ New GFMIS Thai จากวันที่ 4 มกราคม 2564ออกไป   

เรื่องท่ี 5 ประชาสัมพันธ์ ผ้าลายพระราชทาน "ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา" 
เรื่องท่ี 6  ประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว อำเภอบ้านธิ  จังหวัดลำพูน 

เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายใต้ชื่องาน 
"อุ่นไอรักบ้านธิ" ระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2565 ณ ลานหน้าอุโบสถ (บ้านแพะต้นมื่น) 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

เรื่องแจ้งจากการสรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 1 ครั้งที่ 
1/2565 เม่ือวันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 13.00 16.30 น. ณ ห้องประชุมอาคาร 100 ปี        
การสาธารณสุขไทย โรงพยาบาลลำพูน โดยนางสุวิมล ทิพย์ชมภู  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 

เรื่องที่ 1 แจ้ง (ร่าง) หลักเกณฑ์การย้ายสับเปลี่ยนผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน 
และสาธารณสุขอำเภอ  จากการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล เขตสุขภาพที่ 1       
ในวันที่ 20 มกราคม 2565 รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม ทั้งนี้  ประเด็นการพิจารณา
หลักเกณฑ์การย้ายสับเปลี่ยนผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน และสาธารณสุขอำเภอ มีความสำคัญ จึงขอเรียน
เชิญผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน และสาธารณสุขอำเภอ ทุกท่าน ร่วมประชุมหารือ หลังจากเสร็จสิ้นการ
ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล เพ่ือนำข้อสรุปจากการประชุม นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
เขตสุขภาพท่ี 1 ต่อไป 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

เรื่องที่ 2  การติดตามรายงานผลการดำเนินงานงบลงทุนทุกแหล่งงบประมาณและ
งบประมาณตามพรก.เงินกู้โควิด ปี พ.ศ. 2564 จังหวัดลำพูน มีรายการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ ดังนี้ 

1) งบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีรายการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ ได้แก่ 
อาคารพักแพทย์ 10 ครอบครัว ของรพ.ป่าซาง และ รพ.ลี้  อยู่ระหว่างก่อสร้าง 

2) งบเงินกู้เพ่ือแก้ปัญหาเยียวยาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จังหวัดลำพูน มีรายการที่อยู่ระหว่างการ
ดำเนินการ ดังนี้  

- รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ของรพ.ป่าซาง,ทุ่งหัวช้าง,บ้านโฮ่ง 

- รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นสูง ( มาตรฐานความปลอดภัย 10 G ) 
ของรพ.แมท่า 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
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 เรื่องที่  4 การดำเนินการเงินพัฒนาสุขภาพเขตสุขภาพที่  1  พิจารณาเพ่ือขอ
สนับสนุนเงินบำรุงแต่ละจังหวัด เพ่ือดำเนินการเงินพัฒนาสุขภาพเขตสุขภาพที่ 1 โดยใช้ยอดเงินประกันรายรับ
ขั้นตำ่ของ Basic payment ปี 2565 (อัตราส่วนร้อยละ 2) และการคืนเงินกันในไตรมาส 4 ตามสัดส่วนเงินกัน
ที่เหลือ ตามสถานะและความเสี่ยงทางด้านการเงิน โดยให้จังหวัดบริหารจัดการในพ้ืนที่ และรวบรวมยอดเงินส่ง
ให้สำนักงานเขตสุขภาพที่ 1 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

เรื่องที่ 5  การจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ สรุปผลการจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ 
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563 จำนวน 69 อัตรา ของเขตสุขภาพที่ 1 โดยกพ.อนุมัติ    
เพ่ือคัดเลือกบรรจุ อาศัยเกณฑ์ของสป.และมติคณะทำงานบริหารทรัพยากรบุคคลในที่ประชุมฯ จังหวัดลำพูน 
ได้รับจัดสรร ดังนี้  

• พยาบาลวิชาชีพ 1 ตำแหน่ง 
• เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 2 ตำแหน่ง 
ในตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข และเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์    

ซึ่งสถาบันการผลิตได้ยกเลิกหลักสูตรและไม่มีการจ้างเพ่ิมเติมในระบบและ สป.ไม่ให้คืนตำแหน่ง  โดยให้นำ     
ตำแหน่งวางไว้ในส่วนราชการตามที่คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลของเขตฯ พิจารณาจัดสรร  เงื่อนไข
เป็นวุฒิคัดเลือกก่อน ถ้าไม่มีให้เปลี่ยนเงื่อนไขในการรับย้ายรับโอนแทน 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

เรื่องที่ 6  หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำคำขอจัดตั้งและปรับระดับหน่วยบริการ
สุขภาพ เขตสุขภาพที่1 ประจำปี พ.ศ. 2565 กองบริหารการสาธารณสุข (กบรส.) ได้มีการกำหนด (ร่าง) 
หลักเกณฑ์และแนวทางแนวทางการจัดทำขอจัดตั้งและปรับระดับหน่วยบริการสุขภาพ และเขตสุขภาพที่ 1 
กำหนดให้มีการเสนอแผนการปรับระดับศักยภาพโรงพยาบาล ในระยะ 5 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ 2565 – 
2569 ทั้งนี้ มีโรงพยาบาลเวียงหนองล่อง ขอปรับโรงพยาบาลระดับ F2 ขอปรับระดับเป็นโรงพยาบาลระดับ 
M2 และขอขยายเตียงเพ่ิมจาก 10 เตียง เป็น 20 เตียง ในปีงบประมาณ 2568 และโรงพยาบาลลี้ ได้เสนอ
แผนการปรับระดับจากเดิม เป็นโรงพยาบาลระดับ F2 ขอปรับระดับเป็นโรงพยาบาลระดับ M2 ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 11 ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564  ฝ่ายเลขา
ฯ ได้นำขึ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์ www.lamphunhealth.go.th เรียบร้อยแล้ว  เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565 
 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 11 ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564           
 
