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รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
ครั้งที ่4 /2565 

วันศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2565 
ณ ห้องประชุมดอกป๊าน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน  

รายช่ือผู้มาประชุม 
1. นายสุผล  ตติยนันทพร  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน 
2. นายสุริยพงณช์        สุริยะพงฑากุล             นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน 
3. นายนิมิตร  อินปั๋นแก้ว                  (แทน) 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. นายสุกิจ              สุขประเสริฐ  ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขด้านส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค 
10.นายเจตน์         วังแจ่ม   ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขด้านระบาดวิทยา 
11.นางสาวยุพิน  นำปูนศักดิ์  ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขด้านเภสัชกรรมชุมชน 
12.นายสันทัด     ทองพรรณ    (แทน) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านโฮ่ง 
13.นายเผ่าพงศ์  สุนทร   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลี้ 
14.นายสัจพจน์   เกตุวัฒนาธร  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง 
15.นางสาวมัลลิกา  โมกขะสมิต   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงหนองล่อง  
16.นายเทพฤทธิ์  พัฒนรังสรรค์  รก. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ทา 
17.นางอรทัย  ดวงอินทร์  (แทน) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านธิ 
18.ว่าที่ร้อยโทโฆษิต กัลยา   ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 
19.นางเทพนที  อุนจะนำ  (แทน) อำนวยการกองการแพทย์เทศบาลเมืองลำพูน 
20.นายรักษ์  ตนานุวัฒน์  (แทน) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน 
21.นายเนตร  พงษ์ตุ้ย   สาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูน 
22.นายโรม  ชนะเดช   สาธารณสุขอำเภอเวียงหนองล่อง 
23.นายศรีพรหม      กาสกูล   สาธารณสุขอำเภอป่าซาง  
24.นายโยธิน  จันทร์ทิพย์                 สาธารณสุขอำเภอทุ่งหัวช้าง 
25.นายวันชัย         รัตนพรม  สาธารณสุขอำเภอบ้านโฮ่ง 
26.นายวิเชียร     ปิงชัย   สาธารณสุขอำเภอแม่ทา   
27.นายบัญญัติ  อรรคสังวร  รก.สาธารณสุขอำเภอบ้านธิ   
28.นายยงยุทธ  ปิ่นสกุล   ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอป่าซาง 
29.นายสุรยุทธ  ประอินทร์  ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูน 
30.นายจตุพล            พงษ์ธนพิบูลย์  ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเวียงหนองล่อง 
31.นายณรงค์ฤทธิ์ สายมณี   ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอทุ่งหัวช้าง 
32.นายพงศกร           ตันติวรางกูร  ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอลี้  
33.นายสมชาย  แสนวงค ์  ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอบ้านโฮ่ง 
34.นายธาน ี  ศรีวงค์วรรณ์  หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
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35.นางสาวศรีสังวาลย ์ ศรีทรายคำ  หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ  
36.นายไกรศิลป์  ศิริวิบูรณ์  หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
37.นางพัชรี  วีรพันธุ์    หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ    
38.นางฐิติกมล   จันทะระ  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล   
39.นางพิมภาวรรณ  เขยะตา   หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
40.ส.ต.ต.วิชฌ์พล        พรมสวัสดิ์  หัวหน้ากลุ่มกฎหมาย 
41.นางสาวธนภรณ ์ ศุภางคะรัตน์  (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข   
42.นายพัฒฑนา           อินทะชัย         รก.หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
43.นายเกรียงไกร        ยังฉิม   หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยฯ 
44.นางนภัทร  โชคสุภนัย  (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
45.นางสุวิมล  ทิพย์ชมภู  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
46.นางกรรณิกา           มะโนวรณ์                  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน        
 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุมเนื่องจากติดราชการ 
1. นายสุเมธ  องค์วรรณดี   ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1 
2. นายวัชระ  สนธิชัย     ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหริภุญชัย ราม 
3. นางภารณ ี    ชวาลวฒุ ิ   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง 
4. นางจีรวรรณ  เวชกิจกุล   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูนใกล้หมอ 
5. นายนฤทธิ์  มณีทอง    ประธานชมรมผู้อำนวยการ รพ.สต. 
6. นายสาธิต   เจริญพงษ์   หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 
7. นายธวัชชัย    รัตนไพบูลย์วิทย์   สาธารณสุขอำเภอลี้ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  พว.วริศรานันท ์ คูณผลธนานนท์              ผูจ้ัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน 
2.  นางวันเพ็ญ  โพธิยอด                       นักวชิาการสาธารณสุขชำนาญการ 
3.  นางสุรางค์   หมื่นกัณฑ์                    นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
4.  นางสาวกาญจนา     ศรีไว    นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
5.  นางจันทร์จิรา นันตาเวียง   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
6.  นางศิริพร  อูปแปง    นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  
7.  นางสมพิศ             อ่ินอ้าย                      นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ   
8.  นายกฤษฎา            ญาณพันธ์                 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ   
9.  นางสาวธิดารัตน์       โพธิพฤกษ์                  เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน                                     
 

เริ่มประชุม  เวลา 09.30 น. 
 

ระเบียบวาระพิเศษ เรื่องท่ี1 พิธีการมอบช่อดอกไม้และของที่ระลึก ให้แก่ นายสุผล ตติยนันทพร นายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดลำพูน และนางกรรณิการ์ วงค์ฝั้น  นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป) เพื่อแสดงความยินดี ในโอกาสทีได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นของจังหวัด
ลำพูน ประจำปี พ.ศ. 2564  
 

ประธาน   ไดก้ล่าวขอบคุณทุกหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ ทุกคน และได้บันทึกภาพร่วมกับผู้บริหาร 
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   เรื่องที่ 2 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ ได้จัดพิธีการมอบโล่รางวัลองค์กรต้นแบบ แห่งสติ 
จากกรมสุขภาพจิต  ให้แก่โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง 
 

ประธาน ได้มอบโล่รางวัลและช่อดอกไม้ พร้อมกล่าวแสดงความยินดีชื ่นชมผู ้อำนวยการ
โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง และไดบ้ันทึกภาพร่วมกับผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงหนองล่อง 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
เรื ่องที่ 1 กล่าวขอบคุณทักทายผู้เข้าร่วมประชุม และขอบคุณหน่วยงานระดับเขต      