ระเบียบวาระท่ี 3    เรื่องสืบเนื่อง/ติดตามจากการประชุมครั้งที่แล้ว     
   เรื่องที่ 1 ความคืบหน้าการดำเนินการโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย 
จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2565  
 

http://www.lamphunhealth.go.th/
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หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ แจ้งความคืบหน้าการดำเนินการโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การฆ่าตัวตาย จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งได้เป็นวาระสำคัญของจังหวัดลำพูน ตั้งแต่
ปีงบประมาณ 2564 และได้มีการขับเคลื่อนของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ตำบล และ
หมู่บ้าน (พชอ./พชต./พชม.) โดยใช้เครื่องมือ 4 Pillars  สี่เสา เราไม่ทิ้งกัน ของจังหวัดลำพูน สรุปข้อมูลรายงาน
การเฝ้าระวังการทำร้ายตนเองของจังหวัดลำพูน  ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนมกราคม 2565  พบว่ามี
ผู้เสียชีวิต จำนวน  5 ราย ( อ.เมือง 2 ราย , ป่าซาง 2 ราย, บ้านโฮ่ง 1 ราย) และเป็นการฆ่าตัวตายโดยการ
แขวนคอตาย จำนวน 4 ราย  สรุปจำนวนผู้เสียชีวิตสะสม ระหว่างเดือนตุลาคม ถึงเดือนมกราคม 2565         
มีจำนวน 17 ราย และทางกรมสุขภาพจิต ได้ขานรับนโยบาย 1 เสาเราไม่ทิ้งกัน สู่จังหวัดต้นแบบของการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย  โดยให้จังหวัดลำพูน มีการยกระดับและขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย  
 

แนวทางการช่วยเหลือเด็กและเยาวชน กลุ่มเปราะบางที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายในสถานศึกษา  ดังนี้  
1 ค้นหาข้อมูลเด็กวัยเรียนที่มีปัญหาทั้งหมด  
2.จัดตั้ง Friend Conner (ความรู้ทางสุขภาพจิตเบื้องต้น  สื่อสาร และให้คำปรึกษา) Web Board / 

post กระทู้ทาง Internet/Line/Facebook เขียนใส่กล่อง (O & A) /ตู้รับคำปรึกษา/บริการให้คำปรึกษา /
เยาวชนเพื่อนใจ/เพื่อนช่วยเพ่ือน    

3. คณะกรรมการนักเรียน /ชมรมต่าง ๆ เป็นต้น 
แนวทางการช่วยเหลือ กลุ่มเปราะบางทางเศรษฐกิจ ที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย โดยให้มีการจัดตั้งศูนย์ให้

คำปรึกษาในชุมชน 
ยกระดับเสา 2 :Radar+  

สร้างภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานสุขภาพจิตระดับตำบล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้จัดตั้งเครือข่าย
พระสงฆ์/พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด (อสว.) 

ขอให้ทุกอำเภอดำเนินการขับเคลื่อนคัดกรองมาตรการในกลุ่มรายได้น้อย  ปัญหาสุขภาพ  การคัดกรอง 
และเฝ้าระวัง กลุ่มเปราะบางที่กลุ่มเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย ในชุมชน ปี 2565 ผ่านกลไกระบบสุขภาพอำเภอ      
( พชอ./ พชต./ พชม.) และแนวคิด 4 Pillars เราไม่ทิ้งกัน ของจังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ 2565 ตาม
กลุ่มเป้าหมาย 3,195 คน ผ่านกลไกระบบสุขภาพอำเภออย่างครอบคลุม และกรมสุขภาพจิตและจังหวัดลำพูน 
ได้มีการยกระดับศูนย์เพ่ือนใจในสถานศึกษา สถานประกอบการ รวมถึงในชุมชน 
 

ประธาน    ขอให้พ้ืนที่ทุกอำเภอ นำเครื่องมือ 4 Pillar 4 เสา เราไม่ทิ้งกัน ซี่งขณะนี้ 
ปัญหาที่พบคือ  กลุ่มนักเรียน เป็นกลุ่มเปราะบางที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้ให้ความห่วงใยมาก ได้มอบ
นโยบายให้กับหน่วยงานด้านการศึกษา ร่วมกับหน่วยงานด้านสาธารณสุข ในการออกแบบการใช้เครื่องมือ 4 
Pillar 4 เสา เราไม่ทิ้งกัน ประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา เพ่ือจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้ยังมี 
setting ของสถานประกอบการ และ setting ชุมชน   
 

ศูนย์สุขภาพจิต เชียงใหม่  ขอชื่นชม ทีมงานสสจ.ลำพูน และหน่วยบริการจังหวัดลำพูน ที่ได้มี
การดำเนินงาน 4 Pillar 4 เสา ส่วนในโรงเรียน เด็กนักเรียนมีภาวะเปราะบางทางจิตใจจำนวนมาก ขอให้
จังหวัดเร่งดำเนินการในกลุ่มเปราะบางในโรงเรียนด้วย 
 

ผชชว.2  ให้ข้อเสนอแนะว่า การรายงานข้อมูลการดำเนินงานป้องกันแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย 
ในที่ประชุมกวป. นั้น นอกจากการรายงานสถานการณ์แล้ว สิ่งหนึ่งที่ควรนำมารายงานด้วยว่า ในแต่ละอำเภอได้
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มีการดำเนินงานที่เป็นสิ่งดีๆ อย่างไรบ้าง ของทั้ง 4 เสา เช่น การจัดตั้งกองทุน 0 บาท เป็นต้น เพ่ือให้เห็นภาพ
การดำเนินงานรทำงานทั้ง 4 เสามีความความชัดเจน  
 
มติที่ประชุม   รับทราบ   
 
ระเบียบวาระท่ี 4       เรื่องแจ้งเพื่อทราบของ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน /รองนายแพทย์

สาธารณสุขจังหวัดลำพูน ด้านเวชกรรม /รก.นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ     
ด้านส่งเสริมพัฒนา / ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน /นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
ด้านบริการทางวิชาการ /เภสัชกรเชี่ยวชาญด้านสาธารณสุข /ผู้ช่วยนายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัด /ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน  /ผู้อำนวยการศูนย์
สุขภาพจิต/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง /ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกัน
ควบคุมโรคที่ 1 /ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล /ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลลำพูนใกล้หมอ /ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน /ผู้อำนวยการ
กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน/ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ /หน่วยงานอ่ืนๆ 

 

4.1.1  นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน    
เรื่องที่ 1 ได้รับข้อมูลจากเขตสุขภาพเรื่องการจัดสรรวัคซีน ว่าระหว่างวันที่ 

7 - 13 กุมภาพันธ์ 2565 นี้  กรมควบคุมโรคได้รับจัดสรรวัคซีน Pfizer เพียง 190,000 Dose จังหวัดลำพูน
ขอรับการจัดสรรไป 15,000 Dose หากได้รับจัดสรรจากกรมควบคุมโรคน้อย ผลกระทบที่ตามมาคือการฉีด
วัคซีน Pfizer เข็ม 3 รวมถึงปัจจุบันจังหวัดมีวัคซีน Pfizer ที่จะหมดอายุในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 และ วันที่ 
9 กุมภาพันธ์ 2565 ขอความร่วมมือให้ทุกพ้ืนที่บริหารวัคซีนในระหว่างที่ได้รับจัดสรรมาน้อย และวัคซีนอีก
ส่วนใกล้หมดอายุ ส่วนวัคซีน Pfizer เด็กอายุ 5 - 11 ปี จังหวัดได้รับจัดสรรวัคซีนแล้ว 
 
ประธาน  หารือที่ประชุมเรื่องวัคซีน วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ที่จะหมดอายุ ว่าจะร่วมมือกันดำเนินการ
อย่างไร 

 
ภช.ยุพิน นำปูนศักดิ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า วัคซีน  Pfizer ที่จะหมดอายุในวันที่  3 กุมภาพันธ์ 2565 มี
ประมาณ 210 โดส 
 
ผอ.รพ.ลำพูน  เสนอความคิดเห็นว่า ควรจะมีการฉีดวัคซีนในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ใน
เขตอำเภอเมืองโรงพยาบาลลำพูน จะส่งทีมไปช่วยในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และให้มีการจัดสรรวัคซีน    
Pfizer ที่เหลือให้ทุกอำเภอตามกลุ่มเป้าหมาย ที่ต้องได้รับวัคซีนเข็ม 3  
 
สสอ.เมืองลำพูน  เสนอให้มีการสอบถามในนิคมอุตสาหกรรมว่า มีตู้เย็นที่สามารถจัดเก็บวัคซีนได้หรือไม่ 
รวมถึงเขตควรจะมตีู้เย็นที่สามารถจัดเก็บวัคซีน เพ่ือให้สามารถเก็บวัคซีนได้นานขึ้น  
 
ผอ.รพ.ป่าซาง  เสนอความคิดเห็นว่าควรกำหนดมาตรการการเร่งรัดการฉีดวัคซีนเชิงรุก เช่น ในสถาน
ประกอบการ ในนิคมอุตสาหกรรม 
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ผอ.รพ.ลำพูน  หารือที่ประชุมว่าในประเด็น Find For Three ควรจะมีการส่งรายชื่อผู้ที่ต้องได้รับ
วัคซีนเข็ม 3 ให้อำเภอ เนื่องจากที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุขได้มีการเปลี่ยนสูตรการฉีดวัคซีน อาจจะทำให้
ประชาชนบางส่วนไม่ทราบว่าครบกำหนดที่ต้องฉีดวัคซีนเข็ม 3 แล้ว 
 
ประธาน   ขอความร่วมมือให้ทุกอำเภอร่วมกันดำเนินงาน เร่งรัดการฉีดวัคซีน Pfizer ภายใน
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อในช่วงบ่ายวันนี้ จะนำประเด็นนี้หารือในที่
ประชุม เพ่ือให้หน่วยงานระดับอำเภอร่วมกันดำเนินงาน  และขอให้กระจายวัคซีน Pfizer ให้ทุกอำเภอในช่วง
บ่ายวันนี้ให้หมด 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