ในส่วนของศูนย์วิชาการ เครือข่ายโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัด หน่วยยงานด้านสาธารณสุขภาครัฐ ที่ได้ให้
ความสำคัญเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ และหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน และกล่าวถึงกิจกรรม
สร้างสุขด้วยสติในองค์กร หรือ Mindfulness in Organization ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ขับเคลื่อนการสร้างสุขและ
จิตสำนึก มีโรงพยาบาลเวียงหนองล่องนำมาสร้างเป็นมาตรการองค์กร  ในโอกาสต่อไป อยากให้มีการเผยแพร่ 
กระจายไปสู่หน่วยงานอื่น ซึ่ง Mindfulness in Organization เป็นเรื่องของรู้ทัน ใคร่ครวญทุกอย่าง ไม่หวั่นไหว
ต่อสิ่งที่มากระทบ การตัดสินใจจะมีความชัดเจนไม่ทำให้อารมณ์มาสั่งการ และขอให้ที่ประชุมแสดงความยินดีกับ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงหนองล่อง  

 

ผอ.รพ.เวียงหนองล่อง ได้กล่าวถึงประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ ว่านอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อตัวเอง ที่สำคัญคือ
องค์กร ทำให้ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ผู้รับบริการ รู้เท่าทันอารมณ์ สามารถกำกับตนเองได้ ทำให้สามารถเปิดใจ
รับฟังสิ่งต่างๆ ได้ จะทำให้เข้าใจ เข้าถึง วิเคราะห์ปัญหาได้ดียิ่งขึ้น  
 

ผอ.กรมสุขภาพจิต  กล่าวถึง โครงการ MIO (Mindfulness in Organization) มีผลประโยชน์ดังนี้ 
เป็นการพัฒนาตนเอง พัฒนาทีม และการพัฒนาการรับรู้ถึงปัญหา เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชุมชน ขอฝากให้
นำไปใช้ในวิถชีีวิตด้วย 

 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

นางบุษบา  อนุศักดิ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูนด้านพัฒนายุทธศาสตร์ฯ เรื่องแจ้งจากการประชุม        
คณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ชั้น 4 ศาลากลาง
จังหวัดลำพูน ดังนี้ 
                                     เรื่องที่ 1 สถานการณ์ COVID-19 เน้นย้ำ ให้คงมาตรการปฏิบัติตัว เพื่อลดการติดเชื้อ 
COVID-19 ในสถานที่ราชการ เช่น การตรวจ ATK การงดทำกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดการแพร่กระจายของโรค
และการรับประทานอาหารร่วมกันภายในองค์กร 
 

มติที่ประชุม                รับทราบ                                
                                เรื ่องที่ 2 เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ  ของส่วนราชการทุกแห่ง ให้เป็นไปตาม
เป้าหมาย 
 

มติที่ประชุม               รับทราบ 
เรื่องท่ี 3 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัว  

เข้ารับการคัดกรองหรือการรักษา กรณีติดเชื้อ COVID-19 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
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หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ เรื่องที่ 1 การเร่งรัดการฉีดวัคซีนในกลุ่มอายุ 5 - 11 ปี และกลุ่มอายุ 12 – 17 ปี   
จากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อที่ผ่านมา คณะกรรมการฯ              ได้

มอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองและอนุญาตให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนแบบปกติ (ปกติ) 
และแบบผสมผสาน (hybrid) โดยมีนายภาษเดช  หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุม 
มีการพิจารณาประเด็นสำคัญ 2 ประเด็น คือ การเร่งรัดการฉีดวัคซีนในกลุ่มอายุ 5 - 11 ปี และกลุ่มอายุ 12 – 17 ปี  
และการกำหนดมาตรการรองรับการเปิดสถานศึกษาในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ซึ่งจะมีการเปิด
เรียนแบบ Onsite ที่ประชุมได้มีการกำหนดแผน ดังนี้  

1) เด็กนักเรียนกลุ ่มอายุ 12- 17 ปี มีผลงานได้รับการฉีดวัคซีนเข็ม 1 
จำนวน 21,694 ราย คิดเป็นร้อยละ 88.20 เข็ม 2 จำนวน 20,940 ราย คิดเป็นร้อยละ 96.52 และเข็ม 3 
จำนวน 2,975 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.21 ซึ่งเป้าหมายดำเนินการทั้งจังหวัด จำนวน 24,596 ราย จากข้อมูล
พบว่า เข็ม 1 มีโรงพยาบาลลี้ และโรงพยาบาลบ้านธิ ผลงานยังต่ำกว่าเป้าหมาย ส่วนเข็ม 2 และเข็ม 3 ยังไม่ครบ
ระยะเวลาฉีด คณะกรรมการกลั่นกรองและอนุญาตให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนแบบปกติ (ปกติ) และแบบ
ผสมผสาน (hybrid) มีมติให้ทุกอำเภอประสานกับสถานศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ ร่วมกันกำหนดแผนการฉีดวัคซีน 
ให้แล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม 2565 และขอความร่วมมือให้จัดส่งแผน ให้กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดลำพูน เพ่ือจะนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อครั้งถัดไป 

2) เด็กนักเรียนกลุ่มอายุ 5- 11 ปี ของทุกอำเภอ โดยมีผลงาน การฉีดวัคซีน
เข็ม 1 เข็ม 2 และเข็ม 3 รวมทั้งจังหวัด จำนวน 14,300 ราย / 1,672 ราย และ 10 ราย ตามลำดับ พบว่า 
การฉีดวัคซีนเข็ม 1 ต่ำกว่าเป้าหมาย ต้องมีการเร่งรัดดำเนินการฉีดวัคซีนเข็ม 2 คณะกรรมการกลั่นกรองและ
อนุญาตให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนแบบปกติ (ปกติ) และแบบผสมผสาน (hybrid) มีมติให้ทุกอำเภอ
ประสานกับสถานศึกษาในพ้ืนที่รับผิดชอบ ร่วมกันกำหนดแผนการฉีดวัคซีน ให้แล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม 2565 
 

ประธาน   ขอความร่วมมือให้ผู ้บริหารพื ้นที ่ ได้จัดทำแผนร่วมกับสถานศึกษาในพื้นที ่ ว่าจะ
ดำเนินการอย่างไร  
 

เภสัชกรยุพิน นำปูนศักดิ์  ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ในประเด็นเด็ก 5-11 ปี วัคซีนฝาสีส้ม โรงพยาบาลลี้ 
และโรงพยาบาลบ้านธิ พบว่า มีผลงานที่ต่ำกว่าเป้าหมาย ซึ่งวัคซีนเข็ม 1 และ เข็ม 2 โดยส่วนใหญ่จะครบ
ระยะเวลาการฉีดเข็มต่อไปในเดือนพฤษภาคม และเดือนมิถุนายน ส่วนวัคซีนเข็มกระตุ้น ฝาสีม่วง จะมีนักเรียน
ประมาณ 20,000 คน จะเป็นการฉีดแบบ IM โดยกรมควบคุมโรค ได้ออกคู่มือการฉีดออกมาแล้ว  
 