4.1.2  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูนด้านเวชกรรม     
    เรื่องที่ 1 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นวันแรกของ 30 บาทรักษาทุกที่ 
เป็นสิ่งที่สำนักงานเขตสุขภาพที่ 1 ได้ให้ความสำคัญ และประกาศเป็นนโยบาย ซึ่งจะดำเนินการในกลุ่มการเข้า
รับบริการแบบผู้ป่วยนอก กรณ๊เหตุสมควร  (OP Anywhere)  

กรณีที่ 1 ในจังหวัด รพศ./รพท. และ รพ.ที่มีศักยภาพเทียบเท่า จ่ายตาม Fee Schedule 
และ Fee for service with point system ส่วนหน่วนบริการระดับปฐมภูมิ/รพช. การรับค่าใช้จ่ายและอัตรา
จ่ายเป็นไปตามข้อตกลงในจังหวัด โดยจังหวัดลำพูน กำหนดให้จ่ายตามจริง หากมีแพทย์อยู่ 5วัน ต่อสัปดาห์ 
จ่ายตามจริง แต่ไม่เกิน 400บาท ต่อครั้ง  ถ้ามีแพทย์อยู่ไม่ครบ 5 วันต่อสัปดาห์ จ่ายตามจริง แต่ไม่เกิน 200
บาทต่อครั้ง  หากส่วนกรณีที่เป็นการรับบริการในรพ.สต  รพ.สต กำหนดให้จ่ายตามจริง แต่ไม่เกิน 30 บาทต่อ
ครั้ง และส่งข้อมูลให้ รพช และ สสจ ทุกเดือน จากเดือน กุมภาพันธ์ ถึงเดือนกันยายน 2565  ใช้เงินกันระดับ
จังหวัด  2 ล้านบาท เฉลี่ยเดือนละ 250,000 บาท จำนวน 8 เดือน  

กรณีที่ 2 ข้ามจังหวัด ภายในเขต หน่วยบริการระดับปฐมภูมิที่ ไม่มี แพทย์ปฏิบัติงานประจำ 
หรือ แพทย์ปฏิบัติงานประจำไม่ครบ 5 วัน/สัปดาห์ : จ่ายตามจริง ไม่เกิน 70 บาท/ครั้ง แต่บริการทันตกรรม
จ่ายตามรายการที่กำหนด  กรณีข้ามเขตกรณีพ้ืนที่รอยต่อ หน่วยบริการอ่ืนนอกเครือข่าย ที่มีแพทย์ปฏิบัติงาน
ประจำ 5 วัน/สัปดาห์ : จ่ายตาม Fee schedule และ Fee for service point system with global budget  
 
ผอ.รพ.ลำพูน   ควรกำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การจ่ายเงินชดเชยกรณีในจังหวัด ให้เกิด
ความชัดเจน เห็นว่าการจ่ายเงินชดเชยระหว่าง รพ.สต. 30 บาท น้อยไป ไม่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง ซึ่งขณะนี้
เขตมีเงินกันกองกลางระดับเขต ที่ยังไม่ได้มีข้อกำหนดว่าจะบริหารจัดการอย่างไร จังหวัดอาจจะขอใช้เงินกัน
ระดับเขตได้ อีกท้ังประเด็น ยังขาดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินชดเชย กรณีระหว่างรพช.ไปรพช. ในจังหวัด  ควรจะมี
การแต่งตั้งคณะทำงาน เพ่ือร่าง หลักเกณฑ์ และนำมาให้ผู้บริหารพิจารณาอีกครั้ง  ซึ่งหัวใจสำคัญของการ
ดำเนินนโยบาบ 30 บาท รักษาทุกที  คือ ต้องทำความเข้าใจหน้างานเรื่องหนังสือส่งตัว และศูนย์ประกัน ของ
ทุกโรงพยาบาลต้องเก็บข้อมูล ส่วนการจ่ายชดเชยอย่างไรนั้น  ควรจะการแต่งตั้งคณะทำงาน  เพ่ือร่วมกัน
กำหนดหลักเกณฑ์ และเสนอให้ผู้บริหารระดับจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบอีกครั้ง   
 
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมว่า หลักเกณฑ์การจ่ายเงินชดเชย กรณีที่ข้ามจังหวัด 
ภายในเขต จะใช้หลักเกณฑ์การจ่ายเงินตามท่ีเขตกำหนด ส่วนกรณีการจ่ายกรณีที่ 1 ในจังหวัด กลุ่มงานประกัน
สุขภาพ ได้มีการประชุม CFO ในวันที่ 14 มกราคม 2565 ซึ่งมีหัวหน้ากลุ่มงานประกัน ของทุกโรงพยาบาลเข้า
ร่วม และในวันที่ 28 มกราคม 2565 ได้มีการประชุมเพ่ือเชื่อมต่อระบบ NAN API ซึ่งทุกโรงพยาบาล สามารถ
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เชื่อมระบบได้ทุกแห่ง  ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การจ่ายเงินชดเชยระหว่างหน่วยบริการในจังหวัด จะกำหนดประชุมอีก
ครั้ง ไม่เกินวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565  
 
ประธาน   มอบให้กลุ่มงานประกันตรวจสอบข้อมูลกับสปสช.อีกครั้ง   
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

 

4.1.3  รก.นวก.สาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา    
 เรื่องที่ 1 แจ้งการเปลี่ยนแลงกำหนดการออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระ

ศรีนครินทราบรมราชชนนี พอ.สว จังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 จากวันที่ 
17 กุมภาพันธ์ 2565 เปลี่ยนเป็นวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ณ อบต.น้ำดิบ บ้านน้ำดิบหลวง หมู่ที่ 7 ตำบล
น้ำดิบ อำเภอป่าซาง เนื่องจากตรงกับวันที่ทางจังหวัดจะจัดพิธีทำบุญศาลากลางจังหวัดลำพูนใหม่ 

           เรื่องที่ 2 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ  
กำหนดจะจัดการประชุมเพ่ือคัดเลือกตัวแทนคณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิ ตำแหน่งผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนตำบลระดับจังหวัด มีผู้สมัคร 5 คน คัดเลือก 1 คน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน เป็น
ประธานในการคัดเลือก 

 เรื่องที่ 3 การเรียกเก็บค่าห้องพิเศษและค่าอาหารพิเศษ สำหรับอสม.กรณี
เข้าพักรับการรักษาในโรงพยาบาล เพ่ือเป็นสวัสดิการให้แก่ อสม. ขอให้มีการยกเว้นค่าห้องพิเศษและค่าอาหาร
พิเศษ ซึ่งได้มีหนังสือสั่งการจาก รมต.กระทรวงสาธารณสุข  จังหวัดจึงขอความอนุเคราะห์จากผู้บริหาร
โรงพยาบาลทุกแห่งพิจารณา 

ประธาน   ขอให้ทำความเข้าใจกับการจ่ายส่วนเกิน ซึ่งสิทธิของข้าราชการยังต้องจ่ายส่วนเกิน 
ขอให้มีการอธิบายให้อสม. ให้ชัดเจน 
 
มติที่ประชุม   รับทราบ               

 เรื่องที่ 4  ถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และสถานีอนามัย
เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี  ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 
ได้มีจัดประชุมผ่าน ระบบ Zoom ที่ผ่านมา เพ่ือหารูปแบบการพัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิของจังหวัดลำพูน 
กรณีในพ้ืนที่ทับซ้อน/ พ้ืนที่ที่มีการถ่ายโอน โดยมติที่ประชุมได้สรุปรูปแบบโมเดลของจังหวัดลำพูน คือ มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการสุขภาพระดับพ้ืนที่ (กสพ.) ในระดับจังหวัด เพ่ือบริหารจัดการ ส่งเสริม สนับสนุ น กำกับ
ดูแล และประเมินผล และแต่งตั้งคณะกรรมการสุขภาพพ้ืนที่ในระดับอำเภอ (กสพอ.) เพ่ือดำเนินการในระดับอำเภอ 
คู่ขนานไปกับการดำเนินงาน พชอ. และ Cup Board  ซึ่งรูปแบบการบริหารจัดการ (แบ่งเป็นระบบการ
ให้บริการ และระบบการบริหารจัดการ) โดยระบบการให้บริการของ รพ.สต . ที่ถ่ายโอนไป อบจ. ยังคง
เหมือนเดิม ส่วนการบริหารจัดการทรัพยากร(คน /เงิน / ของ) โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งได้แก่ (๑. ค่า 
Labor Cost  (เงินเดือน/ค่าตอบแทน ๒. ค่า Fixed Cost ๓. ค่าบริการสุขภาพ Fee Schedule ต่างๆ ๔. ค่า 
Refer มาโรงพยาบาล ๕.  ค่าบริการ Service ต่างๆ(fee for service) 

 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ 
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4.1.4  นวก.สาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านบริการทางวิชาการ  ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 

4.1.4  เภสัชกรเชี่ยวชาญด้านสาธารณสุข   ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 

4.2  เรื่องแจ้งจากโรงพยาบาลลำพูน     
           เรื่องที่ 1 แนวทางการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในกลุ่มเด็กอายุ 5-11 ปี มีการ
บริหารจัดการวัคซีนไฟเซอร์ (ฝาสีส้มสูตรสำหรับเด็ก) เป้าหมายจำนวน 1,320 ราย จะเริ่มฉีดในกลุ่มแรก
ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2565  
 
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ  ได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมต่อที่ประชุมเรื่องการบริหารจัดการวัคซีนไฟเซอร์ 
(ฝาสีส้มสูตรสำหรับเด็ก) ว่ากระทรวงได้กำหนดแนวทางการบริหารจัดการ ดังนี้ 

1.จะเริ่มฉีดในกลุ่มแรกระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2565 ฉีดในกลุ่มเด็กอายุ 5-11 ปี       
ที่มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค ซึ่งไม่สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนผ่านระบบสถานศึกษา และเข้ารับการรักษาเป็น
ประจำที่โรงพยาบาล โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1.1 ให้แต่งตั้งกุมารแพทย์ผู้รับผิดชอบในการพิจารณากลุ่มเป้าหมายเข้ารับวัคซีนให้
ชัดเจน โดยแจ้งรายชื่อผ่านคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพฯ ไปยังเลขานุการ
คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ 

1.2 ขอให้กุมารแพทย์ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมในการเข้ารับ 
วัคซีนของกลุ่มเป้าหมาย 

1.3 ขอให้ผอ.รพ กำกับติดตามการฉีดวัคซีนให้เป็นไปตามนโยบาย โดยจะส่งวัคซีน
ลอตนี้ให้ดำเนินการฉีดในสถานพยาบาลที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพฯ 
กำหนด พร้อมกำกับติดตามการฉีดวัคซีนให้เป็นไปตามนโยบาย 
 