ประธาน   ขอความร่วมมือให้ทุกอำเภอทำแผนการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมไปถึงเดือนมิถุนายนด้วย   
 

สสอ.เมืองลำพูน  ได้ให้ข้อเสนอต่อที ่ประชุมว่า หน่วยงานด้านการศึกษา ควรจะรับทราบนักเรียน
กลุ่มเป้าหมายของแต่ละโรงเรียนด้วย เพื่อจะได้ร่วมกันกำกับ ติดตาม ให้นักเรียนมารับวัคซีน  ร่วมกับหน่วยงาน
สาธารณสุขด้วย 
 

หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ  กลุ่มเป้าหมายเด็กนักเรียนกลุ่มอายุ 5- 11 ปี เมื่อเทียบกับเป้าหมาย
ทั้งหมด ยังต่ำกว่าเป้าหมาย รวมทั้งจะพบว่าการติดเชื้อเด็ก จะมีจำนวนมากขึ้น ดังนั้น ควรจะมีการ Motivate ให้
ผู้ปกครองเห็นความสำคัญของการรับวัคซีน  
 

   เร ื ่องที ่  2 การขยายเวลาการจำหน่ายเครื ่องด ื ่มแอลกอฮอล์  ตามมต ิการประชุม
คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดลำพูน 
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   ที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ได้มีมติเห็นชอบให้มีการขยาย
เวลาการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตามมติศบค. ที่จะขยายเวลาการจำหน่ายจาก 23.00 น. เป็นเวลา 
24.00 น. ขณะนี้ฝ่ายเลขาคณะกรรมการโรคติดต่อ ได้จัดทำคำสั่งเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอลงนาม  
 

ประธาน  หารือที่ประชุมว่าจังหวัดจะมีรูปแบบการ Monitor ระบบรายงานเด็กที่ติดเชื้อ รวมถึงระบบการ
รักษาจังหวัดได้ดำเนินการอย่างไร  
 

ผอ.รพ.พริ้นซ์ ลำพูน แจ้งเสริมว่า การติดเชื้อในเด็ก บางส่วนพบว่าติดเชื้อในปอด รวมถึงประเด็น MIS-C    
ควรจะมีการเก็บข้อมูลเพื่อ Monitor เพื่อการกำกับติดตามผลในระยะยาว รวมถึงประเด็นเมื่อติดเชื้อแล้ว จะถือ
เป็นการได้รับวัคซีนตามธรรมชาติหรือไม่ ซึ่งในประเด็นนี้ อยากให้ทางสำนักงานสาธารณสุขจั งหวัดหารือไปยัง
กระทรวงสาธารณสุข  และประเด็นการติดเชื ้อโควิดในครอบครัวแล้ว กรณีที่ครอบครัวมีเด็ก จะพบว่าไม่มี
ผู้ปกครองดูแลเด็ก หลายครอบครัวที่ต้องให้เด็ก มาอยู่กับผู้ปกครองที่ติดเชื้อ  
 

นพ.นิมิตร อินปั๋นแก้ว  ประเด็นการติดเชื้อโควิดในเด็ก มี 2 ประเด็น คือ การรักษา และการติดเชื้อใน
ครอบครัว ในประเด็นการรักษาในกลุ่มเด็ก ในโรงพยาบาลลำพูน หากมารับบริการในเวลา ผู้ป่วยจะได้ ตรวจ
กับกุมารแพทย์ หากมีอาการรุนแรงจะ admit ที่โรงพยาบาลลำพูน หากอาการไม่รุนแรงจะ admit ที่รพ.สนาม 
สำหรับการ consult จะมีระบบการให้คำปรึกษาแยกเฉพาะ ส่วนประเด็นการติดเชื้อในครอบครัว  เมื่อเด็กป่วย
ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จะยอมเข้าไปดูแลเด็กในโรงพยาบาล ซึ่งที่ผ่านมาโรงพยาบาลลำพูน จะจัดห้องเป็นห้องแยก 
แต่ในช่วงหลัง จะพบว่าส่วนใหญ่จะเลือกวิธีการรักษาแบบ Home Isolation ทั้งนี้ จากข้อมูลที่ผ่านมา จังหวัด
ลำพูนยังไม่ต้องทำ CI เฉพาะของเด็ก  
 

ประธาน  ควรจะมีการเพิ่มการรายงานสถานการณ์การป่วยของเด็ก ในรายงานประจำวันด้วย มอบ Case 
Management ดำเนินการ    
 

ผชชว.2 ได้เสนอต่อท่ีประชุม 
1. ในระบบรายงานการป่วยของเด็กจาก Covid ควรจะมีการแยกให้ชัดเจนว่า อายุต่ำกว่า 5 ปี 

กลุ่มอายุ 5 – 11 ปี  กลุ่มอายุ 12 – 17 ปี  มีอัตราการป่วยเท่าไร เพ่ือให้เห็นความสัมพันธ์
ของการได้รับวัคซีน 

2. การ Prevention ควรให้ความสำคัญ และควรมีการ Promote โดยเฉพาะในกลุ ่มอายุ       
ต่ำกว่า 5 ปี เนื่องจากเป็นกลุ่มที่ไม่ได้รับวัคซีน  

3. วัคซีนโควิดในกลุ่มเด็ก โดยส่วนใหญ่ผู้ปกครองส่วนใหญ่ยินยอมให้เด็กฉีดวัคซีน แต่ที่จำนวน
การได้รับวัคซีนยังน้อยกว่าเป้าหมาย เนื่องจากยังไม่ครบระยะเวลาการฉีดเข็ม 2 และเข็ม
กระตุ้น  

4. ระบบการรักษา ควรจะมีการจัดระบบการ Consult และวางแนวทางการรักษาร่วมกัน 
ระหว่างกุมารแพทย์ ของโรงพยาบาลลลำพูน และแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป ของโรงพยาบาลชุมชน  

5. การเฝ้าระวังภาวะ MIS-C ในระยะยาว ควรจะมีการวางระบบร่วมกัน บูรณาการทั้งภาครัฐ 
และเอกชน  
 