ผชชว.2  ในกลุ่มเด็กที่มีโรคร่วม ได้มีการส่งข้อมูลให้ทุกพ้ืนที่แล้ว 
 

ผชชว.1  ได้มีการหารือกันแล้ว เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 กับนพ.กรินทร์ ภักดี นายแพทย์
ชำนาญการพิเศษด้านเวชกรรมกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลลำพูน ในกรณีที่นำเด็กที่เป็นโรคร่วมมาฉีดวัคซีน 
จะต้องมีการปรึกษาหารือ ที่รพ.ลำพูน 
 

ประธาน   การแต่งตั้งกุมารแพทย์ เป็นผู้ พิจารณาความเหมาะสมในการเข้ารับวัคซีนของ
กลุ่มเป้าหมาย จะสามารถแต่งตั้งกุมารแพทย์จากโรงพยาบาลเอกชนร่วมดำเนินการด้วยได้หรือไม่ หากสามารถ
ดำเนินการได้ เห็นควรจะมีการแต่งตั้งไว้เลย เพ่ือรองรับการดำเนินการในระยะต่อไป  
 
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ  ให้ข้อมูลว่าการแต่งตั้งกุมารแพทย์เป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมใน
การเข้ารับวัคซีนของกลุ่มเป้าหมาย ต้องแจ้งรายชื่อผ่านคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ไปยังเลขานุการ
คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ  ทั้งนี้ จะนำประเด็นนี้หารือในที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดในช่วง
บ่ายวันนี้  

 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
    



11 

 

4.3  เรื่องแจ้งของโรงพยาบาลชุมชน     
       โรงพยาบาลลี้ 
       เรื่องท่ี 1 แจ้งประชาสัมพันธ์รพ.ลี้ จะจัดกิจกรรมปั่นฟินๆ ในวันอาทิตย์ที่ 13  

มีนาคม 2565 จึงขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน โดยมีนายอำเภอลี้ เป็นประธานเปิดพิธี 
 

ผอ.รพ.ลำพูน  ขอให้ดูสถานการณ์หมอกควันในพ้ืนที่ด้วย 
 

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    ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 

4.10  เรื่องของเทศบาลเมืองลำพูน    ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 

4.11  เรื่องของสาธารณสุขอำเภอ    ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 

4.12  เรื่องของกลุ่มงานต่างๆ  
   

             4.12.1  กลุ่มงานบริหารทั่วไป         ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 

         4.12.2  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข   
    เรื่องที่ 1 แจ้งกำหนดการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 

1 ประจำปีงบประมาณ 2565 เขตสุขภาพที่ 1 กำหนดการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖5 (Update 27 ม.ค.2565) เขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดลำพูน ในวันที่ 9 มีนาคม 2565 
(กำหนด 7 – 11 มีนาคม 2565) รายละเอียดตามกำหนดการ ดังนี้ 
วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 
08.30 – 12.00 น.  – คณะตรวจราชการเข้าร่วมประชุมและรับฟังการเสนอผลการดำเนินงานตาม 
                                  ประเด็นสำคัญการตรวจราชการ 3 ด้าน 10 ประเด็น และ 2 เรื่องสำคัญระดับ   

   จังหวัด ณ ห้องประชุมดอกป๊าน ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 
1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน นำเสนอ 
  - ผลการดำเนินงานตามประเด็นสำคัญในภาพรวมของจังหวัดตามประเด็นการตรวจ 
    ราชการ 3 ด้าน 10 ประเด็น และ 2 เรื่องสำคัญ ระดับจังหวัด 
    (นพ.สุริยพงณช์ สุริยะพงฑากุล ผชชว.) (30 นาที) 
2. โรงพยาบาลลำพูน นำเสนอ 
  - ผลการดำเนินงานตามประเด็นตรวจราชการที่เก่ียวข้องและแผนการพัฒนาระบบ 
    บริการ (Service Plan) ที่มีการ Cascade ระหว่างโรงพยาบาลแม่ข่าย 
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    กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (นพ.สุธิต คุณประดิษฐ์) (20 นาที) 
- การบริหารจัดการ COVID-19 (นพ.นิมิตร อินปั๋นแก้ว) (20 นาที) 
3. ผู้ตรวจราชการ และคณะให้ข้อเสนอแนะ 

12.00 – 13.00 น    - รับประทานอาหารกลางวัน 
13.30 – 16.30 น   - รองแพทย์/ผชชว. จังหวัดที่ตรวจราชการไขว้ รับฟังผลการนิเทศจากผู้นิเทศการ  
                ตรวจราชการ  
ทีมตรวจราชการลงพื้นที่ 
13.30 – 16.30 น   - คณะตรวจราชการและนิเทศงานเดินทางไปตรวจเยี่ยมสถานบริการ ในจังหวัด     
     จำนวน 1 แห่ง แจ้งรายชื่อหน่วยงานที่จะไปในภาคเช้า ของวันที่ 9 มีนาคม 2565 

 (หน่วยงานที่ระบุจากผู้ตรวจราชการ ไม่มีการนำเสนอด้วย Power point ไม่ต้องม ี   
 พิธีการต้อนรับ ตรวจราชการด้วยความเรียบง่าย)  

 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

        4.12.3  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ       
  เรื่องท่ี 1 ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามตัวชี้วัด OKR :  

เด็กเตีย้ จังหวัดลำพูน ขอให้ทุกหน่วยงานดำเนินการใช้น้ำยาเสริมธาตุเหล็ก ในเด็กกลุ่มเป้าหมาย 
     เรื่องท่ี 2 ชุดตรวจ ATK ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้จัด
ชื้อชุดตรวจ ATK และจะมีการกระจายให้แกห่น่วยงานรพ.สต ของจังหวัดลำพูน จึงขอให้ทุกอำเภอจัดทำรายงาน
การเบิก-จ่าย และทะเบียนรายชื่อผู้มารับบริการไว้ด้วย 
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