นพ.นิมิตร อินปั๋นแก้ว โรงพยาบาลลำพูน ได้จัดระบบการ Consult ของกุมารแพทย์ แยกเฉพาะ รพช.สามารถ  
consult ได้ตลอดเวลา ส่วนกรณีการบริหารจัดการเตียง โรงพยาบาลลำพูน ได้เตรียมการเข้าสู่ภาวะ Endemic  
ปัจจุบันจะไม่มีการแยก Zone การให้บริการ แต่จะมีการทำ ATK สัปดาห์ละ 1 ครั้ง กรณีการดูแลการติดเชื้อใน
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ครอบครัว ของโรงพยาบาลชุมชน สามารถใช้ห้องพิเศษ จัดให้เป็นห้องแยกเฉพาะสำหรับเด็กติดเชื้อ เพื่อให้
ผู้ปกครองสามารถดูแลเด็กได้  
 

ผชชว.1  จากข้อเสนอของ นพ.สันติ วงค์ฝั ้น และนพ.นิมิตร อินปั๋นแก้ว ทีม Laision และทีม
สื่อสารความเสี่ยง ควรจะสื่อสารตารางเวรการให้คำปรึกษาของโรงพยาบาลลำพูน ให้โรงพยาบาลชุมชนทราบ 
รวมทั้งควรจะมีระบบการรักษา ระบบการส่งต่อที ่ชัดเจน และควรจะมีการจัดประชุมระหว่างกุมารแพทย์ 
โรงพยาบาลลำพูน แพทย์เวชปฎิบัติทั่วไป ของโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลเอกชน เพ่ือจัดทำ Guidelines การ
รักษาในเด็ก ร่วมกันได้ 
 

ประธาน   มอบหมายให้นวก.สาธารณสุขชำนาญการพิเศษด้านส่งเสริมพัฒนา  กลุ่มงานพัฒนา
คุณภาพและรูปแบบบริการ จัดประชุมผ่านระบบ ZOOM เพื่อประชุมระหว่างกุมารแพทย์ โรงพยาบาลลำพูน 
แพทย์เวชปฎิบัติทั่วไป ของโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลเอกชน เพ่ือจัดทำ Guidelines  
   จาก Infographic รายงานสถานการณ์ประจำวัน ขอทำความเข้าใจระบบการรายงาน
กรณีการตาย และการรายงานข้อมูลการตรวจ PCR เนื่องจากผู้ป่วยที่ต้องทำ PCR เป็นผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน
การป่วยรหัส ALPN แล้ว เพื่อลดความซ้ำซ้อน จึงไม่รายงานในการตรวจ PCR  
   กรณีการรายงานการตาย จะรายงานเฉพาะการตายจากสาเหตุการตายจากโควิดเท่านั้น 
กรณีการตายที่ไม่ทราบสาเหตุ  และกรณี Co Incident จะไม่รายงาน มอบทีมสื่อสารความเสี่ยงตรวจสอบข้อมูล
ก่อนรายงานด้วย รวมถึงการคิดอัตราการตาย ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของกรมควบคุมโรค และให้ทีม SAT ตรวจสอบ
ข้อมูลกรณีการตายจากโควิด  
 
 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมได้ร่วมกันหารือการรายงานการตายจากโควิด ได้ข้อสรุปให้มีการจัดโซนการ 
Consult ดังนี้  

บ้านธิ แม่ทา ให้ปรึกษาแพทย์อายุรกรรม รพ.ลำพูน  
บ้านโฮ่ง เวียงหนองล่อง ให้ปรึกษาแพทย์อายุรกรรม รพ.ป่าซาง 
ทุ่งหัวช้าง ให้ปรึกษาแพทย์อายุรกรรม รพ.ลี้ 
ทั้งนี้ ทุกโรงพยาบาลสามารถปรึกษาแพทย์อายุกรรม รพ.ลำพูน ได้เป็น Second Opinion 

เพ่ือให้เกิดความถูกต้องของข้อมูล 
 

นพ.นิมิตร อินปั๋นแก้ว ขอหารือที่ประชุมเรื่องการบริหารจัดการยา Monopiravir ซึ่งมีระบบการใช้ยา ระบบ
การติดตามหลังการใช้ยา การอนุมัติการใช้ยาควรจะเป็นอายุรแพทย์ประจำโซน ดังนี้ 

บ้านธิ แม่ทา รพ.เอกชน อนุมัติโดยแพทย์อายุรกรรม รพ.ลำพูน  
บ้านโฮ่ง เวียงหนองล่อง อนุมัติโดยแพทย์อายุรกรรม รพ.ป่าซาง 
ทุ่งหัวช้าง อนุมัติโดยแพทย์อายุรกรรม รพ.ลี้ 

   ส่วนการบริหาร Stock การรายงานการใช้ยา และการรายงานการติดตามหลังการใช้ยา 
โดยกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 
 

ประธาน   ประเด็นการบริหารจัดการยา Monopiravir มอบให้เภสัชกรอินทริยา อินทพันธุ์ เภสัชกร
เชี่ยวชาญ จัดประชุมผ่านระบบ ZOOM ในช่วงบ่ายวันนี้ ให้วางรูปแบบการกระจายยาให้เหมาะสมแต่ละพื้นที่ 
ภายใต้ความยืดหยุ่น การจัดทำ guideline การใช้ยา และระบบการรายงานที่เกี่ยวข้อง ส่วนเกณฑ์การอนุมัติการ
ใช้ยา ให้เป็นไปตามที่ อ.นิมิตร อินปั๋นแก้วเสนอ  
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ผอ.รพ.พรินซ ์  ได้สอบถามกรณีที่จังหวัดได้ให้ รพ.หริภุญชัย สำรองยา Remdesivir ไว้ กรณีที่จังหวัด
ได้รับยา Monopiravir ควรจะแจ้งให้ รพ.หริภุญชัย ทราบด้วย เพื่อปรับการสำรองยา Remdesivir ให้เหมาะสม 
 

ประธาน   มอบให้เภสัชกรอินทริยา อินทพันธุ์ เภสัชกรเชี่ยวชาญ ประสาน รพ.หริภุญชัย 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

คุณสุวิมล ทิพย์ชมภู  เรื่องแจ้งจากการสรุปผลการประขุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 1 ครั้งที่ 
4/2565 วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 13.00 – 16.30 น. 

เรื่องที่ 1 สถานการณ์การดำเนินงานค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2565 ของจังหวัดลำพูน
ได้รับจัดสรรวงเงินงบประมาณตามแผนทั้งหมด 37,627,437 บาท จำนวน 438 รายการ ยังไม่ได้ดำเนินการ
12 รายการ คิดเป็นร้อยละ 2.74 ,จัดทำแผนการจัดชื้อ/จ้างแล้ว 218 รายการ คิดเป็นร้อยละ 49.77 ,ขออนุมัติจัด
ชื้อ/จ้าง แล้ว 54 รายการ คิดเป็นร้อยละ 12.33 ,ทำสัญญาเรียบร้อย 104 รายการ คิดเป็นร้อยละ 23.74 และ
ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว 23 รายการ คิดเป็นร้อยละ 5.25 
 

มติที่ประชุม รับทราบ                                                                                     
 

เรื่องที่ 2 การติดตามงบประมาณตามโครงการที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อแก้ไขปัญหาการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ตามบัญชีท้าย พ.ร.ก. เงินกู้ พ.ศ. 2564) ของจังหวัดลำพูน ได้รับ
จัดสรร 42 รายการ วงเงิน 32,267,600 บาท ต้องลงนามในสัญญาภายในวันที่ 30 เมษายน 2565 และ
เบิกจ่ายให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565  ขอให้ผู้บริหารกำกับติดตาม กรณีไม่สามารถดำเนินการ
เสร็จสิ้นตามกำหนดให้คืนงบประมาณกลับส่วนกลาง 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
เรื่องที่ 3  ขอความร่วมมือให้โรงพยาบาลรายงานสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์การแพทย์    

ในหน่วยบริการ ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 30 บาท รักษาทุกที่ 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
เรื่องท่ี 4  การจัดสรรแพทย์ผู้ทำสัญญาใช้ทุน ประจำปี 2565 มีกำหนดการรายงานตัว 

และปฐมนิเทศประจำปี 2565 ดังนี้ รายงานตัวบรรจุเข้ารับราชการ ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 รับการอบรม
ปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ประจำปี 2565 หลักสูตร”ข้าราชการที่ดี” ระหว่างวันที่  17 – 31 พฤษภาคม 2565 
โดยผ่านระบบ Onsite ณ โรงพยาบาลฝึกเพ่ิมพูนทักษะ 11 แห่ง และผ่านการระบบ Online พร้อมกันทั้งเขตสุขภาพ 
 

ประธาน   มอบให้ผชชว.2 จ ัดทำการRotation ของแพทย์ใช ้ทุนในโรงพยาบาลชุมชนด้วย 
  
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
เรื่องท่ี 5 การกำกับติดตามการดำเนินงาน HA และ RDU  โดยมีการพัฒนาโรงพยาบาล  

ระดับ F3 ให้ผ่านเกณฑ์สูงขึ้น 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
เรื่องที่ 6 การลงข้อมูลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน พบว่า เขตสุขภาพที่ 1 มีข้อมูลอัตราตาย 
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สูงกว่าเขตอื ่น เมื ่อตรวจสอบ พบว่า เมื ่อดึงข้อมูลจาก HDC มีเฉพาะข้อมูล Trauma ที่เป็นฉุกเฉินเท่านั้น        
ขาดข้อมูล Triage level 1 ขอความร่วมมือให้ รพ. บันทึกข้อมูลให้ถูกต้องด้วย 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

เรื่องท่ี 7  การทำ Advance care plan ในผู้ป่วย Palliative care 
 

ประธาน   มอบกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ และ Service plan กัญชา ให้มีการ
ประชุมวางรูปแบบว่าทำอย่างไร ให้ผู้ป่วย Palliative care สามารถเข้าถึงการให้กัญชาได้มากขึ้นได้อย่างไร  
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

เรื่องท่ี 8  ให้ทุกโรงพยาบาลคัดกรอง ตรวจสมรถภาพปอดผู้ป่วย COPD ก่อนที่จะเกิด  
PM 2.5 (เดือนพฤศจิกายน 2655) 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 ฝ่ายเลขาฯ ได้
นำขึ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์ www.lamphunhealth.go.th เรียบร้อยแล้ว  เมื่อวันที่ 27 เมษายน  2565 
 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 โดยไม่มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี 3    เรื่องสืบเนื่อง/ติดตามจากการประชุมครั้งที่แล้ว     
   เรื่องที่ 1 ความคืบหน้าการดำเนินการโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย 
จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนเมษายน 2565 
 

   แจ้งความคืบหน้าการดำเนินการโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย จังหวัดลำพูน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  สรุปข้อมูลรายงาน ณ วันที่ 21 เมษายน 2565 มีผู้ฆ่าตัวตายสำเร็จ 2 ราย        
สะสมระหว ่างเดือนตุลาคม 2564 ถึงเด ือนเมษายน 2565 จำนวน 30 ราย คิดเป ็นร ้อยละ 7.48                    
เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2564 ในช่วงเวลาเดียวกันมีจำนวน 92 ราย ได้มีการเฝ้าระวังการทำร้ายตนเองตาม
แนวทางและมีการยกระดับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย  โดยนำเอาเครื่องมือ 4 Pillars สี่เสาเราไม่ทิ้งกัน 
และได้ผลลัพธ์การดำเนินงาน ใน 7 เดือนแรก ดังนี้ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ (OUT PUT) จำนวนผู้ฆ่าตัวตายสำเร็จลดลง(เป้าหมายร้อยละ 5) 
ผลงาน จำนวนลดลงคิดเป็นร้อยละ 44   

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ (OUT COME) จำนวนร้อยละของผู้ฆ่าตัวตายไม่กลับมาทำร้ายตนเองซ้ำ  
เป้าหมาย ร้อยละ 95)  ผลงาน ผู้ฆ่าตัวตายไม่กลับมาทำร้ายตนเองซ้ำ ร้อยละ 99.30 ( มีการติดตาม เฝ้าระวังในกลุ่ม
ผู้พยายามทำร้ายตนเอง ) 

ตัวชี้วัดเชิงบูรณการ (Integrated KPI) ร้อยละอำเภอที่มีผู้ฆ่าตัวตายสำเร็จลดลง (เป้าหมาย  
ร้อยละ 50 ) ผลงาน อำเภอที่มีผู้ฆ่าตัวตายสำเร็จลดลงร้อยละ 75 (เมืองลำพูน/บ้านโฮ่ง/ลี้/ทุ่งหัวช้าง/ป่าซาง และบ้านธิ) 