        4.12.4  กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ  
                          เรื่องที่1 สรุปสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 และการติดตาม

ความก้าวหน้าวัคซีนโรคติดเชื้อ COVID-19 จังหวัดลำพูน ข้อมูล ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 พบว่ามีผู้ติดเชื้อ 
COVID-19 มีผู้ป่วยติดเชื้อในจังหวัด จำนวน 5,549 ราย มีผู้ป่วยที่รับมาจากพ้ืนที่เสี่ยงต่างจังหวัด และมีผู้ป่วย
โครงการรับคนลำพูนกลับบ้าน จำนวน 1,385 ราย เสียชีวิต จำนวน 39 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.88 รวมมี
ผู้ป่วยสะสม จำนวน 6,934 ราย และมีผู้ติดเชื้อของเดือนมกราคม 2565 จำนวน 144 ราย (ในจังหวัด 
จำนวน 126 ราย นำเข้าต่างจังหวัด จำนวน 18 ราย เสียชีวิต จำนวน 1 ราย) พ้ืนที่ได้ดำเนินการตามมาตร
การณ์ปลอดภัยป้องกันโรค COVID-19 รองรับสุขภาพวิถี และจังหวัดลำพูนได้ดำเนินการฉีดวัคซีนให้ประชากร
สะสมทั้ง 3 เข็ม รวมทั้งหมด 764,701 โดส คิดเป็นร้อยละ 81.21 ขอให้เร่งรัดฉีดวัคซีนตามนโยบาย  
 

มติที่ประชุม             รับทราบ 
 

       4.12.5  กลุ่มวิชาชีพกฎหมาย    ไม่มีเรื่องแจ้ง 
         
       4.12.6  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ                        ไม่มีเรื่องแจ้ง 
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       4.12.7  กลุ่มงานประกันสุขภาพ     
          เรื่องที่ 1 ถอดบทเรียน ความเสียหายที่เข้าหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน

ช่วยเหลือ เบื้องต้นตามมาตรา 41 จังหวัดลำพูน มีการถอดบทเรียน ขอให้มีการทบทวนตรวจเบาหวานเพ่ิมใน
หญิงตั้งครรภ์ เนื่องจากมารดาเป็นผู้มีภาวะน้ำตาลในเลือดสูง  

คณะอนุกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ความเสียหายที่เกิดขึ้น เป็นความเสียหายที่ ในระยะฝาก
ครรภ์ไตรมาสสุดท้าย ไม่ได้รับการตรวจระดับน้ำตาลในปัสสาวะอย่างต่อเนื่อง จึงอาจส่งผลให้แม่ไม่ได้รับการ
ประเมินความเสี่ยงในการเกิดเบาหวานในระยะตั้งครรภ์ ซึ่งอาจส่งผลสุขภาพเด็ก ทำให้เด็กตัวโต พิการ หรือทำ
ให้เด็กตายในระยะปริกำเนิดได้ ส่วนในประเด็นการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะของแม่ ได้รับการวินิจฉัยและรักษา
ตามแนวทางการรักษาที่เหมาะสมแล้ว ผลการได้รับยาปฏิชีวนะ ภาวะไข้ลดลง จึงพิจารณาว่าความเสีย หาย
ดังกล่าว เข้าเกณฑ์ ประเภท 1 ระดับความรุนแรง ทำให้ เสียชีวิต เป็นความเสียหายสัมพันธ์กับการ
รักษาพยาบาล และสัมพันธ์กับโรคที่เจ็บป่วย ได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นตามข้อบังคับของคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณี
ผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2555 ได้ข้อสรุปเข้าเกณฑ์ที่จะได้รับเงินช่วยเหลือ จำนวน
เงิน 360,000 บาท (สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน) และมีข้อเสนอให้ มีการทบทวนมาตรฐานการเฝ้าระวังภาวะ
เบาหวานในระยะตั้งครรภ์โดยนำเสนอในการประชุม กวป. เพ่ือรายงานให้คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ สาขาสูติกรรม  แม่และเด็กระดับจังหวัด มีการทบทวนในกรณีที่เกิดขึ้นดังกล่าว 
 

ประธาน   ขอให้วางรูปแบบเพ่ือป้องกันความเสี่ยงของห้องคลอดในรพช. เนื่องแพทย์ของ
โรงพยาบาลชุมชนไม่ได้สูติแพทย์ ให้นำประเด็นนี้หารือในคณะกรรมการ MCH Board  
 

มติที่ประชุม             รับทราบ  
 

       4.12.8  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ     ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 

       4.12.9  กลุ่มงานทันตสาธารณสุข       
  เรื่ อ งที่  1  แจ้ งแผนป ฏิ บั ติ งาน หน่ วยทั น ตกรรม เคลื่ อนที่                 

เพ่ือประชาชนด้อยโอกาสในเขตท้องถิ่นทุรกันดาร ปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 6 ณ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 
ในระหว่างวันที่ 14-17 กุมภาพันธ์ 2565 ซ่ึงได้ทำหนังสือแจ้งให้พ้ืนที่ทราบแล้ว รายละเอียดตามแผน ดังนี้ 
วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 
  จุดที่ 1 : รร.ป่าเลาสาขาผาด่าน    จำนวนผู้มารับบริการ : 70 คน 

 จุดที่ 2 : รร.ป่าเลาสาขาบ้านแม่สะแงะ   จำนวนผู้มารับบริการ : 70 คน 
 จุดที่ 2 : รร.ป่าเลาสาขาบ้านแม่สะแงะ   จำนวนผู้มารับบริการ : 60 คน 

วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565   จุดออกหน่วย : รร.บ้านป่าเลา   จำนวนผู้มารับบริการ : 200 คน 

วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 
จุดที่ 1 : รร.ปงแม่ลอบสาขาบ้านห้วยเหี๊ยะ    จำนวนผู้มารับบริการ : 70 คน 
จุดที่ 2 : รร. ปงแม่ลอบสาขาบ้านห้วยฮ่อม    จำนวนผู้มารับบริการ : 70 คน 
จุดที่ 3 : ศศช.บ้านขุนก๋อง      จำนวนผู้มารับบริการ : 70 คน 

 

วันพฤหัสที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565  จุดออกหน่วย : รร.บ้านปงแม่ลอบ   จำนวนผู้มารับบริการ : 200 คน 



14 

 

ประธาน   สอบถามสถานการณ์ฟันผุในเด็กปฐมวัย และฝากให้นำมาตรการแปรงฟันแห้ง 
ขับเคลื่อนต่อไป  
 

หน.กลุ่มงานทันตกรรม  ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมว่าได้มีการขับเคลื่อนและผลักดันการดำเนินงานแปรง
ฟันแบบแห้งในโรงเรียนแล้ว 
 

มติที่ประชุม      รับทราบ 

       4.12.10 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล      ไม่มีเรื่องแจ้ง 
       

       4.12.11 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย  ไม่มีเรื่องแจ้ง       
        

       4.12.12 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ        

    เรื่องที่ 1 ความก้าวหน้าการดำเนินงานโรงเรียนเบาหวานวิทยา 
จังหวัดลำพูน จะมีการจัดอบรมครู ก ให้ 8 โรงเรียนผ่านระบบ ZOOM ระหว่างเดือนเดือนมกราคม- กุมภาพันธ์ 
2565 ( 7 Module)  และมีแผนการดำเนินงานครั้งต่อไป ดังนี้ 
           1. เปิดโรงเรียนเบาหวานวิทยา สาขาอำเภอบ้านธิ ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 
           2. เปิดโรงเรียนเบาหวานวิทยา สาขาทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 
           3. จัดอบรมหลักสูตร การควบคุมโรคเบาหวานและ Mindfulnessในโรงเรียนเบาหวานวิทยา ปี 2565 
            - ในวันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565  MOU และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ ทักษะ และ
กระบวนการทำงานโรงเรียนบาหวานวิทยา โดยวิทยากร จากอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 
กลุ่มเป้าหมาย  

   - แพทย์คลินิก NCD รพ.ลำพูน/แพทย์คลินิก NCD รพช.ทุกแห่ง /แพทย์ SP ลำพูน /สสอ.หรือผู้แทน 
และผู้ใหญ่บ้าน แห่งละ 1 คน /ครู ก โรงเรียนละ 5 คน/สมัชชาสุขภาพ  
            - ในวันศุกร์ที่  11 มีนาคม 2565 หลักสูตร 4 steps 24 module โดยนพ.เจตน์  วังแจ่ม 
/Mindfulness  โดยพญ.มัลลิกา โมกขะสมิต 

4. เปิดโรงเรียนเบาหวานวิทยา สาขาอ่ืนๆ (อ.ที่เหลือ) เริ่มเปิดการสอนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป 
5. การสอนหลักสูตร 4 steps 24 module โดยนพ.เจตน์  วังแจ่ม ผ่านระบบZOOM แก่ครู ก ทุกสัปดาห์ 

จัดตั้ง สถานีสุขภาพ โดยชุมชน/หมู่บ้าน  โดยเตรียมอุปกรณ์ ดังนี้ 
1. เครื่องชั่ง นน. Body Composition 
2. เครื่องวัด ออกซิเจนปลายนิ้ว 
3. เครื่องตรวจคลื่นหัวใจ (AF) 
4. เครื่องวัดความดัน 
5. เครื่องเจาะน้ำตาลปลายนิ้ว (DTX) 
6. สายวัดรอบเอว รอบสะโพก 

การคัดกรองสุขภาพ เน้นชุมชนเป็นเจ้าของลงมือทำเอง 
 1. คัดกรองทุกคน ทุกหลังคาเรือน เดือนละ 1 ครั้ง 
 2. มีแกนนำผู้รับผิดชอบชัดเจน 
 3. แปลผล จะได้ประชาชนนอกกลุ่มโรงเรียนเบาหวาน กลุ่มปกติ /กลุ่มเสี่ยง /กลุ่มป่วย 
กิจกรรม 3 อ.  1. อ.อาหาร เช่น ลดแป้ง ลดโรค 
   2. อ.ออกกำลังกาย 
   3. อ.อารมณ์ เช่น เครือข่ายพระ อสว วิถีพุทธ 
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ประธาน   เพ่ือให้เกิดสถานีสุขภาพในชุมชน หมู่บ้าน รวมถึงให้เกิดความเป็นเจ้าของ การจัดตั้ง
โรงเรียนเบาหวานวิทยาจึงเป็นสถานที่ท่ีไม่ใช่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล แต่จะอาจจะเป็นศาลาในหมู่บ้าน  
 
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                                   

                                 
                                                                
         
                  
            
                