โดยมีการดำเนินงานคัดกรอง เฝ้าระวัง กลุ่มเปราะบางที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายในชุมชน 
ปี 2565 ในพ้ืนที่ 52 ตำบล 574 หมู่บ้าน จำนวน 2,876 ราย และพบในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ประเภทกลุ่ม
เสี่ยงต่อการ   ฆ่าตัวตาย เสี่ยงสูงมาก 237 ราย , เสี่ยงสูง  581 ราย, เสี่ยง 2,058 ราย ปัญหาที่พบ คือ ยากจน 
รายได้น้อย   เป็นผู้ป่วยเจ็บป่วยเรื้อรังหรือมีปัญหาสุขภาพ และไม่มีงานทำ หรือไมม่ีอาชีพ  

http://www.lamphunhealth.go.th/
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และขอความร่วมมือให้โรงพยาบาลบ้านธิ เวียงหนองล่อง แม่ทา ทุ่งหัวช้าง ประเมิน
ตนเองเพื่อประกอบการจัดตั้งกลุ่มงานสุขภาพจิตและจิตเวช ในโรงพยาบาลชุมชน ของจังหวัดลำพูน ซึ่งขณะนี้
โรงพยาบาลลี้ และบ้านโฮ่ง ผ่านการประเมินแล้ว แต่ยังไม่ได้จัดตั้งกลุ่มงานเป็นการเฉพาะ ส่วนโรงพยาบาลป่าซาง
ผ่านการประเมินในระดับเขตแล้ว   
 

ประธาน   งานฆ่าตัวตายเป็นปัญหาสำคัญของจังหวัดลำพูน ขอให้กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
และนายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน เป็นหลักในการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการพัฒนารูปแบบการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายแบบบูรณาการจังหวัด  และมอบให้ ผชชว.2 นักวิชาการสาธารณสุข
เชี่ยวชาญด้านบริการวิชการ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล เป็นพี่เลี้ยงให้ Cup เรื่องการกำหนดอัตรากำลังขั้นต่ำ หาก 
CUP ใดที่มีอัตรากำลังต่ำกว่ากรอบ จะได้ขอรับการสนับสนุนจากสำนักงานเขตสุขภาพ  
 

มติที่ประชุม   รับทราบ    

เรื่องท่ี 2 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโรงเรียนเบาหวานวิทยา จังหวัดลำพูน  
   การดำเนินงานโรงเรียนเบาหวานวิทยา จังหวัดลำพูน ไดม้ีการดำเนินการขับเคลื่อนพ้ืนที่ 
โดยมีเป้าหมายผลลัพธ์จากสถิติโรคเบาหวาน ผู้ป่วยเพิ่มขึ้น การรักษาใน รพ./รพ.สต ความแออัด/ ระยะเวลาการ
พบแพทย์/การให้คำปรึกษา/ ระยะทาง /ค่าใช้จ่าย/ ระบบService ของ รพ.และรพ.สต. 

1. ผู้ป่วยโรคเบาหวานควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดี มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 40 
2. ผู้ป่วยโรคเบาหวาน มีผลการตรวจระดับน้ำตาล HemoglobinA1C : HbA1C น้อยกว่า ๗ % 
3. ผู้ป่วยเบาหวานลด ละ เลิก ในการใช้ยาได้ ในระยะเวลา ๓ เดือน และกลุ่มเสี่ยงสูง ได้รับการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมที่เหมาะสม ไม่ป่วยเป็นโรคเบาหวาน 
มาตรการ Empowerment 

: ปรับ Myset ของผู้ให้บริการ โดยการดึงศักยภาพของตัวผู้ป่วยให้สามารถตัดสินใจพร้อมที่จะดูแลตนเอง 
: ปรับสิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเข้าถึง และมีสื่อ เพ่ือให้ผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงสูงได้เข้าถึงง่าย 
: บุคลากรมีทักษะในการ แลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพ และผ่านการอบรมหลักสูตร เบาหวานวิทยาลำพูน 4 STEPs 

รักษาเบาหวาน 24 Module 
: อบรมหลักสูตร Mindfulness Based Brief Intervention (MBBI) สติบำบัด 
: ขับเคลื่อนโดย ใช้กลไกล พชอ. 

 
เป้าหมายบริการ 

- กลุ่มป่วยเบาหวานและกลุ่มเสี่ยงได้รับการดูแล และเสริมทักษะ เสริมพลังบวกในการปฏิบัติตัว การทานอาหาร
เป็นยา และกลุ่มเสี่ยงปรับพฤติกรรมที่เหมาะสมไม่ป่วยรายใหม่ 

- มีสถานีสุขภาพในชุมชน 
- เป็นต้นแบบโรงเรียนเบาหวานวิทยา เพ่ือการพัฒนาและต่อยอดสู่รุ่นต่อๆไป 
- เกิดกระบวนการพัฒนาสู่ชุมชน ต่อยอดการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอที่ยั่งยืน 

SMALL SUCCESS 
1. M Health ในการเข้าถึงกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มสงสัยป่วย 
2. กลุ่มเสี่ยงและสงสัยป่วยเบาหวานมีระดับน้ำตาลลดลง 
3. มีพฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสม Low carb 
4. ผู้ป่วยมีการเปลี่ยนแปลงค่าสีลดลงอย่างน้อย1ระดับ 
5. ลดภาวะแทรกซ้อน 
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Big rock NCD สสจ.ลำพูน Health literacy  โรงเรียนเบาหวานวิทยา จังหวัดลำพูน และจะจัดประชุมชี้แจงนโยบายให้
ทุกอำเภอ ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมดอกป๊าน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ตามรายละเอียดดังนี้ 

เป้าหมาย นักเรียน โรงเรยีน.เบาหวานวิทยา จำนวน 8 แห่ง 
1. Empowerment @ Facilitator     • 4 STEPs รักษาเบาหวาน 
         • 24 Module 
           • MBBI 
2. ขับเคลื่อนนโยบาย โดยใช้กลไก พชอ. 
3. ชุมชนเป็นเจ้าของ มีส่วนร่วม 
4. Self help group( Coaching/Teaching ) 
ยกระดับ สถานีสุขภาพในชุมชน เป้าหมาย ประชากรที่อยู่ในหมู่บ้าน กลุ่มอายุ 6 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรอง

สุขภาพทุกคน ชุมชนเป็นเจ้าของ ตั้งอยู่ในชุมชน 
1. MATERIAL เครื่องวัดความดัน / สายวัดรอบเอว เครื่อง DTX / เครื่อง Salinity meter เครื่องชั่งน้ำหนัก Body 

Composition ชั่งทุกคน 
2. MAN ผู้นำชุมชน/ อสม./แกนนำสุขภาพ ฯลฯ 
3. OPERATION แบ่งกลุ่ม ปกติ /เสี่ยง/ป่วย คิดออกแบบออกติดตามเยี่ยม AP (appreciate) สังเคราะห์ข้อมูล 

 

ประธาน  Health Station เป็นสถานีสุขภาพของชุมชนในการสร้าง Health literacy สร้างการเป็นเจ้าของ สร้าง
การเรียนรู้ ให้ชุมชนเป็นเจ้าของร่วมออกแบบการแก้ไขปัญหาสุขภาพของตนเองในพื้นที่ ขอความร่วมมือให้ทุกอำเภอ 
ดำเนินการ จัดตั้งสถานีสุขภาพ 1 หมู่บ้านต่ออำเภอ 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4       เรื่องแจ้งเพื่อทราบของ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน /รองนายแพทย์
สาธารณสุขจ ังหวัดลำพูนด ้านเวชกรรม / ผู ้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน /       
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ด้านส่งเสริมพัฒนา/นักวิชาการสาธารณสุข
เชี ่ยวชาญด้านบริการทางวิชาการ /เภสัชกรเชี ่ยวชาญด้านสาธารณสุข /รอง
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดด้านยุทธศาสตร์/ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 
/ผู ้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน /ผู ้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิต/ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลสวนปรุง /ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 /ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล /ผู ้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูนใกล้หมอ /
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน /ผู้อำนวยการกองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน/ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ /หน่วยงานอ่ืนๆ 

 

4.1.1  นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน    
เรื่องที่ 1 แจ้งให้ทุกโรงพยาบาลที่ใช้โปรแกรม Hos-XP เตรียมพร้อมในการ

บันทึกข้อมูล ในโปรแกรม API EPIDEM โดยจะมีการอบรม ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 จะมีการจัดประชุมอบรม
เจ้าหน้าที่ระบาดวิทยา นักวิชาการคอมพิวเตอร์  และในวันที ่ 23 พฤษภาคม 2565 จะเริ ่มมีการส่งข้อมูลใน
โปรแกรม API EPIDEM ส่วน รพ.ลำพูน ที่ใช้โปรแกรม PMK จะมีการอบรมในระยะต่อไป   
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
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    เรื่องที่ 2 ขอความร่วมมือให้หน่วยบริการสาธารณสุขทุกแห่งที่ยังไม่ Activate  
ข้อมูล ในระบบ MOPH Immunization Center (MOPH IC) ดำเนินการให้เสร็จสิ้นในวันที่ 30 เมษายน 2565 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

4.1.2  นวก.สาธารณสุขชำนาญการพิเศษด้านส่งเสริมพัฒนา 
 เรื่องท่ี 1 แจ้งกำหนดการ ประเพณีสรงน้ำพระธาตุหริภุญชัย ประจำปี 2565  

ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ซึ่งจะมีพิธีเปิดงานประเพณี
สรงน้ำพระธาติหริภุญชัย ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.30 น.โดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานทุกภาคส่วน 
จังหวัดลำพูน เข้าร่วมขบวนอัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน ณ ศาลากลางหลังเก่า และเคลื่อนขบวนอัญเชิญน้ำสรง
พระราชทานพร้อมเครื่องสักกระ เข้าสู่วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร  ซึ่งจะมีพิธีพุทธมนต์ ตั้งแต่วันที่ 10- 
14 พฤษภาคม 2565 และจะมีพิธีสรงน้ำพระบรมธาตุ ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 และหน่วยงานสาธารณสุข 
ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิค-19 จึงขอความร่วมมือจากรพ.ลำพูน
และรพ.เอกชน ช่วยจัดเจ้าหน้าที่สำหรับอยู่เวร ณ จุดตรวจคัดกรองโควิด -19 ตลอดงานด้วย 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

4.1.3  นวก.สาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านบริการทางวิชาการ  ไม่มีเรื่องแจ้ง        
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

 

4.1.3  รองนายแพทย์สาธารณสุขด้านพัฒนายุทธศาสตร์ฯ  
 เรื ่องที ่ 1 แจ้งแผนการพัฒนาศักยภาพระบบบริการสุขภาพ Service Plan 

จังหวัดลำพูน ระยะ 5 ปี (2565-2569)  มีการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจังหวัดลำพูน โรงพยาบาล  8 แห่ง/ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต) 71 แห่ง และสถานบริการสาธารณสุขชุมชน (สสช.) 2 แห่ง โดยจะมีการ
ขยายศักยภาพโรงพยาบาลทุกแห่ง ปี 2565-2569 และมกีารพัฒนาระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ดังนี้ 

การให้บริการสาธารณสุขผสมผสาน ทั้งด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรค การ 
รักษาพยาบาล  และการฟ้ืนฟูสภาพ รวมทั้งการจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ ทั้งในระดับบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน 
และสังคมในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ โดยมีจุดเน้นในการดำเนินงานเชิงรุก การอย่างต่อเนื่อง มีความเชื่อมโยงและมีส่วนร่วม 

ในที่ที่มีประชากรหนาแน่นอาจจำเป็นต้องมีครุภัณฑ์บางชนิดที่จำเป็น เช่นเครื่อง x–ray ขนาดเล็ก 
,การบริการที่จำเป็นทั้ง Lab ,ทันตกรรม  และกายภาพบำบัด ตลอดจน Observe Bed ที่จำเป็นตามบริบทในพื้นที่ 
แต่ต้องไมพั่ฒนาเป็น รพช. ในอนาคต ทั้งนี้ทางจังหวัด จะนำเรื่องแจ้งให้ระดับเขตสุขภาพที่1 (ล้านนา 1)  
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

 4.1.4  เภสัชกรเชี่ยวชาญด้านสาธารณสุข             
 เรื่องท่ี1 บริหารยา รักษาโควิด – 19 จังหวัดลำพูน 

1. Favipiravir 200 mg tab 
        1.1 จำนวนการใช้ยาเฉลี่ย/วัน 15,592 เม็ด มีแนวโน้มการใช้ลดลง จำนวนคงคลัง 

ทั้งจังหวัด 80,582 เม็ด (6.02 วัน) พบปัญหายาไม่เพียงพอ เนื่องจากการที่ส่วนกลางไม่ส่งยามาให้ในวันที่ 18 
– 21 เมษายน 2565. (ต้องยืมมาจาก จ.ลำปาง 3000 เม็ด) 

1.2 สัดส่วนการสั่งใช้ยา/จำนวนผู้ป่วยทั้งจังหวัด เฉลี่ยที่คิดเป็นร้อยละ 23.93  และพบ 
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สูงสุดทีร่พ.เวียงหนองล่อง  คิดเป็นร้อยละ 32.84 ส่วนรพ.เอกชน รพ.ที่มีการใช้สูงสุด คือรพ.ศิริเวช คิดเป็นร้อยละ 
31.20 รองลงมาคือ รพ.ลำพูนใกล้หมอ  และต่ำสุด คือ รพ.หริภุญชัยเมโมเรียล 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

    4.1.4 ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขด้านเภสัชกรรม 
     เรื่องท่ี 1 โครงการปลูกกัญชา อำเภอละ 2 แห่ง เน้นในครัวเรือน และการขึ้น
ทะเบียนสั่งจ่ายกัญชาทางการแพทย์ จังหวัดลำพูน มีรพ.ป่าซาง ทีย่ังไม่มีแพทย์สั่งจ่ายกัญชาทางการแพทย์  

 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

4.2  เรื่องแจ้งจากโรงพยาบาลลำพูน    ไม่มีเรื่องแจ้ง        
 

4.3  เรื่องแจ้งของโรงพยาบาลชุมชน    ไม่มีเรื่องแจ้ง        
 

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      อยู่ในวาระแจ้งของ 
       รองนายแพทย์สาธารณสุขด้านยุทธศาสตร์ 

 

         4.12.3  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ                 อยู่ในวาระแจ้งเพื่อทราบ 
 

         4.12.4  กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ             
   เรื่องท่ี 1 การเตรียมพร้อมเข้าสู่ระยะ Post-pandemic Covid-19  

(Endemic approach) ระดับจังหวัด  
มติด้านการแพทย์และสาธารณสุข มีเกณฑ์พิจารณา ขอความร่วมมือทุกหน่วยงาน เพ่ือป้องกัน 

และควบคุมโรคไม่ให้แพร่กระจายในวงกว้าง โดยมีวิธีการดู คือ 
  1.ดูแนวโน้มการติดเชื้อ 
  2.แนวโน้มจำนวนผู้ป่วยอาการหนัก 
  3.อัตราการครองเตียงระดับ 2 ,ระดับ 3 
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การฉีดวัคซีน ครอบคลุมการฉีดวัคซีนในประชากรรวม ฉีดกระตุ้นได้ มากกว่า ร้อยละ 60 ของ
ประชากรตามสิทธิ์การรักษา ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ได้รับการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็ม และได้รับเข็มกระตุ้น ก่อน
วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 จำนวนผู้เสียชีวิต มีการตรวจสอบสาเหตุการเสียชีวิต มี 2 กรณี คือ กรณี1 คือการ
เสียชีวิตจาก Covid-19 และกรณี 2  คือการเสียชีวิตร่วมกับการติดเชื้อ Covid-19 และมีอัตราการตายจากโรค 
Covid-19 น้อยกว่าร้อยละ 0.1 รายสัปดาห์ (2 สัปดาห์ติดต่อกัน)  

มติด้านเศรษฐกิจและสังคม   
- ด้านเศรษฐกิจ 
- การสื่อสาร 
- กฎหมาย 
ให้ทุกจังหวัดพิจารณาปรับแผนปฏิบัติการเพื่อการเปิดประเทศที่กำลังดำเนินการ เพ่ือ

เตรียมความพร้อมเข้าสู่ Post-pandemic Covid-19 (Endemic approach) การศึกษามาตรการบริหารจัดการ 
ระดับจังหวัด ตามผลการดำเนินการอย่างใกล้ชิด รวมทั้งให้การสนับสนุนจังหวัด เพ่ือขยายผลในจังหวัดอ่ืน 
 

เรื ่องที่ 2 แจ้งสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 และการติดตาม
ความก้าวหน้าวัคซีนโรคติดเชื้อ COVID-19 จังหวัดลำพูน ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2565 (1 มกราคม – 28 
เมษายน 2565) พบว่ามีผู้ติดเชื้อ COVID-19 มียอดผู้ป่วยติดเชื้อสะสมจำนวน 70,309 ราย มีผู้ป่วยที่รับมาจาก
พื้นที่เสี่ยงต่างจังหวัด และมีผู้ป่วยรับรักษาและนำเข้าจากต่างจังหวัด จำนวน 6,657 ราย  PCR+ จำนวน 788 
ราย  ATK จำนวน 63,552 ราย และเสียชีวิต จำนวน 90 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.13 ส่วนใหญ่จะพบมากในกลุ่ม
ทั่วไป/ในชุมชนในครอบครัว ,โรงงานอุตสาหกรรม ,แรงงานต่างด้าว ,โรงเรียน/บุคลากร  
     สถานการณ์เตียง จังหวัดลำพูน ณ วันที่ 28 เมษายน 2565 มีอัตรา
ผู้ติดเชื้อต่อร้อยละการจำแนกตามกลุ่มอาการของผู้ติดเชื้อในระบบที่ยังรักษา ผู้ป่วยสีเหลือง คิดเป็นร้อยละ 2.83 
ผู้ป่วยสีแดง คิดเป็นร้อยละ 0.17 และต่อผู้ป่วยสีเขียว คิดเป็นร้อยละ 97 พื้นที่ได้ดำเนินการตามมาตรการณ์
ปลอดภัยป้องกันโรค COVID-19 รองรับสุขภาพวิถี และจังหวัดลำพูนได้ดำเนินการฉีดวัคซีนให้ประชากรทั้ง
จังหวัดสะสมทั้ง 4 เข็ม (เข็ม 1 จำนวน 351,605 รายคิดเป็นร้อยละ 87.59,เข็ม  2 จำนวน 329,039 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 81.97 ,เข็ม 3 จำนวน 187,066 ราย คิดเป็นร้อยละ 46.60 และเข็ม 4 จำนวน 6,614 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 1.65 ) ขอให้ดำเนินการฉีดวัคซีนตามนโยบายเป้าหมายเข็ม 3 ในกลุ่ม 608 ที่ยังค้างฉีดและต้อง
เร่งรัดภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน  2565 จำนวน 59,535 คน 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

         4.12.5  กลุ่มกฎหมาย        ไม่มีเรื่องแจ้ง        
        

         4.12.6  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ                           ไม่มีเรื่องแจ้ง 
  

         4.12.7  กลุ่มงานประกันสุขภาพ       ไม่มีเรื่องแจ้ง          
 

         4.12.8  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ       ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 

         4.12.9  กลุ่มงานทันตสาธารณสุข      ไม่มีเรื่องแจ้ง
  

         4.12.10 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล        ไม่มีเรื่องแจ้ง 
       

         4.12.11 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย    ไม่มีเรื่องแจ้ง       
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         4.12.12 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ         อยู่ในวาระสืบเนื่อง 
 

         4.12.13 กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก      ไม่มีเรื่องแจ้ง  

 
ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องแจ้งเพื่อพิจารณา               
 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ             ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 
เลิกประชุมเวลา   เวลา  14.00  น. 
 
 
      ลงช่ือ) …………………….......................….....           
          (นางกรรณิกา  มะโนวรณ์)                               
                       เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน            
                                              บันทึกการประชุม                     
      

ลงช่ือ) …………………….......................                                            
                 (นางสุวิมล  ทิพย์ชมภู)                                                   
      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  
                ผู้ตรวจรายงานการประชุม                                   

                                         


